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O medo é mudo; 
os aterrorizados falam 
pouco. Parece que 
o horror diz: silêncio!

Victor Hugo

O mundo é um lugar 
perigoso de se viver, 
não por causa daqueles 
que fazem o mal, 
mas sim por causa 
daqueles que observam 
e deixam o mal acontecer.

Albert Einstein

Dormir é um modo 
interino de morrer.

Machado de Assis
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Fios macabros entrelaçados
Alfer Medeiros e Lara Luft

King Edgar Hotel ficará marcado na mente de todos os seus 
participantes pela singularidade do projeto e pelo processo de pro-
dução totalmente voltado ao coletivo. Tal processo foi desafiador, 
extenuante e, principalmente, recompensador — essa foi a opinião 
da equipe criativa do projeto ao degustar o resultado final do livro. 

Em alguns instantes, você também estará passeando pelos 
corredores de luzes piscantes, com decoração discreta de prata 
e aranhas a espiar no escuro — não deixe de compartilhar com 
autores e organizadores sua opinião a respeito.

Para explicar melhor qual foi o embrião desta coletânea li-
terária, precisamos retroceder um ano e referenciar outro projeto 
da Andross Editora, a antologia de contos sobre realidades alter-
nativas chamada Ponto reverso. Nela, pela primeira vez nesta casa 
editorial, a seleção foi totalmente voltada a autores já conhecidos 
de outros projetos na editora e que foram convidados a integrar 
um novo desafio. O resultado excedeu totalmente as expectati-
vas dos organizadores e mostrou que escritores já com alguma 
vivência do processo criativo demonstram flexibilidade e ótima 
resposta ao serem instigados a sair de suas zonas de conforto. 
Mesmo antes de publicar essa excelente obra, já sabíamos que a 
fórmula seria repetida.

Foi então que, no evento Livros em Pauta de 2014, quando 
Ponto reverso e outras antologias da Andross foram lançadas, fez-
-se o anúncio do novo projeto coletivo especial da editora, agora 
com um cenário pré-estabelecido e um clima muito mais sombrio. 
Pela primeira vez, vinha a público o que seria o King Edgar Hotel! 
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Algum tempo depois, os autores foram recebendo seus 
convites para participar do projeto, junto com as informações 
básicas do cenário do livro e os personagens que formavam o 
quadro de funcionários, os proprietários e toda a história do 
misterioso hotel, cujo terreno já carregava algo tenebroso havia 
décadas.

Nos meses seguintes, muito suor permeou o projeto. A or-
ganização forçava ao máximo a capacidade criativa dos autores, 
ao mesmo tempo em que costurava relações entre os contos, seja 
compartilhando personagens comuns como a camareira sem 
braços ou o proprietário morto, como também referenciando 
cenas ou diálogos de outros textos. Versões e mais versões dos 
contos foram produzidas, ideias remoldadas, ampliadas ou sim-
plesmente transformadas em algo completamente diferente do 
original. Houve muitos brainstormings, sugestões, discussões e 
até ameaças (não se preocupe, no final todos os autores sobrevi-
veram — o mesmo não se pode dizer de alguns personagens de 
menos sorte).

Não nos alongaremos mais nesta introdução. Já que você 
chegou à recepção do King Edgar Hotel, sinta-se à vontade e esco-
lha um quarto no quadro de chaves. Não estranhe se o recepcio-
nista parecer ter idades distintas no decorrer do dia, se a gerente 
for tão bela quanto misteriosa, se o zelador for mal-educado ou 
se o homem que carrega as malas não olha nos seus olhos. Eles 
serão o menor dos seus problemas...
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Quadro de funcionários
Proprietários: 

Howard Koontz, Phillip Koontz e Alan Straub

Gerente: 
Ingrid Peterson

Recepcionista: 
vicente Lugosi

Mensageiro: 
Boris Kushing

Camareira: 
Bela Price

Zelador: 
Peterson Karloff

Características

O hotel possui 21 andares. Cada um se apresenta com dez 
quartos, e estão disponíveis para uso dos hóspedes do primei-
ro ao vigésimo pavimento. Já o 21º é de uso exclusivo dos pro-
prietários, com exceção do quarto 211, cujo proprietário do hotel 
morreu e o apartamento foi colocado para locação
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Regulamento de hospedagem
 

• Não há horário de check-in e check-out. Os hóspedes não 
precisam fazer cadastro ao chegar, nem aguardar a checagem 
do quarto para deixar as dependências do hotel.

• Os veículos devem ser estacionados em frente ao hotel e as 
chaves entregues na recepção. Garantimos a integridade dos 
automóveis. Estes somente serão retirados do estacionamento 
por terceiros caso o proprietário não possa fazê-lo.

• Os hóspedes pagam somente uma diária, no momento da 
chegada, independentemente do tempo que permaneçam.

• As chaves dos quartos vagos, com seus respectivos números, 
estão disponíveis no quadro ao lado do balcão da recepção e 
podem ser escolhidas pelo hóspede. Essa escolha é importan-
te, pois cada quarto possui decoração interna única, corres-
pondente ao estilo do chaveiro. Não transferimos o hóspede 
de acomodações.

• Somente há serviço de quarto para os hóspedes que o 
solicitarem.

• Os quartos possuem isolamento acústico. Não há multa por 
dano de patrimônio do hotel.

• Caso precise de toalhas, roupa de cama ou sacos plásticos 
extras, basta solicitar na recepção.



CONTOs





25

Prólogo

Visão Púrpura
Lara Luft

Colégio Católico Santo Augusto — 1938 
O Padre-diretor caminha pela escola vazia, sua voz ecoa 

pelas paredes dos corredores.
— Ah, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente! — ele 

segura o crucifixo que tem pendurado no pescoço. O arrependi-
mento matava-o aos poucos. 

A cada passo dado, um detalhe, uma recordação. Lem-
brou-se do medo que os alunos tinham e das histórias que foram 
sendo criadas para o poço desativado que ficava no pátio, cuja 
existência era denunciada pela grande pedra redonda que o tam-
pava, para a proteção dos estudantes. Foi até o local. 

O poço parecia-lhe aconchegante agora. Sem pensar no 
porquê de aquela bocarra negra estar escancarada, nem em quem 
removera a grande pedra dali, decidiu simplesmente abraçar o 
desconhecido e dar um passo além.

sem mais arrependimentos agora. 
Uma luz roxa brilhou do crucifixo que pendia desajeitado 

no pescoço quebrado, em meio ao lodo estagnado do fundo. 

ab
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São Paulo, julho de 1937 (sete meses antes)

Caros pais,
Vimos, por meio deste, informar que o Colégio Católico Santo 

Augusto fechará suas portas em definitivo a 31 de dezembro do corrente 
ano. O reduzido número de alunos matriculados em nossa escola im-
possibilita em definitivo a continuidade de nossas atividades. Agradece-
mos, aqui, toda a confiança depositada em nossa instituição até o último 
momento. Torcemos e oramos para que seus filhos deem continuidade 
em seus estudos em colégios tão capacitados e dedicados como o nosso!

Que Deus abençoe a todos!

Direção

ab

São Paulo — 1947
Edgar Koontz, industrial norte-americano tido como um 

dos maiores empreendedores do mundo, havia retornado ao 
Brasil, para que pudesse dar início às escavações em busca de 
petróleo em seu terreno no centro de São Paulo. 

O imóvel chegou às mãos de Edgar seis anos antes, por um 
preço muito abaixo do mercado. O vendedor lhe disse que uma 
escola católica havia sido fechada naquele lugar e, por isso, eles 
precisavam vender o terreno o quanto antes. Ele decidiu arriscar. 
Demoliu o prédio e deixou as obras paradas para se dedicar a 
empreendimentos no exterior. 

Atualmente, com as obras reiniciadas, Edgar notava que 
os homens estavam trabalhando bem. As escavações estavam 
progredindo da melhor forma possível. Porém, uma pergunta 
ainda o inquietava: Por que a busca improvável por petróleo justo nesse 
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lugar? Uma pergunta sem resposta palpável é completamente 
difícil de responder. Cético sobre qualquer tipo de crença, Edgar 
concordava com isso. Não foi através de planejamento que ele 
decidiu iniciar as escavações. Foi uma ideia que surgiu de algum 
lugar, assim como a pergunta. Como não acreditava em forças 
superiores, simplesmente chamou de instinto esse impulso 
inexplicável. 

Enquanto caminhava de cabeça baixa, avistou algo roxo 
em meio àquele local abaixo do nível da rua, cheio de pó. Tomou 
em suas mãos. Era uma pedra. Muito bonita, por sinal. Guardou-
-a no bolso da frente da camisa. Seguiu caminhando pensativo. 
mais perguntas surgiram. O que era de deixar qualquer um en-
louquecido. Edgar tentava encontrar respostas claras para todas, 
mas nenhuma o convencia.

 Agora, ele nem sequer conseguia entender o motivo de ter 
se interessado tanto por aquele imóvel, anos atrás. 

ab

— Shelley! — Edgar grita para sua esposa. 
— Sim, querido?
— O meu terno preto, por favor.
— Mas hoje não é dia de supervisionar as escavações?
— Sim? Por quê? 
— E você vai de terno?
— Sem perguntas, Shelley. O terno.
— Edgar...
— Shelley! Eu já falei — ele berra.
Ela respira fundo e pega o terno.
— Aqui está.

ab
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— Mamãe? — diz Phillip, o filho mais novo da família Ko-
ontz, de treze anos de idade.

— Sim, filho?
— Você também notou que o papai anda estranho? Fala 

coisas sem sentido, vê coisas onde não existem...
— Sim, ele me pediu o terno para ir às escavações esses dias.
— Isso me assusta — Phillip diz, cabisbaixo. 
— A mim também, querido — a gargalhada de Howard, o 

outro filho dois anos mais velho, é ouvida.
— Ouviram essa? O papai está dizendo que tem gato aqui 

em casa.
— Shelley! — Edgar berra. — Com ordens de quem você 

cuida de gatos aqui em casa agora?
— Não temos gatos, Edgar...
— Têm vários lá no quarto! — Shelley olha assustada para 

Phillip.
— Vou dar um jeito neles, papai! — articula o filho mais novo.
— Isso mesmo! E não deixe sua mãe trazer qualquer outro 

bicho para a nossa casa, ouviu?
— Sim, senhor. 
— Estou indo para o trabalho. Até mais! — ouve-se a porta 

da frente bater. Em seguida, Howard começa a rir.
— Isso não é engraçado, Howard! — repreende Shelley.
— Claro que é, mamãe! Ele está surtando de vez! 
Ela engole seco.
— Mamãe, isso já pode ser caso de internação, não pode? 

— lembra Phillip.
— Acho que sim, querido. 

ab

— Shelley! Milhares de gatos e corvos rondam as nossas 
escavações, não sei mais o que fazer! Shelley, me ajude!
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A mulher de Edgar estava próxima aos filhos, enquanto via 
seu marido ser levado por três enfermeiros. Ela segurava o choro. 

— me soltem! 
Edgar se debatia fortemente. Algo cai do bolso da calça.  

Phillip chorava. Howard não demonstrava reação com o que 
estava acontecendo, depois que havia visto o objeto no chão, 
apenas tramava para pegá-lo. Shelley estava em volta deles. 

— Ele vai ficar bem, não vai? — Phillip chorava copiosa-
mente.

— Todos nós esperamos que sim, querido! — enquanto 
Shelley dava atenção para Phillip, Howard correu para pegar o 
objeto. Sorriu feliz, quando viu que era uma pedra, e pensou: 
agora é minha! Sentiu uma vibração vindo dela, logo a escondeu 
rapidamente no bolso.

ab

Romênia — 1952
Howard havia optado por continuar seus estudos na Uni-

versidade Ion Mincu de Arquitetura e Urbanismo, na Romênia. 
Assim conheceu Alan Straub, que se tornou seu grande amigo 
desde essa época. 

Os dois tinham interesse por ocultismo. Alan já estava 
fazendo cursos nessa área, paralelo ao curso de Decoração que 
cursava na faculdade, enquanto Howard se dedicava apenas aos 
estudos da Arquitetura.

— Haverá um encontro sobre ocultismo nessa sexta-feira, 
vamos? — convida Alan.

— A que horas?
— 11h11, no Castelo de Bran. 
— Vamos! — Howard confirma sem pensar duas vezes. 
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Sexta-feira, 11h11
Uma mulher de cabelos cacheados loiros estava falando 

em Romeno quando os dois chegaram a um dos cômodos do 
Castelo de Bran. 

— Essa é Ingrid Peterson, Howard.
— Quem é Ingrid Peterson?
— Uma das minhas colaboradoras de projeto.
— Ah! — Howard mexe no bolso.
— O que você tem aí? 
Howard tira com cuidado a pedra de dentro do bolso. Alan 

fica incrédulo.
— Uma Safira...
— Delhi Roxa.
— Shh! O poder dessa pedra é incrível! Bem-vindo ao pro-

jeto, Howard.
— Que projeto, Alan?
— Você já vai saber...

ab

São Paulo — 1957
Desde que Edgar foi internado, o seu empreendimento na 

cidade de são Paulo nunca se concretizou. Com a sua morte em 
1952, as escavações foram interrompidas. 

Quando os filhos tiveram acesso à herança, o mais velho, 
já com 25 anos e formado em Arquitetura, decidiu usar o espa-
ço para construir um hotel. Howard convencera seu irmão mais 
novo, estudante de Medicina, a homenagear o pai com a constru-
ção, e seu amigo, Alan Straub, se engajou pelos planos que tinha 
com Howard. 

— Precisamos de um nome para o nosso hotel — disse 
Alan, levantando-se da mesa da sala de estar de sua casa, sobre a 
qual estava a planta do imóvel.
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— Pensei que poderíamos homenagear meu pai. O que 
acham? — sugeriu Howard.

— Justo, afinal ele nunca conseguiu concluir seu grande 
empreendimento aqui no Brasil — argumentou Phillip.

— Hum... Grande empreendimento... E se usássemos King 
seguido do nome do Sr. Koontz? — sugeriu Alan

— King Edgar Hotel? — acrescentou Howard.
— Perfeito! — concordou Alan.
— King? Não... Estamos no Brasil... 
— King Edgar Hotel, decidido. 
Phillip abaixou a cabeça.
— Para a logomarca do hotel, acho que podemos usar um 

gato e um corvo... — disse Howard.
— Ah, Howard, por favor! Essa foi a última loucura dele 

antes de ir para a internação. O seu deboche deve ter limites!
— Eu concordo com Howard — retruca Alan. — Não vejo 

isso como deboche. O corvo simboliza, para os ameríndios, por 
exemplo, criatividade e o sol. Para os chineses e japoneses é gra-
tidão, amor familiar, o mensageiro divino que representa o bom 
presságio. 

— Hum... Gratidão? Amor familiar? — murmura Phillip.
— É... E essa ideia de o gato ser associado ao mal vem da 

Idade Média. Antes disso, na Pérsia havia a crença de que, se 
você maltratasse um gato, estaria maltratando uma alma amiga. 

— Ganhamos de novo, você é voto-vencido... Gato e corvo 
para a logomarca — Howard ri e Alan faz anotações.

— A nossa gerente já está recrutando pessoas... — anuncia 
Howard.

— Quem é a gerente? — questiona Phillip.
— Ingrid Peterson. 

ab
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King Edgar Hotel — 1965
— O nosso hotel vai ser um sucesso! — diz Alan animado 

no elevador. — E a pedra, Howard?
Howard tateia o blazer, a calça social.
— Puxa! Ficou no quarto, vamos precisar voltar para pegar 

— Alan aperta o botão 21, andar que pertence aos proprietários. 
Os dois dirigem-se para o quarto 210, que compete a Howard. 

O idealizador do hotel destranca o quarto, Alan o aguarda 
do lado de fora.

— Aqui está! vamos lá! — disse Howard guardando a pe-
dra no bolso do blazer.

No saguão do hotel os dois ficaram radiantes, muitas pes-
soas estavam presentes para a inauguração. 

— Veja, Howard! Está tudo dando certo!
— Enquanto eu tiver essa pedra como olhos norteadores, 

não há nada que possa dar errado! 
— Tudo depende da visão que você tem, Howard... 
— Tenho a visão púrpura, Alan! — os dois gargalham. 
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Quarto 40 
A chama rubra

Paola Giometti

Marco estava a um passo de terminar sua monografia para fi-
nalmente poder apresentá-la à banca de psicologia da universidade.

A influência do medo na deturpação nervosa dos sentidos huma-
nos, leu o título do seu estudo. Esse foi o tema em que decidiu se 
aprofundar para concluir um dos cursos mais difíceis da univer-
sidade. Ele já havia mostrado experimentalmente que o cérebro 
de seres humanos sofria uma alteração quando em contato com 
um agente agressor.

— Está faltando um último detalhe em sua pesquisa, Mar-
co — disse o professor de fisiologia humana. — Você já estudou 
o medo dentro das pessoas. Um medo sem existência palpá-
vel. Mas que, mesmo assim, proporciona experiências físicas e 
alterações psíquicas muito palpáveis.

Marco olhou para ele sem entender. Havia um sorriso nos 
lábios do professor.

— Você precisa de mais um resultado. Dados de campo.
— Dados de campo?
Marco estava confuso, pois faltava pouco mais de um mês 

para apresentar seus resultados à banca.
— Exatamente. Você deve procurar se o medo do sobrena-

tural de fato altera a mente humana por consequência do estres-
se. Ou se, no fundo, há um motivo real para o medo.
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— Aonde quer chegar?
 marco percebeu que estava longe de concluir o seu projeto.
— Você precisa ter a certeza de que o imaterial também 

existe — o professor arregalou os olhos, com certa empolgação.
O aluno olhou para o professor de forma inefável. Não 

acreditou que ele estivesse falando sério.
— Mas, professor, isto é uma pesquisa científica. Não há 

como falar de fantasmas. 
— Para que serve a ciência, Marco?
— Para desvendar os mistérios do mundo.
— Eis um bom motivo para você entender o imaterial.
— Mas, professor... Eu serei execrado pelos colegas!
— Só se faz a diferença quando se pisa fora da trilha. A 

trilha já foi feita por outra pessoa. Muitos já caminharam por lá. 
E por que você não quer sair da trilha? Medo? 

O sorriso do rosto do professor reacendeu. marco sentiu 
uma pontada de provocação.

— E se eles não existirem? Os tais fantasmas? Eu nem mes-
mo acredito neles.

— Se não existirem, você poderá concluir seu projeto como 
qualquer outro. Mas se eles existirem... Você terá que achar um 
modo de explicar.

Marco olhou para ele de forma sombria. Não fazia ideia 
de como começar aquilo. Não estava nos seus planos. Então, um 
cartão foi estendido dos dedos do professor para ele. Ali havia a 
imagem de uma construção antiga, um estranho hotel da cidade 
do qual Marco já havia ouvido falar.

— King Edgar Hotel? — leu o estudante.
Marco se lembrou de que, antes de ser um hotel, naquele 

terreno haviam construído uma escola que funcionou por volta 
de cinquenta anos, até que boatos macabros pareceram fazê-la 
fechar. Construíram o hotel sobre os escombros da escola. 
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— É para lá que o senhor quer que eu vá?
— Exatamente. Você tem o tempo que quiser para ficar 

hospedado. Direi à universidade que faz parte do projeto de pes-
quisa, e todo custo será coberto.

marco saiu da universidade desconcertado.
Isso não está certo!, disse olhando para o cartão do hotel.

ab

1 de novembro, 22h 
Marco desceu do táxi e olhou para aquela construção anti-

ga e sinistra. Caminhou até a entrada e se deparou com um velho 
de cabelos lisos curtos e olhar cavo. Ele mancou de uma perna na 
direção de um balcão de madeira antiga, que ao visitante parecia 
ter um cheiro desagradável. Ao dar-lhe o documento, Marco viu 
o recepcionista apontar para um painel de chaves, onde o estu-
dante poderia escolher o quarto que quisesse.

Marco deslizou sua mão pelo painel áspero e apanhou a 
chave do quarto de número 40. A imagem de um chaveiro com 
formato de sapato havia chamado a sua atenção.

Subiu pelo elevador com cheiro de caixão, onde uma luz 
branca e fraca zumbia acima de sua cabeça.

Este lugar daria um bom filme de terror, pensou, percebendo 
que não estava com medo de verdade, apenas admirado com o 
estilo inusitado do estabelecimento. A porta se abriu no quar-
to andar e rapidamente marco seguiu pelo corredor profundo e 
sombrio, até ver o seu quarto.

Inseriu a chave na porta e a abriu com um estalido, sentin-
do o hálito macabro do mofo que aquele lugar emanava. Tentou 
acender as luzes, mas as lâmpadas deviam estar queimadas. Viu 
uma estranha lamparina acesa sobre o criado-mudo, como se já 
esperasse por algum hóspede.
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Fechou a porta e se sentou na cama. Ligou para a recepção.
— Recepção — atendeu a voz do velho.
— Boa noite. Acabei de chegar e meu quarto não tem luz.
— A luz do quarto que o senhor escolheu jamais se acen-

deu, senhor Marco.
— Então mudarei de quarto! — falou o estudante indignado.
— Não será possível, senhor Marco — a voz do homem era 

tão maquinal que mais lembrava uma gravação. — são as regras 
do hotel. Um hóspede jamais pode mudar de quarto.

Marco desligou na cara do recepcionista, xingando a con-
dição em que havia aceitado se colocar. Não aceitou ingressar na 
ciência para cair na mão dos charlatões espiritualistas.

Cansado das decepções daquele dia, Marco deitou a cabe-
ça no travesseiro e, com o controle da tevê em mãos, tentou ligar 
o aparelho em vão. Estressado por se sentir um idiota, levantou 
para ver o que estava acontecendo. Foi quando ouviu estalos vi-
rem, talvez, do móvel ou da parede, não sabia dizer.

Tocando no aparelho, teve a impressão de ver alguém ao 
seu lado, saindo pelas paredes, e quando se virou para olhar, no-
tou que eram apenas manchas que tinham estranhas formas nas 
paredes, e mais lembravam rostos horrorizados, diversas feições 
e carimbos de mãos pequenas.

Pareidolia, pensou o estudante ao ver que seu medo o esta-
va conduzindo a ver coisas. Só posso estar sendo alvo da pareidolia.

Marco estranhou as formas que viu, mas ignorou-as para não 
se deixar atemorizar pelo desconhecido, afinal, ele era um cientis-
ta. Sentou-se na cama e sentiu certa vertigem. Notou que havia um 
estranho par de sapatos quase sob a penumbra dos lençóis.

— Alguém deve ter esquecido.
Quando se deitou, assustou-se ao ver acima dele o seu 

reflexo: no teto, um grande espelho revelava o seu susto. Seus 
olhos miraram aquele grande reflexo, e depois riu de seu medo. 
mas algo fez seu sorriso desaparecer. Foi atingido de um sobres-
salto quando percebeu que o par de sapatos não estava mais lá.
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Sentando-se na cama, Marco pegou a lamparina e ilumi-
nou o quarto escuro, notando que os sapatos, sozinhos, haviam 
se deslocado até a direção da porta. O jovem se arrepiou ao notar 
uma grande mancha na parede. Uma mancha que mais lembra-
va a sombra de um homem que calçava esses sapatos, como se 
olhasse para a sua direção.

Percebendo que estava ficando apavorado, Marco enter-
rou-se sob os lençóis e virou para o lado, tentando adormecer.

ab

Acordou com o despertador de seu celular. Olhou a sua 
volta e viu que a lamparina ainda estava acesa. Levantou-se, 
pronto para começar o dia e finalmente dar continuidade ao seu 
projeto.

— Os sapatos — disse em voz alta, notando que eles não 
estavam mais ali perto da porta.

Incomodado, Marco tentou abrir as janelas, mas logo viu 
que era impossível, pois as travas estavam completamente em-
perradas.

Merda de lugar!, pensou enquanto se dirigia à porta, pronto 
para procurar o gerente. Ao sair do quarto, deparou-se com o 
corredor mal iluminado, sob a penumbra cinza da manhã.

Escutou o balbuciar de uma melodia quando se deparou 
com uma estranha figura sentada ao chão, sem braços e com 
enormes agulhas presas entre seus dedos dos pés.

O olhar de espanto que Marco fez foi o suficiente para a 
estranha aparição rir.

— Que coisa feia olhar assim para uma pobre velha sem 
braços — falou com os cabelos brancos e longos jogados na cara. 
Então riu outra vez. — Nunca viu uma velha tricotar?

— Me... me desculpe, senhora... 
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— Sou a camareira... Bela.
Ele estranhou.
— Bela?
— Bela Price... Gosto do meu nome. Faz-me lembrar o va-

lor que um dia tive. Às vezes, quando me sobra um tempo, eu 
faço a arte que agora você vê.

Marco olhou para uma grande peça de lã vermelha que ela 
tricotava, e brilhava tanto que mais parecia uma chama rubra.

— Este quarto tem problemas, senhora.
— Não ter braços creio que seja um problema muito maior 

do que o seu, não é mesmo?
Marco ficou sem graça com aquela comparação.
— Minha senhora, eu não queria...
— Não precisa se explicar, criança — ela disse sem olhar 

nos olhos dele, costurando a sua peça. — Se eu fosse você, ficaria 
longe daqueles sapatos. mas se quiser saber para onde eles le-
vam... — ela sorriu com os poucos dentes —, você precisa acen-
der a luz.

Marco olhou para a velha, sobressaltado. Voltou ao quarto 
e fechou a porta, assustado. Aquilo só podia ser alguma brinca-
deira.

Ligou para a recepção e pediu que lhe fosse dada uma lâm-
pada. Um jovem havia atendido ao telefone, e insistiu que não 
seria possível acender uma lâmpada naquele quarto, caso con-
trário queimaria. mas marco insistiu.

Em minutos, mandaram o zelador do hotel até o quarto 
quarenta.

Um garoto vestido com calças rasgadas, jaqueta preta e 
com as pupilas dilatadas surgiu em minutos, com uma lâmpada 
e uma escada em mãos.

Sem nada dizer, o garoto colocou a escada sob o bocal de 
luz e jogou a lâmpada para que Marco a apanhasse no ar.

— Smert, smert, smert — riu o jovem e saiu batendo a porta.
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— Smert? — repetiu Marco sem entender, subindo a escada 
e inserindo a lâmpada com cuidado.

Um clarão se acendeu e marco sentiu que a escada estava 
tombando. Uma dor de cabeça o atingiu de imediato, parecendo 
desmaiar por um instante. Quando recobrou os sentidos, perce-
beu que já estava ao chão, sob a sombra de um estranho bosque.

Ao se levantar, viu uma criança ruiva que devia ter no má-
ximo nove anos. Ela estava ajoelhada na terra, recolhendo estra-
nhos objetos sob folhas e pedras. Aproximando-se, Marco perce-
beu que a pequena não podia vê-lo. Assim, Marco ajoelhou-se ao 
seu lado para entender o que estava havendo.

Com as pequenas mãos, a menina separava fotografias e 
moedas de 1870, e as guardava em um pequeno baú.

Um cheiro terrível invadiu as narinas do estudante, e seus 
olhos viram um cachorro correr na direção da garota com uma 
cabeça de bode pendurada na boca.

— Larga isso! — gritou a menina, que correu deixando o 
baú cheio de moedas e fotos.

— mas que diabos... 
marco se curvou sobre a terra e pegou as fotos. viu a ima-

gem de um homem morto sentado numa cadeira elétrica. Ima-
ginou se faziam uso daquele lugar como um bosque cerimonial, 
onde colocavam suas oferendas. Escavando com as próprias 
mãos, encontrou também uma caixa de sapatos com a planta de 
uma grande construção, e uma matéria de jornal de 1870 falando 
que a Cúria Metropolitana construiria uma grande escola católi-
ca em são Paulo.

— O Colégio Católico Santo Augusto...
Abrindo o baú deixado pela menina, encontrou certidões de 

nascimento de uma família russa de sobrenome Karloff. Moedas 
russas também estavam entre os objetos, além de inúmeros outros 
negativos com imagens do mesmo homem em cadeira elétrica, 
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etiquetados com o nome Ygor Karloff. Encontrou fotos estranhas 
de construções de paredes com partes humanas, de onde se pro-
jetavam rostos e mãos abertas que secavam sob o gesso.

— As paredes... — disse Marco ao perceber, entre algumas 
árvores, uma parede como aquela. Estava bem ali à sua frente. 
Levantou-se e observou as imagens sombrias e quase vivas, que 
fizeram lembrar as paredes emboloradas de seu quarto de hotel. 
— As paredes da escola...

sons de passos deixaram o jovem estudante em alerta. Pro-
curou a sua volta — o som de sapatos pesados, pisando sobre a 
terra, acompanhado de sussurros em sua mente que repetiam a 
palavra Smert.

Marco tentou em vão fugir, encontrando o corpo da peque-
na menina ruiva esquartejado e misturado à massa de cimento, 
preso à parede, delineando os detalhes realistas de um corpo in-
fantil e frágil, compondo a construção daquela escola horrível.

Ao se virar, no momento em que escutou um bufar como 
de alguém que ri em silêncio, Marco viu um homem agachado ao 
seu lado. Um homem assustador de olhos vazados com forma-
to de fusos estreitos e dentes pontiagudos, como o de um peixe 
abissal. Ele sorria horrivelmente em seu silêncio macabro, e seus 
cabelos ralos e ruivos meneavam com o vento.

— Os sapatos — sussurrou Marco olhando para os pés da 
criatura que o olhava. Os sapatos pertenciam a Ygor Karloff, e ele 
estava bem ali, olhando-o de maneira torpe.

Um clarão atingiu suas retinas, e uma dor intensa e quente 
se espalhou pelo seu rosto. Marco estava ao chão com o rosto 
sangrando. Gritava assustado, sentindo vidro preso em suas bo-
chechas e testa, passando as mãos e tentando livrar-se dos cacos.

Quando abriu os olhos, estava ao chão de seu quarto, ilu-
minado pela lamparina, a escada caída ao seu lado e o vidro da 
lâmpada estourado.
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Naquele instante a porta se abriu, e a imagem do garoto 
zelador apareceu.

— Você não devia ter escolhido o quarto de número qua-
renta — disse ele. somente naquele momento marco notou os 
cabelos louros do garoto com reflexos avermelhados. — Eu lhe 
disse Smert, seu trouxa.

— Qual o significado disso, garoto?
— Smert é morte, em russo, cara. E ele te pegou em cheio. 

Foi sorte ter sobrevivido. Karloff te deu uma lição. Acho que 
você entendeu que ele não quer que acenda nada elétrico neste 
quarto, uma vez que ele morreu numa cadeira elétrica.

— Como sabe o nome daquele assassino? — Marco per-
guntou com as mãos trêmulas.

— Ele foi meu tataravô. Nós, russos, acreditamos que, 
quando uma pessoa morre, a alma dela vaga por quarenta dias. 
Era por isso que ele prendia todos os mortos nas paredes. Para 
que a alma não fosse embora.

Rindo num deboche, o garoto saiu pela porta. Marco apres-
sou-se para ir embora antes que ficasse para ver o que mais aque-
le hotel tinha para ele. Havia compreendido que aquela história 
explicava o motivo da fama aterrorizante do King Edgar Hotel.

ab

11 de dezembro 
— ...e é por descrever esta experiência que vivi no hotel que 

afirmo: o medo é uma reação de defesa que pode influenciar nos-
sos sentidos. A coragem com que se enfrenta esse medo é que de-
terminará se a ameaça ao indivíduo pode ser real ou imaginária.

marco apresentava os resultados que concluiriam o seu 
curso de psicologia, e um alívio percorreu o seu corpo, por ter-
minar aquele árduo compromisso com uma lembrança macabra.
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Ao chegar em casa, viu à sua porta um embrulho sem iden-
tificação. Ao abri-lo, encontrou uma carta com os dizeres O se-
nhor esqueceu os seus pertences, e viu um par de sapatos velhos, 
enrolado em um cobertor rubro tricotado em finos e longos ca-
belos vermelhos.
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Quarto 199
O último ato 

Claudia Mina

O rapaz parou na calçada em frente ao hotel no centro de 
são Paulo. King Edgar, Daniel pronunciou o nome num sussur-
ro sonhador. Contemplou por um instante a fachada majestosa; 
ele notara aquele tom de Beaux-Arts em muitos edifícios da cida-
de. Daniel gostava de tentar adivinhar o estilo arquitetônico das 
construções dos locais que visitava. Viajar se tornara um costu-
me. Passara as últimas semanas em três países diferentes. Queria 
pôr um fim àquilo tudo e finalmente permanecer em um local. 
Quem sabe aquela não seria a oportunidade?

Em seu terno indefectível, Daniel caminhou elegantemente 
até a recepção. Ele pediu um quarto com sua voz suave e polida 
ao recepcionista, arriscando as palavras que tentou aprender da 
língua portuguesa. Vendo que o hóspede era estrangeiro, o re-
cepcionista explicou as regras do hotel polidamente em inglês. O 
jovem pegou a chave no quadro e agradeceu. 

Quando finalmente chegou ao quarto 199, sentiu apreen-
são. No final, decidiu que deveria ser o nervosismo de estar em 
um novo local, aquilo sempre acontecia quando ele trocava de 
cidade. 

Daniel respirou fundo, controlou sua inquietação e entrou 
no quarto. viu que o local estava limpo e impecavelmente or-
ganizado, como ele gostava. A elegante mobília também era do 
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seu agrado. As paredes eram decoradas com papel de parede de 
delicada estampa floral, e quadros de bom gosto embelezavam 
o ambiente. O chão era coberto por um grosso tapete vermelho 
de motivos árabes e do teto pendia um grande lustre. Ele repa-
rou que sobre uma mesa havia um grande gramofone negro de 
madeira antiga e corneta de prata, com uma pequena placa que 
dizia Propriedade da Fundação Koontz e alguns discos de cera à dis-
posição. Um charme, pensou Daniel. Aquela atmosfera acolhedo-
ra fez com que o rapaz se tranquilizasse; tudo dava a impressão 
de que ficaria bem. Só por precaução, Daniel decidiu dar uma 
boa olhada no quarto, verificou o cômodo de dormir e o banheiro 
da suíte e constatou que estava tudo em ordem. Então finalmente 
fechou a porta e certificou-se de que ela estava bem trancada. Em 
seguida, pendurou seu paletó, ajeitou o prendedor de gravata 
prateado e pediu serviço de quarto. Já era fim de tarde e naquele 
horário ele gostava de tomar chá. 

Enquanto esperava, decidiu dar uma olhada no espelho 
para verificar como estava. Seu rosto possuía traços suaves e 
elegantes em perfeita proporcionalidade. Seus olhos tinham um 
formato amendoado e suas íris eram de um castanho bem escuro. 
Seus cabelos negros estavam perfeitamente alinhados para trás 
com uma camada suficiente de gel. Daniel Wong zelava muito 
pela aparência e era conhecido por suas belas feições quando su-
bia ao palco para atuar em suas peças em Hong Kong. As apre-
sentações faziam parte do passado, mas o costume de Daniel de 
estar sempre bem arrumado não morrera. 

Olhando-se no espelho, reparou que havia um corte verme-
lho no topo de sua testa, próximo à raiz do cabelo. Achou aquilo 
estranho, pois não se lembrava de ter batido a cabeça. Analisan-
do melhor o ferimento, viu que a pele se soltava, junto com um 
tufo de cabelo. Por um momento, ficou horrorizado, mas ten-
tou se convencer de que aquilo não era nada, logo o ferimento 
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cicatrizaria e o cabelo cresceria novamente. Tratou então de se 
barbear, já que não tivera tempo para fazer isso durante o voo. 
Daniel sempre tivera seus movimentos precisos e calculados, por 
isso, estranhou quando viu um filete de sangue na juntura entre 
seu queixo e pescoço. Antes que ele pudesse limpar o ferimento, 
porém, mais sangue começou a escorrer e um pedaço de pele 
se soltou. Com horror, viu a carne viva por baixo da pele solta, 
veias pulsantes e músculos expostos. Ele tentou fixá-la no lugar, 
mas ela caiu novamente, pendendo do seu maxilar até a metade 
do pescoço. Foi então que ele escutou alguém bater. 

— O chá! — Daniel se lembrou. Como ele poderia aten-
der a porta naquele estado? Em desespero, procurou por algum 
curativo, mas parou quando escutou a porta se abrir e passos no 
seu quarto. Ele se virou para trás e viu uma xícara de chá e um 
bule na mesa, e mais ninguém. Daniel correu para ver se encon-
trava alguém, mas o corredor estava deserto... e escuro. Porém, 
o quarto continuava iluminado. Após fechar a porta e se olhar 
no espelho novamente, Daniel viu que sua pele havia voltado ao 
normal, como se nunca tivesse se soltado. 

Daniel estava confuso e alarmado, mas tentou se acalmar. 
Aprendera a conviver com o medo nas últimas semanas, era uma 
constante, mas ele não podia deixar-se abater, não enquanto es-
tivesse indo tão bem. 

— Eu cheguei até aqui — Daniel disse a si mesmo. — Eu 
ainda estou bem — com determinação se sentou em uma cadeira 
e serviu-se de chá. Saborear o líquido quente o havia acalmado. 
Era seu momento de paz, que, para sua infelicidade, não durou 
muito.

Logo em seguida, ele ouviu uma batida na porta e seu san-
gue gelou. Ele sabia que não havia pedido mais nada. 

— Quem está aí? — ele perguntou.
Ninguém respondeu, mas as batidas continuaram. 
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Daniel continuou sentado, como se estivesse preso à cadei-
ra, paralisado. Já haviam se passado vários minutos e as batidas 
continuavam. Ele estava com medo de que finalmente houvesse 
chegado sua hora. Por tanto tempo ele tentou fugir e, finalmente, 
tinha esperanças de que poderia sair ileso. No entanto, parecia 
que sua sorte havia acabado, e ele teria de encarar isso.

Ainda trêmulo, porém determinado, Daniel caminhou até 
a porta e a abriu. Do outro lado estava uma jovem de pele de 
porcelana. Tinha cabelos negros e lisos que se alongavam até sua 
cintura. Tinha um rosto de boneca, com dois pequenos olhos es-
curos e uma boca delicada. Estava em um vestido de cetim bro-
cado vermelho, que alongava ainda mais sua esbelta silhueta. 

— maria — Daniel disse com espanto.
Maria Cheng fazia parte da sua companhia de teatro, uma 

nova estrela em ascensão.
— Não é possível, como você me achou aqui? — Daniel 

perguntou.
— Você disse que iríamos nos encontrar.
Rapidamente, Daniel trouxe a moça para dentro do quarto 

e fechou a porta.
— Alguém seguiu você? — o rapaz perguntou, preocupado.
— Não, ninguém me seguiu.
Finalmente, Daniel se deixou levar pelas emoções, e deu 

um forte abraço na moça. 
— Por onde esteve?
— Por lugares horríveis... — ela olhou fixamente para Da-

niel. — mas não vamos falar sobre isso. Precisamos celebrar nos-
so reencontro. 

— Sim — Daniel disse esperançoso. — Champanhe!
— Como sempre!
— Eu vou ligar para pedir uma garrafa.
— Não precisa — maria disse. — Eu ligo. 
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— Vou preparar uma música, então — Daniel foi até a cole-
ção de discos ao lado do gramofone e se surpreendeu ao ver sua 
música favorita de Strauss em uma coletânea de clássicos. Logo, 
a suíte se encheu com um som de valsa.

— vozes da Primavera — maria disse. — Nossa valsa fa-
vorita! — a moça tocou o braço de Daniel suavemente. — vamos 
dançar, como sempre fazíamos.

Daniel tinha um apreço especial por valsas, achava-as 
agradáveis e elegantes. Os dois formavam um par gracioso no 
meio do quarto, como se deslizassem sobre o carpete, rodando, 
girando, em passos leves e delicados. 

maria encostou seu rosto no ombro de Daniel. 
— Eu gostava tanto disso — ela disse enquanto dançava. 

— É uma pena que meu marido tenha descoberto... 
— Ainda podemos ficar juntos — Daniel fez com que Ma-

ria olhasse para ele. — Estamos longe do seu marido, estamos 
longe de tudo, podemos ficar aqui para sempre! — o rapaz disse 
com empolgação.

— Não, não podemos — os olhos da moça começaram a 
lacrimejar... lacrimejar um líquido vermelho...

Foi então que Daniel viu sangue escorrer da testa de Maria, 
o sangue do tiro que o marido dela havia dado quando desco-
briu o caso dos dois. O rapaz tentou se afastar da cena horrenda, 
aquela era uma lembrança que ele tentara a todo custo apagar. 
Numa fatídica noite em Hong Kong, o marido de Maria havia 
entrado no quarto de hotel em que os dois estavam e disparado 
contra ela, porém, não fez o mesmo com Daniel. Logo após ver 
o marido da sua amante fugir, o rapaz prometeu se juntar a ela 
na morte e se jogou do décimo nono andar do hotel. No entanto, 
Daniel era muito apegado à vida e se arrependeu antes de fazer 
a travessia para o mundo dos mortos, por isso, não a fez, e come-
çou a vagar pelo mundo, fugindo.
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— Você não cumpriu a promessa — a boca de Maria se mo-
vimentava, mas já não era mais a voz dela. De repente, os longos 
cabelos da jovem começaram a cair, formando um emaranhado 
negro no chão. Seu corpo todo se liquefez em uma massa disfor-
me, sobrando-lhe apenas os ossos. A face, antes bela, transforma-
ra-se em um rosto cadavérico.

O jovem soltou um grito rouco de dor quando sentiu a cria-
tura segurá-lo com tanta força que ele sentiu seus ossos serem 
esmagados. Daniel começou a chorar em desespero, pensou em 
pedir por misericórdia, mas, quando olhou para o rosto que ha-
via sido de Maria, percebeu que não tinha chances.

Lentamente, a pele do corpo de Daniel começou a se des-
prender, até cair sobre o carpete em um amontoado de tiras. Ele 
ainda permanecia em pé, mas em carne viva, sangue viscoso 
escorrendo pelos músculos e veias expostas. Logo em seguida, 
pedaços de carne foram se desgrudando do corpo, assim como 
as vísceras e demais órgãos internos, foram todos caindo, desa-
bando no chão, até sobrarem apenas os ossos — esses foram os 
últimos, formando uma pilha sobre o carpete ensanguentado. 

Às vezes ela assumia disfarces. Naquele dia ela brincou de 
atuar, de ser Maria Cheng, mas logo resolveu assumir a forma 
pela qual era mais conhecida: um esqueleto encapuzado. 

Delicadamente, a Morte se abaixou e retirou o crânio de 
Daniel Wong da poça de sangue.

— Você achou que escaparia — disse a caveira para a outra 
caveira. — Ninguém escapa de mim. Aquilo foi só um jogo, só 
queria ver até onde você chegava — a Morte deu um beijo no 
crânio de Daniel com sua boca descarnada e seus dentes podres. 
— O espetáculo acabou para você. 

Foi então que batidas na porta foram ouvidas. 
— Para mim, o show continua — a Morte sorriu.
O champanhe pedido havia chegado. Strauss continuava 

tocando no quarto.
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Quarto 14
Propostas e consequências

Irineu Albuquerque

O que falar da vida? E o que dizer da morte? É um ciclo 
interminável que se repete a todo instante. Pessoas nascem, pes-
soas morrem. Isso é um fato. Felizes aqueles que têm o prazer de 
viver um pouquinho mais nesse ambiente que chamamos de Ter-
ra. Caminhar descalço na areia da praia, sorver o ar matutino no 
parque da cidade, ver o sorriso no rosto de uma criança, brincar 
com seu bichinho de estimação (que podem ser muitos durante a 
vida), mergulhar no mar e sentir o prazer das ondas.

Meu nome é Phillip Koontz, formei-me em Medicina com 
25 anos, e já há algum tempo tinha entrado nesse negócio com 
meu irmão Howard e seu amigo Alan straub. meu irmão e seu 
amigo me convenceram a investir no projeto, e juntos constru-
ímos o King Edgar Hotel, em letras garrafais, onde antes nosso 
pai queria explorar petróleo. Todavia, eu tinha outras aspirações, 
por isso parti para a área da saúde. Logo em seguida segui para 
a área da Psiquiatria, uma tentativa de compreender um pou-
co o que aconteceu com meu pai. Fui convencido a montar meu 
consultório no Hotel, os dois prepararam secretamente uma bela 
sala no térreo. Não tive saída, afinal já morava ali mesmo, depois 
que o hotel foi construído, vendemos a antiga propriedade da 
família e lá fomos morar depois que nossa mãe resolveu voltar 
para os Estados Unidos. Fiquei com o quarto 211.
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A primeira vez que a vi estava indo para o meu consultório 
verificar algumas coisas. Era a manhã de domingo, 21 de agosto 
de 1965. Era simplesmente a mulher mais linda que meus olhos 
já haviam visto em toda minha vida! Ela não andava, flutuava. 
Usava um vestido vermelho rodado e os cabelos soltos, sua pele 
era muito clara e o olhar tinha uma expressão enigmática.

Karloff, o zelador, estava passando no lobby. Eu o chamei e 
perguntei se sabia quem era aquela bela mulher. Ele sorriu e disse 
que a viu saindo do quarto quatorze, no primeiro andar. Disse que 
ela olhou para ele, sorriu e falou bom dia, mas que não tinha enten-
dido algo que ela disse: que ele era muito escorregadio. E comentou 
que o perfume que ela usava lembrava rosas. Sim, aquele cheiro 
havia preenchido todo o ambiente. Fui à recepção falar com Lu-
gosi e ele comentou que não havia ninguém no quarto quatorze.

— Como não? Karloff comentou que a viu saindo de lá! — 
comentei e ele então checou o livro de registros.

— Estranho... Não recebi ninguém para esse quarto, mas 
tem registro e ela pagou uma diária. 

Perguntei qual o nome do registro. 
— Letícia, Letícia Mors.
Ela estava sentada na poltrona da mesinha do lobby. mi-

nhas pernas tremeram, mas caminhei em sua direção.
— Olá! Bom dia! Senhorita? — minha voz saiu meio em-

bargada e rouca.
— Bom dia! Sim! Senhorita. Letícia Mors. 
— Meu nome é Phillip Koontz, tenho um consultório aqui 

no térreo — aquele olhar novamente abalou toda minha estrutu-
ra. Perguntei se ela aguardava alguém. Ela respondeu que não e 
gentilmente indicou uma poltrona, que como a outra era de um 
couro negro e lustroso, mas bastante confortável. — Desculpe, 
senhorita Mors, mas nunca a vi aqui neste hotel. Está apenas de 
passagem?
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— Sim, tenho negócios na cidade e sempre fico aqui.
— Mesmo?! Eu devia estar cego das outras vezes, pois 

nunca a vi aqui.
— Pois eu o vi muitas vezes, devo confessar.
Aquela sentença estremeceu-me novamente. Aquela mu-

lher maravilhosa já havia notado minha presença e eu estupida-
mente estava cego e nunca a vi.

— Que tolo eu fui. Por não perceber sua presença antes — 
já ficando mais calmo com aquele sorriso. — Hoje é domingo e 
não atendo ninguém... E, por favor, não me leve a mal nem faça 
qualquer juízo. Você gostaria de ir ao meu consultório? Podemos 
conversar mais à vontade e posso preparar um chá para nós.

Ela continuou a olhar para mim, sem dizer uma palavra 
por alguns instantes. Foi o olhar mais penetrante que vi em mi-
nha vida. Ela sorriu.

— Eu adoro chá de camomila. Você tem?
— Sim, camomila, hortelã e algumas outras ervas. E até 

café, se preferir.
— Camomila está ótimo.
— Por favor, vamos, então — eu levantei e estendi a mão 

para ela, que tocou suavemente sem desviar o olhar do meu. Le-
vantou-se sem qualquer esforço e seguiu comigo para a sala que 
eu utilizava como consultório. 

O consultório tinha uma antessala onde ficavam os meus 
clientes enquanto aguardavam a consulta e uma mesa para a 
atendente. Possuia aproximadamente quatro por cinco metros, 
uma mesa de mogno com uma cadeira para mim e duas para 
atendimento e atrás da mesa uma estante de madeira enorme, 
com muitos livros. Um lavabo e uma mesa de canto com três 
cadeiras, próximo a uma pequena copa onde sempre preparava 
alguma coisa e também onde costumava fazer minhas refeições, 
além de um divã e uma poltrona de couro negro, onde eu senta-
va nas seções de terapia.
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As horas passaram e não me dei conta. Falei muito sobre 
mim, minha família, especialmente de meu irmão e seu amigo, e 
que morávamos ali mesmo no hotel. Contei algumas excentricida-
des do hotel, as mais leves para não assustá-la. Entretanto, Letí-
cia se limitou a escutar, sorrir delicadamente entre uma xícara de 
chá e outra, nunca vi alguém que gostasse tanto de chá como ela. 
Provou todos os sabores que eu tinha. Por fim, intrometidamente, 
perguntei de onde ela era e o que pretendia fazer em são Paulo.

— Pretendo fazer algumas coisas pessoais e urgentes rela-
cionadas à minha família, depois volto para casa — respondeu 
de forma a não revelar para mim suas intenções.

Despedimo-nos por volta de quinze horas. Tolamente não 
a convidei para almoçar. Poderia ter sugerido um restaurante ou 
mesmo requisitar uma refeição no hotel. Mas não me atrevi. Per-
guntei se a veria novamente.

— Certamente! somente partirei quando resolver algumas 
pendências. 

Caminhei com ela até a porta de seu quarto e me despedi 
com um beijo em sua mão. Eram as mãos mais belas que já havia 
visto em minha vida.

ab

Naquela noite, estava em meu quarto fumando um Hava-
na, quando bateram à porta, era Howard.

— Phillip, meu caro, como está hoje?
— Quem diria! meu caro irmão se interessando por mim. 

Ultimamente vive de conchavo com Alan e suas mirabolantes 
ideias de vida eterna.

— Não deboche, você sabe que isso é sério, e que é impor-
tante sua participação nisso. Não vê quanto já conseguimos? O 
tataraneto de Ygor é nosso melhor exemplo. Este prédio mara-
vilhoso construído em um terreno que brota o sangue da Terra. 
Não é maravilhoso?
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— vi! E são as coisas mais nojentas e assustadoras que já 
vivenciei.

— Você já tem se beneficiado bastante. Não é verdade?! 
Tem seu consultório, seu quarto e toda a mordomia. Quantas ve-
zes eu falhei com você, Philip? 

— Olha, Howard! Não me importo com o que você faz da 
sua vida, mas tente me deixar de fora. Já estou mais envolvido 
com isso do que gostaria. Moro aqui no hotel com vocês porque 
não temos mais nossa casa e é até conveniente, afinal, meu con-
sultório é aqui mesmo, já tenho uma clientela de pacientes e não 
quero abandoná-los. Outro aspecto que me deixa nervoso é esse 
movimento militar. Ninguém sabe como eles poderão interferir 
nos negócios de uma forma geral. Os funcionários públicos já 
perderam estabilidade. O Presidente agora está cheio de pompa 
depois que recebeu homenagens em Portugal.

— Que é isso, irmãozinho? Será que você ainda não en-
tendeu nada? Tudo isso nos deixará praticamente invisíveis, nos 
verão somente aqueles que quisermos que nos vejam. mas tudo 
bem! Soube que conheceu alguém no hotel hoje! Quem é ela?

— Por favor! Diga-me que ela não é uma de suas loucuras, 
Howard!

— Não! Eu juro! Não sei nem quem é essa hóspede. Con-
fesso que perguntei o nome dela ao Lugosi, Letícia. Ele falou que 
ela é muito bonita e que ficou com você por bastante tempo no 
consultório.

— Que belo fofoqueiro esse recepcionista! Ela é uma boa 
moça. Apenas conversamos bastante e tomamos chá.

— Quero que pense bastante na nossa condição. Podemos 
viver neste hotel por tempo indeterminado.

— Ainda não sei, irmão. Fico aqui porque espero fazer 
você mudar. Eu o amo e só quero o seu bem. Fico muito tenso 
pensando nas coisas que acontecem aqui no hotel.
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— Fica tranquilo, Phillip. Tudo vai bem! Agora abraça aqui 
seu irmão e vamos dormir que já está tarde.

Abraçamo-nos fraternalmente. mas eu sabia que ele não 
iria dormir, iria encontrar Alan e planejar mais loucuras.

ab

Na segunda-feira, logo cedo, estava no lobby do hotel, pre-
parando-me para atender meus pacientes e ao mesmo tempo 
estava ansioso para reencontrar Letícia. Quando subitamente vi 
alguém. Era um homem, com aproximadamente um metro e no-
venta de altura. Ele passou por mim e me encarou. Pasmem, era 
o mesmo olhar de Letícia e tinha até algo parecido com o andar. 
Segui até a recepção.

— Lugosi, bom dia! Por favor, veja no quarto quatorze se a 
Senhorita Letícia ainda está hospedada.

— Bom dia, doutor Phillip! Aquela moça bonita... Veja-
mos... Que estranho! Aqui consta hospedado Lethos Ironheart, 
diária paga. Novamente isso. Outra pessoa que se hospedou sem 
que eu admitisse. Como pode?

— Não é possível! Ela disse que ficaria na cidade. E agora 
esse Lethos! De onde ele surgiu? — caminhei no lobby, vi as pol-
tronas e lá estava aquele homem. Seria ele Lethos Ironheart? E 
como se parecia tanto com Letícia? Fiquei envergonhado quando 
ele olhou para mim, parecia querer falar comigo. Todavia, estava 
conversando com uma senhora e logo em seguida a mesma saiu 
do hotel com ele. Fiquei com uma sensação de vazio e fui para o 
meu consultório. Segui a rotina normal do dia, atendendo meus 
pacientes, ouvindo seus problemas, prescrevendo medicação. No 
fim da tarde retornei para meus aposentos. Demorei a dormir.

ab
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Mais um dia e eu estava caminhando para o consultório. 
Surpresa! Ela estava ali. De pé em frente às poltronas. Sorrindo 
para mim. Tremi e quase apaguei. Que visão espetacular. Apro-
ximei-me e com voz embargada comentei:

— Eu... eu... procurei você ontem. Mas no quarto que esta-
va no domingo tinha outra pessoa hospedada. 

— Lamento pelo infortúnio. Mas será que você teria tempo 
para conversarmos?

— Certamente... Vou falar com minha atendente e pedir 
que desmarque todas as consultas de hoje.

— Não quero atrapalhar seu dia de trabalho.
— Imagina! Não vai atrapalhar. É possível remarcar para 

amanhã. Dê-me apenas um minuto — fui até a recepção e falei 
com minha funcionária. — Bela, desmarque o resto dos compro-
missos de hoje, por favor — ela, imediatamente, com seu estranho 
modo, começou a anotar na agenda e a fazer ligações telefônicas.

Retornei e propus que fôssemos caminhar no Parque da 
Luz. Ela disse que adoraria. Falou-me do dia anterior, que estava 
no hotel e que havia me visto e trocado olhares. Senti a visão tre-
mer e parecia que iria apagar.

— Como assim trocou olhares? Meu Deus! Howard jurou 
que não a conhecia e que não era fruto de seus experimentos 
macabros. Ontem troquei olhares com um homem, que até lem-
brava você, mas era um homem! Howard me deve explicações.

— Calma, meu querido. Eu não sou fruto das experiências 
de seu irmão. sou muito mais antiga que isso. Todos os anos nes-
se período personifico-me nesta figura, ou na figura de Lethos. 
Somos a mesma coisa. A personificação do inevitável.

Então sentei num banco e olhei para ela. Nada falei. Não 
tinha palavras.

— Tenha calma, Phillip. Não estou desdenhando de você, 
nem quero assombrá-lo. Seu irmão Howard e seu amigo Alan, 
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eles têm realizado coisas fora do normal, reunindo pessoas e seres 
no hotel que já não deveriam existir neste plano. E essas entida-
des não morrem. Ficam existindo eternamente entre as paredes 
do hotel e sempre venho na expectativa de levar alguém, mas é 
muito difícil. É necessário saber o momento certo, de preferência 
quando a pessoa ainda não está totalmente envolvida pelos dois 
e tudo mais... Estão sob a influência dessa força. O próprio Alan 
já deveria ter partido, mas continua ali. Todavia, você é diferen-
te. Tem algo especial dentro de você que brilha intensamente e 
de certa forma deve ser isso que eles querem e que me fascina 
imensamente. 

— Aceitei me submeter aos desígnios e desmandos de meu 
irmão e de Alan. Acabei me forçando a conviver com isso.

— Eu percebi um toque diferente em você desde a primeira 
vez que vim ao hotel. Mas somente agora resolvi me aproximar. 
Esse toque que você possui é vital para os planos dos dois.

— Então chegou a minha hora? Você veio me buscar?
— Não! Não chegou a sua hora. Apenas queria saber sobre 

você, seus desejos, conhecê-lo pessoalmente. Você ainda tem um 
longo caminho a percorrer e nessa estrada eu quero ser um mo-
tivo a mais. 

— E o que quer de mim?
— Garantir que você morra. Que tenha uma passagem dig-

na e honrada. E que quando chegar a sua hora eu possa levar 
você nas minhas asas.

— Letícia... Esse é realmente seu nome?
— É um deles, tenho muitos nomes e muitas formas, e 

para manter minha forma física preciso de muita energia e fico 
oscilando entre mulher e homem, mas sou a mesma.

— Apaixonei-me por você!
— Eu sei, lamento! Mas de certa forma também o amo. 

Afirme para mim... Você partirá comigo?
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— No que depender de mim sou todo seu.
Ela, que estava de pé, sentou-se ao meu lado. À sombra de 

um antigo jatobá. Puxou-me num abraço e beijou minha testa, 
como que selando um pacto.

— Todos os anos, exatamente no dia 21 de agosto, estarei 
no hotel por três dias. Poderemos conversar, falar do mundo, da 
vida... E da morte! Até o dia que você irá comigo.

— Aguardarei ansiosamente esse momento.

ab

Flertei com a morte. Tentei fugir do destino de meu irmão. 
Durante vários anos eu a encontrei e conversávamos durante ho-
ras, por vezes até adormeci junto dela. Sempre por três dias. 

Para um homem que deseja a vida eterna, ter o irmão fler-
tando com sua pior inimiga é algo inimaginável. Howard passou 
a me sondar e insistir cada vez mais, e por fim cedi aos desejos de 
meu irmão. E ela se afastou... Sofri amargamente sua ausência. 
Quando chegou o dia de minha morte predito por ela, finalmente 
recebi sua visita... Letícia. Mas ela não tinha mais aquele sorriso.

— Você desistiu de mim Phillip. Que pena! Eu não poderei 
levá-lo em minhas asas. Não poderei nem mesmo salvá-lo de um 
destino atroz, pois contrariamos todas as leis para estarmos juntos. 

Ela se afastou sem dizer mais nada, nem me permitindo 
dizer nada. Então veio a pior dor que já senti na vida. E quando 
me dei conta sofria tormentos muito piores e infindáveis.

Agora somos somente eu e você, pequenina. A única visão 
que é bela neste tormento de fogo e dor. King Edgar Hotel está 
lá, incólume em sua natureza surreal. Para a posteridade e talvez 
além. Até o dia em que ela descobrir como acabar com essa lou-
cura, ou mesmo ainda levando alguma alma vez ou outra, que 
pena que não seja a minha.
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Quarto 39
A bonequinha de porcelana

Bruna Paiva

Já passava das nove da noite quando finalmente a van da 
companhia aérea me deixou no hotel. O trajeto entre o Aeroporto 
de Congonhas e o King Edgar Hotel levou cerca de cinquenta 
minutos. A reunião em são Paulo com os executivos da empre-
sa havia sido um fracasso. E para piorar meu dia, um temporal 
cancelou todos os voos de volta para o Rio. O próximo avião só 
sairia na manhã seguinte e a companhia disponibilizou um hotel 
para que eu passasse a noite.

Enquanto descia da van tentava analisar o lugar. De cara, 
achei estranha a falta de movimentação na porta de um hotel 
grande. O prédio a minha frente tinha uns vinte andares e apa-
rência bem antiga. Havia alguns carros no estacionamento, mas 
a maioria das vagas estava vazia.

Poucos passos separavam a calçada da recepção. No hall de 
entrada havia uma mesinha de centro e poltronas de couro preto, 
além de um balcão bem grande. Atrás da madeira antiga um ho-
mem na casa dos oitenta anos, com um olhar frio, e uma cicatriz 
em forma de meia-lua no lado esquerdo da face, me encarava 
como quem espera algo a ser dito. 

— Boa noite — resolvi quebrar o silêncio, mas não obtive 
resposta —, o meu voo foi cancelado e...

O idoso me interrompeu lendo de um caderninho em cima 
do balcão:
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— Natália Felício? É, eles ligaram. Bom, a companhia já 
pagou a diária. Você fica o tempo que quiser, ou aguentar — 
embora a voz fosse calma e tranquila, o último comentário me 
causou certa estranheza. Preferi ignorá-lo.

— É só escolher o quarto — disse o homem apontando para 
um quadro de chaves. Não havia um padrão. Os chaveiros eram 
diferentes, cada um com seu estilo. Uma pequena boneca de por-
celana vestida de branco me chamou a atenção. Apontei para o 
chaveiro e o idoso o pegou. — Quarto 39, terceiro andar. Você 
pode subir pelos elevadores à sua esquerda no fim do corredor. 

— Obrigada, senhor... Lugosi — disse, lendo o crachá do 
funcionário. 

Enquanto esperava o elevador, dei uma olhada no meu ce-
lular. sem sinal. Perguntava-me se o dia ainda podia piorar... O 
elevador da esquerda chegou primeiro. Entrei no pequeno cubí-
culo espelhado e olhei mais uma vez para a bonequinha no cha-
veiro. Era branca, e os cabelos cinzentos pendiam até a altura dos 
ombros. O vestidinho branco estava meio amarelado. A boneca 
tinha um olhar perdido. 

Cheguei ao terceiro andar. O quarto 39 ficava no fim do 
corredor. O cômodo era grande, e as paredes, brancas. Em uma 
delas, próximo à cama, havia pequenas flores pintadas em rosa e 
amarelo. Uma decoração um tanto infantil para um hotel daque-
le tamanho, mas até que combinava com o chaveiro. 

A cama era grande, com lençóis de renda branca, e tinha 
a cabeceira posicionada bem abaixo de uma janela. Na parede 
oposta, havia uma cômoda com um enorme espelho que se es-
tendia até o teto. A porta do banheiro ficava na parede decorada 
e estava entreaberta. 

Joguei a bolsa na cama e entrei no banheiro. Era pequeno, 
mas bem cuidado. Os azulejos eram brancos com uma listra ho-
rizontal em rosa claro. O vidro do boxe era transparente e havia 
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um espelho grande acima da pia. Tirei a roupa e liguei o chu-
veiro. Água quente e relaxante era exatamente o que eu estava 
precisando.

Acabei ficando tempo demais no banho. Quando saí o ba-
nheiro era só neblina. Enrolada na toalha, fui até a cama e peguei 
uma roupa extra que carregava na bolsa. Precisei passar a mão 
para desembaçar o espelho do banheiro. Desembaracei o cabelo e 
coloquei o pente em cima da pia. Ao voltar os olhos para o espe-
lho, um arrepio correu minha espinha e terminou com um grito.

Uma menina. Olhos fixos em mim foi apenas o que consegui 
ver antes de me virar para trás. Mas não havia ninguém ali. Olhei 
de novo para o espelho e nada. O cansaço devia estar me fazendo 
delirar. Respirei fundo umas três vezes para recuperar o fôlego. 
Voltei para dentro do quarto, fechando a porta do banheiro. 

Fui até a cama e procurei distrair a cabeça com a televisão. 
A imagem da menina não saía de minha cabeça. Sentia uma 
presença estranha, mas queria me convencer de que nada havia 
acontecido no banheiro. Ao olhar para o lado, levei um novo susto 
e não contive o grito de desespero: lá estava a garota novamente.

De dentro do espelho, acima da cômoda, ela me observava. 
Dessa vez não sumiu com o meu grito. seu cabelo cinzento es-
corria até os ombros, a roupa era meio amarelada. Mas o que me 
fez reconhecê-la foi o olhar perdido. Era o mesmo que chamara 
minha atenção na boneca do chaveiro. 

Em uma fração de segundos desviei o olhar para a porta. 
Na fechadura estava apenas a chave. A bonequinha de porcelana 
havia sumido. Passei os olhos pelo chão na vã esperança de que o 
chaveiro tivesse caído, mas nem sinal dele. Quando voltei os olhos 
para o espelho da cômoda, a menina havia sumido novamente. 

Nunca tive medo do sobrenatural. Pelo contrário, os filmes 
de terror sempre me divertiram. mas a sensação de estar dentro 
de um era apavorante. Acabara de sair do chuveiro, porém o suor 
frio já fazia a blusa grudar nas minhas costas. Passei as mãos no 
rosto e tentei me concentrar. Estava trêmula e bastante assustada. 
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Repetia para mim mesma que as aparições eram delírios 
de uma mente cansada. Decidi tentar dormir. Quando me virei 
para deitar, meu coração quase parou. Era absolutamente real. 
Dessa vez não era apenas um reflexo no espelho. Ela estava ali, 
de pé, ao lado da cama, olhando para mim como se esperasse 
por um olá. 

Sem tirar os olhos dela me esgueirei até o pé da cama e cor-
ri para a porta. Olhei para trás e a menina continuava lá. Agarrei 
a maçaneta e girei. Estava travada. Tentei girar a chave, mas a 
peça já sem o chaveiro quebrou na fechadura. E então ela come-
çou a andar até mim. Desesperada, eu espancava a maçaneta em 
uma tentativa inútil de sair dali. 

De repente senti um toque gelado em meu braço, como um 
aviso silencioso de que aquilo não daria em nada. Estava a menos 
de um passo de distância daquela criatura. Seus olhos eram tão 
cinzentos quanto seus cabelos. Ela tinha uma marca no pescoço, 
como um cordão tatuado, em uma pele tão branca que lembrava 
porcelana. 

— Que... Quem é você?— foi o que consegui dizer em meio 
a soluços. 

Sem nenhuma palavra a garota começou a me puxar e mi-
nhas pernas bambas não me deixaram relutar. Ela me conduziu 
até a cama e me empurrou de leve para que eu me sentasse. En-
tão, com uma voz rouca e envelhecida, ela começou a falar:

— Meu nome é Mirthes. E eu morri há 58 anos. Preciso que 
você entregue uma carta. Mas tem que ser em mãos.

Enquanto ela falava, eu ainda tentava entender o que esta-
va acontecendo. Abraçada às minhas pernas na cama, eu estava 
paralisada. O pavor devia estar estampado em meu rosto, por-
que a menina logo emendou:

— Fique tranquila, não lhe farei mal. A carta é para minha 
mãe. Preciso que ela saiba o que houve de verdade: meu pai me 
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trouxe para este hotel quando eu tinha doze anos. Depois de 
fazer coisas horríveis comigo, ele me enforcou. Bem aqui neste 
quarto.

Ela finalizou a frase passando a mão esquerda pela marca 
no pescoço. Apesar do medo que ainda me paralisava, àquela 
altura começava a prestar atenção no que ela dizia: 

— Minha mãe nunca soube o que aconteceu de verdade. 
Quando encontraram meu corpo, disseram que eu havia sido se-
questrada, mas nunca suspeitaram do meu pai. É por isso que eu 
preciso de sua ajuda. Mamãe tem que saber que o papai é muito 
mau — a voz dela na última frase era quase de uma criança cho-
rosa. Não fosse pela rouquidão. 

— Olha, eu não sou daqui, sou do Rio de Janeiro e nem 
conheço São Paulo... — tentei escapar daquela situação, mas ela 
nem me deixou terminar:

— Se não levar a carta, não vai sair do quarto. E se não 
entregar para a mamãe, eu vou saber... — ela disse em tom ame-
açador, aproximando-se e parando a centímetros do meu rosto. 
Seu hálito era frio e podre.

Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Mirthes sumiu. 
E me deixou ali, sem saber o que fazer, sem poder sair daquele 
lugar. O medo me fazia escutar barulhos que ninguém escutaria 
numa situação normal. mas o pior era a sensação de estar sendo 
vigiada. Durante toda a madrugada ela voltou a aparecer. Na 
cama, no espelho, nos cantos do quarto. Olhava para mim sem 
dizer uma única palavra. 

Eu estava esgotada. Chorava como uma criança e me enco-
lhia deitada na cama. Não me lembro a que horas preguei os olhos. 
Mas acordei com o sol no rosto, suada e ainda com medo. Sentei na 
cama olhando para todos os lados e dois detalhes me chamaram a 
atenção: o chaveiro com a boneca estava na fechadura de volta ao 
seu lugar. E havia uma carta na cômoda, abaixo do espelho.
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Juntei todas as minhas coisas e troquei de roupa em tempo 
recorde, sem ousar entrar naquele banheiro. Só queria sair dali e 
me livrar daquele pesadelo. Girei a chave e ela prendeu na porta 
de novo. Olhei para a carta em cima da cômoda e a peguei. Voltei 
para a porta e então a chave funcionou. 

Saí correndo daquele lugar sem nem me preocupar em fe-
char a porta do quarto. Na recepção, um garoto aparentando uns 
vinte anos se encontrava atrás do balcão. 

— Aproveitou a estadia? — me perguntou com um sorriso 
e uma cicatriz em forma de meia-lua. — Ah, é melhor entregar 
isso — completou olhando para a carta em minhas mãos.

Não consegui responder. Joguei o chaveiro com a boneca 
no balcão e saí o mais rápido que pude em busca de um táxi. Ao 
entrar no carro, ainda segurava a carta, pensando no que fazer. O 
envelope tinha destinatário e remetente escritos em caligrafia de 
criança. Queria correr para o aeroporto e voltar para minha casa, 
mas precisava pôr um fim naquele pesadelo. 

Para Geilza — Rua da Consolação, 1600 — Quadra 39, era o 
que dizia o destinatário da carta. Pedi ao motorista que me le-
vasse até lá. Quando chegamos e o motorista disse é aqui, o pavor 
voltou a crescer em mim. Bem na minha frente a fachada dizia: 
Cemitério da Consolação.

Entrei no cemitério morrendo de medo e sem a menor ideia 
de como encontrar quem procurava. Assim que entrei fui abor-
dada por um funcionário que varria o local. Simpático, ele disse:

— Pensei que não viria carta esta semana.
— Como é? — perguntei, confusa.
— Se a senhora quiser, eu posso levar a carta. Aqui é meio 

perigoso, eu deixo lá no túmulo.
Foi então que me dei conta de que era óbvio que a mãe 

de Mirthes não poderia estar viva. Peguei as coordenadas com o 
funcionário e, já que chegara até ali, preferi entregar eu mesma. 
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Não demorei muito para avistar o que procurava. Logo no início 
da quadra 39 havia uma montanha de cartas. Todos os envelopes 
eram iguais ao que eu tinha nas mãos, com o mesmo destinatário 
e mesma caligrafia, mas estavam violados e vazios. 

Havia envelopes com datas recentes e outros de décadas 
atrás. Alguns, já danificados pelo tempo, eram ilegíveis. Os en-
velopes com datas mais recentes estavam próximos à lápide que 
trazia a inscrição: Geilza de Souza Lugosi — 1927-1958. Deixei a 
minha carta lá, mas ainda estava atordoada com o que vira. Pro-
curei pelo funcionário que havia me abordado, para perguntar 
sobre as cartas, mas não o achei. 

Na administração do cemitério, um senhor me confirmou 
que o túmulo de Geilza era um dos mais visitados desde a tra-
gédia na família. E me mostrou alguns recortes de jornal sobre o 
caso. As reportagens relatavam que Mirthes fora encontrada en-
forcada no banheiro de um quarto do hotel onde seu tio, Vicente 
Lugosi, trabalhava. Ele chegou a ser preso por alguns meses, mas 
acabou liberado por falta de provas.

No ano seguinte, a mãe, Geilza, foi encontrada com o mes-
mo fim: enforcada no banheiro de casa. A polícia concluiu que 
ela havia se matado. O pai da menina, Gilberto Lugosi, adoeceu 
e morreu dois anos depois.

— E nunca fizeram nada sobre as cartas? — perguntei ao 
terminar de ler as reportagens. 

— Cartas? Que cartas, senhora? — o homem pareceu confuso.
— As centenas de cartas que estão lá, em cima do túmulo. 
— Não há cartas lá, senhora.
Depois de teimar como homem, o convenci a ir comigo até 

o lugar. Mas ao chegar lá me deparei com túmulos limpos, sem 
nenhum vestígio das cartas que ali estavam minutos antes. No 
lugar da montanha de envelopes, viam-se apenas os túmulos de 
Geilza, Mirthes e Gilberto. 
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Ao lado de cada nome havia uma foto. A de Mirthes era 
bem parecida com a menina que conheci no quarto. A mãe era 
uma mulher jovem e bonita, com os mesmos traços da filha. Mas 
a foto de Gilberto Lugosi me deu calafrios. Era o mesmo homem 
que me abordara minutos antes, na entrada do cemitério. 
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Quarto 208
Pirofobia
Jony Marcondes

Ele queimava grunhindo como um porco...
A dor nauseante era insuficiente para amansar seus ins-

tintos. As chamas corroíam sua pele, aquecia seus ossos. Mesmo 
perante tal dor incompreensível, tocava-a incansavelmente. A 
mulher nua, bela e de olhos verdes dançava sensualmente sobre 
ele. O misto de prazer e dor era absurdo, viciante, compulsivo. 

E quando ela finalmente encaixou-se sobre o homem, ele 
fora consumido por completo pelo fogo. Não existia mais prazer, 
somente muita dor. E ele chorou...

ab

... no quarto escuro, aquele homem tão gordo limpava os 
olhos umedecidos pelas lágrimas sinceras de terror. Seus imensos 
calções molhados deixaram marcas incrustadas na cama novamen-
te. Já era o terceiro dia que a camareira, mesmo dentro de seu silên-
cio mórbido, olhava-o com olhos culposos diante de suas sujeiras.

Por que sou assim, esta coisa, culpava-se em pensamentos.
Deitado em seus excrementos ainda frescos, observava o 

quarto com certa satisfação. Estou protegido, pensava. Havia soli-
citado no ato da reserva que não houvesse nenhuma maneira de 
gerar fogo no recinto. 
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Mesmo satisfeito com a prontidão do hotel em realizar 
seus intentos, a frase do recepcionista após a reserva deixou-o 
imensamente perturbado:

— Aproveite a estadia no hotel. Que seus sonhos aqui se-
jam especiais.

— O que quer dizer com isso? — disse com olhos esbuga-
lhados aquele homem tão grande. Enquanto falava, o papado em 
seu pescoço balançava de forma incômoda.

— Desculpe, senhor, é só um bordão que não dizia há tempos.
Com o rosto se contorcendo em desaprovação, saiu, em 

passos curtos e lentos em direção ao rústico elevador, mudo. 
Caminhando cabisbaixo no vigésimo andar, não pode dei-

xar de notar duas pessoas que conversavam na porta do quarto 
próximo ao elevador:

— ... Nós marcamos às dez, mas já estou batendo há algum 
tempo sem resposta — disse o homem.

— Eu não sei. Ele disse que ia sair — ouviu a voz feminina, 
já às suas costas.

— Certo... tudo bem, vou tentar ligar para o celular dele.
Ignorando as preocupações alheias, entrou em seu quarto 

e lá ficou. Vários dias se passaram desde então.
Ouvia o soar incômodo da campainha. Levantou-se lenta-

mente, com dificuldades, para apanhar o seu desejoso jantar.
Aquela noite quente convidava insetos vorazes a entrar 

pela janela para fazerem também sua refeição provando-lhe o 
sangue. Mas a vontade de comer daquele homem era tão voraz 
que nem os espantava mais. 

Ao terminar, observava pelo espelho a marca em sua boca 
que o acompanhava há décadas. Ele a coçava furiosamente e por 
conta disso possuía feridas que jamais saravam. Enquanto seguia 
com tal hábito, memorava os últimos acontecimentos com calma. 

ab
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—... E não volte a se trancafiar no quarto, você precisa ca-
minhar ao menos um pouco — o médico dissera. — O próximo 
infarto será fatal e remarque o dermatologista, essa alergia na 
boca já devia estar curada.  

O gordo saíra da consulta mais ofegante que nunca. Em-
bora a operação no coração há poucos meses tivesse lhe retirado 
algum peso, o andar confortável ainda era condenado devido a 
suas gorduras remanescentes. Aquele pobre homem tivera dois 
infartos num período de três anos. Era claro, não aguentaria o 
próximo.

Foi perdido nessas preocupações que ouviu o som do is-
queiro de um jovem rapaz que preparava seu vício. Iniciou-se o 
pânico daquele bufão. Sua terrível fobia despertara novamente.

Quando a primeira faísca saiu do artefato, um grito de hor-
ror fez o fumante se assustar. Ele ainda pôde ver o obeso numa 
tentativa bizarra de fugir das pequenas chamas. Correu pouco, 
tropeçou e caiu. E gritou um não bem sonoro quando o jovem 
tentou ajudá-lo a levantar. O moço afastou-se resmungando:

— Então que queime no inferno.
Caído e choroso, encontra aos seus pés um belo papel dou-

rado de dizeres luxuriosos e mágicos:
Seja você como for, nós sempre te desejamos. Seja para fazer o que 

quiser. Seja para provar o que quiser. Seja para descobrir o que quiser. 
Conheça as Ninfas da Casa Dourada. Terminava em um número 
telefônico.

Enquanto lia, não se deu conta da velha que o observava 
enquanto pedia sua esmola. Ela viu o quão cômico era aquele 
homem se erguendo com tamanha dificuldade segurando aquele 
precioso tesouro dourado nas mãos.

— Estou procurando um local para me hospedar — ele dis-
se sem cerimônias, um tanto acostumado às vergonhas rotineiras 
que sempre lhe acometiam.
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— Está próximo de um — disse a velha, apontando e gesti-
culando, mostrando a direção do King Edgar Hotel. Sua próxima 
ação não seria menos clichê, ergueu a mão pedindo trocados.

— Desculpe, estou sem dinheiro — disse apressado.
— Maldito. Por isso é gordo, quer tudo para si. Mas um dia 

pagará queimando no juízo final, verás... — e seguiu xingando-o.

ab

E foi imerso nessas turbulentas recordações que o pobre 
homem adormeceu.

ab

E novamente estava ela, com seus felinos olhos verdes a 
seduzi-lo. Aquele era finalmente um sonho.

Estavam na praia, nus, contemplando o oceano. Ele se dei-
tava numa esteira confortável na areia, árvores altas e folhosas 
faziam-lhe uma sombra prazerosa. Ela dançava na areia molha-
da, sua dança culminando num belo mergulho. Ao seu redor es-
tavam frutas estranhas à realidade, servidas em belos pratos dou-
rados. Enquanto pegava uma de formato cúbico, extremamente 
azulada, entrava em êxtase vendo aquela mulher belíssima vindo 
em sua direção, com a água ainda descendo sinuosa por aquela 
escultura humana, fazendo a parada final em seu sexo, embeben-
do-o, simultaneamente, quando o gordo salivava em deleite.

A moça toca o corpo imenso do homem com uma leve 
massagem em suas costas e diz: 

— Esta não é tão gostosa — se referindo à fruta incomum. 
— Prove aquela.

Pegou em um dos pratos e o entregou, uma estranha fruta 
transparente de formato prismático.
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Ele, regozijando de alegria, mordeu com ímpeto e, em 
questão de segundos, uma forte queimação no estômago o aco-
meteu. 

— O que é isso? — perguntou aos berros.
— É a fruta proibida — ela respondeu sorrindo.
E ele queimou.

ab

Aquela manhã não fora diferente. Sem esperar os julga-
mentos da camareira, ele mesmo retirara o lençol e jogara no lixo. 
Pediu café, além de roupa de cama limpa pelo telefone como 
sempre, pois não queria sair, nem caminhar, nem ver ninguém.

Será que esses malditos sonhos me perseguirão sempre?, pensa-
va. Enquanto coçava sua cicatriz bucal, lembrava-se da infância.

ab

O menino nasceu normal, mas isso fora até seus quatro 
anos. Fora descoberta uma rara forma de distúrbio hormonal. 
Desde pequeno, era extremamente obeso, de pernas tortas e de-
formadas. O pescoço, o dobro da espessura natural, e na pele, 
feridas estouravam fétidas.

O amor de seus pais não foi suficiente para impedir o hor-
ror chamado escola, onde a maldade juvenil afastou-o de amigos 
e qualquer relacionamento. vivia solitário.

Foi nesse período tão conturbado da adolescência que teve 
seu primeiro sonho. Nele, o garoto assava deliciosas salsichas 
numa fogueira. Por algum descuido, a guloseima caía nas cha-
mas e, quando ia resgatá-la, a chama aumentava de tamanho, 
devorando-o com vontade igual à dele pelo embutido. A dor o 
fazia acordar mijado.
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Todo dia, um sonho novo. Levaram-no a terapeutas e psi-
cólogos, mas nada era diagnosticado.

E foi num desses sonhos que ele a conheceu. A bela moça 
de olhos verdes. Sua forma variava, mas sempre com os podero-
sos olhos verdejantes. A única sensação do que seria um beijo foi 
com ela, e por motivos ilógicos a dor de queimar vivo foi ainda 
maior.

No dia seguinte uma queimadura terrível acometeu-lhe a 
boca. Os médicos não podiam explicar tal fenômeno. Aquilo des-
pertou a pirofobia. 

Demorou muito e curou-se. Porém a marca permaneceu, 
assim como os sonhos, os olhos verdes e sua virgindade. 

seus pais faleceram e anos se passaram. viveu uma vida 
miserável culminando nas falhas consecutivas do miocárdio. 

ab

Dias se passavam no quarto 208 e seu hóspede recusava-se 
a sair. Continuava rotineiramente sedentário. Na única tentativa 
de sair do quarto, vira através da porta entreaberta a camareira 
ao longe empurrando seu carrinho de lençóis sujos. E vinham 
no sentido oposto dois jovens casais que o olharam com olhos 
maldosos e debochados enquanto entravam no quarto ao lado 
do dele. Um misto de vergonha e raiva se apoderou daquele ho-
mem, fazendo com que ele batesse a porta, seguindo com seu 
isolamento. Supondo o que aqueles jovens fariam ali tão próxi-
mo, sentiu-se ainda mais carente e solitário.

A noite caía com manto tristonho e escuro quando, roendo 
restos frios de algo gorduroso, se pegou olhando para a escri-
vaninha onde via seu tesouro dourado. Sugou os dedos, engati-
nhou, aproximando-se e pegando o anúncio tão incomum. Fita-
va medroso o telefone no papel.
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Após um tempo tentando superar sua covardia, dedilhou 
o número no telefone. Atenderam no segundo toque:

— Casa Dourada, em que podemos servi-lo?
— Sou um homem gordo, enormemente gordo e horrível. 

Nunca tive uma mulher na vida para me agraciar e... Eu gosta-
ria... Eu, eu.

— Compreendo — disse uma doce voz feminina. — Fique 
tranquilo, temos a ninfa perfeita para você. Passe seu endereço e 
aguarde na linha para os trâmites de funcionamento.

A espera era tortuosa. Fazia horas desde que sua pizza che-
gara e já se sentia faminto. Enquanto olhava pela janela, vendo 
os prédios bem iluminados, sentia a brisa de uma fina chuva fria 
que polvilhava a cidade. A noite era escura, nublada e sem lua. 
Foi nesse momento que ouviu a campainha do quarto. 

Vestido verde curto, corpo escultural e magro, um tanto 
baixa. Nas mãos uma bengala. No peito, um broche com a marca 
da Casa Dourada. Nos olhos, óculos escuros e misteriosos. Ela se 
recusava a tirá-lo, o que o incomodou bastante. 

— Tenho uma particularidade incômoda de se ver — jus-
tificava-se ela.

Como se ela soubesse o que aquele homem já enfrentara. 
Mas ela era cega, então ele não precisava se preocupar.

Mesmo diante de toda timidez e do mau jeito com mulhe-
res, ele tentou. Mas era patético. Não sabia beijar, nem abraçar, 
nem se portar. Um total inexperiente no contato íntimo. Isso já 
não foi problema para ela. Enquanto conversavam levianamente, 
tocava-o levemente. Massagens sensuais, beijos no pescoço, en-
tre outras coisas. Não parecia cega com tamanha desenvoltura. 

O homem sentia-se como um menino. Perdia a noção do 
tempo diante da beleza da ninfa e sorvia cada momento. Enquan-
to ela se despia dançando, ele sentia-se num mundo paralelo. O 
sorriso dela o encantou completamente. Em tão pouco tempo já a 
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venerava como a uma deusa. Ela, acostumada a seres defeituosos 
e rejeitados, não se importava com tamanha esquisitice de homem. 
Logo, estariam entrando nos enlaces do amor, ela como rotineira 
labuta, ele com o fim de sua castidade... O encaixe foi perfeito.

Em meio ao prazer, vendo-a como flashes naquele quar-
to mal iluminado, sentiu um medo repentino vindo daqueles 
óculos. Tentara inúmeras vezes no movimento da ação retirá-lo. 
Ela parecia incomodada com as tentativas, mas, profissional que 
era, sabia a hora de ceder. 

Quando finalmente conseguiu, com instinto animal, pren-
deu a respiração e cerrou os olhos esperando o pior. Mas o pior 
não veio.

Em vez de olhos verdes a observá-lo, dois buracos escuros 
e assombrosos o fitavam. Assustaria qualquer um, mas ele sor-
riu, feliz.

— Parece que o senhor não se abalou com meu rosto tão feio.
— De forma alguma — disse suando. — Você é tudo que 

eu sempre quis. Mas o que houve com eles?
— Uma doença na infância me fez perdê-los. Mas não 

precisamos falar disso agora.
E não precisavam. Continuaram até chegar próximo ao 

ápice. 
O gordo sorria trepidando ao experimentar aquela sensa-

ção nova, ele sabia que estava chegando. Sentia-se tão especial, 
tão normal. 

E num lapso de segundo, seu rosto contorceu-se de medo, 
e um pouco antes do orgasmo, perguntou a ela:

— Mas, afinal, qual era a cor de seus olhos?
Ela disse com semblante triste:
— verdes.

ab
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Alguns hóspedes do hotel reclamavam do mau cheiro. Foi 
quando o zelador a pedidos bateu na porta do quarto 208. Na 
terceira batida sem sucesso ele pôde ouvir um gemido surdo que 
o fez agir. Utilizando uma chave especial, destrancou a porta e o 
que viu fora uma imagem dantesca.

A moça soluçava em silêncio, nua, com os cabelos queima-
dos e o corpo chamuscado. Mas o que era de fato assustador era 
aquele homem imenso e nu que o olhava.

Seus olhos eram saltados, duas grandes bolas avermelha-
das. Sua pele possuía crostas grossas, purulentas e estava coberta 
de bolhas que fediam. Muitas partes de seu corpo estavam der-
retidas, colando-se umas nas outras, como a cabeça no pescoço, 
a banha do abdômen, dedos. A boca era carne em deformação. 
Esforçava-se por falar, abrindo-a com esforço e soltando vapor. A 
pele grudada puxava a si mesma, num cenário tenebroso. O choro 
daquele homem tão grande era tão terrível quanto sua lamúria.

Foi quando seu ventre rompeu-se. O grito de horror e dor 
do gordo foi terrível. Vísceras e líquido vital escorriam com for-
ça, inundando o chão, borbulhante, fervente, fétido. 

ab

Um especialista marcava algo na prancheta enquanto ou-
tro analisava os restos mortais no quarto, dizendo ao zelador, 
que ouvia calado:

— Pouquíssimos são os casos relatados de combustão es-
pontânea. Uns afirmam que um alto índice de metano no corpo 
poderia gerar tal aquecimento, outros dizem que uma fobia po-
deria desencadear tal fenômeno. Mera especulação científica.

Mesmo com o passar de meses, com o quarto já limpo e 
perfumado, todos que se alojam no quarto 208 reclamam de um 
constante cheiro quente e fétido...
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Quarto 102
A sonata

L.S. Machado

O cheiro de flores velhas e perfume açoitou seu rosto logo 
que pôs os pés dentro do quarto 102. A subida fora nauseante — o 
elevador vacilava e com frequência as luzes piscavam, e Arnaldo 
ficou feliz por estar completamente sozinho na ascensão. Largou 
a mochila sobre uma poltrona vermelha e estendeu-se na cama 
— estava mortalmente cansado. Tivera um daqueles sonhos no 
táxi: estava em casa, a luz do sol enrubescia a parede branca da 
cozinha ao carregar a cor das cortinas, a mãe preparava bolinhos 
de polvilho muito cheirosos — mas ao fundo havia um estranho 
estalido, um som que aumentava de volume gradativamente; 
quando distinguiu a vitrola do pai, acordou. Lembrando-se dis-
so agora sentia um desconforto, os olhos enchiam-se de lágri-
mas, mas até para isso sentia-se cansado.

Teria ficado alegre em outra ocasião por receber na sua fronte 
o toque suave do sol — em outra ocasião; sentia-se, agora, miserável.

Os lençóis cheiravam a alfazema e a velhice, mas as pál-
pebras exigiam descanso, e Arnaldo perdeu aos poucos a noção 
de tempo e espaço, até mesmo do peso do próprio corpo e dos 
pensamentos que traziam sua mente de encontro ao chão. Não 
lembraria, depois de acordar, que olhava fixamente para o piano, 
no centro do quarto, enquanto deslizava para o inconsciente.

ab
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Querida Ester, acredita que trouxeram um grande piano de cau-
da especialmente para meu quarto? Sei o que você diria, e devo concor-
dar, apesar de que ainda me custa ceder ao pensamento da fama e do 
reconhecimento. Amanhã mesmo jantarei com Salvador, e, disse-me ele, 
não serei capaz de recusar sua proposta. Estou com medo, Ester, tenho 
medo dessa grande cidade e também das pessoas, mas estou fazendo o 
certo, não estou? Anseio por voltar aos seus braços e tocar-lhe a sonata 
que me assombra em meus sonhos. A coisa parece pedir para ser viva, 
para estar entre nós e não entre as ideias. Não posso negar que estou 
também empolgado. Mas me chamam novamente para ter com alguns 
senhores no salão — também sei o que você diria, e você sabe o que pen-
so, mas é um dos preços a pagar. Conto os dias para lhe rever.

Com amor, V. A.

ab

Sonhou de novo, estava em casa numa tarde chuvosa de ve-
rão, um daqueles dias quentes que é subitamente refrescado por 
uma chuvarada que se projeta tão repentinamente no céu como 
uma sombra em uma parede. Estava à janela, olhando as rajadas 
de água e vento que pareciam dançar sobre a grama, e as árvores 
que eram bruscamente sacudidas pelas golfadas de ar, sempre vol-
tando para a posição original. Gotículas geladas respingavam em 
seu peito desnudo, e o cheiro de chão molhado o agradava. De 
repente teve uma sensação agourenta, uma precipitação, um peri-
go insinuado, e ouviu, ao longe, a vitrola do pai. Tocava a décima 
quarta de Beethoven, a Moonlight Sonata. virou-se e não viu nada 
na negrura que cobria o aposento, e a distante crepitação da sonata 
parecia até agradável, mas ao passo que caminhou pela insuportá-
vel escuridão os graves se tornaram mais pesados, como pancadas 
ocas em sua alma, e os agudos eram como garras que riscavam seu 
peito e ensurdeciam-no. mais escuro e mais pancadas, a melodia 
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ululava em harmonia com a terrível escuridão, a infindável noite 
que se erguia como uma parede maciça a sua frente, e mais e 
mais graves, e as afiadas garras que o rasgavam peito abaixo e 
o deixavam em farrapos, até que a vitrola cessou. Ouviu a mãe 
chorando e despertou.

Precisava pensar no que fazer, precisava de dinheiro, pre-
cisava chorar — era apenas um menino —, mas estava exausto, 
cansado mentalmente, com a vontade acorrentada, pesado como 
uma rocha. A única coisa que chamava sua atenção era o grande 
piano, um enorme instrumento todo negro e empoeirado. Cami-
nhou até ele, com cautela; sentia-se desconfortável naquele quar-
to, sentia aquele cheiro de flores e perfume, um perfume sutil, 
mas forte, masculino. Deslizou os dedos sobre as teclas, branca, 
preta, branca, preta, branca, branca, preta, tocou Für Elise com 
destreza. Era jovem, mas hábil com a música, tinha delicadeza 
nas pontas dos dedos, entregava-se à melodia. Ouviu um estalo, 
uma das teclas não estava funcionando. Pressionou-a seguida-
mente, três, quatro vezes. Dentro do piano, muito empoeirado, 
achou a causa do problema: um pequeno caderno de couro jazia 
embaixo da corda, e com o braço esticado conseguiu removê-lo, 
liberando a tecla. Jogou-o de lado e continuou tocando, dessa 
vez, Arioso.

ab

…mas a sonata me preocupa. Tenho calafrios quando acordo, en-
charco os lençóis com meu suor frio, e, aos poucos, durante o tempo que 
me é livre, vou trazendo-a à vida. Há algo estranhamente melancólico 
na melodia. […] Mas devo-lhe confessar algo. Estive pensando naquilo 
de novo…

ab
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Era já o segundo dia quando finalmente reparou novamen-
te no caderno. Dormira mal, tivera tempo e forças para chorar 
um pouco, ainda não se alimentara — não havia dinheiro; a mãe 
certamente o procurava, e a vitrola a tocar. Era um pequeno ca-
derno marrom, com as iniciais V. A. estampadas em letras pra-
teadas na lateral direita. O conteúdo o surpreendeu: ao longo de 
várias páginas do caderno, uma partitura para piano estava ra-
biscada. sentou-se ao piano e sentiu o liso das teclas sob as pon-
tas dos dedos esguios; tocou. A toada era melancólica, profundos 
graves seguidos de crescentes agudos até estourarem em uma 
harmonia incomum e retornarem novamente às profundezas. 
Arnaldo interpretou a sonata com esmero, tendo o ritmo quebra-
do apenas quando dispunha uma mão para virar a página. Mas a 
melodia ia aos poucos mergulhando em notas improváveis, sen-
sações estranhas trespassavam a espinha do rapaz, o ar lúgubre 
do quarto era preenchido com harmonias mórbidas e ecoantes. 
O antigo piano ressoava como uma fera enquanto a sonata au-
mentava de passo, torcia-se sobre si mesma, controlava o rapaz 
que tecia suas notas sinistras com toda sua alma. Mais graves, 
subindo, martelando das profundezas de uma mente assustado-
ra, mais graves, mais profundos, como pisadas de algum enorme 
ser, subindo, sempre ressoando das profundezas do grande pia-
no negro, e os agudos que vinham se retorcendo como terríveis 
braços com longas garras a cravar-se nas paredes invisíveis das 
insondáveis profundezas, e os dedos frenéticos de Arnaldo que 
pararam. virou a página e encontrou a sonata inacabada.

ab

…tinha de terminar, negar o dinheiro e o reconhecimento — o que 
exigiam era além de mim; de minha disposição, de minha paixão, não de 
minha capacidade. E o que mais deveria ter feito? Aceitar as condições 
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seria insuportável. Quero voltar, mas tenho medo. Tenho medo da me-
lodia, pois me assusta em meus sonhos. Salvador ficou nervoso, disse 
que não podia perder o investimento, a oportunidade, disse que sou um 
tolo, mas aos infernos com ele. Tenho medo de mim mesmo, eu e meus 
pensamentos, pois me pego pensando naquilo mais do que deveria. E a 
maldita sonata. Tenho que terminá-la. Tudo estava indo bem, tinha a 
você, Ester, tinha tudo que precisava. Vir foi um erro. Quero voltar — 
quero voltar, mas ela não permite —, quero voltar antes que…

ab

Sonhou de novo com a casa. Era escuro e tateava as pa-
redes. Os cômodos pareciam pouco familiares, sentia-se um 
intruso, mas sabia que era sua casa, no fundo sabia. Caminhou 
esbarrando em coisas estranhas a sua memória, coisas que jul-
gava que não devessem estar ali, e de repente ouviu. O clique, o 
som distinto da vitrola sendo iniciada, mas o som que veio em 
seguida não era a décima quarta de Beethoven. Ouviu a estranha 
melodia da sonata sem nome, aquela que descobriu no antigo 
hotel, dentro do piano do quarto 102. Forçou seu caminho pelos 
móveis intrusos, por corredores desconexos e portas incertas, e 
sempre seguindo o som da sonata. Que mais poderia fazer? So-
nhava mas não sabia, então caminhava até o som. Sentiu um ar 
frio roçar-lhe nas faces e estremeceu; deu mais dois passos e o pé 
acertou uma coisa que estava estendida no chão, uma coisa mole 
e pesada. Teve medo. Instantes incertos passaram, ou talvez de 
fato nenhum, até que uma luz abafada se acendeu num canto da 
sala enquanto a sonata estourava em agudos assombrosos. viu o 
terrível rosto do pai e só.

ab
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...mas ela não me deixa voltar, não sem estar viva, e não posso 
mais, não devo mais. É tudo, Ester, já tomei a decisão. Adeus.

ab

Era o terceiro dia, sentia muita fome, estava inseguro como 
nunca, procurava chorar, lembrar de casa e da mãe e sentir algo 
que fosse, uma simpatia, medo, algo que esvaziasse sua mente 
da terrível sonata. Buscou odiar, sentir raiva daquilo que lá dei-
xou, daquilo que o aterrorizara, mas sentia que os terríveis graves 
enchiam as profundezas de sua alma, e que as afiadas garras se 
agarravam a seus braços e tentavam escapar. Buscou o piano, as 
lisas teclas, branca, preta, branca, preta, branca, branca, preta. To-
cou a sonata, deixou que viesse à tona, que estivesse entre as coi-
sas que vivem, entre os ouvidos humanos, deixou que emergisse 
das funduras do piano negro de cauda, das amareladas páginas 
do caderno de V. A. — ou vinham de dentro dele mesmo, de sua 
tristeza, seu terror, seu ódio? Não pensava, nada dizia, nada sen-
tia senão a terrível melodia, os olhos fixos à janela, permeada por 
uma turva luz pálida que entrava por um dos olhinhos amen-
doados. A sonata flutuou no ar, impregnou as paredes, fugiu, 
espalhou-se, tornou-se viva e fez-se ouvida por todo o andar, por 
todos os quartos do hotel, rompendo mesmo as grossas paredes 
acusticamente isoladas (talvez porque se dispersasse de algu-
ma forma que desconhecemos), e talvez tenha retumbado mais 
distante, em ouvidos mais aguçados, capazes de sentir aquelas 
sinistras vibrações. Quando as terríveis garras da sonata se espa-
lharam pelo hotel, riscando as paredes e arrebentando as portas e 
janelas com poderosas retumbâncias, estava, por fim, terminada.

Arnaldo desceu pelo elevador vacilante a piscar, mas dessa 
vez vinha acompanhado. Junto de si trazia o caderno, o peque-
no bloco revestido em couro no qual brilhavam as iniciais V. A. 
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Parecia fatigado, mas assobiava uma esquisita melodia. Passou 
pelo hall e não olhou para o recepcionista, mas este, com olhi-
nhos gelados, não deixou de notá-lo.

— Adeus, senhor Vicente Andradas — disse, sorrindo.
voltavam para casa.
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Quarto 74
Amor infantil

Fabian Way

John não passaria a noite em casa. Na verdade ele nem 
mesmo sabia se voltaria para lá depois do ocorrido. Saíra escon-
dido e com medo do que poderiam lhe fazer quando descobris-
sem seu segredo. Tinha medo de perder o amor de sua família, 
principalmente de suas duas filhas, Anne e Lisa. John tinha em 
torno de 27 anos, olhos negros e cabelos lisos da mesma cor, pele 
clara e uma expressão bondosa e acolhedora. Amava crianças e 
estava sempre rodeado delas, uma vez que suas filhas tinham 
muitas amiguinhas que as visitavam com frequência.

Enquanto dirigia pelo centro velho da cidade de São Paulo, 
o homem tentava não pensar em como seria sua vida dali para a 
frente. No entanto, a imagem de suas duas pequenas não saíam 
de sua cabeça. Será que as veria novamente? Temia uma resposta 
negativa e foi enquanto tentava afastar esses pensamentos que 
se deparou com um prédio que não se recordava ter visto antes. 
Reduziu a velocidade e, percebendo que o prédio era um hotel, 
decidiu estacionar em frente a ele. 

Era um hotel razoavelmente grande, devia ter em torno de 
vinte andares, julgou John. King Edgar era o nome do estabeleci-
mento e John considerou o local apropriado para passar a noite. 
Seguindo instruções, escolheu a chave do quarto 74 e pagou a 
diária.
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Enquanto se dirigia ao elevador para subir ao sétimo an-
dar, John pensou que estava com sorte; sem horário de check-out, 
diária única, serviço de quarto e alimentação ao seu dispor a 
qualquer hora... Pesando todos esses fatos, ele começou a con-
siderar passar mais que apenas uma noite no estabelecimento. 
O que tinha a perder? Entrou no elevador, apertou o número 
sete, olhou-se no espelho e percebeu como estava com a aparên-
cia cansada. O elevador parou no sétimo andar e o homem foi 
até seu quarto, distraindo-se por alguns segundos ao olhar para 
um grande fio de cabelo ruivo no chão. Pegou a chave no bolso 
e percebeu que ela parecia estar suja de teias de aranha. Tentou 
limpá-la, mas foi inútil. Aproximou a chave dos olhos e perce-
beu que o que pareciam teias eram na verdade detalhes. Enfiou a 
chave na fechadura e espantou-se ao ver que a porta possuía os 
mesmos detalhes da chave.

— Quartos temáticos? Espero que as teias sejam só deco-
ração mesmo.

John não suportava aranhas e achava suas teias horrendas 
e ficou extremamente aliviado ao entrar no quarto e encontrá-lo 
bem limpo, organizado e, o que era melhor, sem aranhas e suas 
teias. Era um quarto aconchegante apesar de pequeno: possuía 
uma cama de casal bem ampla, uma poltrona, duas mesas de 
cabeceira, uma mesa para que pudesse fazer suas refeições e um 
armário para guardar seus pertences. Decidiu tomar um banho, 
mas achou inteligente solicitar uma refeição antes. Dessa for-
ma, quando saísse do banho, não teria que esperar para comer. 
Como não quis abusar da bondade dos funcionários àquela hora 
da noite (pois já passava da meia-noite), solicitou o prato do dia.

Tomou seu banho e, após se barbear, enrolou-se na toalha e 
decidiu ir para a janela ver a vista noturna. Ao abri-la, observou o 
céu e ficou feliz em vê-lo estrelado. Contudo, quando olhou para 
baixo, ficou intrigado ao ver uma pessoa parada no meio-fio do 
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outro lado da rua do hotel. Forçou um pouco os olhos e ficou ain-
da mais intrigado ao ver que era uma garotinha que ali estava. 
Pela forma com que ela se mexia, como se estivesse enxugando 
lágrimas, John concluiu que ela chorava. Foi nesse instante que 
bateram à porta. John foi atender e viu ao pé da porta sua refei-
ção fumegante. No entanto, assim que olhou o corredor, John 
não viu sinal algum de quem entregou. Pegou sua comida, fe-
chou a porta e comeu, intrigado.

 Antes de deitar-se, olhou pela janela mais uma vez. A ga-
rotinha estava no mesmo local e continuava, ao que lhe parecia, a 
chorar. John fechou a janela e tentou dormir. Seu sono foi turbu-
lento. Acordava de tempos em tempos e pensava ouvir alguém 
batendo à sua janela. Alguém com uma voz chorosa e infantil, 
dizendo que tinha fome e precisava de um abraço. 

Ao acordar, estava com uma forte dor de cabeça e seu hu-
mor não estava dos melhores. Ficou ainda pior quando percebeu 
que os cantos das paredes do quarto estavam tomados de teias 
de aranha. Abriu a janela e deu-se conta de que esta também es-
tava tomada por teias. Enojado e perplexo, chamou a camareira e 
pediu que ela limpasse o quarto e se livrasse daquelas coisas hor-
rendas. Enquanto ela organizava tudo, o homem decidiu descer 
para tomar ar. Saiu do hotel e foi até um bar próximo tomar seu 
café. Ao sair do bar deparou-se com a menina da noite anterior. 
Estava brincando e cantarolando na frente do hotel.

— Garotinha, qual é seu nome? E o que fazia sozinha na rua 
ontem àquela hora da noite? Ouvi seu choro e fiquei preocupado.

— Oi! Meu nome é Disper... eu estava esperando minha 
tia. Ela trabalha no hotel. — Chorava, pois estava com fome e se 
sentindo sozinha.

— Mas sua tia não acha perigoso você ficar sozinha por aí? 
Quantos anos você tem?

— Oito!
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Dito isso, a menina deu as costas e saiu saltitando e canta-
rolando pela rua. John voltou para o hotel ainda mais intrigado. 
Passou o resto do dia em seu quarto lendo e pensando em Dis-
per. Como uma tia podia ser tão irresponsável em deixar um ser 
tão frágil vagando por aí sem cuidados? Além de pequena, Dis-
per era muito bonita, o que chamava ainda mais atenção. Seus 
cabelos lisos, negros e compridos, seu olhar inocente, sua pele 
clara... tais traços lembravam John de suas filhas e de suas ami-
guinhas. Seu coração ficou apertado.

ab

John adormeceu em meio a sua leitura e teve os mesmos 
sonhos da noite anterior. Quando acordou já era noite. Acendeu 
as luzes apenas para ver que o quarto estava novamente infesta-
do de teias. Irritou-se e foi até a janela e esbravejou ao ver que 
estava também coberta com as tais.

— Mas que inferno! Onde estão essas malditas criaturas? 
Não podem me deixar em paz?

Abriu a janela, sentiu o vento e se acalmou um pouco. 
Olhou para baixo e lá estava a garotinha de novo, chorando. John 
não deixaria que ela passasse mais uma noite na rua. Iria lá em-
baixo e cuidaria dela. Não estava ela chorando de fome e por falta 
de companhia? Se sua tia não lhe dava tais coisas, ele daria. Saiu 
do quarto e no caminho encontrou Bela, a camareira, e solicitou 
que limpasse seu quarto. Saiu do hotel, foi até a garota e disse:

— Minha querida, não chore mais! Venha comigo. Pode 
ficar em meus aposentos enquanto espera por sua tia. Pedirei 
comida para nós e lhe farei companhia. O que acha?

A garota levantou o rosto, limpou as lágrimas e John viu 
que seus olhos brilhavam.

— Obaaaa! Estou morrendo de fome e gosto muito de com-
panhia. Vai ser divertido. Muito obrigada, você é tão bondoso.
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John pegou a menina pela mão e levou-a até o hotel. Ao 
passar pela recepção disse ao recepcionista que aquela meni-
na era filha de uma das funcionárias do hotel e que ela ficaria 
com ele enquanto a tia estava trabalhando. O homem nada dis-
se. Quando John chegou com Disper no corredor de seu quarto, 
deparou-se com Bela deixando o quarto 74. A menina soltou sua 
mão e correu até a camareira para abraçá-la.

— Titia, titia! Que saudades! Esse moço me convidou para 
ficar com ele em seu quarto enquanto você está ocupada! Ele me 
prometeu comida! Não é demais? Vou ter companhia esta noite!

Indignado com tal cena, John dirigiu-se até a camareira e 
disse-lhe em tom rude:

— Como pode negligenciar sua sobrinha desse jeito? Se 
não cuida dela, eu o farei! Tenha uma ótima noite!

John abriu a porta e levou Disper consigo para dentro. Bela, 
que foi deixada sem tempo de responder, seguiu pelo corredor.

No dia seguinte, quando Bela entrou no quarto 74 para fa-
zer a limpeza, encontrou Disper cantarolando pelo aposento que 
estava ainda mais infestado de teias de aranha.

— Como foi a noite, querida?
— Foi maravilhosa, titia. O moço me disse que amava garo-

tinhas da minha idade e eu lhe disse que amava homens como ele. 
Ao dizer isso, ele riu e pediu para que eu me despisse. Eu fiz o que 
ele me pediu, mas antes lhe pedi um abraço bem apertado. Ele dis-
se para que eu não me preocupasse, pois ele já estava acostumado 
a lidar com menininhas da minha idade e que eu não sentiria dor. 
Eu lhe disse o mesmo, mas não garanti que ele não sentiria dor. 
Foi uma refeição maravilhosa. A propósito... onde está a mamãe?

— Em sua casa, no 21º andar, tomando conta de suas irmãs.
— muito obrigada!
Dito isso, a garotinha sorriu para a tia e saiu saltitando pelo 

hotel.
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Quarto 66
A aranha e o berço

Eduardo Tordek

— Alcir, não tinha um lugar melhor para ficarmos?
— Não que o meu dinheiro desse para pagar, Marta, e vê se se 

contenta com isto. O pessoal é gente boa, até um berço arrumaram 
para o Paulinho, e o lugar não é tão ruim. Você está falando demais.

— Eu sei, Alcir, porém não gosto muito deste lugar. Ele me 
dá arrepios, e o pessoal do hotel é meio estranho...

— Não se preocupe, Marta, é só por um tempo, e vamos 
dormir que já está tarde e amanhã eu começo a trabalhar.

E assim a luz se apaga e o senhor Alcir Mendes e sua esposa 
Marta se deitam. No berço, o pequeno Paulinho dormia despre-
ocupadamente, porém, no alto da parede no canto esquerdo da 
porta, em sua casa de teia, uma velha aranha tecedeira sombria 
daquelas achatadas e escuras com tons castanhos e dourados a 
tudo observava.

O senhor Alcir Mendes veio do nordeste para trabalhar de 
vigia em uma fábrica em Osasco, onde seu irmão Matias traba-
lhava há um ano e meio. Como não tinham ainda um lugar para 
ficar, seu irmão sugeriu que ficasse em um hotel ou pensão até 
arrumar uma casa, coisa de uma semana ou no máximo duas, 
pois ele morava em uma quitinete com sua esposa e três filhos e 
não caberia o casal ali por mais que ele desejasse. E assim Alcir 
achou um lugar com um bom preço, o King Edgar Hotel. Ele e 
sua família estavam no quarto 66, do sexto andar.
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Às três horas da manhã o tranquilo sono do casal é quebra-
do pelo choro desesperado do bebê em seu berço.

— Marta, vai ver o que tem esse menino, ele vai acordar o 
hotel inteiro...

— Calma, meu filho, o que foi que aconteceu? — diz Marta 
ao chegar ao berço do bebezinho.

Marta tenta acalmar o pequeno Paulinho, porém o pobre 
bebezinho tremia e soluçava. Quando parecia que ele ia parar, 
novamente começava o choro frenético e desesperado.

Alcir reclamando e xingando, e Marta tentando consolar 
seu bebê. Tudo isso durou até as quatro e dois da madrugada. 
Em sua teia, com seus seis olhos, a pequena aranha parecia a 
tudo observar. Às seis da manhã Alcir sai do hotel de mau hu-
mor e cara amarrada, deixando Marta no quarto amamentando 
o bebê, e vai até a fábrica acertar os últimos preparativos para 
iniciar seu trabalho naquela noite.

Após uma manhã corrida e uma tarde de descanso, enfim 
chega a noite e o início de Alcir no seu novo emprego.

— Marta, fica com Deus, amanhã estou de volta.
— Bom trabalho, querido...
Alcir vai para o trabalho e logo depois Marta está deitada 

observando seu filhinho no berço até que por fim o sono a 
domina.

Porém, como se fosse algo combinado, às três da manhã o 
menino acorda chorando desesperadamente e no alto a pequena 
aranha se balança de um lado para o outro em sua teia circular 
amarelada com suas patas.

Após uma noite calma, Alcir chega do seu primeiro dia de 
trabalho.

— Bom dia, Marta, como foi a noite?
— Nossa, Alcir, você chegou tarde. Já vai dar nove e meia.
— O ônibus atrasou...
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— O Paulinho chorou a noite toda, nem dormi direito com 
este menino chorando, e não estou gostando de ficar aqui sozi-
nha à noite...

— Marta, não se preocupe, você está segura aqui...
— Eu sei, mas não gosto deste lugar, parece que tem gente 

me observando, e você não viu, até a camareira daqui é cotó dos 
dois braços.

— Sério? E como ela arruma a cama?
— Não sei, ela só pede para sair do quarto e depois fica 

todo arrumadinho. Eu não sei como ela tranca a porta também.
— Credo! Bom, até a noite, Marta. Deixe eu dormir um 

pouco.
Alcir beija a esposa e o filho no berço e vai para a cama, 

deixando marta sem saber o que fazer.
Após aquele pequeno ritual de despedida em que Alcir vai 

para o trabalho, Marta deita na cama e assiste à novela, ao jornal 
e novamente à novela e então cede ao sono...

Às 2h45 da manhã uma forte pancada na porta do quarto 
desperta marta.

— Que isso? Quem está aí?
Ela acende a lâmpada do quarto, porém em questão de 

segundos a luz parece diminuir e um cheiro horrível de carne 
podre toma conta do recinto. Um arrepio na espinha leva Marta 
a se benzer. Ela perigosamente vai sendo absorvida por aquela 
atmosfera mórbida e assustadora e só o choro desesperado de 
Paulinho no berço é que desperta Marta daquele transe estranha-
mente diabólico, trazendo-a de volta à realidade. Praticamente a 
noite toda se passa sem que Marta consiga fazer seu filho se acal-
mar. O fedor se fora, mas o clima ainda causava arrepio, e quan-
do o dia já vinha clareando é que o menino dormiu. No mesmo 
instante em que Alcir chega ali no quarto.

— Ué, você está acordada a esta hora?
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— Nem dormir consegui, bateram na porta do quarto e o 
Paulinho ficou chorando a noite toda.

— Então vamos dormir... — diz Alcir, bocejando.
Ao cair da noite o mesmo ritual se repete de Alcir ir para 

o trabalho e Marta ficar ali com o pequeno Paulinho e a aranha 
fazendo companhia.

O sono de Marta ia tranquilo até que, não se sabe ao certo 
a hora, a velha TV liga sozinha e o ruído de estática faz Marta 
acordar. No berço ela escuta Paulinho rindo e um vulto parecia 
de pé em frente ao berço.

— Alcir? — ela sussurra.
A TV desliga, deixando o quarto tomado pela escuridão. 

Marta se levanta e tenta achar o interruptor, então para seu es-
panto ela escuta algo familiar, que a transporta novamente para 
sua infância no sertão, o barulho de cascos de cabra. Vagarosa-
mente Marta chega até a porta e escuta o estranho som do lado 
de fora no corredor do hotel. Reunindo toda sua coragem de mu-
lher nordestina ela abre a porta e, para sua surpresa, não havia 
nada ali, apenas o longo e vazio corredor do hotel. Ela suspira 
aliviada e fecha a porta do quarto. No entanto, ao se virar, para 
seu horror ela se depara com um grande bode preto em seu quar-
to a olhar para ela com olhos vermelhos e longos chifres. O bode 
bate o casco dianteiro no chão e uma pequena nuvem de vapor 
sai de suas narinas dilatadas. Aquele ser bestial baixa a cabeça 
e se lança em direção a Marta, que tenta correr mas é atingida 
nas costas, sendo arremessada na cama. O grito de seu filho a 
desperta e marta salta de sua cama ainda sem entender se estava 
dormindo ou acordada. A única coisa que tinha certeza era do 
terrível cheiro de carne podre que tomava conta do ambiente.

O menino chorou a noite toda e com muito custo Marta o 
fez dormir quase com o dia amanhecendo. Alcir chega no quarto 
e vê sua esposa deitada meio que atravessada na cama, porém 
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algo chama sua atenção e, furioso, ele acorda sua esposa, puxan-
do-a pelo cabelo.

— Me explica o que aconteceu, sua desgraçada! Que mar-
cas são estas nas suas costas?

marta acorda assustada sem saber o que estava acontecendo.
— Me larga, o que você está fazendo?
— Eu que te pergunto, sua vadia, suas costas estão arra-

nhadas, você ficou com um macho esta noite, está me corneando?
— Tá doido, homem? Fiquei a noite toda tentando fazer 

esta desgraça de menino dormir.
— Olha como você fala do menino — e num acesso de fúria 

esbofeteia a esposa no rosto, fazendo-a cair na cama. Alcir fecha 
a porta ao sair do quarto, deixando Marta chorando baixinho. 
Depois de algum tempo ela se levanta e vai até o espelho e real-
mente havia marcas de arranhão em suas costas.

— O que é isto? Quem fez isto comigo?
Alcir sai desta vez sem se despedir de marta. Apenas dá 

um beijo no filho e vai para o trabalho.
Na hora do almoço, no corredor do 6º andar, Marta per-

gunta ao jovem hospedado no 63 se ele havia visto alguma coisa 
na noite anterior, porém o rapaz disse estar muito envolvido com 
um projeto pessoal e não ter prestado atenção. Sorrindo, apesar 
de parecer muito cansado, disse que mesmo que houvesse uma 
invasão alienígena ele não perceberia. Papo besta, pensou Marta.

A noite ia alta quando o som de uma forte respiração acor-
dou Marta, um cheiro de carne podre infestava o ar e mesmo 
com a luz acesa havia algo que mantinha uma estranha e cruel 
penumbra no ar. O bebê começa a chorar histericamente no ber-
ço e Marta se levanta para ir até o berço onde seu bebê chorava. 
Havia uma forte presença no lugar, tão maligna que o ar se tor-
nara pesado e sufocante. Marta, cambaleante, chega até o berço e 
estende a mão para tocá-lo, porém parecia que estava a léguas de 
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distância e ela cai ao chão e tudo se torna trevas, no alto de sua 
teia a aranha se encolhe em seu refúgio e na madrugada sombria 
uma forte e cruel gargalhada diabólica se faz ouvir.

Pela manhã Alcir chega ao hotel e tem uma estranha surpre-
sa. Marta caída ao chão com estranhas marcas roxas em seu corpo, 
principalmente em seu pescoço e seios, pois ela estava seminua.

— Estava com seu macho à noite, é? E o puto deixou mar-
cas em você outra vez, sua vagabunda... 

Ninguém de fora escutou o choro abafado de Marta e as 
pancadas de Alcir.

seis longos dias se passam em que à noite aconteciam coi-
sas estranhas ali naquele quarto. O menino chorava e, ao ama-
nhecer, Marta apanhava do marido. Ela não tinha com quem 
falar sobre aquelas estranhas visitas diabólicas. Porém certo dia:

— Você está chorando outra vez, seu bebê da desgraça, 
mas dou um jeito em você agora, ah, se dou...

No alto de sua teia a aranha se agita, percebendo uma mu-
dança no ambiente do quarto. Era como se as trevas ganhassem 
vida...

— Onde eu coloquei a agulha e a linha? Vou costurar a 
boca deste peste agora, aí sim quero ver você chorar...

Mais que depressa a pequena aranha desce de sua casa e, 
pela parede, caminha até o teto e dali sobe em um fio de teia. Ela 
desce até o berço onde o frágil bebezinho está chorando...

— Pronto, aqui está a agulha, e esta linha preta, agora onde 
diabos foi parar a tesoura...

A aranha desce sobre a face do bebê, que chora desespera-
damente. O ar se torna pesado. A aranha se levanta sobre suas 
patas traseiras e se prepara. O senhor das trevas parece chegar 
nesse momento crucial em que a aranha, sobre a face do bebê, se 
prepara para o seu desfecho, enquanto Marta revira suas coisas 
à procura da tesoura.
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— Achei a tesoura...
Neste momento, fazendo jus ao seu nome de aranha tece-

deira, a pequena aracnídea, com uma rapidez sobrenatural, co-
meça a lançar suas teias sobre o bebê.

— Está quieto, seu bostinha, mas não adianta, eu vou cos-
turar você. 

Era Marta com um sorriso diabólico nos lábios, falando en-
quanto procurava o isqueiro. Então acende o cigarro e passa a 
linha com certa dificuldade pelo buraco da agulha. Caminhando, 
rebolando e passando a tesoura na língua, chega até o berço e, 
para sua surpresa, vê algo estranhamente absurdo ali.

— Que bruxaria é essa? Um casulo de teia? Eu vou...
Nisto Marta escuta um barulho na porta. Era Alcir que che-

gava em casa. 
Alcir chega e vê Marta sentada na cama com uma provo-

cante roupa vermelha.
— Está vestida assim por quê, puta? E onde está meu filho?
— Está cego? Não vê que ele está no berço? Agora ele não 

chora mais.
Alcir vai até o berço e ouve um choro abafado.
— Ô meu filho, o papai chegou, o que você tem? — ele 

se assusta ao ver o bebê envolvido nas teias da aranha. — Meu 
Deus, o que você fez com o meu filho, sua maldita? 

Alcir se vira furioso para a esposa. Porém era tarde demais. 
Com a tesoura, Marta ataca Alcir, acertando e furando o olho do 
marido, que cai cambaleante para trás. Antes que ele caísse ao chão, 
Marta já estava sobre ele. Com suas longas unhas, ela o arranha no 
peito, fazendo-o sangrar. Alcir grita por socorro, Marta então mor-
de o pescoço do marido, estraçalhando sua traqueia, a veia jugular 
se rompe e a ensopa com sangue quente. Ela sorri saboreando o 
líquido enquanto vê seu marido se afogar no próprio sangue. Uma 
gargalhada rouca e profana como se vinda das masmorras infer-
nais ou de um demônio sanguinário sai da boca de marta. 
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Ela então se levanta, tira sua roupa e olha para seu corpo nu 
ante o espelho. Um sorriso bestial, demoníaco e sedutor aflora em 
seus lábios. Marta vai até o banheiro, toma um banho, veste uma 
minissaia vermelha colada em seu corpo e sem calcinha, veste 
uma miniblusa, pega sua bolsa, acende um cigarro, caminha len-
tamente até o berço onde o bebezinho estava envolvido no casulo 
da aranha. Ela olha para o bebê e uma lágrima cai em sua face 
para logo em seguida dar lugar a uma risada histérica e cruel. 

— Não se preocupe, bebezinho, o meu senhor logo virá 
buscá-lo — e rebolando ela desce pelo elevador a caminho da re-
cepção. — meu marido está dormindo e não quer ser incomoda-
do. — Diz a mulher ao recepcionista assim que sai do elevador.

Ela sai e pega um táxi.
— Para a boate da dona Tiana... — ela diz. O taxista sorri e 

segue viagem.
No quarto 66, no sexto andar do King Edgar Hotel, havia 

um homem em sua mortalha e, no berço, uma pobre e inocente 
criança envolta por um estranho e incrível casulo. Um cheiro de 
carne podre invade o lugar e as sombras parecem ganhar vida, a 
pequena e frágil aranha se posiciona em cima do casulo.

— Não é necessário, minha pequena amiga, eu já estou 
aqui. 

Uma mulher de aspecto exótico, muito magra e de idade 
indefinida, chega naquele lugar de morte vestida de negro como 
a noite e pálida como o luar. Dezenas de aranhas, de todas as 
formas e tamanhos, caminham sobre seu corpo despreocupada-
mente. Ela vai até o berço ignorando Alcir morto ali no chão.

— Bom trabalho, minha pequena — ela diz à aranha. — 
Não se preocupe que agora cuido eu deste menino. E você, que 
habita nas trevas, creio que já tem sua cota não é? — ela diz 
olhando para o corpo sem vida de Alcir. — Esta pequena vida 
não te pertence.
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Com uma delicadeza sem igual, ela retira o casulo e com 
maestria singular desfaz as teias enquanto a pequena aranha a 
observa.

Ela aninha o bebê em seu peito e caminha lentamente para 
a porta.

— Obrigado, minha pequena, você fez um bom trabalho 
— ela diz à aranha e, assim como chegou, ela some misteriosa-
mente levando consigo o bebê. A aranha retorna para sua teia e 
as sombras pairam sobre o corpo de Alcir para logo depois se 
dispersarem.
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Quarto 31
Mens sana

Thais Pampado

Daniel suspirou aliviado ao sair do frio da noite paulistana 
e entrar na recepção do King Edgar Hotel. Após um longo dia de 
viagem, precisava de um bom descanso; a entrevista de emprego 
que tinha no dia seguinte era a chance que ele tanto esperava de 
sair do buraco que chamava de cidade. 

A recepção do hotel no qual decidira ficar estava vazia, ex-
ceto pelo recepcionista, que se encontrava atrás do balcão. En-
quanto pagava por um quarto para a noite, a frieza astuciosa nos 
olhos do velho lhe dava arrepios, ainda que nada que o homem 
tenha dito demonstrasse comportamento hostil. Logo Daniel ti-
nha em suas mãos um chaveiro preto do quarto 31 e dirigiu-se 
rapidamente para o elevador.

Ao atingir o terceiro andar, as portas do elevador desliza-
ram para revelar um largo corredor. O ruído dos passos de Da-
niel ecoavam enquanto ele avançava, até parar em frente à porta 
de número 31. Ansioso por uma cama na qual se jogar, ele inse-
riu a chave na porta.

A princípio, achou que tivesse se enganado. À sua frente es-
tava outro corredor, este muito mais estreito e mais longo do que 
aquele em que se encontrava. As paredes eram de um vermelho-
-escuro e diversas portas pretas se encontravam dos dois lados, 
até onde sua vista podia alcançar. Ele não via o final do corredor.



102102

KING EDGAR HOTEL

Intrigado, Daniel voltou a olhar para a plaquinha de nú-
mero 31. Ela estava ali, não havia se enganado. Olhou ao redor, 
esperando encontrar algum funcionário do hotel, porém ele era o 
único por ali. voltou-se para o suposto quarto à sua frente. 

— Olá? Alguém aí?
Sua voz pareceu se distanciar, sem resposta. Devagar, Da-

niel adentrou o ambiente escuro. Pálidas lâmpadas amareladas 
mal iluminavam o caminho à sua frente. Lançando um último 
olhar para o corredor às suas costas, ele começou a avançar.

A porta bateu com força atrás dele.
Com o coração disparado, Daniel deixou cair sua mala ao 

chão e correu de volta para abrir a porta, somente para descobrir 
que não havia maçaneta no lado de dentro. O pânico começou a 
borbulhar dentro de si enquanto ele esmurrava  a porta, gritando.

— Ei! Que brincadeira é essa? Abram a porta!
Ele não saberia dizer quanto tempo ficou ali, mas ninguém 

veio e a porta permaneceu fechada. Sua garganta estava em car-
ne viva quando ele se virou para encarar o corredor mal ilumina-
do. Depois de tantos gritos, o silêncio retornou ainda mais denso 
do que antes. O único som era o das batidas aceleradas do seu 
coração, que parecia reverberar pelo local. 

Daniel tentou enxergar além da escuridão que o atrapalha-
va. Ele não conseguia perceber nenhum movimento por trás das 
portas. Um pouco mais à frente, no entanto, uma réstia de luz 
amarelada passava por baixo de uma fresta. Hesitante, Daniel 
avançou naquela direção.

Ao parar em frente à porta, encostou levemente o ouvido 
no material frio e tentou ouvir alguma coisa, porém nada indica-
va que alguém estivesse lá dentro. Além disso, se houvesse uma 
pessoa ali, seus gritos certamente não teriam passado desperce-
bidos. Tomando uma decisão, Daniel agarrou a maçaneta com 
dedos suados e, sem bater, girou.
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A porta se abriu sem resistência, e ele se viu em um pe-
queno aposento. No centro da sala, havia um manequim surra-
do usando um vestido, uma poltrona e um abajur alto, do qual 
provinha a luz que Daniel vira. Conforme ele se aproximava, os 
pelos de seus braços se arrepiaram com a temperatura baixa. 

Havia algo errado ali. Todos os objetos pareciam feitos do 
mesmo tecido, que tinha um tom meio bege. Não parecia, no en-
tanto, qualquer tecido que o homem já tivesse visto; era como 
algo emborrachado que tivesse sido esticado ao máximo, ficando 
levemente translúcido. Lentamente, ele se aproximou do mane-
quim, observando de perto o vestido e aproximando a mão para 
tocá-lo. Antes que o fizesse, no entanto, um som arquejante saiu 
de sua boca e ele cambaleou para trás.

Os olhos de Daniel dardejavam do vestido para seu braço, 
de um tom parecido com ele, como agora percebia, coberto com 
uma camada de pelos loiros, assim como o suposto tecido que ele 
quase tocara. O homem tropeçou em seus próprios pés enquanto 
tentava se afastar daquela mobília, daquelas coisas de pele huma-
na, seu estômago se revirando quando ele notava coisas como 
uma pinta na poltrona, uma mancha de nascença no abajur, e sua 
visão parecia estar escurecendo.

Com um baque, suas costas se encontraram com algo só-
lido e ele viu a porta à sua frente, que dera entrada para aquela 
sala horrível, se fechar. Estava de volta ao corredor. Daniel fi-
cou paralisado ali, tremendo, enquanto um som longo e agudo 
enchia seus ouvidos. Surpreso, ele notou que o som escapava 
de seus próprios lábios e fechou-os rapidamente. A tontura que 
sentia foi deixando-lhe o corpo. Ele ainda se sentia nauseado e o 
suor frio escorria por seu rosto. Que maldito lugar era aquele? 

Daniel buscou com o olhar a porta por onde tinha entrado, 
porém ela continuava sem trinco. O homem cerrou os dentes, a 
raiva batalhando com o choque dentro de si. Se era ideia do hotel 
fazer uma brincadeira de muito mau gosto, ele faria questão de fe-
char as portas daquela espelunca assim que saísse daquele lugar.
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Tentando aparentar mais calma do que realmente sentia, 
Daniel desencostou-se da parede e voltou a caminhar pelo cor-
redor. As portas que passavam por ele eram todas iguais, e ele 
logo perdeu a conta de quantas havia. Ele não podia deixar de 
observar o vermelho das paredes; naquela luz, a cor se parecia 
com sangue, que corria nas veias visíveis através da pele, princi-
palmente se a pele é tão esticada que fica translúcida...

Um som abafado despertou Daniel de seu transe. Ele estacou 
onde estava, temendo que o barulho sumisse, mas ele continuava, 
constante, vindo da porta à sua esquerda. Parecia água borbulhan-
do. Daniel parou um instante com a mão na maçaneta, quase su-
cumbindo ao medo do que encontraria atrás daquela porta. sua 
respiração saía em curtos arquejos quando ele finalmente a abriu.

Soltou uma exclamação de alívio quando entrou. Não ha-
via nada de anormal ali. O lugar era uma cozinha, com uma ge-
ladeira no canto, uma mesinha com algumas cadeiras, uma pia 
e um fogão ligado sobre o qual estava uma panela alta, fonte do 
barulho de água fervendo que Daniel havia ouvido. Um cheiro 
ruim que permeava o local era o que o incomodava. Alguém de-
veria ter deixado algo estragado dentro da geladeira.

A panela cozinhando parecia indicar que alguém estivera 
por ali. Supondo que logo a pessoa voltaria (e lhe daria a chance 
de tirar algumas satisfações), Daniel aguardou por alguns minu-
tos, porém logo sua curiosidade o venceu. Atento para qualquer 
sinal de movimento, ele se aproximou da panela que fervia, no-
tando que o cheiro parecia se intensificar. 

Logo se arrependeu profundamente de ter se inclinado 
para olhar para dentro daquela panela. Em meio à água que bor-
bulhava e o vapor, estava claramente visível um crânio humano. 
Era essa a fonte daquele cheiro pútrido; a pele parcialmente der-
retida se descolava dos ossos em alguns pontos, formando uma 
massa disforme e nojenta.
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Dessa vez o horror da cena foi demais para Daniel. Ele se 
inclinou para a pia, esvaziando o conteúdo do estômago, suas 
pernas trêmulas mal sendo capazes de sustentá-lo em pé. Ele 
saiu da cozinha com ainda mais pressa do que antes, esbarrando 
na mesa e nas cadeiras, a boca aberta em um grito silencioso. 
Qualquer resquício de calma que ele havia conseguido reunir 
após a primeira porta havia sumido completamente, deixando 
apenas o desespero e o medo.

Daniel correu desabalado pelo corredor, abrindo diversas 
portas na esperança de encontrar uma saída, porém encontrava so-
mente variações das cenas grotescas que vira nas duas primeiras. 
Uma mesa de jantar posta, com copos sujos de sangue e músculos 
humanos sobre os pratos. Uma mesa cirúrgica contendo um tórax 
aberto. Corpos pequenos com narizes, olhos e bocas arrancados. 

Morte, em todos os lugares e das formas mais doentias 
possíveis.

Ele já estava atingindo o limite entre o desespero e a loucu-
ra quando seu corpo colidiu com outro e ele caiu no chão. Ator-
doado, ergueu os olhos para a figura à sua frente, demorando 
algum tempo para reparar que era uma pessoa. Um garoto.

Daniel ficou de pé com dificuldades, encarando o jovem 
loiro à sua frente. Seus olhos arregalados e aparência hostil cau-
saram arrepios ao homem.

 — Você demorou muito, cara. Eu já tenho coisas demais 
para fazer para ainda ter que ficar esperando por chorões como 
você. Está chorando? Está pensando que tipo de monstro pode-
ria fazer o que você viu? Está com medo? — a voz do jovem era 
uma mistura de zombaria e raiva mal contida. Daniel se enco-
lheu diante de suas palavras, sua mente era uma confusão de 
imagens sangrentas.

— V-você é um louco — murmurou Daniel. O garoto devia 
ser um serial killer perturbado que o atacaria a qualquer momento. 
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Por um instante teve vontade de rir, histérico; ele seria servido 
para o jantar da noite? — um louco assassino.

O garoto fez um movimento brusco e Daniel se encolheu, 
porém ele apenas se virou de lado para revelar a porta que havia 
atrás de si. A última do corredor.

— Ah, você entendeu tudo errado. Tão obtuso para ver o 
que está na sua frente. Eu sou um mero zelador deste maldito 
hotel. Acha que o que você viu está tão longe assim de você? 
Tudo isso, todas essas portas, isso é parte da mente humana. Eu 
seria apenas um louco para você, isolado de tudo e todos que 
fazem parte da sua vida cotidiana, não é? Mas o que você viu 
pode estar em qualquer lugar. Pessoas fizeram isso, sim, isso é 
verdade; mas como saber quem? Pode ter sido seu vizinho. Seu 
amigo. seu irmão — o zelador apontou para a porta. — Você.

Daniel sentiu sua respiração falhar. O medo que sentira até 
então nada se comparava a isso; aquela era a última prova. Ele 
achara que o pior já havia passado, porém chegara ao final de 
uma armadilha, e não havia como voltar. Com um último olhar 
para o garoto, ele deu um passo à frente, segurando a fria maça-
neta em sua mão. Ouviu a risada do zelador atrás de si enquanto 
entrava nos horrores de sua própria mente. 
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Quarto 139
Teoria das cordas

Eliane Verica

Existencialismo! Gritava a muda palavra rabiscada atrás 
do banco no ônibus, o relógio de pulso de seu avô marcava a 
passagem real do tempo, mas em sua cabeça tudo era diferente. 
As letras arranhadas com ódio no plástico do assento insistiam 
em atormentar seus pensamentos quase sempre brandos, apenas 
sinais entalhados sem esmero, marcando com profundas fendas 
a superfície lisa da matéria pura. Imaginava por que, quem, e 
com que objeto teria sido esculpido o que lhe soava como um re-
cado, uma faca, talvez. Fixou os olhos nas letras tentando formar 
uma imagem, porém tinha dúvidas quanto ao seu significado. 
Poderia ser algo como viver.

Encarou seu reflexo no vidro empoeirado da janela, sur-
preendeu-se, por um instante, com seu novo visual, cabelo moi-
cano como o do seu personagem preferido. E seus olhos o guia-
ram para fora. Se dentro tudo parecia imóvel, do outro lado o 
mundo passava rápido demais, e as pessoas se perdiam em suas 
vidas com a mesma facilidade de uma criança abandonada.  Em 
seu interior o silêncio tomava formas, sensações, e as imagens 
surgiam nítidas em sua frente, como se ao estender os braços 
pudesse tocá-las. 

O cheiro do produto usado nos móveis, o brilho do piso 
de madeira, a textura dos bancos cuidadosamente esculpidos, os 
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lustres — pendentes de cristais suspensos — como gotas de chu-
va congelada na eternidade. E a presença centralizada no palco 
iluminado que o arrastou para o que imaginava ser a existência.

Acordou de seu devaneio, num misto de susto e êxtase, 
coração acelerado, o cérebro jorrando milhares de imagens sobre 
seus olhos parados. Deu-se conta de que estava próximo de seu 
destino. Levantou-se, deu mais uma olhada para a palavra que o 
intrigava, em sua mão, o peso da sacola antes depositada no chão 
do veículo. Próximo ponto. Pressionou o botão que acionava a 
parada, a luz acima da porta acendeu.

Agora podia experimentar de perto o caos sob o sol e o 
calor intenso, no braço direito exibia a tatuagem, recém-desenha-
da, King Kong Company. Na mente trazia uma inquietude que já 
não cabia em seu ser. Trocou de mão a bagagem, pois o peso lhe 
cortava a circulação, observou a palma marcada e flexionou os 
dedos, o suor escorria por suas costas, mas tudo valeria a pena. 
Lá estava ele, o imponente hotel era tudo o que podia ver, um 
prédio aparentemente muito antigo como a maioria a sua vol-
ta, mas brilhava pelo reflexo do sol nas centenas de janelinhas. 
Caminhando rápido, tentava conter a ansiedade que lhe abatia, 
contava os quadrados da calçada para se distrair, e diante da 
porta se deparou novamente com seu rosto em um vidro escuro. 
Tá falando comigo?, sorriu.

Na sala sentiu a diferença de iluminação, os olhos demora-
ram um pouco a se acostumar. O cheiro atípico do recinto o fez 
viajar para o passado novamente. Dentro daquele cenário que 
mais parecia um sonho, se aproximava lentamente, como se faz 
quando deseja tocar as asas delicadas de uma borboleta, deva-
gar para que o momento não se dissipe no ar, não se desmanche 
em suas mãos ou apenas para que a contemplação dure mais. 
Acordou do transe novamente, dessa vez tão rápido como se um 
hipnotizador estalasse os dedos. 
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O jovem da recepção o encarava.
Tinha muita dificuldade em se comunicar com outras pes-

soas, na verdade, nunca entendiam o que ele queria dizer. Os ba-
timentos cardíacos aceleraram, as mãos suavam, a saliva custava 
a descer pela garganta, mas antes de esboçar qualquer reação o 
rapaz, atrás do balcão, levantou o braço apontando para as cha-
ves. Sentiu-se aliviado. Caminhou até a parede coberta por cha-
veiros. Todos traziam imagens de seus respectivos quartos e ha-
via muitos. Optou por um aparentemente simples em um andar 
elevado, retirou a chave do gancho e quando seus olhos procu-
raram o recepcionista, ele já não estava lá. Exatamente como viu 
na internet, sem contato humano, sem explicação, sem conversa.

Logo que saiu da cabine de metal do elevador, sentiu uma 
alteração na temperatura ambiente. Pelas quase imperceptíveis 
frestas da porta do quarto 130 projetava-se uma névoa branca 
que enchia o corredor de um frio tão intenso que fazia os ossos 
doerem. Mas isso não era problema seu, então continuou andan-
do, esfregando os braços para se manter aquecido. Em frente ao 
137, outro choque: ali o calor era quase insuportável, como se o 
prédio estivesse em chamas. Incomodado, acelerou o passo até 
seu quarto, torcendo para não ter nova surpresa.

O cômodo era bem comum e, apesar da pouca iluminação 
e um leve cheiro de mofo, um lugar agradável. Caminhou até a 
janela e afastou a cortina pesada, porém pouca luz penetrou o vi-
dro escuro. Abriu uma pequena fresta, sentiu o vento adentrar o 
ambiente e notou seu erro. Décimo terceiro andar era muito alto, 
quase não podia ver as pessoas lá embaixo. Não conseguia ver 
seus rostos, a expressão que carregavam, parecia tudo tão vazio.

Em seu coração um aperto incomum, uma angústia lhe di-
zia que deveria ser de outra forma. Abriu a bolsa como quem ras-
gasse o próprio peito e de fato foi como se o fizesse. Sentiu uma 
excitação dominar seu corpo tão intensamente que lhe faltou o ar 
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por um momento. Retirou o objeto, comprido e pesado, embru-
lhado a sua blusa favorita. O sangue fervia em suas veias, fazen-
do seu rosto corar. Desenrolou, cuidadosamente, seu bem mais 
precioso, o rifle ou fuzil de precisão. Foi tão difícil consegui-lo, 
um preço alto, mas necessário. Vestiu, com orgulho, seu escudo 
em forma de jaqueta verde, estilo militar.

Pela luneta observava o movimento do lado de fora, tudo 
parecia mais próximo, as janelas dos prédios à frente se iguala-
vam a pequenos televisores, por onde ele podia assistir as pesso-
as em suas vidas reais. Dentro eram imóveis, paradas diante de 
aparelhos, do lado de fora eram eufóricas, histéricas, correndo, 
apressadas e sem tempo. Nada daquilo fazia sentido a não ser 
que parasse e ouvisse a música. E a lembrança o atropelava com 
a intensidade de um trem.

Ela não olhava partitura, as notas vinham de sua cabeça, 
fluíam por seus dedos e se derramavam por todo o ambiente com 
uma energia única. Ela enchia sua visão como se fosse o centro 
do universo, o violoncelo entre suas pernas desnudas, o cabelo 
escuro no rosto, a alça do vestido caída no ombro completavam 
o momento mais lúbrico da curta vida dele. À medida que se 
aproximava, uma sensação inexplicável invadia seu ser e quando 
tocou o palco sentiu uma vibração atravessar o corpo, alojando-
-se no cerne de sua alma. Podia sentir o som, as diferenças das 
notas das entonações, a euforia vazou por seus olhos, pulsou em 
suas entranhas. Despertou atirando a esmo.

O dedo nervoso apertava o gatilho sem parar, sem alvo, ex-
plodindo vidros e vidas, se deliciava com o quase imperceptível 
tranco da arma a cada disparo, mantinha os olhos bem abertos, 
pupilas dilatadas, ajeitou a mira e dessa vez a sequência de tiros 
foram certeiras. 

Um casal de idosos atravessava a rua, o homem na fren-
te. Em segundos a senhora teve a cabeça transformada em uma 
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massa vermelha quase indecifrável, mais um tranco, a vibração 
invadia seu corpo e sentiu seu coração acelerar. As pessoas olha-
vam para cima em busca do seu algoz, podiam notá-lo, já não 
era invisível. Acertou uma criança que corria ao encontro dos 
pais, uma mulher robusta de vestido vermelho, mirou em um 
cachorro, mas desistiu em seguida. E se eles pudessem entender? 
Se pudessem estar em seu lugar? Como seria o som dos crânios 
se partindo? 

Eram todos iguais, ocupados demais a não ser que suas 
vidas dependessem disso. E morriam do mesmo modo. Era só 
furá-los que o sangue se esvaía e apagavam, como uma máquina 
desligada.

Agora, teriam que ouvi-lo, seriam obrigados a parar por 
um momento e enxergar seu mundo. Podia fazer aquilo por dias. 
Mirar, atirar, carregar. Mas ao fim de algum tempo quebraram 
a porta sem proteção. Para ele apenas minutos, experimentava, 
pela segunda vez, a relatividade do tempo. Nem sequer tinha 
percebido os ponteiros se movendo, como se o tempo estivesse 
parado enquanto ele falava com o mundo. Porém seu espaço foi 
invadido por homens desconhecidos, armados, com os rostos ta-
pados, que o arrastaram de seu momento de glória.

Com as mãos para cima se rendeu sem lutar, foi arrastado 
escada abaixo por policiais uniformizados. Na rua, a luz feriu 
seus olhos e uma de suas vítimas jazia sobre uma poça de san-
gue. Jamais imaginou a cena daquele ponto de vista. Sob o olhar 
atento e colérico da multidão parada para ouvi-lo, estava pronto 
para se comunicar.

Sem tempo para resistir, indefeso e ligeiramente confuso, sen-
tiu cheiro de grama recém-cortada e sangue. Então viu centenas de 
olhos arregalados quando algemas cingiram seus punhos fechados.

Para um surdo, o mesmo que lhe pusessem mordaça.
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Quarto 92
A fuga

Melissa Barbosa

Deitada na cama, olho o teto cinzento e sujo. Teias de ara-
nha e algumas manchas que, provavelmente, são mais velhas do 
que eu olham para mim, silenciosas. Estou fugindo da única vida 
que conheci — uma vida de violência e desalento. Sempre me dis-
seram que eu tinha de ser uma boa esposa, e isso foi a única coisa 
que tentei fazer por todos esses anos. Mas manter a casa limpa, 
cozinhar, lavar a roupa, manter as minhas opiniões e ideias para 
mim mesma e tentar me manter atraente nunca foram o bastante.

As surras começaram alguns meses depois da cerimônia. 
Com o tempo, elas foram se tornando mais constantes, até en-
trarem para a nossa rotina. Bater em mim já era algo que ele já 
fazia sem paixão alguma, como tomar café preto sem açúcar pela 
manhã e ler as matérias especiais do jornal de domingo. Acho 
que bater em mim era praticamente uma obrigação, como ir à 
missa e ao jogo de futebol com os amigos, como bater o ponto de 
segunda a sexta naquele escritório escuro e com cheiro de mofo.

Não sei para onde vou, nem como vou me sustentar. Nun-
ca estudei, nunca achei que precisaria: limpar o chão, esfregar 
panelas e fazer sexo sempre que o marido quer não são coisas 
que demandam um diploma. Este lugar é horrível, mas, pelo 
que entendi, posso ficar pelo tempo que quiser. Como uma ami-
ga minha sempre diz: pobre não escolhe. Quero tentar viver de 
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verdade, nem que seja um pouco. Até agora, fui praticamente 
um zumbi — e, se ficasse mais um dia naquela casa, eu seria 
transformada em cadáver de verdade, pelas mãos dele ou pelas 
minhas próprias. Se tentar viver implica passar por esta sucursal 
do inferno, que seja.

Volto a prestar atenção às manchas e teias. Elas não estão 
paradas: movem-se lentamente, como numa marcha fúnebre 
ou num balé macabro em câmera lenta. Depois de sei lá quanto 
tempo, percebo que elas formam uma palavra: morte. As letras 
são meio tortas, como as minhas, mas são claras. Aquilo não me 
assusta — até há pouco, pensar na morte era a única coisa que 
aliviava meu desespero.

Morte, desespero, suplício, vingança, desalento, angústia, 
amargura, ódio, estertor, cólera, pânico... Leio as palavras que 
se formam lentamente no teto como leria um livro chato — ou 
melhor, como leria uma dessas revistas de fofoca, sem muito in-
teresse, só para passar o tempo enquanto espero por algo. Só que 
não estou esperando me chamarem para a sala do dentista: espe-
ro por algo que não sei direito como é.

No meu aniversário de sete anos, ganhei a Margarida de 
um amigo do meu pai. Ela tinha cabelo de lã preta e olhos de bo-
tões verdes. Ela se tornou a minha melhor amiga, a minha compa-
nheira de aventuras, a minha vida. Quando completei doze anos, 
deram a Margarida para a minha priminha Vera, pois eu já estava 
grande demais para perder tempo com essas bobagens. Passei a 
noite chorando. E nunca mais consegui olhar para a Vera sem 
sentir raiva, mesmo ela sendo apenas um bebê feio e desnutrido.

Afundada nesta cama fedida deste hotel diabólico, lembro-
-me da Vera. Ela também já não é mais uma criança há muito 
tempo. Será que ainda tem a Margarida? Sinto voltar aquela rai-
va antiga e já nem presto mais atenção no dicionário de bizarrices 
à minha frente. Será que ela também é infeliz? Tomara que sim.
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Agora não há mais palavras no teto, só imagens negras de 
pessoas sendo enforcadas e decapitadas. É um teatro de sombras 
quase infantil. Sigo entediada. Queria sentir alguma coisa, queria 
que este quarto conseguisse me assustar. 

Nunca tive medo das surras. Os tapas, os socos e os chutes 
doíam, é claro, mas não me assustavam. Eu sentia apenas raiva: 
do meu marido, de mim mesma, do mundo. Acho que, por mui-
to tempo, não senti nada além de raiva. Até agora, essa parece ser 
a única emoção de que sou capaz. Raiva da Vera, do meu marido, 
de mim mesma, do mundo e deste quarto que não consegue fa-
zer com que eu sinta qualquer outra coisa.

Tento me concentrar na procissão de horrores no teto, sem 
dúvida programação exclusiva do que pode ser considerado o 
pior cinema do universo. Queria ficar apavorada, mas começo a 
rir. Quero viver, mas não sei por onde começar. A morte me per-
segue, mas não morro. Acho que a apatia é o pior dos infernos. 
Quando me dou conta, estou gargalhando, minha barriga dói e 
meus olhos estão cheios de lágrimas. 

Estou com fome, decido pedir comida. Enquanto espero, 
penso no que poderia me fazer feliz. Acho que gostaria de ter um 
emprego para o qual tivesse de me vestir de forma elegante, com 
saia azul-marinho, meia-calça e sapato de salto alto. Gostaria de 
andar por aí com uma pasta de couro numa mão e telefone na 
outra, falando sobre coisas importantes. Eu prenderia meu cabe-
lo num coque, bem no alto da cabeça, e nunca sairia de casa sem 
batom vermelho na boca.

Eu queria morar num prédio com elevador e ter um gato 
de estimação. Comprar flores toda quarta-feira e beber cerveja 
todo sábado. Falar outras línguas e viajar para outros países. Ter 
um roupão branco e uma banheira cor-de-rosa. Nunca ter me ca-
sado. Ainda ter a Margarida em cima da minha cama. Ter outro 
nome e outro rosto. 
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Batem à porta. Abro e não vejo ninguém. No chão, há um 
prato com algo fumegante e indefinível dentro. Engulo tudo sen-
tada na cama, quase sem mastigar. O gosto é horrível, mas não 
me importo, só quero sentir o estômago cheio e quente. Satisfei-
ta, deito-me novamente e volto a olhar para o teto, quase curiosa.

O que vejo faz com que a comida volte para a minha gar-
ganta e encha a minha boca com gosto de bílis e losna. Tudo à 
minha volta fica verde, e meu corpo todo dói como se eu tivesse 
caído da janela numa rua de paralelepípedos. Sem dúvida, morri 
por alguns segundos.

As sombras formaram a cara do meu marido.
A raiva, antes suave e quase agradável, agora toma conta 

de todo o quarto e queima a minha pele. Levanto-me e piso no 
prato. Sem pensar, pego aquela louça barata e a atiro na parede. 
É como se tivessem apertado um botão em mim, e eu sou um 
robô programado para odiar e destruir. Quebro o abajur e o copo 
que estavam sobre o criado-mudo, o cinzeiro de vidro, a cadeira, 
o espelho. Quando não encontro mais o que quebrar, pego a faca 
com a qual comi o jantar e começo a golpear a parede. 

Assim que volto a enxergar, percebo que as paredes estão 
cobertas de palavras: morte, desespero, suplício, vingança, desa-
lento, angústia, amargura, ódio, estertor, cólera, pânico. Chega a 
ser bonito: é como um templo antigo, com maldições em baixo-
-relevo em todos os cantos. Sento-me no chão e começo, mais 
uma vez, a rir. Se alguém me visse agora, acharia que estou lou-
ca. Na verdade, sou uma ótima artista. 

Algo em mim tinha de sair, tinha de ser expulso, e final-
mente o foi. Pela primeira vez, vejo tudo de forma clara. Estou 
leve, tão leve que fico tonta. Preciso de um emprego, de um lugar 
para morar e de um novo nome. Talvez até de um novo rosto. 

Abro minha mala e tiro dela uma tesourinha de unha. En-
tão abro a janela e atiro a mala lá para baixo. Vou ao banheiro e, 
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olhando meu reflexo num pedaço de espelho ainda grudado na 
parede, corto o meu cabelo. Mechas negras preenchem todo o chão 
que, um dia, num passado muito remoto, foi branco. Em seguida, 
pego a faca que estava atirada no chão e, de volta ao banheiro, tra-
ço várias linhas paralelas no meu rosto — nas bochechas, no nariz, 
na testa. Elas parecem rasas por uns instantes, mas logo se enchem 
de sangue. Sorrio: nunca me senti tão bonita. Também traço linhas 
paralelas nos meus braços e nas minhas pernas.

Lá fora, o céu está ficando rosa alaranjado. Ouço o canto de 
passarinhos. O ar tem cheiro de pinheiros recém-cortados. Mais 
um dia começa, e é o primeiro da minha vida. E é o dia mais 
lindo da minha existência. Mais tarde, vou falar com a gerente: 
preciso começar em algum lugar, e este lugar é tão bom como 
qualquer outro. Sou muito boa em limpar o chão, esfregar coisas 
e fazer sexo mesmo sem vontade.
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Quarto 161
Olhos amarelos

Jheniffer Santos

Havíamos chegado cedo e encontrado um hotel para ficar. 
Minha acompanhante escolhera o quarto 161. O chaveiro possuía 
um amuleto contra possessão. Não entendia muito dessas coisas, 
então dei de ombros. Porém, foi no quarto que me espantei: ele 
era repleto daquele símbolo. As paredes eram claras, e os dese-
nhos, escuros. Sabia que o quarto era temático, só não esperava 
algo tão sombrio. Por fim, avistei as camas, uma em cada lado, 
acompanhadas de um amuleto de proteção em suas cabeceiras. 
Logo, ignoramos os desenhos e descansamos, pois sabíamos que 
nos próximos dias o trabalho seria intenso. 

Acordei assustado por um barulho. Olhei para o lado e 
percebi que tudo estava calmo. Ao me virar na cama, ouvi ou-
tro estrondo. Esfreguei meus olhos e notei que minhas malas 
haviam mudado de lugar.  Minha parceira havia levantado e es-
tava no banheiro. Quando sentei na cama, ela soltou um grito 
histérico. Corri para ver o que era, ela tremia. Disse que se virou 
para pegar a toalha e viu que a maquiagem que estava em cima 
da pia tinha se espalhado por todo o espelho. Foi o suficiente 
para me deixar intrigado. 

Depois do susto, decidimos sair do quarto para espairecer 
e encontrar algum local para comer. Ao retornarmos, as camas 
estavam devidamente ajeitadas e as roupas arrumadas nos ar-
mários, certamente a camareira resolvera tudo.
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Sabíamos que não poderíamos perder tempo, por isso, co-
meçamos a debater sobre o trabalho que realizaríamos naquele 
dia. somos escritores e a nossa temática gira em torno dos fa-
tos reais, das lendas urbanas e dos causos que estão na boca do 
povo. Há três meses estamos viajando para buscar material para 
o nosso próximo livro. É um projeto promissor, contaremos as 
mais impressionantes histórias de cada estado brasileiro. 

Minha parceira, a senhorita Ester, que é uma jovem mulher 
muito inteligente e dedicada ao trabalho, faz com que tudo se 
simplifique, otimizando o nosso tempo. 

Enquanto conversávamos, fomos interrompidos por uma 
forte batida na porta. Era o zelador, um homem mal encarado 
que foi logo dizendo que veio atender a nossa reclamação de va-
zamento no banheiro. Ele só poderia estar enganado. Depois de 
dispensá-lo voltamos a conversar. Poucos minutos depois, outra 
batida, novamente o zelador insistindo que estávamos ligando. 
Quando fui argumentar que não, um estranho barulho veio do 
banheiro e muita água começou a escorrer pelo quarto todo. Ele 
correu e em poucos minutos consertou o problema. Cheguei a 
me perguntar se aquilo havia sido alguma espécie de premoni-
ção, mas logo voltamos aos planos. 

Eu iria ao centro da cidade para verificar alguns lugares e 
indicações de possíveis histórias. Ester sairia logo após o almoço, 
para visitar as três opções de locais que tinha. 

No centro da cidade almocei e conversei com muitas pes-
soas. Procurei pelos mais velhos, pois geralmente possuem gran-
de repertório de histórias. Estranhei a demora de Ester, pois era 
para ter me ligado há algumas horas. Poderia ser a bateria do ce-
lular ou talvez esquecimento. De qualquer forma, resolvi voltar 
para o hotel e ver se ela estava por lá. 

Quando cheguei ao quarto percebi que tudo estava quieto 
demais e a porta entreaberta. O ambiente estava escuro e com 
cheiro de queimado. Tentei acender as luzes, elas piscaram e 
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logo se apagaram. Escutei soluços. Olhei para o lado e vi Ester. 
Ela estava sentada no chão abraçada aos joelhos. Quando levan-
tou o rosto, vi que no lugar dos olhos havia duas pedras negras. 
Dei um passo para trás, aquilo não poderia ser real.

Ela gritou que seus olhos queimavam e que sua visão esta-
va enegrecida. Suplicava por proteção e ajuda. Levantei-a e a fiz 
sentar na cama. Tentei limpar seus olhos com um pano úmido, 
porém ela continuava dizendo as mesmas coisas. Disse a ela que 
iríamos para o hospital, que tínhamos que cuidar de seus olhos, 
mas ela gritou:

— Não, pelo amor de Deus! Meus olhos ficaram assim 
quando tentei sair, não me tire daqui, só me proteja!

Pedi para que ela fechasse os olhos. Vagarosamente a pu-
xei para a porta, tentando tirá-la daquele quarto. Assim que seu 
corpo estava do lado de fora, ela começou a, literalmente, ferver. 
Saía fumaça de seu corpo. Fiquei estático, não soube como reagir. 
Em um reflexo empurrei-a para dentro e ela caiu desacordada. 
Fiquei com medo. Tinha tantas perguntas e nenhuma resposta.

Cada vez que a encarava, notava que seu corpo se enrijecia. 
Tentei pensar em algo para fazer, mas nada me vinha à cabeça. 
Quando percebi que ela desmaiara, não tinha som de respiração, 
pulso, absolutamente nada, tentei deixá-la na posição mais con-
fortável possível, mas seu corpo pesava toneladas, estava rígido 
e impossível de mover. 

Desci apressadamente para ver se encontrava ajuda. Já ti-
nha ouvido e escrito muitas histórias de terror, mas algo como 
aquilo era a primeira vez que vivenciava. Chegando à recepção 
não encontrei o recepcionista, mas a camareira estava lá. Contei-
-lhe o que se passava e ela não reagiu de forma espantosa, man-
dou-me para o quarto, dizendo que logo traria ajuda. 

 Poucos minutos depois ela chegou acompanhada do ze-
lador, que trazia uma espécie de caixa de ferramentas. Pediram 
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para que eu me retirasse do quarto. Insisti para ficar, mas não 
tive escolha. Depois que fecharam a porta, comecei a ver que lu-
zes extremamente fortes saíam por debaixo da porta. Demorou 
um tempo, porém cessou. 

A porta se abriu, vi a camareira sair exausta de lá, cabisbai-
xa, com olhos desesperançosos e o zelador com a cara fechada 
como sempre. 

— O que aconteceu?
— Não há nada para fazer! — disse sem me deixar questionar 

e saiu apressada, acompanhada do zelador, sem olhar para trás. 
Entrei e o quarto estava em perfeita ordem, não havia um 

lençol amassado e Ester parecia uma estátua quase completa, 
exceto por seus cabelos e parte de sua mão esquerda. Como da 
outra vez, não obtive sucesso em movê-la, por isso a deixei no 
mesmo lugar. 

sentei-me na cama para pensar no que fazer. Em poucos 
minutos me assustei com uma voz me chamando. Dizia meu 
nome, era rouca e sedutora. Abri os olhos e uma mulher estava 
no canto do quarto, vi apenas seus contornos no escuro. 

Perguntei quem era, mas ela silenciou e dois grandes olhos 
amarelos brilharam, uma luz começou a clarear o quarto e pude 
ver pequenos movimentos ao redor de sua cabeça, pareciam co-
bras. Pulei da cama em posição de defesa, logo imaginando que 
seria a mesma coisa que atacara Ester. 

— É o que está pensando, querido! Sua amiga não quis me 
ouvir, não me deu atenção e tive que olhar profundamente em 
seus olhos. Agora, penso que com você será diferente...

— Mas, mas... Não é possível, não pode ser real o que vejo, 
não posso crer! 

— Aceite e se alegre por ter conhecido a mais bela de todas 
as histórias — disse e soltou uma gargalhada. 

— Não é possível! 
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— Sim, e graças à máquina de Marduk, eu e outros seres 
estamos habitando este hotel. Você e sua amiga tiveram apenas 
sorte, caíram em meu quarto, onde estamos seguros de meus 
amigos — disse apontando para as paredes e cabeceiras.

— Por favor, traga Ester de volta! — falei, enquanto pensa-
va em uma forma de me livrar da criatura, mas não obtive suces-
so, não conseguia pensar.

— Me olhe nos olhos, querido! E veja o que tenho para 
você!

—Não quero! Saia daqui! Nos deixe em paz, criatura. Você 
é repugnante!

— O que disse? Homens são todos petulantes! — bradou 
ela com uma voz completamente distorcida. 

Acabei deixando-a furiosa, o que fez com que ela revelasse 
sua verdadeira forma: mãos de bronze, pele de lagarto, seu corpo 
se assemelhava ao de uma cobra, sem pernas para pisar ao chão, 
sua língua rodeada por presas de javali a deixavam com a apa-
rência ainda mais assustadora. Estava descontrolada, murmurava 
coisas que eu não entendia, batia a cauda forte no chão, sem sair 
do lugar. Fiquei apavorado, mas a voz não saía sequer para um 
grito. Ela se aproximou de mim e virei minha cabeça para não 
olhar em seus olhos. Ela tentava me fazer olhar, sua força era mui-
to maior, quase não aguentava mais manter os olhos fechados.

Meu corpo vibrava e, quando me vi derrotado, a ponto de 
me hipnotizar pela amarelidão daqueles olhos, a porta se abriu 
e o zelador apareceu. Segurava uma espécie de foice, o que fez 
com que o monstro recuasse. 

Com a cara amarrada de costume, olhou-me firmemente, 
mandando que eu me abaixasse e protegesse meus olhos. A cria-
tura tentou me agarrar, porém consegui escapar. 

Um clarão iluminou e esquentou o quarto todo. Fiquei des-
norteado, não sabia o que ia ver quando abrisse os olhos. Ouvi 
passos em minha direção e algumas palavras:

— Pode abrir os olhos. 
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Comecei a abri-los vagarosamente e fiquei aliviado quan-
do percebi que era o zelador. 

Estava um pouco tonto, olhei para Ester que agora era uma 
completa estátua, abaixei a cabeça e senti que nada tinha se resol-
vido. A camareira confessou:

— Não lhe contei algumas partes dessa história, rapaz. Re-
centemente, um artefato infernal trouxe para nosso hotel este e 
vários outros seres. Já conseguimos eliminar alguns, mas ela es-
tava conseguindo se esconder, não sabemos por qual motivo ela 
se revelou contra você, mas foi de fundamental importância para 
salvar a sua vida. Com a sua amiga não temos mais o que fazer, 
mas ninguém mais sucumbirá a esse mal, está acabado! — foram 
as últimas palavras que a ouvi dizer, depois desmaiei. 

Acordei no dia seguinte, arrumei minhas coisas depressa 
e desci para ir embora, passei pela recepção e fui abordado pela 
camareira. Ela me pediu para segui-la e fomos até o subsolo do 
hotel. Havia os mais diversos corpos por lá. Avistei Ester petrifi-
cada. Só assim pude entender o que passamos. 

Fui andando e diante de tudo só conseguia repetir para 
mim mesmo:

— Vim para esta cidade e para este hotel para encontrar his-
tórias sobrenaturais, para construir um emaranhado delas, e assim 
construir um livro surpreendente e verídico. Agora, tenho material 
para escrever um livro completo, recheado de verdade e medo, e, 
mesmo com as circunstâncias, só posso pensar que tudo o que vivi 
é o que todo escritor deseja: viver a história, sentir os cheiros, as 
texturas e o verdadeiro medo, para que ele se concretize no papel.

Ainda não organizei meus sentimentos, minhas ideias, 
mas terei em minha memória cada detalhe, e assim vou seguindo 
meu caminho, ainda à procura de histórias de rua, de causos do 
povo, sempre lembrando que meu trabalho nunca irá se acabar, 
sem que o final perfeito seja encontrado. Minha única certeza é 
que o terror real é muito pior que o imaginário. 
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Quarto 56
Liebestraüme

Dêner B. Lopes

Monique entrou no elevador vazio e espelhado e apertou o 
botão que levava para o quinto andar. Conforme o elevador subia 
e sacolejava, pôs-se a observar mais detalhadamente a chave que 
o velho recepcionista com uma estranha cicatriz no rosto lhe dera.

Havia dito a ela que poderia escolher em qual quarto vago 
ficar, mas eram muitos, e os chaveiros que suportavam as chaves 
com o número do quarto gravado neles eram diferentes, e defini-
tivamente não estava com cabeça para escolher. 

— Qualquer um — havia dito. Cansada.
E o chaveiro aleatório, agora via, tinha a representação qua-

drada de uma bandeira; uma tricolor horizontal de vermelho, 
branco e verde. Sobrepondo as cores, um grande 56; o número do 
quarto. Era a bandeira da Itália? Não, lembrou-se. É da Hungria.

Levantou a cabeça e topou com seu reflexo no espelho. Os 
cabelos negros e meio compridos, rente aos ombros, estavam sol-
tos e lisos. Sua pele negra e muito magra estava úmida, em razão 
da chuva lá fora, assim como, também, a mochila e as roupas. A 
aparência fazia jus aos seus dezenove anos.

O estalido de chegada do elevador foi ouvido, e um segun-
do depois a porta se abriu. Distraída, saiu do elevador com a ca-
beça baixa, fitando inconscientemente o piso lustroso do quinto 
andar. De súbito, voltou o olhar para frente. O susto foi tanto que 
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monique soltou um pequeno grito. Usou a mão que segurava a 
chave para apertar o peito, como que se recuperando, deixando o 
objeto cair ao chão e deslizar pouco à frente. A porta do elevador 
já havia se fechado.

— Meu Deus, que susto! — disse a jovem. 
Sua respiração estava descompassada. Frenética. A pessoa 

defronte curvou-se com tranquilidade e apanhou a chave, que 
estava próxima a seus pés. Retificou-se com um sorriso e colocou 
os cabelos para trás da orelha. 

— Desculpe, senhorita, realmente não foi minha intenção as-
sustá-la… Aqui está — e esticou o braço para entregar a chave para 
a jovem, que a pegou de volta e agradeceu num sussurro inaudível.

Olhando mais nitidamente para a mulher diante de si, Mo-
nique inferiu a ela 33 anos mais ou menos. Era loura e tinha seus 
cabelos compridos e cacheados. Bonita. Pouca coisa maior que 
ela. Usava uma roupa social preta, com manga e gola longas. De-
baixo de um dos braços, trazia delgadas capas pretas de discos. 

— Ah, perdão. Meu nome é Ingrid, sou a gerente do hotel.
— monique — apresentou-se a moça com um parco sorri-

so ajuntado a um aceno de cabeça. Ingrid sorriu-lhe com dentes 
muito brancos. Vez por outra encarava o relógio que tinha no 
pulso. Parecia agitada; um tanto enérgica. Para a jovem ela já de-
veria ter ido embora; já passava das 22h00, afinal.

— Precisa de ajuda? — perguntou-lhe Ingrid, sempre afável.
— Ah, não —  a outra logo respondeu. — Daqui já estou 

vendo a porta do meu quarto…
— Que bom. Espero que goste da hospedagem… Pretende 

ficar muito tempo?
— Na verdade, não. Vim de Brasília para estudar música. 

Sou pianista. Minhas aulas vão começar na próxima semana. En-
quanto isso eu vou passeando pela cidade. Há tanta coisa desco-
nhecida por aqui…
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— Pianista? Que incrível. Bom, como nossos quartos pos-
suem isolamento acústico, fique à vontade para ouvir suas mú-
sicas. Todo barulho que fizer ninguém do lado de fora irá ouvir. 
A propósito, seus olhos são muito bonitos — rematou, sorrindo 
com docilidade e ajeitando as capas sob o braço. 

Com mais uma olhadela em seu relógio de pulso, a gerente 
despediu-se de monique e andou a passadas largas na direção 
da escadaria. Não ecoava som algum do chão.

O quarto possuía uma aparência totalmente diferente da 
que Monique havia pensado. De início, um único objeto ganhou 
maior destaque à visão: um gramofone. O aparelho tinha um as-
pecto, embora bem cuidado, muito antigo; de perto pôde notar 
que a madeira da base estava sem marca alguma de cupim, e a 
prata da corneta, impecavelmente brilhante; tratava-se realmen-
te de um gramofone obsoleto, com um disco de cera sem título já 
posicionado, pronto para girar. 

A cama de casal era de dossel, com colunas de dois metros 
e meio, com um tecido sedoso e transparente cortinando seu re-
dor. A janela estava eclipsada por uma grossa e estática cortina 
de teatro negra. Havia duas paredes tomadas por quadros; de 
todos os tamanhos e molduras, mas sem imagens. Curiosa, Mo-
nique aproximou-se. Viu as marcas dos pincéis, passados; ao que 
conjecturou, aleatoriamente. Afinal, era só preto. Jogou a mochi-
la no chão e começou a se despir.

O banheiro era muito grande e não tinha chuveiro. A ba-
nheira em seu lugar era retangular e preta. No pequeno armário 
abaixo da pia havia toalhas de banho e rosto, assim como demais 
produtos.

Primeiro pegou o líquido azul para fazer espuma e despe-
jou um pouco na banheira vazia. Depois girou a anosa torneira e 
um jato de água começou a enchê-la rapidamente.

Voltou ao armário sob a pia para apanhar toalhas e achou 
também um pacote de velas perfumadas, juntamente com uma 
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caixa de fósforos. Não resistiu. Dispersou todas pelo aposento 
para aromatizá-lo.

Um minuto após, a luz âmbar da lâmpada, juntamente com 
a das velas, fornecia a iluminação do local. Antes de as espumas 
atingirem as bordas da banheira, Monique fechou a torneira e 
entrou lentamente nela. O calor oferecido pela água era muito 
bem recebido por seu corpo cansado.

Relaxou. Fechou os olhos.
Não devia ter feito aquilo.
Do nada, um som obrigou a jovem a abrir os olhos.
Uma música. Um vinco criou-se em sua testa ao franzir as 

sobrancelhas. Conhecia. Era a Liebestraüme nº 1, de Franz Liszt: 
Hohe Liebe (Amor Exaltado). Nunca acertava o dedilhar pouco an-
tes da metade, e era claro que aquilo se tornou um trauma, por-
que Rapsódia Húngara Nº 2 não lhe era problema de tocar com 
exímia perfeição. Era um trauma escondido para nunca ser reve-
lado. Odiava-a.

Não havia ligado o gramofone, disso tinha certeza. Ainda 
assim o instrumental de piano clássico chegava a seus ouvidos 
como se por uma razão houvesse sido chamado. 

Alguém estava ali? Não. Impossível. Trancar a porta foi a 
primeira coisa que fez ao entrar no quarto. Então, pensou que o 
aparelho ligava sozinho. Não sabia nada de gramofones, apenas 
seu excêntrico formato, mas chegou a essa conclusão.

Bufou.
Empertigou-se e saiu da banheira lentamente, conforme as 

doces notas de Liszt enchiam-lhe os ouvidos, com alternâncias 
entre o plácido e rápido e concomitante contínuo.

Enrolou-se na toalha e abriu a porta. Ali no quarto o som 
era maior, porém, não insuportavelmente alto. Sem rodeios, le-
vantou a agulha e a música parou. Em seguida, desligou o gra-
mofone, fazendo o disco parar de rodar.
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Em meio ao silêncio, olhou ao redor. Nenhum sinal de pre-
sença ali, senão a sua. Verificou a porta. Trancada.

— Estranho…
Balançou a cabeça. Os pensamentos intrigantes se recolheram. 
Monique encaminhou-se de volta ao banho quente. Ao pas-

sar pela porta, trancou-a com sua chave cinza-metálica móvel. 
Uma das cinco velas tinha apagado. A jovem nem se preo-

cupou. E a banheira a acolheu novamente para si.
Três minutos após, enquanto se ensaboava, foi a vez de a 

segunda vela se apagar.
Monique agora estava confusa. A vidraça do banheiro, as-

sim como a porta, estava fechada. Não tinha vento à volta.
Então por que…?
E a terceira vela também apagou.
Olhava para os lados, a fim de descobrir o porquê de aqui-

lo acontecer, quando a quarta vela desistiu da chama.
Parou.
Agora restava a última vela, colada pela cera quente na pia. 

E foi nesse exato momento que um pequeno e breve chiado si-
nalizou um problema na lâmpada, e não demorou muito para 
ela começar a falhar, piscando intermitentemente… E apagou. 
Involuntariamente a jovem sentiu o corpo tremer. muito.

Não gostava da escuridão. Tinha pavor. Por isso, ao sair 
apressada de dentro da banheira, escorregou e se estatelou no 
piso frio. Aquela última e débil chama, agora sinistramente de-
mudada para um tom prateado, elevava-se sobre ela, como um 
verdadeiro incêndio. Monique se pôs de pé e agarrou a vela per-
fumada com as mãos, em frente ao espelho ovalado.

E embora sentisse cada parte sua estremecer, sorriu — vo-
litivamente — por um exato segundo. 

No momento só se podia ouvir sua respiração pesada; ar-
fante. Encontrou seu reflexo no espelho e arrepiou-se ao ver um 
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rosto cadavérico, com a pele comprimida aos ossos, sobre seu 
ombro direito, e uma mão de dedos longos e frios tocar o mes-
mo, com enregelada suavidade. O mesmo rosto, de cabelos meio 
compridos e brancos, chegou mais perto do ombro de uma Mo-
nique paralisada e soprou com concisa força e rapidez a chama 
solitária da vela, antes desta desaparecer por completo. A mão 
deixou o ombro da jovem e desapareceu na escuridão.

No quarto, Liszt voltou a dedilhar o piano com sua particu-
lar destreza. Liebestraüme nº2: Gestorben war ich (Morto estava eu).  

Como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo, Mo-
nique gritou. Em ambiente externo, poderia facilmente percorrer 
a extensão de um campo de futebol. mas não ali.

Correu até a porta e girou a maçaneta. Trancada. A cha-
ve, para sua surpresa, não estava mais na porta. Gritou de novo; 
agora em desespero. Numa pausa mínima para tomar ar, petrifi-
cou-se. A vela da pia, que havia deixado cair ao chão, reacendeu 
sua chama.

O silêncio e Liszt disputavam espaço.
Trêmula dos pés à cabeça, Monique apanhou a vela, à pro-

cura da chave.
Chorava.
Então, um minuto depois, percebeu: a espuma na banheira 

sumira por inteiro, e lá no fundo, brilhando ligeiramente à luz 
da vela, a chave da porta. Sem demora, pegou-a. E esse ato foi 
revidado com um forte empurrão em suas costas, forçando-a a 
voltar para dentro da banheira.

A vela, que fora junto, foi tragada pela água, assim como a 
jovem. Agora eram duas mãos. Uma segurava seu pescoço, en-
quanto a outra, sua testa, prendendo-a ao fundo. Sua boca solta-
va o último resquício de ar, enquanto seus pés batiam loucamen-
te contra a água.

E tudo escureceu.



131131

KING EDGAR HOTEL

Ainda mais.
Seus olhos se abriram num repuxo violento. Estava debai-

xo da água!
Pôs-se de pé e respirou avidamente, como se não houvesse 

ar o bastante para fazê-lo.
As velas estavam todas acesas. A chave estava na porta. 

Estava tudo no mais profundo silêncio.
Monique encarou os dedos rígidos pelas costas das mãos e 

sorriu para eles.
Ame enquanto puder. A hora virá quando estiver junto ao túmu-

lo e aos prantos.
Uma pausa.
E eis Liszt novamente.
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Quarto 47
A missão do ressurgido

Marcelo Aceti

A luz fraca do lustre sobre a cama alcançava com esforço 
a escrivaninha no canto do quarto, iluminando algumas folhas 
com anotações e rabiscos, além de um pesado livro com capa de 
couro aberto ao centro da mesa por sobre os papéis. 

Ali, reunia-se uma biblioteca pouco comum. Além da sep-
tuaginta aberta ao centro, empilhavam-se no canto da mesinha 
um exemplar original da primeira edição de O Livro Negro dos 
Vampiros, um livreto com trechos recuperados do Livro de Nod, a 
primeira tradução latina do Necronomicon, com a assinatura de 
Gregório IX na folha de rosto, além de alguns outros livros de 
capas escuras e empoeiradas, sem informação de título ou autor, 
adquiridos recentemente em uma muito boa e pouco justa barga-
nha no antiquário que ficava no andar térreo do hotel. 

Sobre o material na escrivaninha, a luz fraca projetava a som-
bra do corpo fétido que repousava jogado na cadeira do escritório.

ab

Do lado de fora, o sol era empurrado horizonte abaixo, en-
quanto o céu se deixava tomar pelas trevas de uma noite sem lua, 
revelando algumas poucas estrelas aqui e ali.

ab
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A única janela do quarto 47 permanecia fechada, escondida 
por trás de uma cortina aveludada, obstruída por um pesado guar-
da-roupa. Ao cair do sol, a brisa correu espreguiçando-se pelos 
lençóis desarrumados, folheando páginas dos livros abertos, pas-
seando por todo o cômodo. Quando, lá fora, o sol finalmente caiu e 
a noite abraçou o céu, dentro do quarto o vento saltou por sobre o 
corpo inerte e passou sussurrando no ouvido de Razael. Um espas-
mo. A boca cerrada entreabre, deixando sair um balbucio:

— hhhl...
Um tremor na mão esquerda faz o braço escorregar do 

apoio da cadeira e cair pendurado ao lado do corpo sujo e leve-
mente apodrecido. O vento toma o ambiente, o hálito podre de 
Razael sussurra:

— Ahhhl ahhhz...
O vento circula pelo quarto uma vez mais. Papéis voam so-

bre o corpo na cadeira do escritório. Um livro cai aberto no chão, 
revelando seus escritos. As páginas d’A Chave Menor de Salomão, 
estranhamente preservadas, dedicam-se à Invocação de Astaroth. 
Com o sussurro de Razael, uma fumaça densa emanou da runa 
gravada em relevo na página do grimório. A coluna de ar que 
se debatia contra as paredes concentrou-se em torno da fumaça, 
formando uma espiral demoníaca, que se concentrava e envolvia 
o corpo convulsivo sobre a cadeira. Os olhos de Razael reviravam 
por trás das pálpebras fechadas. Os pulmões se expandem, inspi-
rando o ar e a fumaça. A boca entreaberta murmura:

— Al Azif!
Seus olhos abrem, vidrados, secos. O brilho retorna aos 

poucos, afastando a morte. Os pulmões expiram aliviados com o 
sucesso do ritual. Razael levanta e anda em direção ao banheiro, 
reclamando:

— Nunca vou me acostumar com isso...

ab
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O ritual era extremamente cansativo para o Evocador, que se 
recuperava deitado na cama enquanto os restos de fumaça e vento 
se adensavam, dando forma a seu corpo largado sobre os lençóis.

Do banheiro, Razael pragueja sozinho, amaldiçoando o dia 
que aceitara sua missão. Enquanto isso, o mago se arrasta até a 
beira da cama, tentando ficar de pé:

— Razael, lacaio ressurgido de Astaroth, ponha-se diante 
de mim para servir-me! Ajude-me a...

— Te vira... — retruca Razael mostrando o rosto pela porta 
do banheiro.

— Insolente! — gagueja. — Retornastes a teu corpo físico 
graças à minha magia e deves...

— Olha aqui — diz Razael saindo do banheiro e indo em 
direção ao Evocador apontando o dedo. — Eu não me lembro de 
te pedir pra voltar. Até onde sei, é você quem precisa de mim, en-
tão vamos sossegando antes que eu perca a paciência contigo e...

— Ousas desafiar-me?! — brada o Evocador levantando-se 
da cama. — Pois saiba que o trouxe à vida e posso muito bem...

— Eu posso saber como você pretende acabar comigo, hein?!
— Eu sou o poderoso Evocador de...
— Ahh, não enche! — desprezou. — Nós dois sabemos 

que, um, você precisa de mim; se não precisasse, não tava aí 
desmaiando por causa desses seus feitiços... E, dois, você não 
pode me matar! Faz parte do pacote. Você NÃO PODE me ma-
tar! — e, rindo, emendou. — Ninguém mandou comprar suas 
mandingas na liquidação. NÃO-TEM-DE-VO-LU-ÇÃO! — e, 
concluindo, resmungou — Babaca...

Ignorando a inconveniente verdade que acabara de ouvir, 
o Evocador vasculhou os bolsos das vestes, preocupado. Mur-
murando palavras desconexas, arrastou sua capa de tecido ave-
ludado de volta à escrivaninha. 

ab
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Encostado na parede próxima à porta, Razael observa 
aborrecido os movimentos do Evocador revirando cada parte do 
escritório. Sem saber o propósito de sua vinda, somente uma cer-
teza era incontestável: se fora chamado, algo nada bom precisava 
ser feito. E, para o ressurgido, se algo ruim precisava ser feito, 
algo ruim iria acontecer. Mas o quê?!

— Escuta — chamou Razael, num misto de deboche e pre-
ocupação —, você sabe que eu tenho hora, né?!

— Sexta. Jardim. Claustro. Chá.
— Ei! — Razael levantou a voz. — Tá ouvindo?! É sério, 

EU-TENHO-HORA!
— Três. Oeste. Sábado. Louvain.
— Ai, cacete! Queridão? Eu vou acabar morrendo aqui... 

De tédio!
Apesar da provocação, Razael tinha motivos para estar 

preocupado. O Evocador parecia esquecer, absorto que estava 
em suas lembranças, mas o lacaio de Astaroth evocado por ele 
dispunha de poucas horas para executar sua missão, qualquer 
que fosse ela. O livro que descrevia o ritual não deixava dúvidas 
de que a criatura naquele quarto deixaria seu corpo impiedosa-
mente ao nascer do sol.

Razael perde a paciência e avança furioso na direção do 
Evocador. Os poucos passos que separavam a porta do quarto da 
escrivaninha deram, porém, tempo suficiente para que o Evoca-
dor apanhasse na gaveta um pequeno embrulho selado com uma 
tira de couro e, satisfeito, se virasse para o lacaio no exato mo-
mento em que este levantava o punho para agarrar seu pescoço.

— Vamos — sorriu o mestre —, prossiga...
Era como se Razael tivesse se chocado contra uma parede, 

mas não havia parede alguma.
— O que houve, grande guerreiro?! — provocou o Evoca-

dor. — Algo errado?! Vamos! Envolvei meu frágil pescoço com 
suas garras podres e tomai-me a vida!
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Era como se Razael tivesse seu corpo contido por corren-
tes, mas não havia corrente alguma.

— Eu... — grunhia Razael. — Você... Seu...
— As regras, meu pobre diabo, são as regras! — senten-

ciou. — Que bom que não resta dúvidas de que o pacto funciona!
O lacaio de Astaroth bufou, resignado.
— De toda forma — emendou o mestre desembrulhando o 

pacote —, aproveitando que tão gentilmente me estendeste a mão...
O Evocador tomou a mão de Razael entre as suas, o objeto 

desconhecido tocava seus dedos. 
O mago junta as mãos envolvendo a de Razael... E sopra. 
No instante em que a brisa morna toca seus dedos, a criatura 

agarra violentamente o objeto. O lacaio de Astaroth ergue a cabeça, 
seu olhar mirando o nada. Seu corpo, estático, parece flutuar, dis-
tante, enquanto sua mente tem acesso a tudo o que precisa saber.

ab

Razael pisca os olhos lentamente. Relaxa os ombros. Sente 
os pés tocarem o chão empoeirado. Descrente, olha para a pró-
pria mão, agarrada a uma tira de pano, um trapo sujo e puído. 
Sua missão lhe fora revelada. 

— Você — o ressurgido respira fundo, tentando entender 
— me trouxe aqui — engole seco, sem coragem para completar a 
frase — pra matar — Razael ergue a sobrancelha, encara o Evo-
cador e conclui: — PRA MATAR UMA FREIRA... CEGA?!

— Aqui tem tudo o que você precisa saber sobre o lugar... 
— diz o mago animado, pegando umas anotações sobre a 
escrivaninha.

— Ei, ei, eeei! Louvain? — Razael se irrita ainda mais. — 
Mas isso é longe pra cacete. Não era mais fácil ter feito o ritual lá 
perto? E o ignorante sou eu... VOCÊ É UM IMBECI...
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— Existem forças e leis que sua estupidez ignora, Razael 
— interrompe o Evocador, a soberba superando o cansaço. — O 
rito aqui perpetrado somente pode ocorrer em locais propícios, e 
há alguns poucos locais no mundo propícios para rituais como o 
de hoje. Um deles é aqui, neste solo, sobre o qual foi erigido este 
prédio, onde medos e horrores se revelam...

— Tá bom, tá bom... — reclama o demônio. — Mas custava 
me chamar em outro lugar?!

— Louvain — continua o mago, diante do olhar confuso do 
ressurgido — é o nome da versão da Bíblia que está aos cuidados 
de Irmã Louise, e este é seu segundo propósito na... visita que 
fará a ela esta noite: trazer o livro para mim.

— MAS... UMA FREIRA?! — berra Razael.
— ...e aqui — continua o Evocador, absorto em seus planos 

— está o Espojo de Astaroth — sorri ao desenrolar outro embrulho, 
revelando um punhal — que será usado para executar... a missão.

— mATAR UmA FREIRA! — urra para as paredes.
— E não esqueça! — ensina o Evocador, apontando o dedo 

para Razael, como um professor. — É essencial, no uso dos es-
pojos demoníacos de Astaroth, que a vítima sacrificial não faça 
contato visual com seu carrasco enquanto este empunha o...

— É-UMA-FREI-RA-CE-GA! — esbraveja Razael, a cara 
quase tocando o nariz do mestre.

ab

A cegueira de Irmã Louise era um tanto incomum. Branca, 
como se tudo à sua volta fosse tomado de luz. Tudo bem que, 
depois do incidente na sexta-feira santa, a Prioreza do Carmelo 
reduzira o tudo da jovem freira à pequena e isolada cela ao fim do 
corredor oeste do claustro. Para Irmã Louise, a clausura era seu 
mundo; e seu tudo era nada além de suas orações e do ofuscante 
brilho que lhe inundava os olhos.

ab
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Poucos minutos separam a madrugada do nascer do sol. A 
impaciência do Evocador transparecia na inquietude de seus estu-
dos. Enquanto aguardava, o mago relia suas anotações cotejando 
com os livros, buscando a certeza da infalibilidade de seu plano. 

O Evocador confia em si, mas a incerteza corrói a sabedo-
ria. A porta do quarto abre com ruído e é fechada num estrondo. 
O ressurgido corre de um lado para o outro, balbuciando lamú-
rias incompreensíveis.

— Como foi? — aproxima-se o mestre.
Razael está fora de si; perambula esbarrando em tudo, der-

rubando tudo, sem se importar com nada.
— Dá-me o espojo banhado no sangue da sacrificada! — as 

palavras do Evocador ordenam, enquanto sua voz implora.
A criatura surta! Chuta a cama, rasga os lençóis e grita:
— O PUNHAAAAL!
— Escutai, lacaio de Astaroth — impõe. — Revelai o desti-

no do espojo de sua hoste!
Razael encara o Evocador.
— Eu perdi... — confessa.
Antes que o Evocador manifeste sua ira, Razael arde em 

fúria e investe contra o guarda-roupa, que se solta do chão com 
facilidade e encontra a parede oposta, despedaçando-se. Ambos 
sabem que faltam segundos para o alvorecer. O ressurgido agar-
ra o pano aveludado da cortina. O mestre ensaia um gesto para 
impedir o condenado. Os olhos do mago perguntam o motivo 
de seu desespero. Do lado de fora, o primeiro raio de sol rasga o 
resto de noite que se arrastava pelo céu. Razael revela a causa de 
sua danação e puxa o pano:

— Ela... — criatura e mestre se encaram — ela me viu!
As indagações do Evocador não encontrariam respostas, 

pois o único capaz de revelar o ocorrido estrebuchava no chão do 
quarto 47, torturado pelas lâminas de sol que lhe arrancavam a 
alma, deixando somente os restos de carne podre sobre o tapete.
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Quarto 70
Um novo corte de cabelo

Denis Espanhol

Arrasada. Esse era seu único sentimento. Trocada pelo noi-
vo um dia antes do casamento por uma garota cinco anos mais 
nova. Despedida do jornal em que trabalhava, pois seu desem-
penho havia sido prejudicado por causa da depressão. A vida de 
Katarina Campbell não poderia estar pior. Ou talvez pudesse. 
Antes de apostar novamente na vida, sabia que precisava arru-
mar seu cabelo, seu impecável cabelo ruivo que destacava seus 
olhos verdes e sua pele pálida.

 Nem nos piores suspiros de sua vida seus fios de cabelo 
ficariam descuidados. Porém, estava com os cartões de crédito 
bloqueados e não havia mais que cinco reais em sua carteira. Ka-
tarina imaginava qual cômodo de seu apartamento seria mais 
digno para morrer enforcada. No meio de seus devaneios o te-
lefone tocou. Levantou seu corpo pesado e atendeu apenas para 
fazer parar o barulho infernal. A ligação estava chiada, mas ela 
conseguiu entender cada palavra da voz grossa e masculina na 
ligação:

— Sra. Campbell? Alô? Sra. Campbell?
— Sim... Sou eu. Quem é a essa hora... da tarde? — estava 

tão alheia ao tempo que não percebeu ser quatorze horas.
— Sra. Campbell, esta ligação é para lembrá-la de sua re-

serva hoje às dezesseis horas, para o seu tratamento de cabelo.
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A voz masculina soava fria ao telefone. se Katarina já não 
estivesse com a vida arruinada, sentiria medo.

— Reserva? Olha, eu não marquei nada, entendeu? Deve 
ser um engano.

— Está registrado Sra. Campbell, o registro nunca está errado.
— Tá! Tá! Eu não tenho dinheiro! E realmente não lembro, 

não lembro nem como é ser amada! — um silêncio de cinco se-
gundos ocupou o chiado do telefone.

— Dinheiro? Já está tudo certo, Sra. Campbell. Compareça 
hoje no horário informado.

— Ei! Espera! Com quem eu falei? E onde é esse salão?
— A senhora falou com Vicente Lugosi, sua reserva a 

aguarda no King Edgar Hotel — o telefone desligou e a quebra 
do chiado pareceu dar ar novamente aos pulmões de Katarina.

A jornalista falida se dirigiu ao espelho. Começou a dizer 
para si mesma o quanto seria ridículo ir a um salão dentro de um 
hotel! Desde criança frequentava apenas salões de estética nos 
bairros nobres de São Paulo. No entanto, seu cabelo seco e sem 
vida começou a ganhar voz. 

Precisamos de cuidado.
Será de graça.
Você vai nos abandonar como aquele canalha te abandonou?
— Está bem! — rompeu o silêncio em um grito. — Antes 

de tudo, vocês! — começou a acariciar seus cabelos como se fosse 
um eterno amor.

Tomou um banho demorado, vestiu seu melhor vestido e 
seu salto alto que a lembravam como era ser soberana. A rainha 
do baile, miss São Paulo, garota do tempo, âncora da TV. As lem-
branças dançavam em torno dela, como as únicas amigas de sua 
vida. Sentia-se viva! Sim, fazia tempo desde a última vez que 
fora tratar de sua beleza, e dessa vez o alvo era seu cabelo. Sua 
herança genética legítima! Ruivas são raras e, portanto, estão sempre 
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à frente das loiras e morenas. Um dos motivos de sua depressão é 
que a nova noiva de seu ex-noivo era morena com olhos negros, 
escuros como a noite. E seus olhos esmeralda? Teriam perdido o 
brilho? Pensara muitas vezes em arrancá-los da face e comê-los 
de raiva. Se vida de cego não fosse tão difícil como a filha prefe-
rida do papai sempre viu, teria feito.

Quando Katarina chegou à calçada do prédio onde mo-
rava, percebeu que não tinha dinheiro para pegar um táxi e se 
lembrava apenas do nome do hotel de que nunca ouvira falar. 
Começou a ficar desesperada, eram quinze horas e trinta minu-
tos. Não daria tempo. No meio de seus pensamentos acelerados, 
percebeu um garoto de cabelo loiro encostado na parede do pré-
dio, encarando-a.

— Você é a tal da Campbell? — após falar seu sobrenome 
como se fosse pouca coisa, cuspiu no chão.

— Olha, queridinho, eu realmente não tenho trocado, tá?
— É por isso que vim aqui! Aquela droga de registro! Olha 

para você. Sua sorte é que eu sou rápido — jogou um capacete 
com visor preto para a atordoada Katarina.

— Meu dia já está estranho demais! Quem é você? O mo-
torista que vai me levar para o hotel com um salão dentro? E de 
moto? Por que estou conversando com uma criança mal vestida?

— Não sou motorista, ruivinha! Mas você vai ter que mon-
tar na minha garupa! E rápido. Meu nome é Peterson e não tô 
com vontade de falar mais nada — montou na moto com tintura 
preta estacionada na frente do prédio. Seu corpo parecia muito 
pequeno para o tamanho da moto.

Katarina não tinha nada a perder. Sua curiosidade estava 
maior que seu medo, porém o que a fez seguir o estranho eram 
seus cabelos, que enlouqueciam sua mente em gritos. Quando su-
biu na moto, toda atrapalhada pelo salto alto, colocou o capacete 
e segurou na criança loira. Só então percebeu que não conseguia 
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ver nada através do visor. Ficou apavorada, mas, antes que pu-
desse protestar, a moto já estava em movimento. Estava tão rápi-
da que tudo que podia fazer era gritar para si mesma.

Assim que a moto parou, sentiu-se a pessoa mais aliviada 
do mundo. Ia protestar em alto e bom tom para o garoto metido a 
motoqueiro, entretanto, quando tirou o capacete ficou pasmada. 
Estava em frente ao King Edgar Hotel. Ficou quinze minutos na 
moto e chegou a um destino estranho. Conheceria o local se ficas-
se a esse tempo de seu apartamento. Ao virar para Peterson, per-
cebeu que ele não estava mais ali. Faltavam dez minutos para as 
dezesseis horas. Entrou no hotel com o capacete negro nas mãos.

Estava realmente assustada. se não fosse por seus cabelos 
desesperados, teria voltado correndo de salto alto para a segu-
rança de seu apartamento. Olhou um homem de meia-idade com 
cabelos grisalhos na recepção.

—seja bem-vinda ao King Edgar Hotel. sua reserva está 
registrada para as dezesseis horas.

— Não é meio incomum um salão de beleza aqui?
— Me desculpe?
— Quem está me esperando? Edward Mãos de Tesoura?
— ... 
— Tudo bem, Sr. Cicatriz — jogou o capacete negro no bal-

cão. — Eu não sou qualquer uma e exijo saber quem fez essa 
reserva para mim! — quando terminou de falar, percebeu um 
senhor baixinho ao seu lado.

— Perdoe-me pelo incômodo e pelo Vicente, Sra. Campbell 
— o idoso baixinho olhou para os olhos esmeraldas e Katarina 
experimentou um frio na espinha que preferia ter evitado. — 
Meu nome é Alan Straub, sou proprietário do King Edgar Hotel 
e fui eu quem fez sua reserva.

— Obrigada pela gentileza, Sr. Straub, mas nem nos conhe-
cemos — conversar com esse senhor a fazia preferir ser careca.
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— Eu assisto televisão, Sra. Campbell. E sua vida infeliz 
está nos jornais. Permita que Átropos cuide um pouco dos seus 
cabelos, cortesia de um admirador. Átropos é uma senhora gen-
til e é uma hóspede que eu mesmo convenci a manter seu negó-
cio por aqui.

— Átropos? Esse é o nome da cabeleireira?
— Vicente, já são dezesseis horas.
O recepcionista foi ao quadro de chaves e colheu a de nú-

mero setenta, que tinha uma tesoura como chaveiro. Assim que 
entregou a chave para Katarina, pareceu estar levemente aliviado.

— Não é um salão? Por que eu preciso de uma chave para 
entrar, Sr. Straub?

— Formalidades da casa, Sra. Campbell, formalidades — 
o senhor de idade se retirou da recepção como se precisasse se 
preocupar com outros afazeres.

Sem muita escolha e agora mais tranquila, embora tudo 
ainda parecesse estranho, a ex-rainha do baile seguiu rumo ao 
seu destino. Chegando ao sétimo andar, sentiu um frio na barriga 
que crescia, a chave na sua mão parecia congelada. Pensou ou-
vir Ramones tocando em um dos quartos (I Wanna Be Sedated?). 
Odiava aquele tipo de música, que era a preferida de seu ex-noi-
vo. Ao girar a chave na fechadura do quarto setenta, sentiu seus 
cabelos entrarem em êxtase. Porém, ela mesma estava atarantada.

O quarto primeiramente mostrava uma cadeira preta da-
quelas que se encontra em um cabeleireiro, virada para um espe-
lho oval. Cabeças de manequins com faixas nos olhos, com peru-
cas que marcavam diversas épocas, enfeitavam todo o quarto. As 
paredes eram pretas e um cheiro forte de crisântemo dominava 
o ambiente. Katarina deu alguns passos e fechou a porta. Estava 
com medo do lugar, se pudesse chamaria sua mãe.

— Senhora Átropos? Vim para minha reserva agora às de-
zesseis... — o som de sua voz a ajudou a se equilibrar.
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Sentada em uma poltrona havia uma senhora até então 
não notada, uma mulher magra, mesmo para os padrões da ex-
-âncora, com um vestido negro e uma palidez que a fazia se sen-
tir bronzeada. Sua idade era indefinida. Tinha uma longa trança 
branca que caía até a cintura.

— Ora, ora! Alguém disse meu nome! — a frágil e raquítica 
senhora se levantou com uma força jovial. — Sim, sim! Escuto 
daqui seus berros!

— Desculpe, senhora — sentia medo e ao mesmo tempo 
seus cabelos sentiam atração por Átropos. — Acho que tudo isso 
foi um engano e eu nem falei tão alto assim.

— Seus cabelos, amorzinho! Seus cabelos berram por mim.
— A senhora também os ouve? Céus! Não sou tão louca, afinal 

— Mas fui entendida por uma velha louca?, pensou automaticamente.
A senhora girou a cadeira preta e a ex-miss São Paulo 

sentou, tentando se sentir confortada.
— Preciso cobrir suas vistas, amorzinho! Sem a visão seus 

cabelos ganharão mais voz! — Átropos abriu uma gaveta e pa-
rou. — Jennifer Sousa, o que lhe vem à mente com esse nome?

O nome pertencia ao inseto que havia roubado seu noivo. 
Tudo que passou pela cabeça de Katarina poderia ser descrito 
com sangue. A velha retirou da gaveta uma fita vermelha e tam-
pou a visão de sua cliente.

Katarina Campbell se viu diante de sua inimiga. Porém ela 
estava amarrada, chorando. A ex-garota do tempo estava livre e 
com tesouras de todos os tipos e tamanhos à sua disposição.

— Qual é o preço? — gritou tendo certeza de que era ouvida.
— Ser parte de Átropos, dos meus manequins, seu cabelo 

será feliz para sempre! Podemos cortar quantos destinos e quan-
ta carne quisermos!

— Quem diabos são vocês? — Jennifer parecia estar ali re-
almente.
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A ex-noiva olhou para a garota morena com um sorriso, er-
guendo uma tesoura velha. O quarto setenta ofereceu uma nova 
vida para Katarina. E um pesar àqueles que a magoaram um dia.

— Nosso nome é Átropos!
A tinta preta que cobria as paredes do quarto começou a se 

mostrar com vida. Aranhas surgiam, dando lugar à tinta bran-
ca das paredes. Estavam incontroláveis. Como se dançassem em 
um ritual de aprovação. Campbell? Não. Era o cadáver que logo 
lhes seria oferecido.
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Quarto 128
O narrador é sempre observador

Maria Júlia ThM

Tinha acabado de chegar ao hotel King Edgar quando co-
meçara a chover. Que sorte a minha! Estava com uma mala, uma 
mochila, um terno barato e exalava um forte odor de gente sua-
da. Precisava seriamente de um banho e um cochilo rápido para 
começar logo as ações. O bom daquele hotel era que: não importa 
quantas malas, mochilas, pessoas ou seja lá o que você trouxesse, 
ninguém iria perguntar, desconfiar ou xeretar nas suas coisas. É 
preciso de mais hotéis como aquele no mundo.

O quarto não combinava com o resto do hotel, podia até 
se passar por um quarto novo e moderno, se não fossem as ra-
nhuras na parede e o chuveiro encardido. Banho tomado, cochi-
lo tirado, finalmente poderia terminar de vez com aquilo tudo. 
Terminar com os objetivos impostos pela maldade enraizada na 
infância. Talvez o objetivo final na vida de um indivíduo criado 
por Fobos e Deimos. Quem tem uma chama ardente no coração 
de pedra por vingança há de entender os passos pelos quais an-
dei e pelos quais andarei.

Na frente do King Edgar havia um restaurante razoável. 
Comida razoável, garçom razoável, pessoas razoáveis, com ape-
nas um ponto de escuridão que me interessava: Ema.

Tudo nela transbordava negrume: seus longos cabelos ne-
gros, seus olhos de vácuo, sua pele — mesmo alva —, suas unhas 
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em garra, sua sombra infinita. Era um mulherão, quase dois me-
tros da cabeça aos pés — poderia se passar por uma gigante na 
terra das fadas facilmente — mas não, até gigantes teriam mais 
consciência e algum sentimento.

meu primeiro contato imediato com Ema fora a visão. Ela 
entrara num restaurante perto do hotel e eu a seguira. Não sus-
tentou meu olhar. Mal vagou os olhos em minha direção. Medo, 
angústia, desprezo talvez. Mulher maldita. Desgraçada.

O segundo contato fora a audição. sentei-me em uma mesa 
perto e escutei suas tentativas de gracejo com algum aspirante a 
milionário. Prostituta. vagabunda. Ele caiu em tentação nas mãos 
do próprio demônio e ambos saíram para uma teórica mansão.

O terceiro contato fora mais interessante, a fala. Cheguei 
mais cedo, sentei nas banquetas do balcão e aguardei. Aguardei 
por cada minuto.

— Boa tarde, Charles, quero o de sempre — sorriu seduto-
ramente. vampira. sanguessuga.

— Coloca na minha conta, Charles — abri meu maior sorri-
so. Se existia algum dia para gastar seus excessos, era aquele dia. 
E eu gastaria todos.

— Ora, obrigada. Seu nome, garotão?
— Disponha. Jaime, e o seu?
— Ema. Ema Lúcia. Alguns românticos me chamam de Lu-

cíola — a tirana riu. Abriu seu maior sorriso de cortesã. Então era 
verdade, era ela mesma.

— Não consigo imaginar o porquê.
— Talvez eu consiga explicar — piscou com seus cílios pos-

tiços à la lobo mau
— Eu terei o eterno prazer de entender... Diga-me, qual seu 

preço?
— O preço de todo o seu prazer.
— Tem algum... Cliente por agora?
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— Não. Não marco hora, gosto de improvisos.
— Eu realmente gosto das que se garantem.
— Então você vai me amar — Ema sorriu pervertidamente. 

Levei-a até o King Edgar. Ao passarmos pelo hall de entrada, o 
clima havia mudado. Tinha uma nuvem bastante carregada em 
cima da cabeça dela, prontíssima para descarregar. O elevador 
rangia um pouco, e a cada barulho seus olhos arregalavam. Ah, 
a diversão nem começara e a satisfação mal cabia em meu peito. 

Quando chegamos ao andar, eu bem queria a fazer des-
maiar para agilizar as coisas, no entanto o meu prazer seria a ver 
sofrer. O preço de todo o meu prazer.

— Tem alguma preferência? 
— Venda nos olhos e algemas nos braços e pernas. Tem 

algo contra essas coisas?
— Claro que não. Faz parte do meu trabalho, monsieur. 
— Não é só falar em francês que fará você entrar no Moulin 

Rouge, cher.
— Pode deitar na cama com braços e pernas bem esticados 

— Ema fez menção de tirar a roupa. — Não, não! Mantenha-se 
vestida.

— Ahn... Tudo bem, então — deitou. Vendei, algemei. Ah, 
essa mulher é realmente um parque de diversões. 

É certo que, ao ficar muito tempo parado em um lugar, sua 
circulação é prejudicada. No escuro somos levados a imaginar 
monstros. Mãe, querida, agora em diante eu serei o seu pior 
monstro. Gostaria de agradecer por todos os tapas, chutes e abu-
sos dos meus cinco aos onze anos, porém toda a minha vida foi 
confinada a ser ruim, portanto não há nada o que agradecer. Fi-
que tranquila, pois Jaime terá toda a justiça que merece. 

Dei um tapa leve em seu rosto. Ela sorriu ironicamente. 
Sequenciei tapas e tapas cada vez mais fortes até que sua face 
ficasse completamente vermelha. A imbecil continuava a sorrir. 
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Dei um murro em seu nariz, ele começou a sangrar. Sua boca 
meneou uma reprovação, mas logo em seguida o maldito sorriso 
estava lá. Por que essa mulher continuava a sorrir? Peguei uma 
faca sem ponta de brilho prateado impecável, levantei sua blusa 
e enfiei em sua barriga. O sangue espirrou um pouco para cima, 
sua pele abriu em um largo sorriso. E sua boca continuava curva-
da num sorriso. Quais os motivos daquele sorriso perturbador?

— Ah, querido filho. Minha sina é estar sempre aqui para o 
aterrorizar e atormentar. Não importa a dor, o lugar, o clima, ou 
mesmo o quão esperto você se ache. Eu estou aqui.

— Por que você não morre, maldita?!
— Porque eu já estou morta, estúpido — ela se libertou das 

algemas e venda. Seus olhos estavam tingidos de vermelho e sua 
pele parecia feita de fogo. — Gosta de brincar com a morte, filho?

— saia! saia daqui!
— Saio sim, monsieur. Só com sua alma.
Ema arrancou a cabeça de Jaime e desapareceu, deixando 

o quarto respingado de sangue com um corpo decapitado. Uma 
pena. Estava me divertindo muito com o trauma de Jaime, o po-
bre coitado, cego e sedento por vingança, nem me viu quando 
entrei em cena. Traumas podem deixar as pessoas fáceis de per-
suasão, basta apenas um pequeno baque em sua mente.

Agora, para tornar as coisas mais fáceis, simplesmente não 
olhe para trás.
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Quarto 140
Noite das damas

Anelise Vaz

Samara saiu de mais um dia de trabalho cansativo. Ela 
morava e trabalhava na conturbada cidade de São Paulo. E lá 
estava sentada no banco do motorista enfrentando mais um en-
garrafamento quilométrico, até que seu telefone tocou. Atendeu 
e pela voz, mesmo que um pouco rouca, era sua amiga de longa 
data: Nathalia. Sempre recebia ligações dela, ainda mais quando 
a amiga brigava com o namorado, o que não ocorria tão casual-
mente assim. Ouvia sempre as mesmas lamentações vindas dela, 
porém naquele dia a conversa foi diferente.

— Sah, cansei dele, cansei disso. Dei um basta e terminei 
com ele!

— Assim tão fácil? Duvido!
— Eu nem dei a ele uma chance de resposta, saí batendo o 

pé mesmo.
— Tá bom, né?! E o que quer comigo me ligando para 

contar isso?
— Quero comemorar minha primeira noite de solteira em 

muito tempo com a minha melhor amiga.
— E o que você sugere? Tô presa no engarrafamento!
— Tem muito tempo que saiu do trabalho?
— Só um pouco, por quê?
— Ah, então você deve estar perto. Você sabe onde fica o 

King Edgar?
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— Claro que sei! É ponto de referência na região.
— Vamos nos encontrar lá, então! Hoje será a nossa noite!
— Não prefere um barzinho ou restaurante?
— Não! Eu quero que seja uma reunião só nossa, sem nin-

guém mais por perto. Uma festa do pijama das damas!
— Você e suas excentricidades, Nat. Combinando em cima 

da hora, mas como não tenho nada para fazer esta noite mesmo 
estarei te esperando lá.

— Ok! Pode deixar que eu levo as besteirinhas para 
comermos.

samara não evitou a risada. Elas se despediram e desliga-
ram. Saiu do engarrafamento, indo com o carro para outra dire-
ção. Não demorou muito e já estava na porta do hotel.

Entrou e chegou ao saguão. Foi diretamente à recepção, 
onde encontrou um homem com os cabelos grisalhos, Vicente.

Realizou os procedimentos de check-in no hotel, escolheu a 
chave com o número 140, que era o de sua sala na empresa onde 
trabalhava, pagou e deixou a chave do carro na recepção. Inda-
gou na sequência:

— O 140 fica...?
— No 14º andar. Só indo de elevador, a não ser que queira 

subir todas as escadas.
Samara engoliu em seco, agradeceu a informação e se di-

rigiu ao elevador, mesmo muito contrariada. Ela tinha pavor de 
elevadores. Quando criança, acabou ficando presa em um, por 
longas horas, sozinha. Desde então, sempre fica apavorada quan-
do entra em um, achando que ele vai emperrar igual daquela vez. 
Respirou fundo e entrou. Apertou o 14 no painel e foi implorando 
que o elevador não desse problema. Ao chegar, desceu aliviada.

O elevador a colocou no meio de um corredor. Olhou os 
números próximos e descobriu para que lado devia ir. O seu 
quarto ficava numa das pontas.
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Abriu a porta, empurrou-a e recebeu uma brisa gelada 
vinda de uma janela aberta. seus cabelos voaram e seu corpo se 
arrepiou. Entrou e fechou a porta e a janela. Pegou o celular e 
mandou uma mensagem para Nathalia: Estou no 140, 14º andar.

Enquanto aguardava a amiga, Samara se sentou na cama 
de casal e observou o quarto. Ele estava muito bem decorado 
com cores quentes. O papel de parede era vermelho com flores-
-de-lis brancas e móveis escuros. Havia uma estante com uma 
televisão, um frigobar do lado. A cada lado da cama, um criado-
-mudo com um abajur em cima. Em outro canto estava um armá-
rio pequeno. O carpete era marrom. As peças da cama seguiam 
os mesmos tons das paredes e do chão. Já o banheiro da suíte, 
era apenas um banheiro simples e com tons mais claros e pastel.

Lá embaixo, Nathalia cruzou a portaria, perguntou ao re-
cepcionista onde estava sua amiga, foi devidamente orientada e 
pegou o elevador. Carregava uma sacola de supermercado.

Encontrou o quarto, bateu à porta.
— Cheguei! — gritou assim que viu a amiga. — E trouxe 

guloseimas.
— Para me engordar, né? — respondeu fazendo careta.
— E suco! Só para não ficar com peso na consciência. Afi-

nal, temos que ser saudáveis em algum ponto — e riu.
— Nat, só você. Entra! E coloca o sorvete na geladeira, se-

não derrete e fica nojento.
— Pode deixar! E como foi no trabalho hoje?
— Como sempre! Os mesmos comerciais e propagandas 

bizarras, com os mesmos modelitos bizarros.
— Como exagera, Sah. Eu acho aqueles vestidos bufantes 

lindos.
— Isso é porque você é modelo! Geralmente fica lá no meio 

mesmo. E eu que tenho que coordenar tudo? Colocar fulano lá e ci-
clano ali e dizer o que eles farão. Muita coisa para a minha cabeça.
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— Acalme-se! Estamos aqui para nos divertir.
— Sei disso! — Samara colocou a mão na testa. — Enfim, 

como foi com o seu, agora, ex-namorado?
— Ele se irritou por causa de outra sessão de fotos que eu 

fiz para uma revista. Ficou dando showzinho porque eu estava 
de biquíni e mais um monte de asneiras.

— Entendi. Mas pelo que lembro, das milhares de vezes 
que falou dele, ele é bem ciumento e também me parece posses-
sivo. Tem que tomar cuidado com isso.

— O que ele vai poder me fazer? Nada! Sou dona de mim!
— Se diz, acredito em você.
— E você, amiga? Já teve um namorado assim, não? Eu me 

lembro que vivia reclamando em uma época.
— Claro que sim! Era um grude eterno. Em todas as horas 

ele me ligava para saber onde estava, com quem e o que fazia. Eu 
me sentia presa — continuou após a pausa. — E como anda o seu 
trabalho de modelo?

— Ando atarefada. Estão me cogitando em muitas coisas. 
Já perdi as contas de quantas sessões de fotos fiz só neste mês.

— Fico feliz por você!
— Obrigada, Sah. E o seu trabalho? Apesar das coisas bi-

zarras, vai bem?
— Melhor do que nunca esteve. Só acho que a rotina é mui-

to repetitiva.
Nathalia riu. A amiga quis dizer que as bizarrices eram 

sempre as mesmas, obviamente.
— Não ria. Estou falando sério!
— Ainda me lembro de quando colocaram aquelas penas nos 

meus cílios. Aquilo me incomodou bastante! Ainda mais ter que 
carregar aquela gaiola dentro de um cenário cheio de borboletas.

— Imagine uma sala escura cheia de manequins pretos em 
volta e uma mulher totalmente pintada de preto, terminando de 
colorir o último manequim e tocando metal no fundo?
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— Nada contra o metal, mas isso realmente é um pouco 
assustador. Ainda me lembro quando eu fui a empregada sado-
masoquista, com um chicote e coisa e tal.

E a conversa delas foi se desenrolando. Elas falaram sobre 
o trabalho, sobre os velhos tempos, sobre os ex-namorados, en-
quanto comiam o que Nathalia trouxera, até que a falta de assun-
to as levou a falar do lugar onde estavam.

— O recepcionista é um velhinho tão simpático!
— Velhinho? Pelo que me lembro ele não era tão velho assim.
— Ih, amiga, é a sua idade que já está te afetando.
— Pode ser que sim. E cruzou com mais alguém no caminho?
— Só com a camareira. Engraçado é que ela não tinha braços.
— Ela deve ter o jeito dela para arrumar os quartos. Só não 

vamos ficar pensando como.
E ambas riram. Elas gostavam de fazer alguns comentários 

desse tipo.
Aproveitaram para ver um filme e conversaram ainda mais. 

Perderam a noção da hora, até que acabaram pegando no sono.

ab

samara acordou assustada com o seu celular tocando. Era 
do trabalho. Acabou saindo do quarto para atender. Não gostava 
que escutassem suas ligações.

Infelizmente, ela foi obrigada a ficar mais tempo no corre-
dor do que o necessário. E ainda havia aquela maldita sensação 
de ser observada.

Para extravasar, usava o celular caminhando pelo corredor. 
Ela ia falando e distraía o olhar observando cada detalhe daquele 
longo corredor, dando algumas voltas nele. Ela terminou mais 
uma ligação e estava indo para a seguinte. Até que sentiu que 
realmente havia alguém atrás dela. Receou um pouco, sentindo 
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uma pontada de medo, mas respirou fundo e finalmente se vi-
rou. O telefone ainda estava chamando.

Foi assim que ela viu uma figura semelhante a ela, trajava as 
mesmas roupas, tinha o mesmo tipo de corpo, porém havia a ausên-
cia da face. Os olhos de Samara se arregalaram, sua mão foi à boca 
para abafar o grito de desespero, o aparelho celular caiu no chão.

Ela imediatamente pensou em sua irmã gêmea que mor-
rera no parto. Ela sempre tinha uma sensação estranha quando 
se lembrava ou falava dela. Elas só conviveram juntas durante o 
tempo em que estiveram dentro da barriga e nem disso samara 
se lembrava. Porém, quando criança ela acabava interpretando a 
própria irmã, só quando ficou mais velha parou com isso.

Nem ela nem a sem face tinham se mexido desde o encon-
tro. Então a sem face tentou uma aproximação, estendendo os 
braços de forma muito lenta. Mas o medo que habitava Samara 
fez com que ela apenas saísse correndo.

Numa situação normal, ela nem pegaria o elevador, mas, 
ao ver que continuava sendo perseguida, nenhuma opção lhe 
restou. Chamou o elevador e por sorte este estava perto. A porta 
se abriu, ela entrou e fechou a porta, conseguindo escapar da 
sem face.

Samara respirou aliviada, mas por apenas alguns segun-
dos. O seu outro medo também aconteceu. O elevador deu um 
solavanco e parou. O coração dela acelerou. Pegou o telefone de 
emergência e percebeu que o teto ficava a cada segundo mais 
perto de sua cabeça.

Samara não sabia o que fazer. Não daria tempo para alguém 
salvá-la, o telefone só dava ocupado. E o seu celular ficara no cor-
redor. Esforçou-se para segurar e evitar que fosse esmagada. Não 
adiantou! O teto do elevador abaixou até esmagá-la por completo.

ab
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Nathalia despertou, sentindo falta da amiga. Primeiro procu-
rou por ela no quarto e logo viu que ela não estava lá. saiu do quar-
to e a procurou pelo corredor, olhou também nas escadas e nada.

Então encontrou o celular da amiga no chão. Ao levá-lo ao 
ouvido, escutou o som de ocupado. Podia até tentar procurar em 
outros andares, mas aquilo indicava que ela não estava muito longe.

Numa tentativa frustrada e até meio doida, ela tentou abrir 
todas as portas daquele andar — exceto a do quarto 147, evi-
tando-o sem saber ao certo o porquê. Ela pensou que sua amiga 
pudesse estar em outro quarto.

Acabou voltando ao ponto de partida, dentro daquele 
quarto vermelho com marrom, cheio de papéis e embalagens va-
zias de tudo o que elas tinham comido. Estranhamente a janela 
estava aberta quando ela voltou, lembrava-se bem de que estava 
fechada quando saiu. Apenas a fechou de novo.

Sentou-se na cama, um calafrio percorreu o seu corpo. Dei-
tou-se e a única coisa que podia fazer era esperar a amiga voltar. 
Se é que ela ia voltar!

Por uns segundos olhou o teto, até que a luz do único aba-
jur aceso começou a piscar. Momentos de total escuridão, alter-
nados com outros de baixa luz. Sentou-se na cama. Até que, em 
uma das vezes em que a luz se acendeu, ela viu um rosto conhe-
cido próximo à cama. Era daquele que dispensara mais cedo.

A escuridão veio novamente e ela ficou na dúvida se havia 
sido uma ilusão ou se o tinha visto mesmo. A luz voltou com a 
resposta... E com uma faca!

O homem a prendeu, colocando suas pernas na cintura 
dela. Nathalia só gritava por socorro, mas aquilo não ia adiantar, 
havia isolamento acústico.

— O que está fazendo aqui? — ela perguntou no meio da briga.
— Vim aqui para acabar com você. Se não pode ser minha, 

não será de mais ninguém.
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Ao fim da frase, ele usou uma das mãos para prender os 
pulsos de Nathalia acima da cabeça dela. Com o tórax dela livre, 
ele cravou a faca bem no lugar do coração. A mulher soltou um 
urro de dor, com todo aquele sangue espirrando na cara do ex-
-namorado. seu último suspiro foi junto com o sangue que ela 
cuspiu. O homem se levantou e simplesmente saiu por onde ti-
nha entrado: a janela.

E aquelas duas amigas, que chegaram ao hotel felizes, es-
tavam agora mortas. Tinham aproveitado a última noite de suas 
vidas apenas entre damas.

ab

Outro grito se sucedeu e ele vinha das cordas vocais de 
Samara. Abriu os olhos e se viu deitada no chão do elevador. 
Levantou-se ainda meio zonza e dolorida, percebeu que estava 
no térreo. Como ela tinha ido parar ali sem ter apertado nenhum 
botão ela não sabia. Por sorte o elevador não tinha parado, pois 
a porta dele estava aberta. Ninguém a vira, então apertou o 14 e 
subiu novamente.

Nathalia acordou logo em seguida, quando caiu no chão e 
quase chorou quando se viu sozinha. Sua roupa estava aberta e 
ela sentia uma dor no peito. Resolveu sair à procura da amiga de 
novo. Porém, ao abrir a porta, se deparou com a garota no corre-
dor. Correu e abraçou-a.

— O que houve, Nat?
— Eu tive um pesadelo horrível! Se é que isso foi um pe-

sadelo — esfregou o peito. — Sonhei que você sumia e depois o 
meu ex me assassinava.

— Nossa! Mas não é tão ruim quanto o meu. Eu me vi sem 
face e corri para o elevador e fui esmagada.

— Você entrou no elevador?
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— Eu estava fugindo e se fosse pela escada ela ia me pegar.
— Amiga, você tem heterocromia e nunca me contou, é? E 

uma pinta também?
— Por que está dizendo isso? Aliás, você já viu como estão 

seus pulsos?
Nathalia olhou os pulsos e se assustou, eles estavam com 

marcas meio avermelhadas, como se alguém os tivesse apertado. 
Quando olhou para o espaço entre os seus seios, tomou mais um 
susto. Viu a marca de um corte, ainda um bocado avermelhado, 
mas sem sangue. As duas amigas trocaram olhares e palavras 
não foram necessárias.

Elas voltaram ao quarto. Samara se olhou no espelho no 
banheiro e viu que um de seus olhos, que eram castanhos, estava 
agora verde. E também havia uma pinta pouco abaixo desse olho 
de cor diferente.

—vou precisar de lentes de contato agora — comentou.
— E eu, maquiagem nesta cicatriz. E será que isso sairá dos 

meus pulsos?
— Claro que sim. Dá para perceber que são só marcas tem-

porárias — falou pegando nas mãos da amiga e abraçando-a.
— E você ficou tão linda com esse olho verde — falou, sor-

rindo. — E a pintinha!
— Obrigada, Nat — e suspirou. — Não deixa de ser estra-

nho o que aconteceu com a gente. Ainda tô com a pulga atrás da 
orelha, mas acho que realmente nunca entenderemos.

As duas olharam para a janela e perceberam a luz do sol 
entrando por baixo da cortina.

— Acho que está na hora de irmos embora. Antes que 
aconteça algo mais conosco.

— Concordo, Sah. Não consigo parar de sentir calafrios!
Elas deram uma arrumada naquela bagunça que tinham 

feito no quarto. Pegaram suas coisas e saíram.



162162

KING EDGAR HOTEL

— E não vamos de elevador. Não vou brincar com a sorte, 
não, ela pode não querer colaborar comigo de novo.

— Irei com você!
As duas amigas desceram os catorze andares de escada e 

chegaram ao saguão do hotel.
Samara falou com o recepcionista, que era agora um rapaz 

jovem e de cabelos negros.
— Estou de saída, onde deixo a chave?
— No mesmo lugar onde pegou — e apontou o quadro.
— Obrigada!
Fez conforme lhe foi dito. Despediu-se de Vicente e saiu 

junto com a amiga.
Assim que saíram Samara e Nathalia deram uma última 

olhada para trás, observando a fachada do prédio. Era um prédio 
antigo e com um visual bem semelhante a um filme de terror. A 
noite das damas durou até o amanhecer e ninguém realmente 
morreu no processo.

— Vamos, Nat! Seja lá onde for, te dou carona.
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Quarto 147

A última vítima 
da mulher de névoa

Caroline Policarpo Veloso

As gotas de chuva caem ferozmente, grandes e pesadas, 
parecendo capazes de colocar o mundo abaixo. Observo-as com 
a janela aberta, o vento úmido chega a meu rosto. Aquele 14° 
andar me parece estratosférico, o cinza do céu ameaça tocar-me, 
menos distante do que o chão.

A temperatura está razoável, apesar da tempestade com 
seus pingos frescos, mas o frio nunca se ausenta por completo. 
Consigo senti-lo até nas noites mais quentes do verão, mesmo 
com um calor nauseante. Algo sopra o frio em meu peito. sopra 
no seu também, embora você não perceba.

O frio é sobrenatural, retira suas energias, atinge sua alma 
antes de seu corpo. Depois que penetra em você, nada há a fazer. 
Não existe escapatória.

O frio dói nos ouvidos, nos olhos e nos lábios. Forma uma 
pesada nuvem de silêncio, uma neblina cinza que envolve tudo. 
Você tenta lutar, pisca os olhos, tapa os ouvidos, abre a boca 
para um grito. Se o grito sair e perfurar o silêncio, o calor de 
seu corpo talvez encontre caminho, talvez o nada abissal não te 
engolfe. Mas o grito não sai, você está paralisado demais, você 
é fraco, é tolo, você abre a boca e o ar de sua garganta enrijece, 
o frio atinge seus pulmões, seu sangue, chega a seu coração que 
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— tum-tum — já não consegue bombear nada. Nada. Nada. Você 
é nada. Tum-tum. Existe uma silenciosa nuvem fria, ela te incor-
pora, você desvanece. Tum. Você não tinha chances, era apenas 
humano, ela é — o nome é perigoso demais —, ela é outra coisa.

Mas agora, já satisfeita, assume a forma da mais bela mulher 
que já se viu sobre a terra, e caminha tranquilamente pelas proxi-
midades do King Edgar Hotel, com um sorriso sinistro nos lábios. 
Nestas ruas seculares do centro de São Paulo, nos arredores do 
hotel, sente-se tão em casa quanto poderia semelhante criatura.

Assim é a mulher de névoa. Chega imersa em uma neblina 
fria — ela própria não é mais do que isso — e quando parte, dei-
xa uma alma dilacerada. 

Talvez ela já tenha te atacado. Você não se lembraria, ape-
nas sentiria a fraqueza e o medo. Teria quase morrido, uma parte 
de sua alma teria sido roubada, mas seu corpo continuaria intei-
ro. Eu sei como é, já aconteceu comigo.

Eu me lembro, porque não sou como você, não tenho seus 
frágeis e obtusos sentidos humanos. Ao menos isso, não mais. 
A mulher de névoa já cruzou o meu caminho. Da próxima vez, 
serei eu a cruzar o dela.

Para isso, vim ao King Edgar Hotel hoje. Sei da sua proxi-
midade. Não é possível que não perceba a intensa energia deste 
lugar, capaz de arrepiar até a mim, antes mesmo de entrar.

Eu vou encontrá-la, antes que ela encontre outra vítima. O 
momento está próximo. Meu coração, ainda pulsante, está dispa-
rado. Ele vai parar de bater logo, aliviando-me deste fardo. 

Então, não pense que sou alguma heroína. Não quero sal-
var ninguém além de mim mesma, realmente não quero. Porém, 
para a sorte da humanidade, vou acabar salvando.

Aperto nos dedos a pequena chave preta que retirei do qua-
dro ao me hospedar. Nela reluz, em dourado, o número 147, com 
algarismos tão finos e tortos que parecem traçados por garras. 
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Enfio-a na fechadura, o que provoca um som gutural como o ros-
nado de um monstro. Sinto um calor desagradável, sobrenatural, 
que atinge a alma e não o corpo. Entro no quarto esboçando um 
sorriso. O que eu deveria esperar, um hotel normal? Seria muito 
tedioso.

Após poucos minutos no quarto, decido explorar o hotel 
enquanto espero o avançar da noite. A energia daquele lugar me 
incomoda, embora eu perceba que vem de outro quarto.

Desço pelas escadas calmamente. Basta um andar para ter 
certeza de que é no 13° onde se concentra o calor que sinto em 
meu quarto. Continuo descendo. Chego à recepção deserta, dis-
posta a aguardar o tempo necessário.

A espera não é longa. Sei que é ela, não só pela sensação 
ruim que acompanha sua chegada, mas porque nenhuma mu-
lher humana seria tão bela, tão chamativa.

Seus olhos são deslumbrantes, perigosos, mas há descon-
fiança neles. Devo ser rápida. Minhas forças são poucas, mas sei 
que bastam para um último truque. Eu consigo me libertar de 
meu corpo também, embora muito brevemente.

Um instante, porém, é tudo de que preciso.
Sorrio enquanto me aproximo, finalmente sentindo-me a 

caçadora, não a presa, e me lanço sobre ela quando estamos lado 
a lado.

Escapa de minha garganta um grito de agonia. A dor do 
processo é dilacerante. Sinto cada ligação nervosa estourando, e 
de repente não sou de carne e osso, estou livre.

Penso no meu quarto depressa, não posso me distrair. 
A mulher de névoa está presa a mim, não fisicamente, mas de 
modo inseparável. sinto-a em mim.

Estou completamente vulnerável, nua em todos os sentidos. 
As minhas barreiras caíram, a sensação é horripilante, Principal-
mente pela presença dela em mim, e porque a estou penetrando 
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também. Minha alma pode não ser das mais leves, mas aquela 
criatura… Arrependo-me de ter criado a ligação. Conhecer a real 
dimensão de sua existência é chocante.

Despencamos dentro do quarto 147, conduzidas por mi-
nha vontade. Bem, eu despenco. A presença dela fica em volta 
de mim, sufocando-me, sem materializar-se. Sem conseguir me 
deixar.

Grito de terror ao entender, através dos pensamentos da 
mulher de névoa, o que tinha acabado de fazer. Meu plano de 
prendê-la em meu corpo e libertar minha alma para partir falha-
ra. Porque havia uma razão para a cicatriz entre minha alma e 
meu corpo físico.

Eu tinha sido sua primeira vítima. Fora com parte de mi-
nha alma que aquele demônio iniciara sua hedionda passagem 
pela Terra, sugando energias de vida humana. Eu a havia recebi-
do em uma forma mais crua, que ainda não fora tocada por nada 
humano, e por isso minha alma não se curara.  Nunca se curaria. 
Jamais me seria dada a chance de deixar este mundo, eu estava 
condenada a perambular pelo limbo ou pela Terra. Para sempre. 
A menos que assumisse outro corpo.

Mas o meu parecia em chamas agora. A criatura me deixou 
saber que o motivo era sua presença nele, novamente. Eu estava 
tentando expulsar o agente estranho, e consumindo a mim mes-
ma. Como um choque anafilático, uma reação alérgica letal.

Eu queria pedir ajuda, mas não conseguia falar. Apenas di-
rigir pensamentos ao monstro que me habitava.

Diga-me o que fazer. Como me salvar…
Quer a ajuda de quem queria destruir? Minhas irmãs já enfren-

taram problemas como este, e aprendi com seus erros para saber evitar 
esse tipo de ameaça. — veio a resposta em minha mente.

Notei-a perscrutando o entorno, sem entender o que pro-
curava.
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E então, quando me senti sugada e prensada em direção a 
alguma coisa, foi que a agonia finalmente cessou. 

 Não havia mais dor.
Contudo, o ambiente estava estranho. Percebi que as coisas 

gigantescas formando muralhas ao redor eram os móveis. Eu estava 
morta? Não, havia a sensação de algo físico, o toque frio do chão…

Uma risada malévola ecoou. O corpo que me pertencera 
estava de pé, se movendo, com a boca escancarada em um sor-
riso cruel, e os olhos flamejando ira. Eu sabia que a mulher de 
névoa lá estava, e por um momento me senti vitoriosa, mas… Ela 
era gigantesca. Tudo era tão gigantesco e… Não! Não! Tudo tão 
grande e eu tão…

Olhei para baixo, onde patas finas e pretas se moviam sob 
meu corpo, que não passava de uma diminuta forma escura.

Eu não tinha mais voz para gritar, nem braços ou pernas 
para lutar. Nada. Não tinha mais meu corpo humano, mas também 
não estava livre de um. A mulher de névoa me prendera a um ser 
desprezível e nojento. Uma mísera aranha que facilmente seria pi-
sada distraidamente. Que nem sequer podia manifestar sua raiva.

Fugi rapidamente pela fresta embaixo da porta, disparan-
do sem rumo pelo corredor do hotel. Não conseguia me orientar. 
As luzes piscavam. O corredor ficou escuro por alguns segundos. 
Quando se iluminou, notei alguém caminhando em minha direção.

O instinto compeliu-me a chegar perto em vez de afastar-me. 
A mulher usava um sóbrio vestido preto que ressaltava sua magre-
za e contrastava com a palidez de sua pele. Pareceu notar minha 
presença, embora eu tivesse o tamanho de uma de suas unhas.

Abaixou-se com a mão estendida, a palma virada para 
cima. Seu olhar pousou delicadamente sobre mim. Senti-me 
mais completa e segura do que nunca antes, mesmo em minha 
vida humana anterior à mulher de névoa. Encaminhei-me para a 
proteção dos dedos de minha salvadora.

Esta existência aracnídea talvez não seja tão ruim, afinal. 
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Quarto 206

O assassino das pétalas
Thiago Lee

Eu espreito na escuridão, como uma criatura das sombras 
sedenta de sangue. Observo o casal que adentra o apartamento, 
alheio à minha presença, e o desejo de matar apodera-se de meu 
monstro interior. Quanta ironia. Eu sou o monstro.

— Enfim, sós — o homem belisca o traseiro da amante, ati-
rando sua mochila no chão do quarto. Com o calcanhar, ele fecha 
a porta atrás de si.

— Para com isso, Edu! — a voz da mulher, mesmo irritada, 
se mistura ao seu perfume adocicado, e meus pelos se arrepiam 
por debaixo da jaqueta. seus cabelos repousam sobre os seios 
fartos que se escondem sob o decote, como se me convidassem 
para entrar. — Não me sinto à vontade aqui.

Meu corpo se move inconscientemente na direção dela, 
mas resisto ao impulso e recuo de imediato. Não faria sentido 
me revelar agora.

— O hotel é um pouco sinistro, tenho que concordar, mas 
estamos sozinhos agora — Edu fita a mulher, demorando-se em 
seu corpo estonteante.

— Um pouco sinistro? Você viu só aquela camareira? — ela 
franze as sobrancelhas, aflita. — Você sempre traz as garotas 
aqui no primeiro encontro?

— Só as que me excitam — ele brinca, passando a mão pela 
nuca da mulher, que se arrepia num sorriso de prazer.
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Ela se vira para beijá-lo, deixando que o luar ilumine o seu 
rosto. Em seus olhos dorme um profundo oceano, e uma delica-
da camada de batom realça o vermelho-sangue de seus lábios.

— Você é mesmo um canastrão, Eduardo — ela afasta o 
rosto, revelando sua expressão consternada. — Mas este é o lu-
gar menos romântico que já conheci. Ouvi dizer que ocorreu um 
assassinato aqui recentemente.

— Ah, Cris, relaxa. Não dá pra acreditar em tudo que sai 
no jornal, né? — ele desliza o dedo indicador pelo contorno da 
face dela. — Além do mais, podemos deixar o romantismo para 
o segundo encontro. Ou acha que viemos aqui para trocar flores?

— É verdade que a mídia o chama de Assassino das Péta-
las? — pergunta a garota, desconcertada.

Por pouco não caio na risada. Jamais imaginei que teria 
um apelido carinhoso como esse, me faz parecer um daqueles 
assassinos em série famosos, Jack, o Estripador, Hannibal, o Cani-
bal, Fritz, o Açougueiro de Hanover, e agora Francis, o Assassino das 
Pétalas. Simplesmente hilário.

— Deixa disso, Cris! — irritado, ele se desvencilha do abraço.
— Eu não... — desolada, ela desvia o olhar para o chão. Por 

um instante, eu quase sinto pena da garota.
— Me desculpe, não foi minha intenção — quanta delica-

deza, Edu.
— Não tem problema. É que eu... eu não me sinto 

confortável aqui — ela esconde o decote com os braços, ainda 
fitando o soalho.

O silêncio paira no ar por um segundo, o suficiente para eu 
tragar mais uma vez a fragrância extasiante da mulher. Saboreio 
o momento. Meu prêmio pode esperar.

— Que tal se você for esquentando a ducha pra nós? Vou 
ver se eles têm algum vinho no frigobar — Edu quebra o gelo.

— Tudo bem — Cris parece recuperar um pouco do humor.
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Enquanto ele abre o frigobar, eu aproveito para apreciar 
minha futura obra de arte. Observo-a de cima a baixo, revisitando 
em minha cabeça os momentos que se seguirão em breve. Só de 
pensar no sangue se esvaindo de seu corpo sem vida e tingindo o 
mar de pétalas, transbordo de excitação e quase perco o controle, 
mas respiro fundo e me recomponho. Minha arte é um equilíbrio 
entre paixão e planejamento. Um não pode viver sem o outro.

— Tá emperrada, Edu — a garota força a porta do banheiro 
com as duas mãos, sem sucesso.

Ah, o banheiro, palco de minha mais recente obra-prima. 
Como anseio vê-lo mais uma vez e reviver aquele momento.

— Deixa que eu te ajudo — Edu se aproxima e põe as mãos 
por cima das dela na maçaneta. Cris, branca como um cadáver, 
deixa escapar um suspiro. — Tá tudo bem com você?

— Não é nada, eu juro.
Cris, sua mentirosa, qualquer idiota vê a aflição estampada 

em seu rosto.
Edu afasta as mãos dela da maçaneta, encosta o ombro na 

porta e empurra. Um. Dois. Três. Na quarta tentativa, a porta 
cede. Atrás dele, Cris aguarda escondida, como se esperasse que 
alguém surgisse de dentro do banheiro. Posso cheirar seus ner-
vos à flor da pele, prontos para entrar em pânico ao menor sinal 
de perigo.

A porta se abre e o odor metálico invade minhas narinas, 
entorpecendo meu olfato. O tímido cheiro de sangue se mistura 
ao de produtos de limpeza, mas o identifico mesmo assim. O 
cômodo está diferente desde a última vez que o vi — alguém 
trocou as cortinas e pintou a parede. Não faz mal. Nova peça, 
novo pano de fundo.

— Prontinho — Edu escancara a porta, liga as luzes e os 
dois dão uma boa olhada no interior. — Olha só, o banheiro foi 
reformado, parece novo.
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A visão do banheiro devolve a cor e a tranquilidade a Cris, 
que respira aliviada. Edu a toma nos braços e ela se entrega sem 
resistência. Os dois se beijam furiosamente e tocam as partes ín-
timas um do outro, como se aquele fosse o último momento de 
suas vidas. Irônico.

— Trouxe a filmadora? — Cris sussurra, mordendo a ore-
lha de Edu e deixando escapar um sorriso enlouquecedor.

— Claro. Que tal se você se aprontar na banheira enquanto 
eu preparo a câmera?

Cris responde apertando as calças do amante com a mão 
e vai para o banheiro se despir. Edu alcança sua mochila e pega 
seu equipamento. Enquanto ele ajusta o tripé, a sombra da mu-
lher dança por detrás da cortina e peças íntimas de roupa voam 
pelo banheiro, caindo ao lado de Edu. Assim que ele termina de 
posicionar a câmera, ela abre a cortina.

meus sentidos se entorpecem ao admirar aquela pele cla-
ra, majestosa como uma deusa grega, e eu a imagino deitada na 
banheira, inerte como uma suntuosa estátua. Um desejo irresistí-
vel me invade, meu peito formiga em antecipação e meu coração 
dispara, fazendo meu corpo inteiro pulsar num único ritmo.

Hora de tomar o controle.
Desligo as luzes e fecho a porta do banheiro atrás de mim, 

deixando-nos em total escuridão. Empurro a garota na banheira 
e ela cai, gritando de dor. 

Começo meus preparativos. Com a destreza que adquiri 
em anos de experiência, visto minhas luvas, apanho minha pisto-
la e acoplo o silenciador. Tudo em questão de segundos.

Ligo as luzes.
Cris se mantém paralisada na banheira. Ótimo, odeio re-

sistência desnecessária. Ela me encara com total incredulidade 
enquanto eu aponto a arma para ela. Não posso culpá-la.

— Edu, o que... — Lágrimas começam a se formar em seus 
olhos. — O que você tá fazendo?



173173

KING EDGAR HOTEL

Por Deus, Cris. Você estava indo tão bem! Odeio quando 
minhas vítimas se apavoram a ponto de não enxergar o óbvio.

Eu me descuido, e, com a raiva, ele volta ao controle.
— Droga, Francis! Você não pode mais agir por impulso 

dessa maneira! Eu estava quase conseguindo me conter! — Edu 
briga comigo.

— Você quer isso, Eduardo, não tente mentir pra si mesmo. 
Apenas aproveite e tente se divertir um pouco, ok?

— Você me prometeu que tentaríamos parar, Francis. Não 
posso mais viver desse jeito. É muito arriscado. Lembra-se da 
vez que quase fomos presos?

— Você nunca vai se livrar de mim, Edu. Nós dois existi-
mos em equilíbrio. Um não pode viver sem o outro, esqueceu? 
Eu sou o coração, e você, o cérebro.

— Eu lhe suplico, me deixe ir...
— CALADA! Estou tentando me concentrar! — nós 

respondemos. A mulher obedece.
— Por favor, essa é a última vez.
— Foque-se no presente, Eduardo, não dá pra voltar atrás 

agora. Nosso prêmio está bem à nossa frente — eu aponto para 
a mulher acuada, em prantos, na banheira. — Tome-a. Você me-
rece.

Ele a admira com olhos pesarosos. Por um instante, penso 
que vai desistir de nossa caça, mas ele não me decepciona.

— O corpo perece, e ainda assim a alma permanece, como 
as sementes que se espalham com o murchar das flores — Edu 
não consegue matar sem antes repetir seu mantra, como se isso 
pudesse expiar seus pecados e tornar seu ato menos desumano. 
Eu não tenho esse problema.

Cris se apavora ao perceber a expressão decidida em nosso 
rosto. Ela ameaça gritar por socorro. Mulher tola.

Apertamos o gatilho.
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A bala atravessa a testa de Cris e um prazer intenso domi-
na nossos sentidos. Fechamos os olhos e deixamos a sensação 
fluir por nosso corpo como um orgasmo que engole todas as ou-
tras emoções, nos levando ao chão de joelhos, sem forças. A linha 
tênue entre lucidez e insanidade se desfaz.

Quando recobramos os sentidos, admiramos nossa obra de 
arte. Um filete escarlate divide a expressão de pânico que ainda 
habita seu rosto.

— sublime — Edu deixa escorrer uma lágrima.
— Eu sei, Edu. E você a merece. Agora vá criar sua obra-

-prima, meu trabalho aqui está feito.
Ele me ignora e retira o restante de seu material de dentro 

da mochila. Com a delicadeza de quem coloca uma aliança no 
dedo da noiva, arruma a coroa de flores na cabeça imóvel da 
mulher, espalhando o resto das pétalas em volta do corpo. Ele 
admira sua obra de arte, inalando o perfume das flores ensan-
guentadas, e recua até a câmera fotográfica, antes de olhar uma 
última vez para mim, com um sorriso de despedida e agradeci-
mento em seu rosto.

meu apetite foi saciado. volto às sombras para espreitar na 
escuridão, sem saber quando regressarei. Mas um dia retornarei, 
e quando isso acontecer, estarei mais faminto do que nunca. 
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Quarto 63

O quarto do jogo
Davi Paiva

Faltava um mês para a 7ª Feira de Jogos Não Eletrônicos. 
Evento realizado anualmente no Parque do Ibirapuera, onde 
o público podia se divertir com os clássicos jogos de tabuleiro 
como Xadrez, War ou Atentado no Cassino e conhecer as criações 
de organizadores. O vencedor concorria a uma vaga no torneio 
sul-americano e, de lá, poderia participar no torneio mundial. 
Um prato cheio para quem era fã de jogos.

Pablo conhecia o evento desde sua terceira edição. Todos 
os anos, ele saía de sua cidadezinha no interior para prestigiar a 
competição. Mas naquele ano as coisas seriam diferentes: o rapaz 
não ia só assistir. Dessa vez, ia participar.

Depois de trabalhar duro na carpintaria com seu pai, o ra-
paz de dezenove anos acumulou um bom dinheiro e foi para a 
capital com uma mala contendo o seu notebook, livros, material 
escolar, peças de madeira e um estojo com ferramentas de tra-
balho, enquanto suas roupas ficavam em uma mochila. Como 
seu irmão mais novo vivia tomando a sua atenção, preferiu criar 
o seu jogo fora de casa e até arriscar conseguir a inspiração que 
precisava andando pela cidade.

— Boa tarde — disse para um jornaleiro, ao entardecer, 
quando chegou à cidade de São Paulo. — O senhor conhece al-
gum hotel tranquilo onde eu possa me hospedar?

ab
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Criado pelas mãos dos deuses.
Era assim que Pablo definiria o seu quarto no King Edgar. 

Localizado no sexto andar, longe do barulho das ruas e com iso-
lamento acústico, além de serviço de quarto opcional — que ele 
fez questão de dispensar —, ele tinha tudo de que precisava para 
criar seu jogo: paz, espaço e liberdade para personalizá-lo.

A primeira coisa que ele fez foi pendurar na parede os ras-
cunhos do projeto que desenvolvera durante o tempo trabalhan-
do na sua cidade. Seu jogo era audacioso: Invasão colocaria uma 
pessoa na pele de um alienígena com a missão de conquistar a 
Terra. O jogador poderia jogar sozinho, com o auxílio de cartas-
-guia, ou com amigos, tanto como atacante como defensor, re-
presentando os humanos.

Assim que terminou de colocar as folhas na parede e amar-
rar os pontos-chave com barbante — o que o fez rir, pois agora o 
cômodo parecia cenário de filme policial —, o rapaz ainda pen-
durou na parede algumas fotos de inventores famosos para ficar 
motivado: Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Henry Ford, Soichiro 
Honda e outros. Depois foi a um restaurante, onde fez uma deli-
ciosa refeição. Em seguida, voltou ao seu quarto, telefonou para 
a mãe, avisando que estava tudo bem, e tratou de dormir cedo.

O dia seguinte seria bem mais interessante.

ab

1º dia.
Celular carregando, notebook ligado com pesquisas na tela, 

além de tocar o álbum Chronicle Volume um do Credence Clearwa-
ter Revival, livros, ferramentas e peças de madeira espalhadas 
pelo chão.

Após uma refeição matinal numa lanchonete, essa era a 
manhã de Pablo. Apesar de parecer algo insano, ele só fez dois 
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comentários sobre o dia como um todo: o primeiro foi quando 
olhou para o relógio e exclamou:

— Caramba! Já é hora do almoço?
E o segundo foi:
— O tempo passa quando a gente se diverte. Hora de jantar.
Depois da refeição noturna, Pablo se deu ao luxo de pe-

rambular pela cidade antes de voltar para o seu quarto e fez mais 
uma ligação para os pais, informando que estava tudo bem. Em 
seguida, uma ducha gelada para relaxar e uma boa noite de sono 
eram itens essenciais para recompor as forças.

10º dia
montar o manual de regras e fazer o jogo com verossimi-

lhança estavam demonstrando ser tarefas mais cansativas do que 
pareciam. Pablo resolvera fazer caminhadas somente depois do 
almoço, pois abdicava do jantar em troca de tempo livre e passou 
a não ligar mais para os pais.

Se eles quiserem, que me liguem. Trabalhei duro o ano todo por 
esse projeto e quero competir para vencer, pensava.

ab

18º dia.
— Quanto custa essa barra de cereal?
Essa foi a solução encontrada por Pablo para ter ainda mais 

tempo. O projeto era simples: sair do hotel, comprar barras de 
cereal e comê-las no caminho consumia bem menos tempo que ir 
até a lanchonete, fazer seu pedido, ser atendido, tomar a refeição 
e voltar para o seu quarto. E nada de passeios.

O manual já estava montado. Agora, a parte dos cálculos de 
batalha estava sendo tão exigente que quando o telefone tocou, 
ele o pegou e atendeu com a seguinte frase dita toda de uma vez:
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— Mãe, eu estou bem. Não precisa ligar todos os dias. São 
Paulo é uma cidade violenta, mas eu não mexo com ninguém. 
Então ninguém mexe comigo. Manda um abraço para o meu 
pai e, assim que eu tiver tempo, eu te ligo. Agora, pelo amor de 
Deus, deixa eu me concentrar!

ab

24º dia.
O nível de estresse de Pablo era tão grande que nem a voz 

de John Fogerty poderia acalmá-lo. Faltava pouco tempo para o 
evento e não eram coisas, na opinião dele, idiotas, como o sono, 
olhos ardendo ou dores nos ombros, que impediriam a confecção 
do tabuleiro e a revisão final das regras. Para tanto, nada que ener-
géticos e fast foods não resolvessem para passar a noite em claro.

Quanto à sua mãe, deixar o celular desligado foi a solução 
mais prática. Quando ele voltasse com a medalha de campeão, 
acreditava que seria perdoado. 

O desejo de vencer era maior que tudo.

ab

27º dia.
— Finalmente!
Pablo podia se dar ao luxo de gritar. E não era só por ter 

isolamento acústico como também por ter concluído o seu jogo.
O tabuleiro parecia brilhar. Os dados eram como crianças 

gritando brinque comigo!, e o manual de regras e as cartas-guia só 
faltavam ser impressos e seriam o maior documento de regras e 
estratégia militar desde A Arte da Guerra.

O rapaz foi a uma papelaria, onde imprimiu e encadernou 
seu precioso arquivo, além das cartas-guia, e até deu uma passa-
da em uma loja de roupas onde arrumou um conjunto esportivo 
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e se deu ao luxo de cortar o cabelo e fazer a barba em uma barbe-
aria clássica, onde conversou com os funcionários e os clientes. A 
dor na nuca e o cansaço o incomodavam, mas acreditava serem 
coisas que dois dias de sono resolvessem.

Ao chegar em seu quarto, Pablo fez questão de colocar 
o seu notebook para tocar sua playlist enquanto tomava banho. 
Jogar água na cabeça não estava aliviando a dor. E assim que 
terminou, saiu do banho e começou a ouvir a música Bad Moon 
Rising, enquanto sentia um aperto no peito.

I see the bad moon rising
I see trouble on the way
Pablo tentou ligar para alguém. Mas, como não religara o 

telefone desde a briga com a mãe e o aparelho demorava a fun-
cionar, não teve sucesso.

I see earthquakes and lightnin
I see bad times today
O aperto agora virava dor, que o fazia se curvar e sentir as 

pernas vacilarem. Em uma tentativa desesperada, tentou gritar. 
Contudo, sua voz não saía. E o isolamento acústico agora era um 
inimigo.

Don’t go around tonight
Pablo nunca foi de pensar na morte. Todavia sempre que 

se lembrava dela, pensava que, quando deixasse esse mundo, 
queria ser lembrado por criar algo espetacular.

Well, it’s bound to take your life
Uma hora, seu corpo seria encontrado. E com ele, sua cria-

ção. Ao seu lado, como uma amante a qual ele abraçava enquan-
to seus ídolos pareciam admirá-lo.

There’s a bad moon on the rise
Ele morreu acreditando ter criado o melhor jogo da história.
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Quarto 166
A máquina infernal

Eduardo Novaes

Quando acordei e abri os olhos, senti tudo ao redor girar. 
Ao abri-los novamente, entendi que estava estirada sobre o chão 
úmido e gélido de um banheiro. Levantei com dificuldade, vi 
que estava apenas de calcinha, seios à mostra com cortes super-
ficiais. Tentei caminhar, quase escorreguei. Voltando a visão ao 
chão, percebi uma poça de sangue sobre a qual estava deitada. 
Estranhamente meus ferimentos não justificavam todo aquele 
sangue sobre o frio mármore. Memórias desconexas, misturadas, 
nublavam meu raciocínio. Quando tentei secar o suor frio do ros-
to, percebi hematomas e cortes. Havia um espelho quebrado à 
minha frente. Imediatamente foquei meu rosto no reflexo esti-
lhaçado, vendo o estrago feito no que um dia foi uma simétrica 
face. Quando lágrimas encheram meus olhos e singraram as pál-
pebras, caindo sobre os suaves sulcos do meu rosto ferido, um 
nome ecoou...

— Flávio... — murmurou uma voz fantasmagórica.
Arregalei os olhos, num misto de susto e medo. Tentei bus-

car sentido em toda aquela situação insana, abrindo a torneira. 
Meu Deus! O que foi que aconteceu comigo? Ao molhar meu 
rosto ferido sobre a água morna, lembranças surgiram como tor-
rentes de um rio indo de encontro à sua fonte...

ab
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Quando as portas se abriram sobre o 16º andar, ele já carre-
gava um semblante perturbado, devido à curta e sombria viagem 
a bordo do barulhento elevador. Estranhamente às vezes, Flávio 
via seu reflexo no conjunto de espelhos assumirem aspectos de 
outra pessoa. Avistou um largo corredor à frente, quieto e com 
muita luz. Porém, ao caminhar lentamente, sentiu exalar ares em 
nuances sobrenaturais. Foi quando as luzes começaram a piscar, 
ameaçando jogá-lo na escuridão hostil.

Ao chegar diante da porta do seu quarto, número 166, 
lembranças dolorosas açoitaram seus pensamentos. Enfiando a 
chave na fechadura e girando com rudeza a maçaneta, alçou ira 
em revolta às memórias doídas. Já no espartano quarto, que es-
tranhamente o remetia ao lugar que outrora esteve a quilômetros 
de distância, Flávio mais que depressa jogou sua mochila sobre a 
cama, retirou o notebook e o colocou sobre a escrivaninha ao lado. 
Em seguida, vendo o suor correr sobre seu rosto, decidiu ir ao 
banheiro. Observou um belo chão de mármore branco a enfeitá-
-lo. Depois, ao tentar ver seu reflexo no espelho, notou um vulto 
rápido tomar o lugar do seu rosto. Surgindo o reflexo de uma 
mulher de cabelos negros. Voltando ao quarto, especificamente 
a escrivaninha, se sentou.

Esboçou um gemido, engoliu o choro. Ele tinha que ter-
minar de escrever. Ignorou todos os fatos estranhos, pois tinha 
algo muito importante a cumprir! Começou a digitar no notebook 
avidamente. Um feixe de memória começou a florescer. Enquan-
to Flávio teclava as palavras do misterioso artigo para o jornal, 
imaginou se alguém realmente iria acreditar em sua história. 
Lembranças vieram à tona...

O implacável editor Felipe Vieira havia enviado o repórter 
Flávio Eduardo para o Iraque, especificamente Bagdá. Investigar 
as atividades e origens de um suposto novo messias no cenário 
mundial! O empresário iraquiano radicado nos EUA, líder do 
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culto religioso Estrela Noturna, Jonathan Armadinejad. Relem-
brando exatas 24 horas antes, ao chegar no Aeroporto Internacio-
nal de São Paulo/Guarulhos, Flávio estava transformado. Mui-
to diferente do educado e gentil homem que namorava Clara. 
Quando ela o recebeu, ansiosa com o sucesso da matéria e a pos-
sível promoção, para que finalmente pudessem se casar, Flávio 
parecia apático para com Clara. Seu único foco era chegar a seu 
apartamento e teclar tudo o que tinha na cabeça. Os sete dias que 
passou em Bagdá foram marcantes e inesquecíveis. Ele tinha exa-
tas 48 horas para redigir a matéria e apresentar ao ansioso editor. 

— Eu tenho apartamento. Por que, então, vim parar neste 
hotel? — questionou o invisível, flertando com a insanidade.

ab

No exato momento em que escorria a água do meu rosto 
sobre a pia, voltei meu foco para o espelho do lavabo. Grande 
espanto o meu, ao deparar com um homem caucasiano, usando 
cavanhaque, com penetrantes olhos verdes a me estudar. Toquei 
sorrateiramente o espelho e nesse instante a imagem do misterio-
so homem havia sumido!

Por Deus! Sinto que tinha algo muito importante a termi-
nar! Mas exatamente o quê? Não consigo me lembrar... 

ab

Quando os fachos de lembranças começavam a ser jun-
tados aleatoriamente, como num baralho sem cartas marcadas, 
Flávio notou sua mão tremer com intensidade. Visões parecendo 
vir de um tempo muito antigo, ancestral, alçaram voo. Lembrou-
-se do acesso à misteriosa cripta de adoração pessoal de Arma-
dinejad, sobre uma revelação de proporções apocalípticas! Ele 
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havia descoberto que Armadinejad, na verdade, era um agente 
do caos e da ordem, uma deidade do milenar panteão babilôni-
co. Ele era o deus do fogo, o grande Marduk! Mostrando todo o 
horror e terror possíveis ao pobre Flávio, sem sequer lhe causar 
um só arranhão! O enigmático deus, contou-lhe uma história an-
tiga. Séculos antes, no que um dia fora a grande cidade chamada 
Babilônia, foi erigida uma torre. A Torre de Babel. Que abrigava 
uma máquina capaz de abrir os portais das dimensões do tempo 
e espaço, e fazer conexão com um domínio alienígena chamado 
Aetherium, governado pelo deus Marduk. Segundo ele, a torre 
foi destruída quando a máquina estava em pleno funcionamento 
e as trevas se abriam sobre a cidade. E assim, tendo sido a má-
quina dividida em quatro partes, foi recolhida por seguidores 
fiéis do deus do fogo, que se espalharam pelos confins da Terra. 
Arquitetando por séculos sua vingança, Marduk planejava aca-
bar com a crueldade da humanidade. A máquina que um dia 
teve propósitos de ajudar na evolução, agora trocaria de função! 
Sendo usada como uma máquina infernal, para atravessar as di-
mensões e mandar hordas para aniquilar os homens. O objetivo 
audacioso do deus do fogo seria a revolta contra os desmandos e 
falta de senso da humanidade. Hordas e hostes infernais de ou-
tra dimensão trarão o caos aos quatro cantos da terra, lideradas 
pela deusa dragão de dez cabeças, de nome Tiamat!

Correndo para o banheiro, molhando o rosto sobre a pia, 
ao voltar sua atenção para o espelho, vê novamente a mulher de 
cabelos negros. 

ab

Após sair do assombroso banheiro, caminhei até a porta, che-
gando a um simples quarto de hotel barato. Observei uma escriva-
ninha próxima à cama e um notebook ligado. Um editor de textos es-
tava ativo. Em sua tela, letras surgiam, formando estranhas palavras 
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que eu não conseguia entender! Nesse instante, senti uma enorme 
fincada em minha testa! Como se tivesse atravessado uma flecha! 
Uma dor angustiante me fez cair, porém não desmaiei. Ao surgir 
estranhos ruídos, como se engrenagens estivessem girando, senti 
um forte cheiro de enxofre. Ouvi um homem chamar por mim. Se-
ria aquele estranho do espelho novamente? Ao retornar ao banhei-
ro, voltei a atenção ao reflexo no espelho, confirmando o absurdo 
da situação. Ele estava diante de mim!

ab

— Mas quem era ela exatamente? — questionou Flávio, 
sua sanidade.

 Náuseas e tonteiras, no encontro de olhares, obriga Flávio 
ao desespero! Partindo pra cima da estranha mulher. Quando ele 
desfere um soco no rosto dela, com a força do golpe, a mulher cai 
ao chão, já desmaiada!

ab

Recobrei a consciência minutos depois, lembrando da con-
fusão de memórias, voltei minha atenção para a recepção, quan-
do realizei o check-in. Sim! Aquele senhor idoso, beirando a casa 
dos oitenta anos, me entregando uma chave... 

Vicente Lugosi... Isso, eu me lembro! Fiz a entrada no hotel 
exatamente neste horário, ontem às 21h00. Parecia muito trans-
tornada, com a história de um livro a terminar! Lembro-me de 
fixar o olhar no quadro de chaves dos quartos. Discretamente, 
voltava a atenção para a enorme cicatriz em meia lua, marcada 
no lado esquerdo da face do velho Vicente. Aquela serenidade 
soava perturbadora! Com os sulcos da face enrugada, rasgada 
pela violenta cicatriz! 
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Quarto 166, fui eu quem o escolhi! Sim! Lembro meu nome! 
Helena...

 Há-há-ha!  Meu Deus... O livro?

ab

Visões de crianças sendo jogadas em uma fornalha em cha-
mas aos prantos! Gritos de terror e dor tomaram o foco da visão, 
compartilhados entre Flávio e Helena. Aranhas caranguejeiras 
começaram a surgir sob a planta dos seus pés e a tomar o cor-
po dos dois. Berrando de horror e loucura, Helena correu até 
o quarto e discou desesperadamente no telefone da cabeceira, 
pedindo socorro à recepção!

— Recepção, boa noite? — disse alguém na linha.
 Tentou gritar, explicar, esbravejar. Sua voz não emitia 

som! Ao ver que em seu ventre, remexia algo como se fosse uma 
serpente, arrastou-se em agonia novamente ao banheiro. Uma 
voz a chamava. Escorou na pia e o que viu foi aterrador! Era 
exatamente a visão da destruição da humanidade. Pessoas sendo 
consumidas por chamas enquanto uma fera gigantesca e alada 
mastigava pessoas ainda vivas! Em revolta, ela começou a socar 
o espelho do banheiro!  

Flávio observando, em choque, toda aquela visão aterrado-
ra, decide tomar uma ação inesperada! Ajoelhando rapidamente ao 
chão, pega um dos cacos do espelho quebrado em forma de punhal. 
Entre insanidade e coragem, avança sobre a demoníaca mulher e 
insere várias estocadas em seu ventre, até ela cair sem vida ao chão! 

ab

Helena, após secar o rosto, olhou para atrás. Espantou-se ao 
ver um corpo caído de barriga para o chão. Um poça de sangue 
emoldurava a imagem da agonia. Quando ousou se aproximar, 
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homens vestidos como paramédicos surgiram. Virando o corpo 
e jogando numa maca. Ao ver que era uma mulher com suas fei-
ções, com os olhos mortos e a pele roxa, gritou em desespero. 
Ninguém a ouvia. Quando jogaram um pano branco sobre o ca-
dáver e foram embora, finalmente percebeu. Estava morta! Uma 
hóspede eterna daquele quarto. Encarcerada com as suas maio-
res fantasias e pesadelos. E com um livro inacabado...
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Quarto 44
Aquele homem

Marcia Miyasaki

Clara olhou distraidamente pela janela do quarto escuro e 
estremeceu. A lua brilhava soberana, iluminando ao longe a cú-
pula esverdeada e as torres da Catedral da Sé, que se destacava 
dos outros edifícios do Centro Velho de São Paulo.

Lembrava-se bem de Caio. Sim, esse era o nome daquele 
homem. Alto e de cabelos escuros, sempre de uniforme preto e 
arma à cintura, trabalhava como segurança na mansão da família 
dela, vigiando tudo, observando tudo, com aquele olhar sinistro 
e perspicaz.

Ela procurava não olhar muito para aquela silhueta está-
tica e intimidadora à porta da casa, mas o simples fato de ele 
existir a deixava perturbada.

Ainda era pequena quando aconteceu pela primeira vez.
Era um dia muito quente. Clara brincava na piscina com 

seus irmãos, também crianças. Com sede, a então menina saiu da 
água e foi à copa. Percebendo a presença silenciosa do seguran-
ça, disse, com ares de dona da casa:

— Caio, preciso de mais suco. Agora!
O funcionário levantou o canto esquerdo da boca, num 

sorriso malicioso:
— Sim, senhorita.
Com os passos lentos e cadenciados, o homem trouxe a jar-

ra cheia. Mas, ao invés de servir num copo para a patroazinha, 
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ele derramou o refresco sobre a cabeça dela. O líquido gelado 
escorreu por seu delicado pescoço.

— Ei!
Surpresa, Clara não soube como reagir. Quando deu por 

si, o homem a segurava com força pelo braço e lambia-lhe a pele 
macia de criança, enquanto a encarava com cobiça. Clara jamais 
se esqueceria daqueles olhos esbugalhados, muito menos daque-
la risada nefasta.

— Não conte nada a ninguém, ou comerei você no próxi-
mo jantar.

Clara ficara apavorada. Não queria virar jantar daquele 
homem! Não havia alternativa a não ser permitir... Sempre que 
seus pais estavam ausentes, ele vinha até seu quarto. E, depois 
de fazer com ela o que quisesse, a beijava. Dizia-lhe boa noite e 
saía. Ela não sabia descrever o asco e a repulsa que sentia. De 
nada adiantava trancar a porta: o homem de confiança da família 
tinha as chaves. 

Aquela situação continuou por muitos dias. muitos meses. 
Muitos anos. E Clara chorava todas as vezes, tentando pensar em 
algum meio de acabar com aquilo.

Certo dia reparou, horrorizada, que sua irmã e seu irmão, 
ainda tão pequenos, também tinham hematomas pelo corpo. An-
davam mais calados que de costume, e se assustavam por qual-
quer coisa. Então aquele homem fazia aquilo com todos eles! Se 
fosse só com ela, que era a mais velha. Mas não! Aquele homem 
molestava também seus dois irmãozinhos, o que ela não podia 
admitir de maneira alguma!

Numa dessas tardes, ouviu sons abafados vindos do quar-
to da irmãzinha. Clara entrou, pé ante pé, sem ser percebida. Já 
sabia o que encontraria ali. segurou as lágrimas ao ver que esta-
va certa. A arma do segurança estava largada no chão, junto com 
suas roupas pretas.
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Então não teve dúvidas. Aproximando-se com todo o cui-
dado, apossou-se da arma com agilidade. Levou o indicador 
aos lábios pedindo silêncio quando a irmã menor a viu. Encos-
tou o pesado cano na cabeça do homem e disparou. O impac-
to arremessou a menina contra a parede oposta, mas ela não se 
preocupou com a dor dilacerante no pulso ou na coluna. Apenas 
olhava fixamente para aquele homem que, virando-se, encarou-a 
de volta surpreso e com raiva e, por fim, expirou.

O pesadelo havia acabado.
Tudo isso tinha sido há muitos anos. Traumatizado, o ir-

mão de Clara permanecia internado em algum hospital psiquiá-
trico. A irmã, em estado profundo de depressão, cortara os pul-
sos e tirara sua própria vida.

Quanto a Clara...
Saíra do conforto da mansão pouco antes de comple-

tar a maioridade, há alguns pares de anos, e passara a viver 
promiscuamente nas ruas. Gostava de abordar os jovens de umas 
dessas faculdades dos arredores, sedentos de aventura e prazer. 
De preferência esses ainda adolescentes, inocentes e ignorantes. 
Bastava escolher um e levá-lo para o hotel.

Ah, o hotel!
Clara fechou a janela e vislumbrou o interior de seu quarto. 

Seu quarto! Havia alguns dias praticamente morava ali. A deco-
ração imitando um motel. Uma cama de casal grande, espelhos 
no teto e nas paredes, lençóis de seda... um lugar perfeito para 
seus intentos pervertidos. Já se acostumara tanto à podridão da 
indecência. No entanto, essa coisa normal a entediava.

Clara levantou o canto esquerdo da boca, num sorriso ma-
licioso. Os olhos injetados eram de um castanho escuro, quase 
vermelho. Subiu na cama e debruçou-se. Aproximou-se devagar, 
deixando seus longos cabelos caírem sobre o rapazinho que dor-
mia pesadamente ali.
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seu verdadeiro prazer começaria somente a partir daquele 
instante.

ab

Naquela noite, a voz do professor soava mais monótona 
que nunca, e Luca mal conseguira manter os olhos abertos du-
rante a aula. Estava ansioso para sair da sala fechada e cheia de 
gente. O ar viciado estava insuportável.

Levantou-se e resolveu caminhar um pouco pelas ruas do 
centro da cidade até a estação Sé.

Àquela hora, não havia mais tanta gente. Crentes de bí-
blia na mão voltando da igreja. sem-tetos fedorentos deitados no 
chão com seus cobertores imundos. Um ou outro policial fazen-
do a ronda... Ainda assim, uma noite agradável.

A apenas alguns metros da faculdade, avistou-a. Já a vira 
antes ali algumas vezes. Linda. Os cabelos longos caindo pelos 
ombros nus. O vestido tomara que caia curtíssimo colado ao cor-
po. O sorriso. Que sorriso! Luca sentiu-se atraído. Tímido e jo-
vem demais, sempre passara de largo, mas dessa vez... A mulher 
olhava para ele com insistência. Parecia que ela adivinhava seus 
pensamentos obscenos.

Determinado, resolveu aproximar-se dela. Instantes de-
pois, subia pelo elevador do hotel com ela, as roupas já amarro-
tadas. Bocas coladas, braços e pernas entrelaçados, fundidos em 
brasa. A noite prometia.

Quarto 44. Os números de metal prateado reluziram por 
um instante. Nervoso ao extremo, deixou passivamente que a 
mulher o conduzisse. Luca estava hipnotizado. O que aconteceu 
a seguir o deixou impressionado. Nunca tinha vivenciado nada 
igual! E então, esfregou os olhos, sonolento. Aninhou-se nos bra-
ços dela e, exausto, adormeceu.

ab
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Luca acordou assustado. Havia tido algum sonho ruim. 
Conseguiu se lembrar apenas que estava num hotel de luxo com 
uma mulher maravilhosa...

sentiu o peso do corpo dela sobre o seu. Quis sentir-se ali-
viado. Sabia que a mulher estava com os lábios em seu abdome. 
Tentou se concentrar na expectativa de uma nova e excitante ses-
são de amor...

No entanto, a sensação ruim não passava. Ao invés de pra-
zer, ele sentiu dor. Uma dor aguda e penetrante. Um formiga-
mento, um torpor. A sensação era de algo como ventosas muito 
potentes puxando e repuxando suas... entranhas.

Só então ele percebeu qual a origem da dor. A cama estava 
encharcada de sangue. Olhou e viu, e teve ânsias de vômito. Pe-
daços de tripas. Pedaços de carne. Pedaços de coisas inidentificá-
veis. E sua barriga. Ah, meu Deus! A sua barriga...

Viu a mulher. Sorria para ele, linda como antes. Um animal 
selvagem. Estava nua e exibia um corpo escultural. Então viu mais 
algo. Por detrás dela, como se a abraçasse, estava um homem alto 
e de cabelos escuros, que vestia roupas pretas. Olhos grandes e so-
brancelhas grossas. Na têmpora esquerda, algo que parecia ser a 
cicatriz de um tiro. Luca ficou confuso por um instante: aquele ho-
mem segurava a mulher pelos pulsos... Não. As mãos do homem 
eram as mãos da mulher! Como se de cada mão saíssem dois braços.

Luca encarou os dois. O homem abriu a boca para emi-
tir uma risada maligna. Seus dentes eram manchados e sujos de 
sangue. Repulsa. Nojo. medo.

Luca chacoalhou a cabeça. Olhou mais uma vez. Viu ape-
nas a mulher. Ou melhor, viu apenas sua longa cabeleira se agi-
tar furiosamente e avançar em direção a seu peito. A dor que 
sentiu foi insuportável.

Depois, não viu mais nada.

ab
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Clara limpou o rosto com o braço. No entanto, sujou-o ain-
da mais.

Nesse momento, percebeu um vulto se aproximando. Um 
homem alto e de cabelos escuros, usando roupas pretas, vigian-
do tudo, observando tudo com um olhar sinistro e perspicaz. 
Não ousava olhar diretamente para aquele homem perturbador.

Ela esperou.
Ele não se desviou dos móveis do quarto, mas atravessou-

-os até chegar bem perto dela. O vulto parou em pé, por trás de 
Clara. Ela sentiu seus braços gelados envolvendo-a num abraço.

Sentia falta daquele homem. Tinha... saudades! Deixou 
cair uma lágrima. Clara queria entendê-lo. Por que ele não a ha-
via matado? Queria pensar como ele pensava, agir como ele agia, 
ser o que era, sentir o que ele sentia. 

Clara estremeceu mais uma vez quando sentiu todo seu ser 
fundir-se ao dele.

sim. Ela sabia bem o que ele sentia.
— Não me abandone, Caio. Eu te amo.
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Quarto 19
Erínias

Rafael Machado Costa

Ele estava sob uma teia de aranha.
Enxergou o pequeno aracnídeo ocupado em aprimorar sua 

armadilha no alto da parede junto ao teto. Observava a tudo da 
poltrona negra na recepção do hotel. Seu relógio marcava 00h36, 
e ainda não sentia qualquer aproximação do sono. A insônia se-
ria até algo bom levando-se em conta todo o trabalho que tinha 
de finalizar e o curto prazo. Entretanto, ela chegara junto com 
um bloqueio criativo. Fazia quase um ano que seu livro, que de-
veria ser sua obra-prima, estava parado. Interrompeu o trabalho 
desde o fatídico dia da reunião com seu editor. Não gostava de se 
lembrar daquele dia, passou os últimos meses em uma profunda 
depressão que resultou em crises histéricas, divórcio, afastamen-
to dos amigos e a maldita insônia combinada com o bloqueio. 
Agora suas economias estavam acabando e seu editor lhe dera 
um ultimato. Concluiu que um ambiente novo talvez pudesse 
estimular sua criatividade, então se hospedou no hotel. Aparen-
temente o plano não funcionara, e agora estava sentado sozinho 
na recepção sem sono e sem ideias. sentia-se como se estivesse 
preso por uma teia como aquela no alto da parede, mas invisível 
e ao seu redor.

Sentiu uma forte dor atrás do pescoço e, em um movimen-
to reflexivo, levou a mão ao local. Quando a trouxe para o campo 
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de visão, percebeu uma pequena massa gosmenta grudada em 
seus dedos. Olhou mais uma vez para a teia próxima ao teto e 
percebeu que sua artesã já não estava mais lá.

Decidiu que devia tentar retomar seu trabalho. O sono ain-
da não o alcançara, mas não significava que não estivesse cansa-
do. Sua cabeça e olhos doíam muito, tinha impressão de que as 
juntas do corpo estavam fora do lugar, e seus reflexos e sentidos 
pareciam estar amortecidos como se só conseguisse perceber o 
ambiente ao redor através de uma tela embaçada e fora de foco 
em movimento de câmera lenta. Parou diante da porta do quarto 
com a chave na mão enquanto encarava o brilhante dezenove me-
tálico fixado na madeira. Quando solicitou um quarto no térreo 
por se sentir mais seguro no nível do solo e próximo à saída, o 
atendente na recepção lhe recomendara o quarto dezenove.

— Não existem coincidências no quarto dezenove, e lá 
tudo sempre está no lugar onde deveria estar — disse-lhe ele.

Entrou e fechou rapidamente a porta. O lugar estava quente 
como uma sauna. Acendeu apenas um pequeno abajur sobre uma 
mesa, mas, mesmo à meia-luz, pôde ver o quadro de grandes pro-
porções pendurado na parede imediatamente à frente da entra-
da. Era uma pintura tradicional e à moda antiga, e ele conhecia a 
história representada, afinal, parte de seu trabalho era conhecer 
as antigas histórias. Na pintura, um homem, já ancião como in-
dicava sua espessa barba branca, subia um monte conduzindo 
um homem muito parecido com ele, só que mais jovem. Em uma 
das mãos o homem mais velho portava uma faca. No topo da ele-
vação, um altar os aguardava. Sobre eles, as nuvens se reuniam, 
densas e carregadas, em um vórtice como se dragadas por um 
ralo. Mas no centro da tormenta, ao invés de drenar como um bu-
raco negro, um foco de intensa luminosidade era expelido, e jun-
to com esta luz emergia uma figura alada que aguardava que o 
ancião provasse sua fé sacrificando aquele que lhe era mais caro.
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A picada no pescoço coçava cada vez mais, e, ao esfregar as 
unhas contra a pele, percebeu um caroço inchado. Sentou-se na 
extremidade de uma das camas, próximo à fonte de luz, e ligou 
o computador portátil com um falso otimismo de que o capítulo 
final de sua narrativa finalmente chegaria.

As cobertas da outra cama, logo ao lado, foram jogadas no 
chão, e uma menina de não mais que cinco anos levantou-se. 

— Pai, por que me deixou sozinha? Eu não queria ficar so-
zinha. Por que me deixou sozinha?

Ele viu o suor escorrendo no rosto da criança e, ao coçar 
o pescoço, percebeu que também estava encharcado de tanto 
transpirar. O calor era horrível, mas a coceira insistente era ain-
da pior. Fechou o computador e foi até o banheiro, deixando a 
menina continuar seus lamentos sozinha. A voz dela ainda podia 
ser ouvida do banheiro, mas decidiu ignorar, só atrapalharia seu 
trabalho como fizera no último ano. Um ano inteiro de choros 
infantis que nunca se calavam.

Puxou a gola da camisa diante do espelho e percebeu que a 
picada inchada se tornara um caroço negro no qual podia sentir 
cerdas ao deslizar a ponta do dedo. Ao coçar, viu que, molhada 
pelo suor, a pele sobre o caroço se desfazia, soltava como uma 
casca de ferida não totalmente cicatrizada. Quando se rompeu, 
liberou um líquido inflamado, e, do meio do pus, uma peque-
na massa disforme caiu em cima da pia. Sobre a porcelana, o 
corpo carnoso começou a pulsar e, em seguida, desabrochou, 
lentamente e uma a uma, em oito apêndices cobertos por pelos 
empapados de líquido inflamado.

Ele olhou rapidamente ao redor e encontrou um par de chi-
nelos de borracha próximo ao chuveiro. Pegou um dos calçados 
e o ergueu para esmagar o aracnídeo, mas não conseguiu fazê-lo. 
Não poderia acabar com uma vida que viera dele, que era parte 
dele. Decidiu que precisava sair do quarto e respirar o ar de fora.

ab
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Os olhos ardiam. Aparentemente havia cochilado por al-
guns instantes, mas de forma alguma se sentia descansado. 
Sonhara com algo desagradável que não fazia questão de ten-
tar lembrar. Estava em uma das poltronas no saguão do hotel. 
Sentiu o pescoço dormente e, enquanto o alongava, reparou na 
teia de aranha junto ao encontro de uma das paredes com o teto. 
Eram 2h43 da madrugada, e não tinha sono nem uma boa ideia 
para terminar o seu livro.

— Você parece cansado — disse um homem já idoso que 
até então não notara ocupar outra das poltronas. — Não conse-
gue dormir?

Ele apenas concordou com um gesto de cabeça, e o velho 
prosseguiu: 

— Você parece ter perdido algo importante que não con-
segue reencontrar. A insônia muitas vezes está relacionada a 
traumas emocionais, sabe? Falar a respeito do problema pode 
ajudá-lo a superar. Estou acostumado a tratar destas questões, 
sou psiquiatra… ou era, antes de me retirar da atividade.

— Agradeço a oferta, mas preciso voltar a trabalhar — dis-
se retirando a chave do quarto de um dos bolsos e se levantando.

O ancião olhou para a placa numerada que servia de chaveiro. 
— Vejo que está no dezenove. É um excelente aposento, 

Alan fez um bom trabalho nele. No quarto dezenove, todas as 
coisas acabam nos lugares em que deveriam estar.

Sentiu-se sufocado, sem conseguir respirar, sem conseguir 
se mover, paralisado em um vácuo de escuridão. Então os olhos 
finalmente se abriram, e ele saltou impulsivamente da poltrona ne-
gra pondo-se em pé. Estava na recepção do hotel, as poltronas ne-
gras vazias, o relógio marcava três horas e dezoito minutos, havia 
muito tempo até o sol nascer, e a teia de aranha ainda estava pen-
durada no alto e desabitada. Não sabia se tinha dormido, delirado 
ou desmaiado. Tinha a impressão de ter sonhado algo, mas não 
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lembrava o quê. Não lembrava direito quantas vezes já havia 
entrado e saído do quarto naquela noite, não lembrava quantas pá-
ginas já tinha escrito ou o que escrevera. Percebeu que tinha um 
chaveiro em uma das mãos, e o dezenove gravado nele o fez pensar 
que deveria estar em algum lugar e que esse lugar não era o saguão.

Caminhou até a porta do quarto, encaixou a chave na fe-
chadura e encarou o dezenove brilhante por alguns minutos. Fi-
nalmente decidiu entrar e fez isso com velocidade. A porta bateu 
às suas costas, e imediatamente acendeu as luzes. O aposento era 
amplo e bem iluminado, paredes e piso limpos e de cores claras. 
Encarou mais uma vez a grande pintura que ficava diante da por-
ta. Uma figura com presença impactante, parecia do tamanho do 
próprio céu, erguendo-se na aurora do mundo. Aparentava estar 
desgostoso, frustrado consigo e com suas próprias criações. Cria-
ra obras até então inimagináveis para preencher este novo mundo 
que naquele momento era jovem, mas nenhuma delas lhe parecia 
boa o suficiente. Então as castigava como uma forma de castigar-
-se. Mas um de seus filhos se erguia titânico e, empunhando uma 
foice, dizia-lhe não, apenas para, em seguida, devorar seus pró-
prios filhos como uma besta canibal e assumir seu lugar.

Ouviu uma voz lhe chamar, uma voz que conhecia, mas 
não ouvia há tanto tempo que temeu ter esquecido. Caminhou 
pelo quarto até o outro lado de uma cortina que dividia o es-
paço mais ao fundo. Lá, encontrou sua esposa, sua ex-esposa, 
mas naquele momento ainda era sua esposa. Ainda eram felizes, 
talvez o mais felizes que já foram. Ela estava deitada em uma 
cama hospitalar, mas estava bem. Sorria e lhe chamava para que 
visse algo que carregava nos braços. Parecia uma pequena trouxa 
de pano, mas, quando ela lhe entregou, ele pôde contemplar o 
pequeno rostinho. Aquele pequeno bebê era sua filha, sua maior 
criação. Sentiu-se feliz, como não se sentia há muito tempo, en-
quanto a tinha em seus braços. Então sentiu um calor sufocante, 
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a temperatura do quarto elevava-se mais e mais. Olhou para o 
alto e viu uma teia de aranha no encontro da parede com o teto. 
Lá, uma aranha, a sua aranha que reconhecia como parte de si 
tanto quanto a menina que carregava, enrolava algum pequeno 
inseto formando um novelo de teia. Percebeu que ele próprio era 
a aranha. Ao carregar aquela pequena trouxa de pano, não esta-
va protegendo o bebê, mas o envolvendo em sua armadilha. Em 
um susto, soltou-a, e a menina caiu no chão. A mãe gritou, e ele 
percebeu o que fizera. Abaixou-se para apanhar o bebê, mas não 
havia menina alguma. De dentro da trouxa de pano saiu uma 
enorme aranha coberta de cerdas negras e pus. Ele gritou enso-
pado de suor e pisou sobre o aracnídeo. O exoesqueleto partiu-
-se, e dele transbordou pus fétido amarelo e verde. Ele recuou e 
contemplou o sapato sujo, mas estava sujo de sangue. Quando 
olhou a trouxa a percebeu ensanguentada sobre o cadáver de 
uma criança recém-nascida com o tórax e parte do crânio esma-
gados. Fizera aquilo à própria filha. Não podia ficar ali, precisava 
sair daquele quarto.

ab

Olhou para seu relógio, que marcava 4h40. Continuava 
sem sono e sem inspiração. Por mais que tentasse se concentrar, 
acabava tendo sua atenção capturada pela pequena rede junto ao 
teto da recepção. sentiu a pele de trás do pescoço irritada e tentou 
coçá-la, mas sua mão direita não obedeceu. Percebeu que havia 
um fino fio de seda ao redor de cada pulso, e que, mesmo aparen-
tando fragilidade, davam tantas voltas que o prendia firmemente 
junto aos descansos para braços nas laterais da poltrona negra. 
Foi quando notou algo sobre seu joelho, algo rígido, mas envolto 
por uma cobertura macia pegajosa. Entendeu que se tratava de 
um apêndice articulado revestido por pelos grossos empapados 
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de muco putrefato quase completamente seco. A seguir, mais um 
daqueles membros prostrou-se sobre a sua outra perna, sujando 
suas calças com a substância viscosa, e logo mais outros até tota-
lizarem oito. Sobre seu colo agora estava um grande aracnídeo, 
quase do tamanho de um cachorro, que não demonstrava inten-
ção de deter a escalada pelo seu corpo. Nada podia fazer para 
espantá-lo, uma vez que seus antebraços estavam imobilizados 
pelas tramas pegajosas e não podia gritar por ajuda, não que não 
conseguisse, mas porque tinha vergonha de que alguém viesse e 
enxergasse a criatura.

Quando os membros anteriores do artrópode já estavam 
sobre os ombros dele, a enorme aranha parou e o encarou com 
seus oito olhos, enquanto pus pingava sobre seu peito enchar-
cando e atravessando a camisa, e, ao exibir as quelíceras, falou:

— E então, meu chapa, está com nojo de mim? Está com 
medo? Claro, claro… mas eu sei que só sente isso porque sabe. 
Você sabe, não é? Que eu sou parte de você? E o seu medo, meu 
chapa, é porque estou crescendo. Mas você não sabe que eu já me 
tornei a parte maior. E agora não existirá mais nós. serei apenas 
eu, porque você é apenas eu.

Ele sentiu o gosto amargo da secreção inflamada quando 
os dois palpos do aracnídeo chegaram até sua boca e a abriram 
preparando o caminho. Logo foi a vez de seu cefalotórax, mas 
ele era largo demais. Com sua quelíceras, a aranha rasgou suas 
bochechas para poder enfiar todo o seu corpo garganta abaixo, 
indiferente ao pus que secretava ao comprimir-se e que escorria 
pelas fendas que escavara no rosto dele. E ele queria gritar, mas 
agora não conseguia mais, não com aquele corpo carnoso em sua 
faringe, membros em espasmos para dentro e fora de sua boca, 
líquido inflamado e peçonha inundando a sua língua. Teve ver-
gonha de pedir ajuda e se expor quando ainda podia ser salvo, 
agora era tarde demais.
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Abriu os olhos e estava na poltrona negra na recepção. Seu 
relógio marcava 5h08, logo o sol apareceria, e aquela seria mais 
uma noite desperdiçada. Não, decidiu que ainda havia tempo, 
poderia escrever mais alguns parágrafos. Levantou-se e, enquan-
to andava na direção do quarto, lembrou-se de seu pai, de todas 
as acusações que já lhe fizera e percebeu o quanto elas pareciam 
ínfimas agora. Sentiu-se um homem mesquinho e injusto en-
quanto encaixava a chave na fechadura e girava a maçaneta.

Pressionou o interruptor e, ao acionar a lâmpada, confron-
tou a grande pintura. Na tela, um homem tinha espigões me-
tálicos trespassando seus braços e pés que o prendiam a duas 
traves de madeira cruzadas. Estava no alto de um monte, e, aos 
seus pés, duas mulheres em prantos lamentavam, enquanto um 
homem, sem obter sucesso, consolava-as. Ao seu redor também 
estavam soldados paramentados em deboche, enquanto um de-
les se aproximava carregando uma lança. O homem martirizado, 
com a face suja de sangue que lhe escorria do ornamento de ve-
getação farpada ao redor de sua cabeça, com suas últimas forças 
olhava para o alto tentando invocar a figura que o motivava e 
cujas expectativas queria satisfazer, mas não obtinha resposta.

Ele percebeu que estava em um espaço amplo, mas que, 
mesmo iluminado, era sombrio e úmido. Todo cercado de con-
creto cinzento e sem acabamento, o teto baixo do lugar era sus-
tentado por filas de colunas que se perdiam no horizonte escuro. 
Um túmulo subterrâneo com pequenas áreas demarcadas por 
faixas amarelas pintadas sobre o cimento cinza do chão. Primeiro 
lhe pareceu que o local estava vazio, mas, assim que seus olhos 
se acostumaram com a luz artificial das lâmpadas fluorescentes, 
enxergou um veículo vermelho na vaga S19. E não era um veícu-
lo qualquer, era o seu carro. Entretanto não poderia ser, havia se 
desfeito do automóvel após o dia da reunião com seu editor um 
ano atrás, não conseguira lidar com as lembranças que o carro 
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lhe trazia. Mas o carro para o qual olhava agora era idêntico ao 
seu, exceto pela placa que trazia apenas 19 gravado nela.

Caminhou lentamente em direção ao carro, mesmo com 
toda a agonia que a visão do veículo lhe causava. Foi quando 
viu um pequeno bracinho golpeando o vidro de uma das jane-
las laterais traseiras. Então correu em sua direção. Não poderia 
acontecer outra vez, não aguentaria se acontecesse de novo. Mas 
estava acontecendo, estava tudo se repetindo. Ao chegar ao veí-
culo, viu sua pequena filha lá dentro. Ela se debatia e gritava, e, 
embora nenhum som chegasse ao lado externo do automóvel, ele 
sabia o que a menina dizia: 

— Pai, por que me deixou sozinha? Por que me deixou sozinha?
E lágrimas escorriam pelo rosto dele ao lembrar-se daquele 

dia há um ano, ao tentar abrir a porta do carro sem conseguir por 
ela estar trancada, ao saber que logo o sol nasceria e transformaria 
o interior do veículo em uma fornalha mortal para uma criança. 

— Oh, querida! Desculpe! Seria uma reunião rápida, papai 
não sabia que demoraria tanto. Papai não percebeu que os vidros 
estavam fechados e que a sombra da árvore mudaria de lugar… 
Oh, querida… — foi só então que lhe ocorreu procurar pela cha-
ve, mas seus bolsos estavam vazios. Olhou para trás e enxergou 
a uma distância quase inatingível a porta aberta para dentro exi-
bindo o dezenove metálico e com a chave enfiada na fechadura 
pelo lado de fora. Não havia tempo de buscá-la, então desferiu 
golpes com toda sua força contra o vidro do carro, mas ele per-
manecia intacto. A cada golpe sentia seu corpo se aquecer, até 
suas lágrimas pareciam ferver e queimar o seu rosto. Golpeou 
e golpeou, cada vez com mais desespero, cada vez mais quente.

E finalmente entendeu o motivo do calor, finalmente enten-
deu que ele é que estava preso dentro do carro agora. Cada vez 
com menos oxigênio para respirar, que queimava seus pulmões 
a cada inalada. E não sabia mais o que eram lágrimas e o que era 
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suor. E, ao olhar para fora através do vidro do carro, lá ao longe, 
viu sua pequena filha que nunca chegou a completar seis anos de 
vida, e, de alguma forma, ela era ele, ou algum tipo de versão dele. 
Viu a ele próprio, mas diferente, e sabia que, apesar de para ele ser 
óbvia, ninguém mais notaria essa diferença até ser tarde demais. 
Essa sua outra versão o olhava de volta através de oito olhos.

Enquanto ele agonizava no calor insuportável, ele-de-oito-
-olhos lhe disse já no corredor do hotel. 

— Aqui tudo acaba onde deveria estar.
A porta do quarto bateu, fechando-se. A chave estava na 

fechadura, mas pelo lado de fora.
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Quarto 201

A história de Chico Machado
Lily Silva

— Tá bom, Carlos, te espero às dez horas. Não esquece de 
pedir para trocarem a cadeira, ok? Até! 

Roberto sentia-se satisfeito consigo mesmo. Depois de 
anos escrevendo contos e artigos para blog, ele finalmente havia 
conseguido conquistar um espaço no Hall da Fama dos escritores 
bem-sucedidos. seu primeiro livro publicado era um sucesso e 
ele era chamado para dar autógrafos e entrevistas em toda parte. 

Pegou um exemplar, olhou para o Beto Mendes impresso na 
capa e sorriu. O título do livro, Banho de sangue: a história de Chico 
Machado, sempre chamava atenção.

— Veja bem, Chico Machado foi um assassino em série real, 
que vitimou mais de trinta pessoas entre 1957 e 1991. Ele viajava 
pelo interior para fazer suas vítimas e a polícia nunca conseguia 
pegá-lo, até o dia em que deixou cair uma caixa de fósforos do 
hotel onde havia se hospedado, na cena do crime. A polícia cer-
cou o hotel, mas nunca chegou a prendê-lo. Quando viu que não 
havia para onde fugir, ele entrou na banheira e cortou a própria 
garganta com um pedaço do espelho do banheiro. O banho de 
sangue representa todas as mortes que ele causou e, também, a 
sua própria. — Roberto falava com o espelho, imaginando o dia 
seguinte, quando daria uma palestra sobre o livro.

A cena foi tão estranha, que Roberto não reagiu. Ele viu 
pelo espelho que havia outra pessoa no quarto, vindo até ele, e 
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imaginou por um segundo que fosse aquela camareira esquisi-
ta, mas essa ideia se dissipou logo. Era um homem mal vestido, 
de cabelos castanhos bagunçados e sorriso torto. Roberto ainda 
estava estático e olhando pelo espelho, percebendo que um dos 
olhos do homem era verde e o outro castanho, quando este er-
gueu a faca e o atacou.

Ele atingiu o espelho, que se partiu em pedaços, enquanto 
Roberto jogava o próprio corpo para fora do banheiro e segura-
va-se com força à maçaneta, tentando impedir a saída do louco. 
A adrenalina fazia suas mãos tremerem e ele agarrou o telefone 
próximo, tencionando chamar a segurança do hotel, mas hesitou, 
e tornou a baixar o aparelho.

O banheiro estava em silêncio e o homem lá dentro não 
tentava abrir a porta. Roberto largou a maçaneta, cauteloso, e 
pegou um exemplar do seu livro, folheando até encontrar a foto 
de registro da polícia, a única foto de Chico Machado.

— Isso é loucura... — ele disse para si mesmo. Mas sabia 
que era o mesmo cabelo, o mesmo rosto, os mesmos olhos.

Sacudiu a cabeça, convencendo-se de que era impossível. 
A explicação só poderia ser outra: ele havia encontrado um per-
seguidor. E o perseguidor era louco e resolvera fantasiar-se de 
Chico Machado.

— Talvez até seja louco o suficiente para acreditar que é o 
tal — pegou o telefone e ligou para a recepção do hotel.

— King Edgar Hotel, boa noite. Lugosi falando — uma voz 
masculina o atendeu. 

— Aqui é do 201. Um homem invadiu o meu quarto — Ro-
berto sussurrava ao telefone. — Ele está no banheiro, você pode 
enviar o segurança, ou a polícia?

— Providenciarei que alguém suba imediatamente, senhor.
— Obrigado. vou descer para o lobby, por garantia.
— Aguardamos aqui, Sr. Machado — e desligou o telefone.
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Roberto se surpreendeu ao perceber que estava encarando 
o telefone em suas mãos, como se sua mente tivesse entrado em 
blecaute. 

Por que ele me chamou de Sr. Machado?, ele pensou. Sentia 
como se tivesse engolido uma pedra bem grande e olhou para o 
banheiro silencioso.

É impossível que ele esteja parado, esperando que a polícia 
venha.

— Eu chamei a polícia! — gritou. Nenhuma resposta.
Roberto passou a mão no rosto e apanhou o abajur da 

mesa. Abriu a porta do quarto, caso precisasse fugir, e se aproxi-
mou do banheiro. Com um movimento calculado, colocou a mão 
na maçaneta e empurrou a porta de supetão, erguendo o abajur 
acima da cabeça, pronto para atacar. Mas ninguém saiu de lá. 
Ficou parado, aguardando que o louco com a faca aparecesse, 
mas nada aconteceu. Afastou-se, repentinamente, com medo de 
ser emboscado e não conseguir ser tão heroico quanto imagina-
ra. Estava imaginando que o homem devia estar escondido na 
banheira, quando se deu conta de que o espelho estava intacto.

Mandou a precaução às favas e entrou no banheiro em tur-
bilhão, fazendo barulho, sacudindo o abajur e arrancando as cor-
tinas, mas não havia ninguém. Não havia o menor sinal do louco.

Roberto serviu-se de outro uísque, porque suas mãos reco-
meçaram a tremer. Fechou a porta do quarto e sentou-se na pol-
trona, olhando para o nada. Quase não teve tempo de se desviar, 
quando percebeu a sombra que vinha por trás. Jogou-se no chão 
e rolou, enquanto o louco esfaqueava a poltrona. Correu para o 
abajur, que largara sobre a cama, e virou-se para enfrentar seu 
agressor. mas ele sumira.

Caminhou devagar, abajur em punho, procurando qual-
quer sinal de onde o louco se escondera. Ele surgiu de trás das 
cortinas, correndo em direção a Roberto. Este golpeou com o 
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abajur, mas só atingiu o ar. Correu para a porta, tencionando 
uma rota rápida de fuga. Quando se voltou para o louco, ele ha-
via sumido outra vez.

— Não posso tirar os olhos dele, não posso tirar os olhos 
dele... — murmurava para si mesmo, disposto a resolver essa si-
tuação na próxima investida. Ele não tinha a menor ideia do que 
estava acontecendo, mas Chico Machado estava em seu quarto 
lhe atacando, e isso não era possível, já que ele estava morto há 
mais de vinte anos.

O assassino-morto-vivo veio para mais um ataque e Rober-
to mirou na faca, atingindo-a em cheio. Chico Machado não a 
soltou, mas foi o suficiente para Roberto sentir que aquilo era 
sólido demais para ser uma alucinação. Continuaram esgrimin-
do, abajur e faca, e Roberto tentava se aproximar da porta, mas 
acabou tropeçando no tapete. Enquanto caía, fez de tudo para 
não perder seu atacante de vista e, por isso, viu quando Chico 
Machado conseguiu afastar o abajur e enterrar a faca em seu es-
tômago, soltando uma gargalhada insana. Roberto vislumbrou 
aquela boca escancarada e viu que os dentes eram brilhantes e 
metálicos, como se fossem todos feitos de prata.

Caiu no chão, apertando o ferimento, mas Chico continu-
ava golpeando. Tentou rastejar para a porta, a dor cegando-o, 
enquanto Chico ria e enterrava a faca em suas costas. O quarto 
ficava cada vez mais escuro e Roberto chorava de medo. Quando 
a faca entrou em seu crânio, a dor foi lancinante, e surpreenden-
temente curta. 

ab

Acordou com o sol alto entrando pela janela e percebeu que 
dormira na poltrona. O livro caiu no chão quando se levantou e 
ele o juntou e colocou sobre a mesa, lembrando-se do pesadelo 
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que tivera: Chico Machado o perseguira e matara a facadas no 
quarto do hotel. Viu que só faltava meia hora para seu editor che-
gar e resolveu tomar um banho. Antes de entrar no banheiro, no 
entanto, alguém bateu à porta e ele foi atender. Era a camareira 
sem braços que ele vira na noite passada. Não pôde evitar de se 
perguntar como ela batera na porta.

— Pois não? — ele perguntou.
— A que horas o senhor vai sair, para que eu possa fazer a 

limpeza?
— Ahn... eu vou sair em mais ou menos uma hora. Você 

pode arrumar enquanto eu tomo banho, se quiser...
— Não. Eu volto mais tarde, Sr. Machado — e deu as costas 

para Roberto.
Ele ainda tencionou chamá-la para corrigir o nome, mas 

resolveu que não a queria mais por perto. Era até um alívio saber 
que ela ia esperar que ele saísse para vir ao quarto.

— Ok, então... — fechou a porta e ficou cismando por um 
momento, lembrando-se do pesadelo. Havia sido muito detalha-
do, ele quase podia sentir a faca entrando em sua carne outra 
vez. Até que aquilo daria uma boa história de terror, talvez pu-
desse escrevê-la depois.

Abriu a porta do banheiro e estacou, olhando para o espe-
lho. Chico Machado estava diante dele, olhando para ele. O úni-
co problema é que não havia mais ninguém ali. Era o seu próprio 
rosto com os olhos heterocrômicos e o cabelo castanho arrepiado. 
Aproximou-se do espelho, tateando, puxando o cabelo, beliscan-
do as bochechas, não podia ser real, mas era. Colocou a mão so-
bre o peito, perguntando-se se estaria tendo um infarto, um AVC 
ou algo assim. Correu para o livro sobre a mesa e procurou a 
foto. Quando a encontrou, sentiu que ia desmaiar e sentou-se na 
poltrona. Seu rosto de verdade estava ali, no livro. Voltou à capa, 
e o título do livro, Beto Mendes: o retrato de um escritor louco, o fez 
sentir o vômito subir pela garganta.
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Levantou-se sentindo a cabeça zonza e a respiração acele-
rada. Nada daquilo fazia sentido. Então ele era o assassino? Ele 
era Chico Machado?

Ouviu uma batida forte na porta e sentiu uma pontada no 
peito. Era a polícia, tinha que ser! Haviam descoberto que ele era 
Chico Machado e iam acusá-lo de todos os crimes cometidos, to-
dos os assassinatos. Como ele ia provar que o verdadeiro assas-
sino havia roubado seu rosto para incriminá-lo? Trancou-se no 
banheiro e deitou no chão, enrolado na cortina e chorando como 
um bebê. Não podia, não queria ir para a cadeia e ser acusado de 
todos aqueles crimes horrendos.

Olhou para o espelho e teve uma ideia. Não iam pegá-lo 
com vida. Se era para apodrecer, ele preferia que fosse debaixo 
da terra do que na cadeia. Enrolou o punho na cortina e socou 
o espelho, quebrando-o. Pegou o maior pedaço e sentou-se na 
banheira. Aquilo era melhor. Era uma boa ideia, ele pensou, en-
quanto enterrava o vidro na jugular e abria metade da garganta. 
Era melhor que cadeia.

ab

— Ei... moça? — Carlos chamou a camareira que ele e Ro-
berto haviam visto na noite anterior. — Você sabe se o Sr. Rober-
to Mendes saiu? Nós marcamos às dez, mas já estou batendo há 
algum tempo sem resposta.

— Eu não sei. Ele disse que ia sair.
— Certo... tudo bem, vou tentar ligar para o celular dele — 

e saiu andando em direção ao elevador.
— Hora de fazer a limpeza — Bela Price disse para si mes-

ma. Cinco minutos depois ela era vista saindo do 201. Ainda ha-
via muitos quartos para limpar. 
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Quarto 113

Vermelho escorrido das
 mentes de poetas mortos

Amanda Leonardi

É um quarto onde sua mente ganha vida própria, localizado 
em um hotel que dizem ser assombrado ou algo assim. Um tempo 
atrás, um escritor chamado William Wind enlouqueceu e se matou nes-
se quarto. Desde então, o lugar virou uma espécie de santuário à ficção, 
onde o pessoal se hospeda para escrever. Tome cuidado, dizem que é 
perigoso, principalmente para quem escreve terror, como você! Contam 
que, nesse quarto, a linha entre a ficção e a realidade desaparece. Tem 
uma lenda que diz que isso foi por causa do Wind. Ele falava que queria 
virar as palavras dele, de tanto que amava escrever. Ele dizia se sentir 
mais real nas letras do que na realidade. Tudo que restou dele foi a 
máquina de escrever.

Foi isso que um amigo me falou antes de eu resolver me 
hospedar no quarto 113 do King Edgar Hotel. Reservei o quarto 
por trinta dias. Não é que eu acredite em nada de sobrenatu-
ral, mas penso que, se um escritor enlouqueceu e se matou aqui, 
há alguma possibilidade de que a atmosfera do lugar influencie 
seus hóspedes. Talvez me trouxesse alguma inspiração para es-
crever. E logo que cheguei pude notar que, sim, isso é possível.

Até agora não vi nada de completamente sobrenatural 
no hotel ou no quarto. Fui bem recebido pelo senhor Vicente, 
o recepcionista, que me indicou a localização do quarto. Só me 
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incomodei um pouco com as luzes do corredor, que piscam de 
maneira estranha, mas isso é compreensível, é um prédio antigo, 
afinal. Chegando ao décimo primeiro andar, procurei pelo quar-
to e, ao ver o número 113 escrito em vermelho em uma porta de 
madeira, eu a abri. Entrei no quarto, liguei a luz, e tudo se tornou 
de um tom branco amarelado. A luz piscava de maneira incômo-
da algumas vezes, mas nada que fosse me tirar o sono. 

Larguei minha mala sobre a cama e, no canto oposto do 
quarto, vi uma escrivaninha, em cima da qual havia uma antiga 
máquina de escrever e algumas folhas. Que gentileza do pessoal 
do hotel! Eu disse ao recepcionista, pelo telefone, que vinha para 
cá para escrever e já deixaram até folhas para mim. A máquina é 
do escritor William Wind. Pesquisei na internet e havia fotos da 
famosa máquina de escrever dele, mas, mesmo que não tivesse 
visto fotos antes, não haveria como não saber a quem ela perten-
cera: há uma placa prateada com o nome do escritor gravado na 
parte da frente da máquina. Isso estaria em um museu se não 
tivesse se tornado propriedade do hotel. O escritor não tinha fa-
mília, e os donos do hotel gostaram da ideia de deixar a máquina 
aqui, no quarto onde ele terminou sua vida. A placa de metal 
com o nome de Wind reflete de relance meus olhos a observan-
do, como se olhasse de volta para mim. Como se me chamasse.

Cheguei ao hotel perto das onze da noite e, como estava 
sem sono nenhum, resolvi dar início logo à minha maratona de 
escrita. A máquina de escrever me chamava, queria se alimentar 
da minha mente, e eu, de suas letras. O quanto antes eu come-
çasse a escrever, melhor seria, afinal, me desafiei a escrever algo 
inesquecível aqui, inspirado pela atmosfera do lugar. Vai que é 
verdade aquilo sobre a linha entre a ficção e a realidade desapa-
recer neste quarto? Francamente, acredito que nem existe tal li-
nha, tudo o que vemos ou pensamos é ficção, pois não é real para 
todos. Se por acaso faz frio aqui, o frio será real para mim, mas o 
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calor ainda será real para alguém em outro lugar. Se uma pessoa 
é cega, seu mundo é escuro, mas há cores para quem enxerga. 
Assim ocorre com o que chamam de ficção: as histórias que cria-
mos são reais, pois pensamentos são vivos, vêm de mentes vivas, 
pulsantes. Portanto, a ficção só pode ser real, pois vem de cora-
ções reais. Assim como a realidade só pode ser fictícia, pois tudo 
é processado por nossas mentes, como histórias criadas por nós. 
Tudo é, afinal, processado e criado em mentes humanas, então 
por que não dizer que é tudo ficção? Pois dizer que tudo é real 
seria assustador demais. Mas dá no mesmo, a ficção vem de co-
rações humanos, é dor e sangue que viram letras e palavras que 
podem salvar quem as escreve ou quem as lê.

Tais reflexões me levaram a escrever sobre uma biblioteca 
surreal onde os livros estão ainda crus — ou seja, onde o sangue, 
os corações e mentes humanas ainda não foram transformados 
em palavras e estão assim, orgânicos e sangrentos ainda, dentro 
dos livros. E, das estantes, escorre o sangue contido dentro de 
cada palavra. Era para ser um conto metáfora, mas as descrições 
sangrentas dos livros acabaram tornando-o mais macabro do que 
eu esperava. Depois de escrever o conto, acabei escrevendo dois 
poemas, derramando um pouco de sangue em forma de letras 
— ou seja, poemas melancólicos, como costumo escrever. Passar 
o final da madrugada em um lugar onde um homem se matou 
me trouxe certa aflição. Talvez eu acabasse como ele também? 
Deixei os escritos em cima da mesinha de escrever do quarto e, 
pelas cinco da manhã, fui dormir. Não é que o lugar realmente 
traz mais inspiração? 

Ao acordar na manhã seguinte, ainda sonolento, fui pro-
curar os papéis com os escritos. Sem ligar a luz — pois havia já 
uma fraca luz da rua, de um céu nublado, iluminando o quarto 
pelas frestas da veneziana da janela —, fui até a mesinha de es-
crever e, para minha surpresa, os papéis com meus escritos não 
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estavam mais onde eu os deixara. Haviam sumido. Um estra-
nho ruído, entretanto, tomava conta do quarto. Era como uma 
batida, um som baixo e ritmado. Vinha de baixo da mesinha de 
escrever. Debaixo das tábuas da mesinha, que pareciam ter sido 
removidas e recolocadas no lugar. Era o som de um coração. Eu 
jurei que estava enlouquecendo, como poderia haver um coração 
batendo, vivo, embaixo das tábuas do quarto? Só posso estar en-
louquecendo, como o narrador de O coração denunciador, de Poe, 
ouvindo batidas de um coração morto. 

Eu sabia que coração era aquele. O meu próprio. Escrevi 
sobre palavras serem pedaços do nosso coração e sangue, agora 
meus escritos somem e eu escuto batidas de um coração vindas 
do chão! Por que do chão? Porque estou louco, misturando rea-
lidade com ficção, e a ficção que mais conheço é a de contos de 
terror. A atmosfera desse quarto enlouquece as pessoas, agora 
acho que sei por que um escritor se matou aqui, ele começou a 
achar que seus escritos eram reais. E não são? O que escrevemos, 
então, além do que existe em nossas mentes, em nossas almas? 
mas esse som de batidas de coração ecoando pelo quarto não 
pode ser real. Não pode! Está ficando cada vez mais alto, e minha 
cabeça dói. 

Olho novamente o piso sob a mesinha, agora resolvo ligar 
a luz e abrir os olhos de verdade, pois ainda estava sonolento e 
zonzo, e vejo que as tábuas estão no mesmo lugar de sempre. As 
páginas em cima da mesa, porém, estão todas em branco. Juro 
ter passado a noite escrevendo. será que algum funcionário do 
hotel entrou aqui e trocou as folhas escritas por folhas novas? To-
mei um café para me sentir mais desperto e resolvi escrever mais 
para ver o que realmente estava acontecendo. Escrevi um conto 
sobre um quarto onde, quando as luzes se apagam, os pesadelos 
tornam-se reais. Passei tarde e o início da noite escrevendo e revi-
sando o conto. Pensei como a ideia de que a lenda sobre o quarto 
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onde estou hospedado poder unir realidade e ficção se asseme-
lhava à deste que escrevi, onde pesadelos tornam-se reais. Tal 
ideia me deu calafrios, mas gostei, acho que esse lugar realmente 
me inspirou. Só espero que as folhas onde escrevi este conto não 
desapareçam como os poemas e o primeiro conto.

ab

Acabo de acordar, após um pesadelo em que um poeta 
escrevia seus poemas com sangue humano, com o sangue de 
suas próprias veias. O poeta cravava uma caneta no pulso e es-
crevia, escrevia, escrevia... até não ter mais forças para respirar. 
Ele nunca antes se sentira tão vivo quanto ao escrever com seu 
próprio sangue, quanto ao virar seus próprios poemas. Essa 
parte do sonho foi ótima, não foi por isso que digo que foi um 
pesadelo. Foi pela forma como ele me olhava, no sonho, antes de 
escrever. Seus olhos fixaram-se nos meus, e ele sorria de maneira 
mórbida e sarcástica, dizendo que não queria que eu o imitasse, 
mas sabia que eu não poderia evitar. Acordei tremendo e pen-
sando que era verdade, pois todos os escritores fazem isso, mais 
cedo ou mais tarde. Escrever com o próprio sangue, preenchen-
do palavras com sangue e dor.

Quando liguei a luz do quarto, fui para a mesinha de escre-
ver, mas sabia que, depois desse sonho, nada que eu escrevesse 
seria melhor do que aquilo escrito com meu sangue, literalmen-
te. Ainda é noite, está escuro lá fora. Se não estou enlouquecendo 
e este quarto realmente pode tornar a ficção em realidade, con-
siderando que antes de dormir escrevi sobre um lugar que torna 
pesadelos em realidade quando se apagam as luzes e agora tive 
um pesadelo que me perturba como um pêndulo afiado a descer 
sobre minha garganta, o que acontecerá quando eu apagar a luz? 
Sentado na cama, meu olhar cai sobre a máquina de escrever à 
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minha frente e, na placa com o nome de Wind, vejo o reflexo 
dos meus olhos outra vez. A expressão neles parece diferente do 
que sinto; eles parecem calmos, como se soubessem de algo que 
não sei, como se tivessem certeza do que acontecerá quando as 
luzes se apagarem. Só sei que enquanto eu não apagar a luz vou 
enlouquecer, temendo cada oscilar de luzes, cada relâmpago se-
guido por escuridão. E a maldita luz do quarto agora não para 
de oscilar.

Entre cada oscilação da luz a sombra da máquina de escre-
ver parece crescer e ganhar contornos diferentes. Aproximo-me 
da máquina e as letras parecem escorrer das teclas, avermelha-
das. Mas são meus olhos que doem com a oscilação da luz, só 
pode ser isso. Sombras não se movem sozinhas e letras não ficam 
vermelhas, não sangram, não buscam mais letras em veias san-
guíneas humanas para formar o oceano de letras e sangue que é 
este mundo... estou delirando, meus olhos ardem demais e mi-
nha cabeça está prestes a explodir. É melhor eu apagar a luz. Pelo 
menos no escuro não vemos o sangue se espalhar.
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Quarto 67
Constance

Luiza Canto

Ela estava deitada de costas na grama, encarando o véu 
nebuloso que, na verdade, era para ser o teto do quarto, suspirou 
e fechou os olhos o mais apertado que pôde. Não deveria estar se 
sentindo tão mal por ter matado duas pessoas, ela até fora mise-
ricordiosa deixando suzanne escapar.

Ouviu a porta sendo cuidadosamente aberta, sabia perfei-
tamente quem adentrava o quarto: Gregório.

Um calor gostoso tomou conta de seu corpo, realmente 
gostava do adolescente e tinha certeza de que o sentimento era 
recíproco, provavelmente era por isso que ele se hospedava na-
quele quarto uma ou duas vezes por semana.

Ela se sentou e encostou na cama, feita de galhos e musgos, 
que ficava mais próxima à janela, prendeu os cabelos pretos em 
um coque, mesmo sabendo que sua raiz ruiva ficaria mais evi-
dente, e sorriu para o rapaz.

Gregório, no entanto, estava muito sério, seus olhos pare-
ciam estar em um mundo bem distante. sentou-se lentamente 
em cima da cama perto da porta, coberta com um cobertor feito 
de algodão-doce rosa, que não combinava com o resto do quarto 
e que o garoto detestava.

— Constance, estávamos indo tão bem... por que você re-
grediu? — perguntou Gregório, aflito.
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A jovem sentiu uma estranha mistura de raiva e tristeza, 
não queria decepcionar a única pessoa que amava, mas como ele 
poderia entender a gravidade da situação?

Ela se levantou e sentou-se de frente para ele, na cama ao 
lado. Respirou fundo.

— Gregório, você tem que entender que é muito difícil con-
trolar meus nervos, principalmente quando atingem meu ponto 
fraco. Depois que me enforquei no banheiro deste quarto, não 
tenho como usar drogas para esquecer meu sofrimento.

— Já havíamos conversado sobre isso. Entendo a sua dor, o 
fato de você sempre ter se sentido invisível, sem importância no 
mundo. Mas você sabe que nem todo mundo tem a habilidade 
de ver os mortos. É por isso que as pessoas que se hospedam 
aqui não te veem.

Ela encarou o rapaz. Constance tinha dezessete anos quan-
do se matara, o fez depois que descobriu que seu professor de 
matemática e amante a havia enganado durante todo o tempo 
que passaram juntos. Sua família nunca se importou com ela e 
não tinha amigos. Mergulhada numa depressão profunda, co-
meçou a se mutilar e a usar LsD.

A morte não foi o fim para ela. Ficara presa naquele quarto 
imundo e estúpido, sem poder se anestesiar com coisa alguma e 
tendo que aguentar ser quase sempre invisível, além de presen-
ciar coisas estranhas, como rituais de magia negra, estupros e 
assassinatos (claro que ela matava todo mundo depois de assistir 
às cenas). A única coisa que conseguia fazer era mudar a decora-
ção. A faxineira disse para ela, uma vez, que isso se dava porque 
seu vínculo com aquele quarto maldito era profundo, o que im-
pedia que sua essência se fundisse à de outros suicidas do local.

— Você tem que controlar sua raiva — disse Gregório, en-
carando-a de volta.

— Que merda, Gregório. Você simplesmente chega aqui, 
porque ouviu histórias sobre uma menina assassina em um dos 



219219

KING EDGAR HOTEL

quartos do hotel, e tenta ser o terapeuta dela? Por que não che-
gou quando eu estava viva, vinte anos atrás? Quem te deu o 
direito de vir aqui e falar: você é bonita, você, na verdade tem um 
coração de ouro? Eu não tenho o coração de ouro porra nenhuma. 
Eu... eu mato gente! Eu odeio os seres humanos! Não tem como 
mudar isso!

— Claro que tem! Eu acredito em você! — gritou Gregório.
— Ah, é mesmo? — um sorriso sarcástico brotou nos lábios 

sem cor da jovem. — Então olhe para o chão.
A grama começou a virar lama misturada com musgo, um 

barulho gosmento invadiu os ouvidos de Gregório, assim como 
o pior cheiro que já sentira na vida, um cheiro podre, um cheiro 
de... cadáveres.

Vários cadáveres começaram a emergir, muitos estavam 
completamente podres, e a forma humana era irreconhecível, 
alguns estavam apenas parcialmente deteriorados, e dois deles, 
completamente novos, parecia que aquele jovem casal estava 
dormindo.

Chocado e nauseado, Gregório vomitou para o lado de 
fora da cama. Aquilo não era possível. 

— Aonde você achava que os cadáveres iam parar? — riu 
ela. — Olha esse aqui: matou um garotinho para vender os rins 
bem na cama que você está. Essa aqui teve um assassinato brutal, 
o mais horrível que já vi, depois de sucessivas horas de estupro, 
claro que o assassino (aquele ali) teve uma morte igualmente do-
lorosa. Aqui, cada quarto é um matadouro, seja ele sutil e lento 
como o do jogador de dados, ou torturante e obscuro como o da 
pobre mulher sofrendo ao lado do berço.

Gregório sentiu uma coisa estranha no peito. Era medo. 
Nunca havia sentindo medo daquela forma. Gotas de suor come-
çaram a brotar em diversas partes de seu corpo, ao mesmo tem-
po que todos os seus pelos se arrepiavam. Ele tinha que sair dali.
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Constance vasculhou o bolso de um dos corpos deteriora-
dos e tirou um canivete. Ela parecia conhecer muito bem cada 
um dos corpos ali presentes. 

Gregório desceu da cama, sentiu seus pés pisarem em al-
guns cadáveres e tropeçou, caindo por cima deles. Constance o 
alcançou rapidamente.

— Alguém já te disse que terapia nunca resolve nada?
Ela fez movimentos rápidos em sua direção repetidas ve-

zes. Ele sentiu vários pontos quentes em seu corpo, percebeu que 
era seu sangue quando um gosto metálico chegou à sua boca, 
sentiu dores fortes e agudas. 

Era tarde demais para qualquer reação, agora ele era só 
mais um corpo enterrado naquele chão de grama. Sua única cer-
teza: não seria o último.
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Quarto 197
Disputa interior
Verônica Cocucci Inamonico

— Deve ser por aqui — Rick não esperou qualquer respos-
ta antes de puxar sara pela mão.

Ao sair do elevador, ele havia ficado tenso. Seu toque dei-
xara de ser carinhoso e começava a machucar. Rick parecia fa-
miliar ao lugar, já que não olhava para as portas dos quartos em 
busca daquele que correspondia à chave.

muitas ideias começaram a tomar o pensamento da jovem 
que o acompanhava.

Um barulho no corredor fez com que Sara olhasse por cima 
do ombro. As lâmpadas falharam momentaneamente, fazendo-a 
querer fugir dali o mais rápido possível.

— Rick, não acho que…
— Por que não faz as honras, querida? — ele a interrompeu 

bruscamente, estendendo-lhe a chave. Seu sorriso estava diferen-
te; havia um quê de impaciência na expressão.

— Mas não deveríamos…? — Sara foi guiada pelos ombros 
até ficar diante da porta do quarto 197. Com as mãos trêmulas, 
colocou a chave na fechadura. — Rick, eu quero ir embora!

— É tarde demais — sussurrou ele em seu ouvido e ela 
sentiu uma picada ardida no pescoço.

Rick forçou a mão contra sua boca, impedindo-a de gritar. 
Ela sentiu tudo girar e sua visão foi escurecendo aos poucos.
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— Já estava na hora — Rick olhou aborrecido para o ho-
mem que abrira a porta. Odiava o fato de o irmão gêmeo ser tão 
controlador. 

Nick abriu espaço para que o irmão passasse com Sara e 
a colocasse na cama. Tinham poucos minutos para deixar tudo 
pronto. 

Deixaram-na seminua e com as mãos entrelaçadas sobre o 
abdômen.

— Quanto tempo ela fica apagada? — Nick sentou-se na 
borda da cama e folheou um velho caderno com capa de couro.

— O suficiente para passar pela pior parte — Rick trou-
xe as bacias de aço, o punhal e a caixa de pátina envelhecida, 
que abrigava uma pequena ampola com sangue. Restava pouco 
espaço para erros. Caso não conseguissem dessa vez, deveriam 
partir para outro país e recomeçar o processo. Uma longa lista de 
garotas desaparecidas estava se acumulando.

sara ouvia uma voz distante e distorcida. Não compreen-
dia o que era dito.

Ela não sentia seu corpo, mas não demorou muito para que 
se lembrasse de onde estava e de como havia ido parar ali. Seus 
olhos estavam embaçados quando ela os piscou pela primeira 
vez. Enxergou apenas dois vultos logo acima dela, movimentan-
do-se lentamente. Ela havia confiado em Rick…

Logo percebeu que havia dois Ricks, mas apenas um estava 
falando aquelas coisas estranhas. O outro a observava atentamente.

De repente, sentiu como se alguém a estivesse puxando 
para baixo, uma força enorme pressionava seu peito, deixando-a 
sem ar. Sara tentou debater-se, parecia pender perigosamente à 
beira de um abismo, mas alguém a puxava com toda a força para 
baixo. Seu corpo todo se esticava para todas as direções.

seus músculos pareciam prestes a rasgar. A dor a atingia 
em pulsos intensos e de tirar o fôlego.
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Seus olhos conseguiram focalizar e ela viu Rick diante de 
si. No momento em que seu corpo pareceu aproximar-se do dele, 
ele a segurou firmemente pelos pulsos, tornando a dor muito 
mais intensa.

— O que está acontecendo comigo? — ouviu-se pronun-
ciar uma voz mais rouca e aguda que a de sara.

Rick levou um susto ao ouvi-la falar.
— Está funcionando! — olhou sorridente para o irmão.
Algo continuava puxando-a para baixo. Sua visão ficou 

turva inesperadamente e seu pensamento foi dominado por fra-
ses, imagens e situações que rodavam como um filme. O filme da 
vida de uma pessoa, que não era Sara. 

Eram cenas de um passado distante, com campos, caste-
los e mansões. Rostos desconhecidos tomavam sua memória. 
sua cabeça estava prestes a explodir e ela apenas se perguntava 
por quê.

A névoa tornou-se mais intensa, enxergava apenas vultos, 
novamente, mas as vozes estavam ficando mais claras. Dentre as 
palavras que ouvia, dois nomes destacavam-se: Isabel e Anna.

Por mais que não lhe pertencessem, Sara sabia encaixá-los 
nos rostos que, agora, faziam parte de sua memória. Isabel era 
uma mulher de influência aristocrática, enquanto Anna, sempre 
ao seu lado, impunha respeito e medo.

Seus olhos voltaram a enxergar o quarto do hotel e, por um 
momento, as dores excruciantes em seu corpo cessaram. O cora-
ção batia depressa, a respiração era pesada. Sara nem sequer sou-
be de onde veio a descarga de adrenalina, mas, em poucos segun-
dos, estava virando-se na cama com uma rapidez inexplicável.

Ela escapou por entre os dois homens que a circundavam 
e, embora mal sentisse as pernas com toda a sensação de formi-
gamento, conseguiu dar alguns passos relativamente ágeis em 
direção ao que ela pensava ser a porta.
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Apesar de todas as vozes que gritavam em sua cabeça, Sara 
sabia que precisava sair dali naquele momento.

— Segure-a, Rick! — ouviu enquanto suas pernas amole-
ciam e a derrubavam no chão acarpetado.

A dor intensa voltou no momento em que seu corpo virou-
-se para cima bruscamente e ela gritou, agonizando, enquanto 
Rick a prendia com força contra o chão.

— Por que está fazendo isso comigo? — ela não sabia como, 
mas estava revidando o toque aprisionador do rapaz, deixando-
-o perplexo diante de tamanha força para tentar se libertar. — Eu 
não quero morrer!

Nick aproximou-se do irmão e começou a pronunciar as 
últimas palavras do ritual.

Mergulhou o polegar em uma das bacias que continha um 
líquido vermelho carmim e fez dois riscos paralelos debaixo dos 
olhos de Sara, embora a jovem se debatesse com violência.

Depois, mergulhou o dedo novamente, desta vez em um 
corte fino e profundo que o irmão havia feito no pulso esquerdo 
da moça e ouviu-a gritar em protesto. Cruzou as duas primeiras 
linhas com o sangue de Sara e fechou o caderno de couro com 
um baque surdo. Já havia memorizado a última frase.

No entanto, antes que pudesse dizê-la em alto e bom som, 
Sara interrompeu sua concentração com a voz distorcida:

— Isso não vai ficar assim!
Nick curvou-se sobre a jovem, sustentando seu olhar irado 

e perigoso com um sorriso de escárnio. Então, pousou levemente 
seu polegar sobre a testa de Sara e desenhou uma cruz de san-
gue, pronunciando as últimas palavras.

A cabeça da moça pendeu para trás em um movimento 
brusco, como se alguém a tivesse acertado com força, e o silêncio 
instalou-se no quarto.

— Está feito — Nick avisou pelo telefone e ambos aguardaram.

ab
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— O procedimento foi um sucesso, milady, ela está de volta!
Rick e Nick fizeram uma pequena mesura para a mulher 

parada à porta e, só então, ela atreveu-se a adentrar o quarto. 
Apesar da postura prepotente, era uma mulher no auge de seus 
cinquenta anos.

Seus olhos detiveram-se na jovem deitada sobre a cama. 
Sorriu com as possibilidades que se abriam diante de si. Após 
quatro séculos, elas finalmente se reencontrariam.

— Isabel… — ouviram sara sussurrar quase sem voz. 
Quando o corpo dela despertasse, não seria mais a jovem mo-
derna e aventureira que o habitaria, mas Anna Darvulia, temida 
e respeitada ocultista, principal responsável por todos eles esta-
rem de pé naquele cômodo. —... Bathory?

A jovem abriu seus olhos lentamente, mas eles pareciam 
duas sombras sob o dossel escuro e denso da cama. Ela sorriu na 
direção da mulher. Era a Condessa Bathory.

— Minha Senhora — a moça disse com cautela.
Seus olhos subiram um pouco mais, até se cruzarem com 

os de Rick. Sua expressão contorceu-se em desprezo e, ao erguer 
a mão para pressionar a têmpora, liberou uma enorme quanti-
dade de energia, arremessando tudo o que estava ao seu redor 
contra as paredes do quarto.

— Desgraçado! — levantou-se sem qualquer problema e ca-
minhou com passos duros e firmes na direção do rapaz, mantendo-o 
a alguns palmos do chão com um poder que nem sequer reconhecia.

— Senhorita Anna, eu não… — Rick parou de falar assim 
que ela estava a centímetros de seu rosto. Reparou como sua ex-
pressão parecia divertir-se com seu medo. — Sara?

— Decepcionado, querido? — a jovem sorriu. Rick obser-
vou seus olhos, agora, heterocromáticos. Enquanto um brilhava 
em um azul intenso, como os de Anna Darvulia, o outro era do 
mais vibrante castanho, como os da jovem Sara, que deveria ter 
partido no momento em que Nick chamara Anna de volta à vida.
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— Anna, querida, sou eu... Isabel — Sara virou-se para a 
mulher com um sorriso de deboche.

— Eu sei muito bem quem você é. Anna não está disponí-
vel agora — ela olhou para Rick e Nick, em cantos opostos do 
quarto. — Nem nunca mais. Entretanto, antes de partir, ela me 
ensinou muitas coisas.

— Não sei que brincadeira de mau gosto é essa, sua meni-
na insolente, mas eu exijo…

— Antes de listar suas ofensas, é bom que saiba que Anna 
me alertou sobre os seus interesses — Sara caminhou pelo quarto 
demoradamente antes de voltar-se à condessa. — Ela sabia que 
um dia seria chamada de volta e que você tinha conhecimento 
para tal feito. Entretanto, Anna não deixou que simplesmente a 
resgatassem do Inferno quando lhe fosse mais conveniente. Visto 
que é você que precisa de mim, e não o contrário. É melhor que 
me escute com a cautela e sabedoria que os séculos devem ter-lhe 
acumulado — ela não pôde evitar um riso debochado.

Isabel bufou.
— Eu vivo muito bem sem vocês, já o contrário não se apli-

ca. Se me matarem, morrerão junto. Anna amarrou-se a Isabel, 
mas sabia que a Condessa visaria apenas os próprios interesses, 
o que a deixaria à mercê de seus caprichos, podendo ser des-
cartada a qualquer momento. Então, uma vez reanimada, ela 
tornar-se-ia indispensável para a sobrevivência da própria Con-
dessa e de sua corte.

Todos trocaram olhares. Isabel parecia a mais propensa 
a aceitar aquela loucura e Sara achou melhor assim. Porque ela 
não facilitaria em nada suas vidas. Ainda sentia a presença de 
Anna dentro de si. Era como uma voz bem no fundo de sua men-
te, que agora fazia parte de quem ela era. Ao se olhar no espelho, 
teve a certeza de que estava marcada para sempre. O olho azul 
era sua cicatriz.
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— Sendo assim, será uma honra servi-la, milady — Isabel 
Bathory, após um longo tempo em silêncio, provavelmente pon-
derando as opções que lhe restavam, levantou-se da poltrona e 
fez uma reverência humilde diante de Sara, a qual foi acompa-
nhada prontamente por Rick e Nick. Era o suficiente.

Uma nova vida começava a partir dali.
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Quarto 198
Encontros
Ricardo Biazotto

O piar de uma coruja tirou a atenção de André e o fez se 
lembrar da infância, quando desenvolveu uma antipatia pela ave 
causada pela insistência de seu supersticioso pai. Ela estava repou-
sada sobre um poste, observando atentamente o King Edgar Hotel, 
e o rapaz não evitou o estranhamento, sabendo que isso não era co-
mum na capital. Ele também sorriu ao se lembrar dos comentários 
do falecido pai: Essa maldita representa a morte, meu filho.

Sempre foi encorajado a caçá-las, mas preferiu ignorar.
Ainda sorrindo, entrou na recepção, carregando uma mala, 

e caminhou em direção ao balcão de madeira antiga. Ao notá-lo, o 
recepcionista vicente Lugosi se levantou e o cumprimentou. Lu-
gosi sempre demonstrava alegria ao recebê-lo, apesar de a frieza 
do seu olhar ser assustadora, ao contrário de sua voz calma, que 
demonstrava a disposição do senhor em ajudar os hóspedes.

— Doutor André! Sabia que o senhor não se atrasaria.
— Como posso me atrasar para um novo encontro? — per-

guntou com o sotaque do interior.
— Tenho certeza de que uma bela ruiva aparecerá a qual-

quer momento — Lugosi entregou a chave ao hóspede, que sem 
responder o deixou para trás e caminhou ao elevador. Não preci-
sava alimentar o ego do recepcionista.

ab
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André não se importou com o sacolejar do elevador en-
quanto era levado ao 19º andar. Quando as portas se abriram, 
o corredor estava silencioso e as luzes piscavam, como se algo 
brincasse com os hóspedes. Estava acostumado com o cenário, 
por isso também o ignorou e foi ao quarto 198.

Mesmo ansioso pela chegada da ruiva que conheceu em 
um site de encontros sexuais, estar no quarto era suficiente para 
se sentir bem. Não era um local qualquer, afinal.

Logo que entrou, deixou sua mala no banheiro e caminhou 
em direção a uma escrivaninha, onde encontrou um livro que 
conheceu na primeira vez que se hospedou: Banho de Sangue: a 
História de Chico Machado. Com o exemplar em mãos, se sentou 
em uma poltrona de couro e abriu em uma página qualquer, po-
rém não conseguiu se concentrar. Sua atenção estava no passado 
e no motivo que o levava a se hospedar ali, apenas para ficar no 
mesmo quarto onde um ídolo passou uma noite.

No fundo se perguntou se seu ídolo se divertiu tanto quanto 
ele, mas, antes de chegar a uma conclusão, ouviu batidas na porta.

Deixando o livro de lado, abriu a porta e seu olhar se en-
controu com a ruiva de grandes olhos verdes. Seu vestido branco 
mal cobria as coxas e se destacava pelo generoso decote, deixan-
do parte dos seios à mostra. Por alguns instantes perdeu a razão 
e a puxou pelos braços, obrigando-a a iniciar o trabalho pelo qual 
seria paga.

Sem dizer nada, explorou as coxas da mulher, antes de che-
gar à lingerie vermelha que cobria o que desejava encontrar. Seus 
dedos eram hábeis e conseguiu ir além de um simples toque, 
afastando a lingerie para explorar seu sexo. Com os lábios, foi de 
encontro aos seios, mas ela o afastou e sussurrou:

— Não tenha pressa, pervertido! O que acha de uma bebida?

ab
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A sugestão da ruiva não poderia ter sido em um momento 
melhor, pois evitou que André se entregasse ao desejo.

Quando ela sugeriu a bebida, ele aproveitou para pedir li-
cença e ir ao banheiro, sem dar detalhes. Enquanto ela caminhou 
ao frigobar, onde encontrou uma garrafa de vinho e taças, André 
mexeu em sua mala e pegou um objeto. Um filme passou por sua 
cabeça, mas não deixou que as memórias o atrapalhassem.

Ao voltar para o quarto, André se deparou com a ruiva 
dançando sensualmente, como se mais alguém estivesse obser-
vando suas delicadas curvas. Sem pensar duas vezes, disparou 
em direção ao alvo.

O movimento rápido atraiu a atenção da mulher, que olhou 
para ele e viu um cutelo em uma das mãos. Com o susto deixou a 
taça cair ao chão, espalhando centenas de pedaços e manchando 
a madeira com o vinho que não chegou a apreciar.

Estava acostumada com ataques raivosos dos clientes, po-
rém isso era diferente. Em poucos segundos, André se aproxi-
mou e foi surpreendido com um toque macio tentando impedi-
-lo. Sua força era superior e não teve dificuldades de empurrá-la 
contra a parede. Com uma agilidade maior, se aproximou e, em 
um único golpe, acertou o cutelo no alvo. A lâmina se enterrou 
no pescoço, fazendo o sangue esguichar para todos os lados, en-
quanto a respiração paralisava e o corpo desfalecia.

Um sorriso se estampou no rosto do carrasco. Era sua séti-
ma vítima; todas assassinadas no mesmo local.

A noite, contudo, estava apenas começando.

ab

Após admirar o cadáver, André o levou ao banheiro, colo-
cando-o em um dos cantos. Ele se abaixou ao lado do corpo e com 
cuidado o despiu. Quando a mulher estava completamente nua, 
acariciou sua pele e depositou um beijo sobre os lábios sem vida.
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Sem ter motivos para enrolar, voltou a pegar o cutelo e, se 
aproveitando da habilidade incomum, cortou a mão direita da 
mulher em poucos golpes. Fez o mesmo com os braços e as per-
nas. Apenas quando os membros se separaram do tronco que ele 
também separou a cabeça.

Os pedaços espalhados voltaram a deixá-lo excitado, mas 
se levantou para jogá-los em uma banheira. Quando se deu por 
satisfeito, abriu a torneira e, com os olhos fechados, lavou as 
mãos e o rosto cuidadosamente, se livrando do sangue da vítima 
e do próprio suor. As luzes piscavam quando voltou a encarar 
seu reflexo e se assustou ao ver uma mão com as unhas pratea-
das em seu ombro.

Antes de reagir, sentiu um aperto forte e uma dor insu-
portável em sua clavícula. A dor o obrigou a desviar o olhar e o 
espanto, que era grande, se tornou ainda maior. A mulher que 
acabara de ser esquartejada estava novamente em pé, com as 
marcas dos cortes visíveis e seus pedaços mal encaixados no cor-
po coberto de sangue.

Talvez seja um sonho, disse a si mesmo. Isso não pode estar 
acontecendo.

Tentando compreender a situação, foi empurrado contra a 
parede e o choque causou um corte em seu supercílio esquerdo. 
Quando o corpo tombou para o lado oposto, foi de encontro à 
banheira e sentiu uma nova dor em sua cabeça.

Ainda no chão, André tentou aliviar a dor tocando as regi-
ões atingidas. O sangue escorria de seu supercílio e prejudicava 
a visão, porém prometeu a si mesmo que isso não terminaria as-
sim. Contudo novamente não teve tempo nem para se levantar. 
Quando apoiou suas mãos no piso gelado, sentiu um chute no 
meio de suas pernas e perdeu completamente o ar.

Sem a intenção de desistir da vingança, a ruiva desferiu 
chutes e socos no peito e no rosto do rapaz, que estava deitado 
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sem saber como criar uma reviravolta. Com esforço conseguiu 
ficar de joelhos, mas ela foi mais rápida e desferiu uma joelhada 
em sua boca, quebrando vários de seus dentes e o deixando es-
tirado no chão.

A ruiva apertou o pescoço dele com uma das mãos e o ar-
rastou de volta ao quarto, levantando-o sem dificuldades para 
jogá-lo contra a janela. Os cacos dos vidros opacos causaram no-
vos cortes em André, que se sentia desnorteado por viver um 
pesadelo.

Sentado sobre os cacos, ouviu o arrastar dos pés descalços 
e percebeu que ela caminhava em sua direção. A respiração de 
André estava pesada ao ser puxado pela camisa. Com as mãos, 
tentou se livrar, mas foi em vão.

Ele conseguia pensar apenas que as coisas não deveriam 
chegar a esse ponto. Estava seguindo os passos de um ídolo e ja-
mais poderia decepcioná-lo. Não quando tudo estava favorável.

No cômodo em que tantas mulheres foram assassinadas, 
André lutava contra a morte, apesar de as forças escaparem len-
tamente de suas mãos. No fundo torcia para ser apenas fanta-
sia do inconsciente, principalmente após ouvir uma voz que lhe 
causou arrepios:

— Você jamais deveria ter me dado esse desgosto — a re-
preensão o deixou atônito. A voz era familiar, mas André tinha 
certeza de que não era sua acompanhante. — Sabe o que você 
merece? Merece sofrer o mesmo que todas as garotas sofreram 
em suas mãos.

As mãos da mulher ainda envolviam André, que não seria 
capaz de responder a qualquer questionamento. Seu olhar mos-
trava que também tinha medos, inclusive da morte.

— Quando ele me convidou para um encontro romântico, 
imaginei que estava disposto a reconstruir o que se perdeu com 
os anos — a voz demonstrava que não tinha pressa em revelar 
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a verdade. — Fiquei feliz ao imaginar que nossa vida poderia 
voltar a ser a mesma dos primeiros anos, por isso me decepcionei 
tanto com as reais intenções.

Sem argumentar, André olhou no fundo dos olhos da mu-
lher e a suspeita se confirmou. Não encarava os olhos verdes da 
ruiva, mas um olhar cinzento que demonstrava apenas decepção.

— O suicídio do infeliz comprova que não passava de um 
homem fraco, por isso hoje sei que suas atitudes foram impulsio-
nadas por mentiras.

A acusação deixou André revoltado, porém, antes de ten-
tar se vingar, foi jogado contra a porta do quarto e voltou ao chão 
como se fosse uma marionete sem vida.

— O que dói em minha alma não é saber que fui assassina-
da. Nem mesmo a sensação de ser cortada é tão dolorosa quanto 
vê-lo assassinando mulheres parecidas comigo, como se eu fosse 
a culpada.

André continuava deitado de costas no chão quando a mu-
lher se sentou sobre o corpo e voltou a envolver o pescoço do 
moribundo. Com as duas mãos, ela o esganou, obstruindo a che-
gada de ar aos pulmões e aumentando a agonia sentida por ele. 
Seus olhos se reviravam, tamanha a sensação de desconforto em 
seu encontro com a morte.

Segundos depois, ela percebeu que havia concluído o obje-
tivo e se levantou para falar em voz alta:

— Saiba que eu nunca o traí e que você jamais deveria ter 
seguido os passos de seu pai, meu filho. Jamais…

A voz se extinguiu e todos os pedaços se desmontaram so-
bre André. A velocidade da queda fez a cabeça da ruiva rolar 
para debaixo da cama, enquanto os membros ficaram em volta 
do corpo masculino. Apenas o tronco permaneceu exatamente 
sobre o peito do rapaz, como se a proximidade de seus corações 
pudesse reverter os mal-entendidos.
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Apenas era tarde demais!
As luzes deixaram de piscar e o silêncio foi interrompido 

pelo piar de uma coruja, que adentrou pela janela quebrada e 
repousou sobre o rosto de André. Pela manhã, funcionários do 
hotel tentaram entrar no quarto para a limpeza, mas foram ata-
cados pela ave quando se aproximaram dos corpos. Por causa 
disso, o quarto 198 foi interditado em definitivo.
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Quarto 126
O casal

Marcelo Fernandes

— Querida, estamos atrasados para o filme! — diz o ho-
mem, impaciente, a voz rouca, e quando ele pronuncia filme o 
som sai como se os lábios lhe pesassem.

— Que filme vamos ver mesmo?
Era o tipo de pergunta que ela fazia para irritá-lo, pois sa-

bia muito bem a que assistiriam. Queria era deixá-lo com a sen-
sação de que estava insatisfeita — o que nesse caso era verdade. 

— Não me lembro do nome. É sobre um policial que quase 
morre e é transformado em robô— explicou, sem dizer o título. 

— Com Lendas da Paixão em cartaz, me faz comer em um 
restaurante de quinta e assistir a essa porcaria depois. 

— Não estamos amarrados, faça o que achar melhor. 
Ela respira fundo, incapaz de esbofetear-lhe a face, en-

quanto o homem rapidamente se desculpa, arrependido.
— Você está linda — diz ele e, quando ela pergunta se a 

achava muito magra, limita-se a mandar um beijo, mais um so-
pro do que um estalo. Nesse momento, no outro cômodo, um 
baque seco na parede é mais sentido do que ouvido. Incapazes 
de se mover, esperam, rezando para que nada invada a harmo-
nia daquela fria rotina. O homem toma a iniciativa e segue com 
o roteiro combinado na noite anterior: almoço, filme e um bom 
vinho para encerrar o sábado.

— Deixe pra lá, querida, foi apenas o vento. 
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— Que dia é hoje? — pergunta a mulher, ainda alterada. 
— Pra gente é sempre sábado. Ou feriado, se preferir. 
Um vazio que ele chama de sorriso lhe escapa dos lábios.

Meu nome é Vicente Lugosi e sou recepcionista no King Edgar 
Hotel. Desculpe, não sei exatamente há quanto tempo trabalho aqui. 
Vocês têm pressa, eu sei. Vejamos. Lembro-me de cada hóspede que pas-
sou por aquelas portas. A família chegou há muitos anos. Os pais vi-
nham na frente, discutindo, enquanto o garoto sentou-se no sofá. Logo 
se via que brigas eram comuns. O homem se aproxima e fixa os olhos em 
minha cicatriz. Essa aqui, em formato de meia-lua. Uma longa história. 
Mas vocês têm pressa. Sim. Sim. Ele pede um quarto para uma semana. 
A semana virou um mês e daí os anos passaram rapidamente. Uma vez 
vi o garoto, triste, e perguntei o que havia. Ele respondeu que os pais 
não se davam bem, por culpa dele. Partiu meu coração, aquele olhar. 
Por fim virou as costas depois de dizer que não sabia como ajudá-los. 
Coitado, tão jovem. Com o tempo, raramente os encontrava. Tentem 
entender. É um hotel grande, cheio de hóspedes. Como as contas eram 
pagas e não havia reclamações, era o que importava. Só me dei conta 
do problema hoje, passados, quanto? Vinte anos! Podemos continuar 
amanhã? Não tenho mais condições. Sim. Sim. Desculpem-me.

 
— Tudo bem, querido, é o seu dia, mas você me traz em um 

rodízio? Antigamente não iria nem sob tortura.
— Sabia que você iria gostar. O que você quer beber? — 

pergunta o homem. 
— Daria minha alma por um copo de cerveja — foi a res-

posta, de sinceridade atroz. 
A mulher era uma montanha-russa de emoções. Uma frase 

risonha podia ser seguida da mais contundente crítica. Depois 
de tantos anos juntos, principalmente as últimas duas décadas, 
aprendera a lidar com isso. Ele dizia experimente esse pedaço, ela 
abria a boca pastosa, agora esse palmito, ela virava o rosto. 
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— Você sabe que ele adorava palmito — disse a esposa, 
deixando o resto da frase no ar. 

Enquanto descrevia a maneira que ele usualmente cortava 
a pizza, um talho rápido e único, com pressão redobrada sobre 
a faca enquanto o garfo segurava a massa no lugar, a luz piscou 
duas vezes e por fim se apagou. A mulher gritou como se despe-
jasse anos de sofrimento de uma só vez.

— Vamos sair daqui. Deixemos a sobremesa! — disse por fim. 
— Sobremesa? — berrou a mulher. — Ao inferno com toda 

essa bobagem!
Enquanto o homem descrevia por onde teriam que passar, 

um som novamente cortou a escuridão, agora, porém, mais audível. 
— Ouviu isso? — balbucia ela. 
Diretamente da porta, vindo por onde a mulher gostaria 

que tivessem saído há muito tempo, pancadas eram ouvidas re-
petidamente. A leve taquicardia que sentiam, por conta do longo 
período sem ingerir líquido, era agora multiplicada pelo pânico 
— sensação que lhes era tão conhecida e os acompanhava noite e 
dia, até a divisão de tempo perder o sentido.

— Não aguento mais... — o tom de voz da mulher aumen-
tando. — Só falta você me dizer que está preocupado com a con-
ta, seu imbecil!

Ingrid Peterson. Sou gerente do King Edgar Hotel. Vocês sabem 
que não se deve perguntar a idade de uma mulher. Sou mais velha do 
que aparento, porém mais jovem do que me faço mostrar. Podemos ir ao 
ponto? Querem saber se eu conheço a família, certo? Encontrei-os duas 
vezes. A primeira no elevador. Eu descia em direção ao térreo quando a 
família entrou. Falavam justamente do filho, como se ele não estivesse 
ali. Queriam saber o que fazer com ele. Duas semanas depois o casal me 
procurou. Estavam sozinhos. Ele me explicou que gostariam de perma-
necer por tempo indeterminado. Disse que tiveram alguns desentendi-
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mentos com a vizinhança e que a casa havia sido invadida por vândalos, 
que ficaram satisfeitos em quebrar parte dos móveis. A esposa limitou-se 
a mover a cabeça para os lados, de tempos em tempos. Depois disso não 
pensei mais neles. Até ontem.

— Meu bem, tudo que eu lhe peço é para irmos ao cine-
ma— dizia o homem. — Acredito mesmo que precisamos dessa 
distração. 

Ela, levando em consideração a boa vontade do marido, 
acedeu. 

— Venha — disse, apoiando o ombro no dela. — Andemos. 
Percebe como é bom sentir a brisa batendo em nossos rostos, es-
palhando o cabelo?

—Você me acha feia? — perguntou de supetão. — Meu ca-
belo está tão ralo. Diga a verdade.

— Você é linda! — respondeu o marido. — Chegamos! 
Deixe que nos apreciem como um casal feliz. Percebe o cheiro do 
carpete? Ouve o burburinho? O barulho da máquina preparando 
a pipoca? Já estou com os ingressos. Sente-se! Consegue ouvir o 
projetor?

O marido cuidava para que tudo fosse perfeito. sabia da 
inconstância da companheira. O filme não era dos melhores, 
mas o único entre os lançamentos cujo roteiro ele conhecia. O 
homem se revezava entre filme e elogios e, como ato ensaiado, 
um impacto de metal se sobrepôs à voz dele. A claridade súbita 
cegou-os. Lá se fora a plateia, o filme e até o projetor. Cegos e 
entre gritos, deles e sabe-se mais de quem, tinham certeza de que 
havia alguém ao lado, espreitando-os. O som de uma respiração 
assustadoramente próximo.

Sou Bela Price. Se tiver que assinar fica mais difícil. Podemos ir 
logo com isso? Ainda tenho muitos quartos para pôr em ordem. E o 126, 
quando vão liberar? Espero deixar tudo pronto até amanhã. Não, nunca 
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havia conversado com eles. Encontrava o rapaz vez ou outra pelos cor-
redores. Até achei que o garoto tinha sido abandonado. Aceito um café. 
Bem forte, que de fraco basta meu estômago. Se vissem o que eu vi tam-
bém ficariam. Quando cheguei ao 12º, vi o homem saindo do quarto, que 
fazia anos não era arrumado por mim, muito nervoso, e deixou a porta 
entreaberta. Ah, a maldita curiosidade. Desculpe o palavreado. Fui até 
lá e não tive dúvida de que demoraria bem mais de cinco minutos para 
arrumar aquele apartamento. A sala estava um caos e na parede várias 
perfurações. O quarto estava trancado. Do outro lado ouvi um chiado. 
Pareciam gatos quando choram por causa de leite. Aproximei-me e sen-
ti um cheiro horrível. Meu cartão abre apenas as portas externas. Saí 
antes de a pessoa voltar e avisei a Dona Ingrid. E aqui estamos. Posso 
subir pra arrumar a bagunça?

Meu nome é Alan Straub e sou um dos proprietários do hotel. 
Apesar de ter vivido quase um século, nunca vi tamanho horror. Uma 
família se mudou para o quarto 126 há vinte anos e desde então não 
se ouviu mais falar deles. Eram discretos, mas enquanto moraram em 
uma mansão as brigas eram constantes, soube durante as investigações. 
A polícia fora várias vezes chamada e, na derradeira, a casa estava tão 
destruída que era impossível passar a noite. O garoto estava assustado, 
mas ia se acalmando, diante da perspectiva de ficar em um hotel, onde, 
acreditava, o regulamento rígido impediria novas desavenças. Mal se 
instalaram e as brigas recomeçaram. Mesmo sem violência física, o tom 
das ameaças subia cada vez mais. Nunca se soube o porquê de tanto ódio. 

Ainda restam algumas lacunas, mas o fato é que a criança teve 
acesso a um produto químico que causou paralisia momentânea. O ca-
sal, ao acordar, estava firmemente amarrado à cama, onde permaneceu 
por vinte anos! Só foram encontrados por conta de um ataque de ner-
vos que o garoto, já com 32 anos, sofreu. A causa: o dinheiro acabara. 
Ninguém sentiu falta do casal e, ao contrário, parece que sentiram certo 
alívio. Os poucos familiares inclusive.
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Fui um dos primeiros a entrar no quarto. Jamais esquecerei o 
estado do casal. Estavam tão magros e vestidos em farrapos que pensei 
tratar-se de bonecos. Os ossos à mostra, cobertos por uma pele finíssi-
ma. Ainda não é possível saber com o que o garoto os alimentava — os 
funcionários o viam com sacolas de compras regularmente. Mal tinham 
cabelos e também não tinham dentes. O cheiro, insuportável. Marido 
e mulher nadavam em fezes, que não se limitava à cama, mas estavam 
também nas paredes e no teto. O garoto desapareceu.

Como o casal passou o tempo nesses vinte anos? Do que falavam? 
Gostaria de saber o que passava pela cabeça de ambos. E, o mais incrível, 
o homem, ao me ver, repetiu o mesmo que dissera aos policiais:

— Por favor, nos deixe ficar.
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Quarto 130
A vingança de Lilith

Andréa Bertoldo

Em um luxuoso quarto, cuja decoração mais lembrava um 
motel sadomasoquista no próprio inferno, a julgar pelos varia-
dos instrumentos de dor e prazer espalhados, um exótico casal 
transava com muita animação ao som altíssimo de uma versão 
punk-gótica do sucesso dos Rolling Stones, Sympathy for the Devil. 

A mulher, jovem na aparência, apesar da maquiagem pe-
sada, se colocava por cima na maioria das vezes, fazendo jus ao 
seu nome gritado em alto e bom som por seu parceiro em mais 
um êxtase apoteótico. 

— LILITH!
Ela soltou um grito inumano junto com ele. Largando-se 

no peito de seu amado Lestat, relaxada e feliz, Lilith brincou, er-
guendo uma sobrancelha fina e bem delineada, observando que 
ele ainda se encontrava bem animado após toda a ação que já se 
prolongava por boa parte da noite. 

— Humm... Você é realmente incansável, milord! Nada 
como fazer amor com um vampiro... 

— Digo o mesmo, minha querida... Mas afinal, quando vai 
me dizer o que pretende fazer com nosso... convidado?

— Paciência, querido... — ela sorriu, enigmática. — Logo 
verá... Não quero expor tudo de uma vez... Aqui, sinto, às vezes, 
como se estivéssemos sendo observados por centenas de olhos... 
Como se fôssemos personagens de um livro sendo lido neste 
exato momento. 
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Ambos deram uma olhada rápida para cima, entreolhan-
do-se e rindo em seguida do absurdo da situação. 

— Você tem cada ideia... Bem, não deveríamos nos escon-
der no subsolo agora? Já está quase amanhecendo e sinto que ele 
já se encontra bem próximo do hotel... 

— Oh, ok... Acho que dará pra ele sentir bem o meu perfu-
me e algo mais... Isso deixará meu irmãozinho louco... Adam não 
perde por esperar... 

— Gostaria que me deixasse cuidar dele pessoalmente... 
Queria fazê-lo pagar por ter abusado de você durante tanto tem-
po e ainda ter encomendado sua morte. 

— O que iria fazer não chega nem perto do inferno que pla-
nejo pra ele, amor... Aguarde e verá... — disse maliciosa, levando 
a mão atrevida até Lestat. 

O rapaz gemeu baixinho, o olhar em brasa. 
— Pare ou ele vai acabar nos pegando aqui ainda. 
— Estraga-prazeres. Achei que gostasse de viver perigosa-

mente... 
— Sabe que gosto — ele riu, mas logo parou ao ouvir o te-

lefone do quarto tocar. — mas seu irmão já está na recepção. Essa 
chamada é o sinal de meu amigo Vicente. 

— O que estamos esperando?— disse, vestindo-se. — Dei-
xemos que ele se divirta por enquanto... Tomara que sonhe bas-
tante comigo... Porque a partir de amanhã só terá pesadelos... 

Do lado de fora, encontram a camareira. Lestat, parecendo 
conhecê-la, colocou uma nota de cem reais no bolso do uniforme 
da criada. 

— Capriche na arrumação, querida Bela... Mas certifique-
-se de que o aroma... especial que deixamos permaneça no am-
biente, tudo bem?

Ela concordou com a cabeça, um sorriso quase imperceptí-
vel nos lábios finos, um leve rubor na face enrugada. 
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— Como ela faz isso?— perguntou Lilith, quando Bela en-
trou para cumprir sua tarefa. 

— Nem pergunte. Venha! Ele chegou. 
mal tiveram tempo de se esconder antes que a porta do 

elevador se abrisse dando passagem a um homem alto de terno 
escuro, um Armani legítimo. Era até bem-apessoado, mas o que 
mais chamava atenção eram os olhos: frios como gelo e cinzentos 
como o brilho do aço, de que pareciam feitos seus nervos. Ele ca-
minhava a passos firmes pelo corredor, sem se importar com as 
luzes que subitamente começaram a piscar, deixando o ambiente 
à meia-luz. 

Ele olhou em volta, desconfiado, como se pressentisse algo, 
mas, como nada visse, além da camareira, que já terminara seu 
serviço, pegou a chave, vermelha e negra, do quarto 130 e entrou. 

Aquela vadia adorava se hospedar aqui junto com aquele traidor 
miserável quando tinham serviço em São Paulo... — pensava ele, ao 
olhar em volta. A camareira fizera um excelente trabalho transfor-
mando o caos anterior num aposento impecavelmente arrumado. 

Ele não tirava a irmã da cabeça desde que mandara que seu 
segundo melhor assassino desse cabo dela. Ele sabia do caso dos 
dois. Justamente por isso, ordenara que ele a matasse, já sabendo 
do forte código de ética do sombrio Lestat. 

Ela era minha! Como se atreveu a me trocar por aquele ser inferior?
Adam inspirou profundamente, tentando conter a irritação 

que aquele lugar lhe provocava, mas, afinal, por que o deputado 
Villar, seu melhor cliente, marcara encontro justamente naquele 
maldito hotel?

Foi então que sentiu... 
Quê?!?— pensou, começando a tossir. — Como... Esse é o 

perfume de Leila... A minha Lilith! E sexo... Tudo aqui cheira a sexo!
Porém, examinando o quarto, tudo parecia limpo... Aquilo 

não fazia sentido algum. 
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Maldição! Vou reclamar com a gerente desta espelunca depois.
Resolveu deitar-se, então. Não sem antes ir ao banheiro la-

var o rosto para tentar relaxar um pouco. Quando se mirou no 
espelho, ele viu...

— Leila?!
Nada. Esfregou os olhos e confirmou que continuava so-

zinho. Podia jurar tê-la visto no espelho, rindo dele. Devia estar 
mesmo cansado depois do longo voo de Londres até São Paulo. 
Resolveu ligar para seu cliente vIP assim que acordasse e encon-
trá-lo longe dali. 

ab

Num canto reservado do sombrio subsolo, Lestat recebia 
sua parceira para passarem o dia. 

— Já estava preocupado. Por que demorou?— perguntou 
Lestat. 

— Resolvi dar um alô pro mano... — fazendo cara de ino-
cente enquanto se aninhava junto ao parceiro. 

— Boa garota... — ele sorriu. — À noite começamos?
— Mal posso esperar... Bom dia, milord — e dormiu. 
No decorrer do dia, Adam imaginou que estivesse ficando 

louco. Por todo lugar via Lilith, toda moça, parecida ou não, à 
primeira vista era ela, engano que era logo desfeito ao olhar de 
novo. Isso porque, antes de descer, a vampira o hipnotizou para 
que assim ocorresse. O inferno estava apenas começando... 

Como se não bastasse, ligara para o deputado — na verda-
de, Lestat, que conseguira desviar a chamada para o seu celular 
— e este, irredutível, insistira no encontro naquele hotel, e ainda 
o adiara para dali a três dias, alegando compromissos urgentes. 
Se o pagamento não fosse sempre tão gordo, desistiria. 

À noitinha resolveu pedir uma prostituta como era de seu 
costume, para aliviar as tensões do trabalho. Quando a garota chegou, 
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ele pediu que entrasse e novamente o que viu foi o rosto da irmã 
que ele mandara matar. Abalado em sua fleuma habitual, ele re-
cuou, como se visse um fantasma. A moça o olhou, assustada. 
Estaria ele drogado?

Como profissional que era, ela sabia bem como lidar com 
todo tipo de lunático e foi com habilidade e delicadeza que ela 
soube se aproximar, envolvendo-o, seduzindo-o, até que ele es-
quecesse as ilusões e a jogasse na cama com toda fúria e desejo 
que lhe eram costumeiros, porém... 

— Não se preocupe — disse a jovem. — Isso acontece com 
qualquer um. Não se martirize, meu bem... Podemos tentar de 
novo, se quiser... 

Ele a olhou com ódio, como se a culpa de ter falhado como 
homem fosse dela. Daquela vadia imunda e da defunta irmã, 
que não saía da sua cabeça. Como um louco, ele a agarrou pelo 
pescoço, prensando-a contra o colchão, sufocando-a, até que ela 
parou de se debater... 

Praguejando, ele tomou as providências para se livrar do 
corpo. Para ele, isso não era difícil. 

Essa guerra psicológica se repetiu durante mais dois dias... 
As ilusões, cada vez mais frequentes e realistas. Até que na ter-
ceira noite, Adam que, afinal, esperava seu cliente, abriu a porta 
para uma dominatrix mascarada. 

Ela foi entrando, fluida e sinuosa, como um felino. Deu 
uma boa olhada nele e ficou satisfeita com o que viu: mais ma-
gro, despenteado, barba por fazer, olhos fundos e esgazeados. 
Ele estava no ponto. 

— Não pedi uma prostituta hoje — disse com a voz um 
tanto alterada. — Estou esperando...

— Nem eu que você invadisse meu quarto e de minha irmã 
Eva todas as noites dos dez aos quatorze anos ou que mandasse 
me matar só porque eu me atrevi a me tornar melhor do que 
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você, o suficiente para expulsá-lo a pontapés... Você nunca se 
conformou, não foi, maninho? Não se preocupe com seu cliente 
importante... O deputado nem se lembra que o convocou...

— Não pode ser... É outra alucinação... Você está morta!
— Estou — disse Lilith, arrancando a máscara. — Graças a 

você. Hora de retribuir o favor. 
Ele tentou recuar e fugir, mas seu corpo não obedecia. 

Como uma marionete, viu-se forçado a ir para a cama, onde logo 
se viu nu e com as mãos e pés algemados. 

— Muito bem... Era assim que você gostava de fazer co-
migo, não é?— ela o rodeava, brandindo o chicote de vez em 
quando. 

— Vai me matar?— Adam ainda desafiou-a. — Sozinha ou 
com seu amante? Onde ele está?

— Aqui — Lestat saiu das sombras e foi até Lilith, enlaçan-
do-a pela cintura. — mas não iremos matá-lo. Ela irá. 

Uma figura pálida adentrou o quarto, esfarrapada, suja, 
olhar vazio e parado, fixo no homem preso à cama. Estava mo-
lhada e inchada, lábios azulados, como se tivesse sido afogada.

A um sinal de Lilith, atirou-se sobre ele, cumprindo o ofí-
cio que exerceu em vida. Após horas, num misto de medo, dor e 
prazer, Adam se sentia prestes a atingir o clímax, mas havia algo 
errado. Não conseguia. 

— P-Por favor... — implorou. 
— Não — Lilith respondeu, glacial. 
— Vou... explodir! Preciso... Argh! Por Deus! — gritava, 

desesperado, os olhos revirando, a pele passando de avermelha-
da a roxa, sob o incansável ataque sensual. 

— Deus não está aqui, querido... — ela riu, as presas à mos-
tra. — Mas Lúcifer espera por sua alma. Adeus, Adam. 

— LILITH! AAAARRGHHH!— gritou, pela última vez, 
sentindo cada vaso sanguíneo implodir em seu cérebro e corpo. 
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Lestat suspirou olhando dos restos para sua parceira. 
— Pena desperdiçarmos tanto sangue... 
— Sangue podre — ela respondeu, torcendo o nariz com 

desprezo. Merecemos coisa melhor. Vamos. O trabalho de um 
assassino profissional nunca termina. 

Agora vingada, sentia-se livre, afinal. Hora de partir. 
— Tem razão, minha dama. Antes precisamos agradecer ao 

meu amigo da recepção e a monsieurs Koontz e Straub, os donos 
deste hotel. Eles me deviam mesmo um favor... Depois, Paris nos 
espera. Allez!
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Quarto 77
A psicoterapia

Ricardo Celestino

Trabalho como psicólogo em minha clínica, na Zona Sul de 
São Paulo. Sou o que chamariam de um profissional regular: leio 
artigos esporadicamente e me interesso por revistas que polemi-
zam curas milagrosas. Durante meus cinco anos de graduação, 
aprendi um método poético de como exercer minha função e o 
repito com frequência diária, o que tem dado certo. Profissional-
mente, atendo às expectativas dos meus clientes e envergonho os 
pesquisadores em atuação.

À medida que conheço os monstros inconscientes de meu 
apalermado, busco convencê-lo a aceitar a vida e seus despra-
zeres. A conformação é a diretriz que move o mundo. São os in-
conformados que engordam minha conta bancária mês a mês. Se 
aceitassem mais e questionassem menos, encontrariam a felici-
dade suprema. Essa é minha leitura de Buda a Jesus Cristo, com 
as variáveis dos grandes pensadores de minha área. Se a pesqui-
sa me contradiz, é porque não se conformaram de minha razão.

Uma de minhas pacientes mais inconformadas foi Chris. 
Com aproximadamente 28 anos, estava naquela fase da vida que 
buscamos os sentidos mais sórdidos e fantasiosos para as coisas 
mais simples e banais: tinha tendências suicidas claras no compor-
tamento cotidiano. Dedicou-se a organizar mentalmente maneiras 
de acabar com a própria existência, sempre com a justificativa de 
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que o mundo e as pessoas não a compreendiam. O fato de ter 
encontrado essa disposição e diagnosticá-la assim, fez com que 
ela repensasse certos atos cotidianos e melhorasse a maneira de 
enxergar a vida. sempre fui um apreciador da vida e mostrava a 
ela que aquilo que ela planejava e dizia ser um bem-estar social 
era canalizado pela sociedade como incorreto, imoral e torto. 

Foi difícil atingir aquela mulher. As terapias tradicionais, 
como sentar em um divã e desabafar, não funcionavam. Tinham 
efeito reverso na mente daquele ser-humano complexo, que qua-
se sempre saía da consulta já com planos mirabolantes de beber 
até cair ou se drogar até parar num hospital. Talvez, se eu me 
dedicasse a ampliar os limites de minha retórica, saberia lidar 
com isso. Contudo, se eu fosse um psicólogo dedicado aos es-
tudos mais profundos, não teria o tempo que tenho para viver 
e executar outras atividades e não ser um estereótipo freudiano.

Para curar Chris, notei que precisaria reviver as experiências 
que ela tinha com seu ex-namorado. Algumas. As mais marcantes. 
Foi a partir do rompimento dessa relação que as experiências sui-
cidas começaram. Isso tornava nossas consultas mais interativas, 
pois a cada encontro havia uma surpresa diferente: uma dinâmica, 
um vestuário, uma foto e, dessa vez, um lugar. Minha missão era 
mostrar à paciente que sua vida presente era muito melhor que a 
passada. A missão dela, aceitar meu ponto de vista. 

Nas primeiras consultas, ela me relatou que eles costuma-
vam fazer amor em hotéis baratos, no centro da cidade. Era uma 
espécie de falta de dinheiro que acabou se tornando um fetiche 
que lhes alimentava o apetite sexual. Vi, no meu íntimo, aquele 
relato como um aconselhamento para minha vida amorosa, em-
bora meu semblante fosse sempre de uma negação catedrática. 

Decidi, então, levá-la ao King Edgar Hotel — localizado no 
centro velho de São Paulo, sem muito luxo, sem nenhuma refe-
rência —, com o cuidado de não realizar reservas, aparentando 
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a impulsividade que os acometia ao escolherem hotéis bizarros. 
Iríamos realizar a próxima consulta no quarto do hotel, regados 
a salgadinhos e cervejas baratas. Era assim que ela relatava suas 
experiências sexuais. Minha intenção era que fechássemos uma 
diária que lhe rememorasse as antigas experiências, tal qual pas-
sariam a ser: um saco completo.

Chegamos ao hotel pouco depois das 14h00. Na recepção, 
fomos atendidos por Vincent Lugosi, que recebemos com a antíte-
se do dó e do estranhamento. Saltava em meus olhos a cicatriz que 
lhe deformara o rosto em uma espécie de meia-lua na bochecha. 
Era uma marca que não distinguia atrocidade nem delicadeza. 
Diante daquelas bochechas, pude perceber uma síntese do que era 
a vida social daquele sujeito: o entremeio da tortura e da sacieda-
de em permanecer, durante horas, em um cubículo quadrado sem 
muitas atividades. O limiar do grotesco e do cômico, ante à du-
pla desgraça de ser vítima de uma agressividade que lhe deixou 
marca ainda mais bizarra. Lugosi não nos dirigiu muitas palavras. 
Apontou-nos para um quadro cheio de chaves. Chris escolheu o 
77. Chamou-lhe atenção o chaveiro, que contava com um grande 
moicano punk. Sim. Minha paciente era punk, o estereótipo mais 
profundo da contracultura mal inserida em qualquer sociedade 
apresentável. A minha paciente estava presa nas emoções e expe-
riências de sua adolescência e de sua vida universitária.

— Aproveitem a estadia. 
Chris me deu a chave para que eu abrisse o quarto. Era 

assim que ela e seu ex-parceiro faziam. O vestido preto de alças 
que ela usava naquela noite, somado aos cabelos amarelos com a 
raiz escura, a fazia combinar com o cenário rústico daquele hotel. 
Notei que ela se comportava como que fantasiada, em um êxtase 
dissimétrico entre a estranheza e a liberdade. Nem bem virei a 
chave e ouvimos, espalhada pelo quarto 77, a potência polifônica 
de todos os instrumentos da canção I wanna be sedated, em baixa 
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rotação e em instrumentos clássicos. Reconheci a música, pois 
Ramones, embora fosse punk, conseguira marcar a memória so-
cial de um grupo seleto de estudantes-pesquisadores, do qual eu 
participava, em tempos de faculdade de psicologia. Agarrei-me 
em uma busca de sentido e concluí que aquele hotel personali-
zava os quartos com seus chaveiros e, incrivelmente, combinava 
a inconsciência de seus acomodados. Pelo menos, de dois deles. 
Comecei a enxergar qualidades naquele lugar.

Entramos. O quarto, surrealmente, contava com um núme-
ro grande de quadros brancos. Era como uma sala de estar com 
sete telas vazias distribuídas pelo ambiente, duas em cada uma 
das paredes, com exceção para a da porta. Eu admirava o espaço, 
mas me sentia zonzo diante daquela ausência de espiritualidade 
artística. A falta de conexão que aquele lugar tinha com qual-
quer tipo de quarto de hotel não terminava aí. No centro da sala-
-quarto, havia uma mesa de jantar que comportava dez pessoas, 
servida de um banquete de frutas, bebidas e doces do mais alto 
requinte. O meu sorriso espontâneo despertou o gozo de meu 
inconsciente. Trocamos olhares e notamos que aquela cena sinte-
tizava efeitos de sentido conflitantes.

— Mas que porra é essa? — Chris relatou que aquele am-
biente a fazia lembrar de seu pai: um proletário simples, de for-
mação moral e ética invejavelmente tradicional, que valorizava 
tudo aquilo como um padrão ideal jamais alcançado e envergo-
nhava-se de uma filha com o estereótipo que ela assumia.

— Vejo que o ambiente lhe acende desconfortos emocio-
nais — consegui, naquela intervenção, espaço para o início da 
terapia. — Por favor, vamos nos sentar e, enquanto iniciamos 
nossa sessão, aproveitamos o serviço de quarto que nos é ofereci-
do — arrastei uma das cadeiras para Chris e me sentei em outra.

— Eu não quero me sentar. Este lugar não me agrada. Esta 
música me deixa zonza. Desculpe...
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— Eu acho que esse é o ambiente adequado para nossa 
conversa — sorri e apanhei uma maçã.

— Não. Eu vou embora. 
Mas a porta estava trancada. Olhou-me e soube traduzir 

minha ausência de ação como uma maneira forçosa de sentar-se 
e enfrentar a consulta. Sentou do outro lado da mesa e ficamos 
um em frente ao outro.

— Chris, não é mais conveniente comportar-se bem a um 
convite, mesmo que não se sinta à vontade em fazê-lo?

— Não. É um saco. Não sei qual sua dificuldade de enten-
der que minha vida é como um pulsar sinestésico e tempestivo, 
uma ansiedade que precisa ser saciada acima de quaisquer regras.

— É muito mais difícil viver bem, tentando ultrapassar os 
limites impostos pela regra do jogo. Não conseguimos ser felizes 
a vida inteira. Temos que aprender a lidar com as inconveniên-
cias do mundo. Nos adequar a ele.

— Pra mim isso é muito difícil — notei que Chris se apos-
sara de uma faca e deixara uma maçã próxima de seu prato de 
porcelana. — Já tentei me adequar. Já pensei em planejar minha 
vida sem extrapolar o limite da normalidade. me dediquei a co-
nhecer alguém, ter filhos, uma família. Prestei vestibular em uma 
faculdade que meu pai acreditava ser a mais adequada. Tudo isso 
pra quê? Só me trouxe mais dúvidas e insatisfações emocionais.

— Isso é maravilhoso, Chris — sorri e dei a primeira mor-
dida na maçã. — Notou que a música nem sequer começou? As-
sim é a vida. Passamos por experiências desagradáveis e, quando 
mergulhados nelas, temos a sensação de que caímos em direção 
a um abismo. Oras! Nem sequer conhecemos toda a música para 
começarmos a julgar...

— Me desagrada. Não há nada de maravilhoso em dedicar 
sua vida, quase em tempo integral, a ritmos que você não deseja 
dançar — correu a lâmina da faca sobre a testa, abrindo um pro-
fundo corte que fez escorrer tiras grossas de sangue sobre os olhos.
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— Não! Não faça isso! Olha o que está fazendo! — tentei 
mover-me até ela, tirar-lhe a faca, mas estranhamente mantive-
-me em meu lugar e decidi continuar as colocações. — Essa sua 
atitude é no mínimo... Eu não sei. Não tenho palavras que podem 
confortar uma alma tão dedicada ao avesso! Entendo sua me-
táfora! Entendo! A vida é realmente ruim, querida. No entanto, 
devemos nos adequar a ela! Vestir os papéis que nos são impos-
tos! Aproveitar as brechas que nos são dadas e sermos felizes no 
instante que é permitido. Quer ser feliz pra sempre? Impossível! 

— Eu quero ser feliz sempre! — Chris gritou com mais for-
ça e abriu ainda mais o corte em sua testa, numa transversal que 
circularia todo o entorno de sua circunferência craniana.

— Veja só! Tem o comportamento de uma criança mimada! 
— bati com as mãos na mesa e levantei. Não para ajudá-la, mas 
para repreendê-la daquelas palavras insensatas. — Você é ridí-
cula! se coloca frágil como uma casca de ovo! Não aguenta uma 
batida sequer e... desisto! Garota, acorde! Largue esses trajes que 
mais te fantasiam que te representam! Não perca tempo com es-
sas reflexões filosóficas baratas! Faça um currículo! Arrume um 
emprego! Seja útil, sua desgraçada! Seja útil para alguma coisa! 
Pense certo! Reflita certo! Filha da puta!

Enquanto eu falava, ela continuava contornando sua cabe-
ça com a faca e pintava todo o ambiente com seus respingos de 
sangue e dor. Era uma dor contida. Notei que não chorava, mas 
expressava espasmos calados. Ao terminar de contornar sua ca-
beça, retirou, como um capacete, o tampo de sua caixa craniana. 
Embora a imagem narrada extrapole todos os limites da reali-
dade, continuava o meu sermão comportamental. Chris, então, 
enfiou as mãos dentro de seu próprio crânio, retirou dali seu cé-
rebro. Pouco a pouco, ele desconectou-se de seu corpo e, como 
último estímulo memorizado, enunciou:

— Toma aqui, então. Enfia no cu!
Sentei-me com seu cérebro na mão, de frente para a porta 

do quarto 77, inaugurando um novo consultório de psicoterapia.
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Quarto 69
Por trás dos espelhos

Débora Jeronymo

É estranho pensar como, de um segundo a outro, tudo o 
que uma pessoa mais ama pode se esvair como um acidente ex-
plosivo. E uma garota de cabelos curtos e castanhos que andava 
pela calçada compreendia isso bem. Caminhava e analisava as 
estruturas arquitetônicas do centro histórico da cidade. Chama-
va-se Lunel, era jovem, e há algumas horas saíra de um quar-
to de hospital, de onde ninguém a impediu de partir. Às vezes 
imagens de seus pais e do irmão mais novo apareciam em sua 
mente: foram assassinados em um assalto em sua casa há menos 
de uma semana. E em seus sonhos eles lhes diziam algo que não 
compreendia: liberte.

Lunel continuou percorrendo o asfalto bastante movimen-
tado, envolta em uma roupa comum, sabendo que precisava de 
um lugar para ficar já que não tinha parentes na cidade. No cami-
nho, recordou-se de quando acordou em um quarto de hospital 
no dia anterior, confusa. Era de noite, e havia poucas pessoas 
pelo corredor. Facilmente conseguiu deixar o local, sempre ou-
vindo um quase inaudível sussurro feminino. 

Após longos passos, deparou-se com um imponente edifí-
cio, alto e repleto de janelas opacas. O King Edgar Hotel. Entrou 
cautelosamente. Próximo à recepção havia poltronas de couro 
negro. Lunel não tinha dinheiro para pagar uma diária, então se 
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escondeu atrás de uma espécie de pilastra. Avistou uma mulher 
verdadeiramente atraente passando pelo balcão da recepção. Ti-
nha longos cabelos loiros, usava roupas de inverno, e, pela forma 
como falou com o recepcionista, imaginou que era a gerente. Ele 
falou algo a respeito de um chaveiro de prata de um mochileiro, 
e logo ambos caminharam para um canto do hotel, desaparecen-
do. Lunel aproveitou a oportunidade e correu para um quadro 
repleto de chaves.  Pegou uma em que havia um chaveiro em 
forma de maçaneta.

Seguiu para um dos elevadores do térreo e logo chegou 
à frente do quarto número 69. Assim que entrou se viu diante 
de um grande quarto mal iluminado. Curiosamente, três das pa-
redes eram forradas com retângulos espelhados, de aproxima-
damente sessenta por quarenta centímetros, e em cada um ha-
via uma maçaneta, como se fossem portas. No meio, havia uma 
cama e um abajur de chão. A parede oposta à porta era ocupada 
por um grande armário de madeira antiga. Curiosamente não 
havia janela no quarto, e a porta do banheiro ficava entre os es-
pelhos da parede à direita.

— Acho que eu devia tomar um banho — disse a si mesma, 
observando o banheiro.

No cômodo havia toalhas limpas, mas ainda precisava de 
uma muda de roupas. Abriu o armário e nele encontrou diversas 
roupas pretas com detalhes prateados e um objeto negro envolto 
por uma moldura cor de prata. Pensou que tipo de pessoa usaria 
um vestuário tão excêntrico. Pegou um vestido simples que pare-
cia servir e se trancou no banheiro. Enquanto se banhava pensou 
que seria uma boa ideia procurar outro quarto, pois aquele ain-
da devia estar ocupado. Após longos minutos embaixo da água 
aquecida, vestiu-se e abriu a porta. Para sua surpresa, uma mu-
lher ruiva, de beleza estonteante e lábios de um vermelho inten-
so estava sentada na cama.
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— Desculpe, você está hospedada aqui? — indagou Lunel.
A mulher fitou a garota, reconhecendo-a, e abriu um sorri-

so encantador.
— Eu sou a Wonder — levantou-se. — Você é a Lunel, não 

é mesmo? 
— Como sabe meu nome? — recuou.
— Bom, meu irmão conhecia sua família. Ele trabalhava 

com seu pai... — hesitou. — Sinto muito pela sua família. 
O olhar da moça demonstrava sinceridade, porém havia 

algo estranho. Lunel sentiu um calafrio e desconfiou da história 
que acabara de escutar.

— Você mora aqui? — questionou para a visitante.
— Bom, às vezes venho para cá quando me canso de vagar 

pelas ruas de são Paulo. Divido o quarto com meu irmão.
A menina ouvia cada palavra, porém seus olhos se man-

tinham fixos em um livro em cima da cama. Pegou-o e abriu. 
Não era possível compreendê-lo. A linguagem era desconhecida 
e aparentemente muito antiga.

— Você consegue lê-lo? — indagou a mulher, aproximando-se.
— Não. Sabe do que se trata? 
A ruiva sorriu.
— Sim. É uma história interessante. Sente-se — apontou 

para a cama.
Ambas se acomodaram.
— Desde a Antiguidade sempre houve pessoas que acredi-

tavam no poder do sobrenatural. Elas creem que é possível retirar 
uma espécie de névoa da alma daqueles que falecem, uma fonte 
de poder, por meio da qual um ser humano vivo pode aguçar 
seus sentidos e obter habilidades sobrenaturais, como força ex-
trema ou a capacidade de ler pensamentos. Dizem que alguns já 
conquistaram essa façanha e atualmente comandam grandes em-
presas e também fazem parte dos grupos que tomam decisões no 
mundo. E dizem que o poder vindo de garotas é ainda mais forte. 
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— Fascinante! 
Houve um breve silêncio de contemplação.
— Mas de quem é este livro? 
Subitamente a porta se abriu. Lunel se levantou, assustada 

e ao mesmo tempo desconfiada da outra mulher, pois esta não 
esboçou reação. Entrava no quarto um homem relativamente jo-
vem, de cabelos louros. O desconhecido observou-a e sorriu.

— Lunel! É você mesmo?
A garota recuou, apavorada.
— Sim, Greg! Incrível, não é? — disse a ruiva.
A menina observou Wonder.
— Ah, eu me esqueci de mencionar, este é o meu irmão 

Gregory. Ele adora este hotel.
— Não se preocupe. Eu apenas estou contente em vê-la. Eu 

queria conversar com você desde o momento em que fui buscá-la 
no hospital... 

Greg percebeu a incredulidade nos olhos da jovem.
— Eu sinto muito pelo que ocorreu. Seu pai era um dos melho-

res da área de comunicação da empresa — mostrou-se entristecido.
Retirou uma fotografia do bolso. 
— Seu pai havia deixado no trabalho antes de... 
Na imagem estavam os pais, o irmão e Lunel. A garota sen-

tiu sua garganta travar. 
— Bom, eu preciso conversar rapidamente com Wonder lá 

fora. Fique à vontade aqui. 
Lunel ficou imaginando o que Wonder e Greg estariam con-

versando, entretanto o livro em cima da cama novamente captou 
sua atenção. Sentou-se e o folheou. Em algumas imagens apare-
ciam névoas saindo de corpos e o tempo que levava para deixarem 
os tecidos humanos, em outras, artefatos dotados de murmúrios 
sobrenaturais a seu respeito, como o espelho negro, conhecido 
como um portal para o mundo das almas penadas. Finalmente 
deixou o objeto antigo e observou os espelhos do cômodo. 
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Deliberadamente caminhou bem próximo aos retângulos 
límpidos. Repentinamente decidiu se agachar para verificar se 
todos os formatos geométricos eram realmente proporcionais. 
Observou-se na superfície espelhada e, quando estava prestes a 
tocá-la, sentiu sua mão arder intensamente, recuando por instin-
to. Levantou-se, mas seu corpo não queria partir. Sua curiosidade 
aumentava a cada segundo. Então, olhou fixamente à sua frente 
e girou a maçaneta. Realmente era uma porta. Guardava algo em 
seu interior: um cadáver. Era uma garota de vestes enegrecidas. 
Estava deitada de costas. Lunel ficou perplexa, mas nada a con-
teve. Abriu todas as portas e dentro de cada uma havia um cadá-
ver, na maioria meninas e mulheres, entretanto, alguns homens e 
meninos também lá se encontravam, inclusive conhecidos. Seus 
pais e seu irmão estavam dispostos com a cabeça próxima à por-
ta em três compartimentos paralelos. Sentiu um aperto enorme 
no peito e uma imensa vontade de gritar. Recuou alguns passos e 
ficou inerte no meio do cômodo. Logo Wonder e Greg entraram. 
Observaram que quase todas as portas estavam abertas.

— Nós podemos explicar — disse a mulher calmamente, 
preparando-se para agarrá-la. 

Uma simples palavra ecoou na mente da menina: liberte.
Lunel não aguentou a dor e a raiva, soltando de seus pulmões 

um grito tão estridente a ponto de quebrar todos os espelhos do 
quarto, cujos cacos caíram ao chão como uma chuva torrencial. 

— Não! — disse Wonder, perplexa.
Greg olhou para a garota e ordenou a sua irmã:
— Pegue-a!
Lunel permaneceu imóvel.
— Mas como?
Ambos repararam na porta que fez Lunel recuar com a 

queimação na mão. Agora estava aberta e quebrada devido ao 
grito, e dentro havia um cadáver conhecido. 

— Pegue outro espelho!
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A garota correu para a única saída do lugar, mas Wonder 
a agarrou pelo braço. Repentinamente ambas pararam, boquia-
bertas. Uma névoa começou a sair dos cacos de vidro, definindo, 
logo, a alma de todos os mortos, inclusive a família de Lunel. 
Seus olhares de punição eram evidentes. Entraram no corpo de 
Greg, possuindo-o. O homem não parou de gritar, balançando-
-se com as mãos na cabeça. 

— Saiam de dentro dele! — vociferou Wonder, soltando Lunel.
Obviamente, nada que saísse de sua boca sem vida seria 

acatado pelas vítimas dos espelhos. 
O homem se debateu nas paredes, recebendo cortes pro-

fundos dos objetos quebrados. Até que diversos cacos das portas 
superiores caíram em sua direção. Greg foi de encontro ao piso 
gélido, coberto pelo líquido avermelhado. Os poderes de Gre-
gory se extinguiram e as almas se esvaneceram, exceto a família 
de Lunel. 

— Meu irmão! — Wonder correu ao encontro do corpo 
desfalecido.

A garota sabia que aquela mulher morta também deveria 
desaparecer e carregar sua maldade para longe. 

— O que eu faço? — indagou.
— Há um espelho negro dentro do armário — sua família 

sussurrou.
Lunel deu passos ligeiros e pegou o artefato emoldurado 

em prata. Wonder percebeu e alertou:
— Não faça isso, ou você também vai para o...
O objeto inquebrável foi lançado em sua direção, aprisionan-

do sua alma. A menina respirou fundo, e reparou que sua família 
também havia se transformado em uma cortina de névoa. Lunel 
curvou o canto dos lábios, entretanto não partiu como os outros. 
Com toda certeza ainda tinha pendências desconhecidas a resolver. 
Observou a estrutura do local e disse, ao caminhar para o corredor:

— Até que este hotel não é tão ruim. 
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Quarto 173
O trato de Helena

Kimberly A. da Silva

Talvez eu não devesse ter aceitado o trato. Com toda a cer-
teza não era a coisa certa a se fazer, mas, diga você: se não pu-
desse enxergar nem ao menos o mínimo vestígio de luz, você não 
arriscaria todo o resto? Bem, foi o que eu fiz.

Eu era cega. Completamente e segundo os melhores especia-
listas deste país, irreversivelmente. Devido a uma vida de treina-
mento, conseguia locomover-me sozinha facilmente, obviamente, 
devido às demais limitações, caminhar se tornou meu hobby. mas 
nem tudo é tão simples e só percebi isso quando encontrei A Som-
bra. Fique ciente, o que irei contar agora não será nada bonito. 

ab

Naquele dia, enquanto sentia no vento o cheiro da chuva 
que se aproximava, percebi o farfalhar de folhas como se alguém 
estivesse me seguindo. Parei por alguns instantes, tentando cap-
tar o som de passos, mas, como tudo permaneceu em silêncio, 
continuei meu passeio.

Senti sua mão enrugada encostando-se à minha antes mes-
mo de ouvir sua voz:

— A moça deseja que eu leia o seu futuro? — um arrepio 
perpassou o meu corpo ao notar a maciez e a sensualidade de 
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uma voz jovem, simplesmente não consegui conciliar as duas 
sensações, e isso não me pareceu natural.

— E-eu? Não sei, acho que não, obrigada.
— Sim, entendo. Muitas coisas necessitam de visão para 

terem o efeito esperado, porém o seu destino pode ser contado. 
Tem certeza de que não quer arriscar? Podemos acertar um bom 
preço apenas para você.

— Hum... Não sei — até onde eu havia andado? Quem es-
tava falando? — Não, obrigada.

— Deveria — ela apertou meu pulso de leve e minha cabe-
ça rodou por alguns instantes, perdi a consciência e a habilidade 
de movimentar-me ou articular qualquer palavra, fosse ela afir-
mativa ou negativa.

Assim viajei através das eras, indo e voltando no espaço-
-tempo contínuo, ou era o que eu imaginava que estava fazendo 
enquanto na verdade meu cérebro estava apenas tentando asso-
ciar a inércia.

Após certo esforço, voltei para meu próprio corpo como se 
tivesse flutuado, percebi que estava sendo sustentada nos braços 
de alguém e era extremamente desconfortável.

— Você está bem? — disse a mesma voz de antes. 
Assenti com movimentos leves da cabeça. 
— Então vai servir. Certo, vamos conversar, ou melhor, eu 

falo e você escuta. 
Nada poderia me preparar para os acontecimentos seguin-

tes. Ela me pediu gentilmente que abrisse os olhos, algo embara-
çoso para mim, mas me surpreendi, finalmente havia luz, cores, 
eu podia ver cada canto da rua transversal e pouco movimenta-
da para onde eu havia caminhado sem preocupação.

— Por muito tempo, convivi com esse dom — disse a moça 
à minha frente. — Mas é preciso passá-lo adiante. Porém, primei-
ramente você precisa saber que não apenas é capaz de enxergar 
este mundo, mas todos. 
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— C-como? — notei que era jovem como a voz, mas cansa-
da, como se estivesse definhando.

— Proponho o seguinte: Vais poder ver, até o fim de sua 
vida, porém terás de ser forte e encarar as consequências, afinal 
a loucura chega cedo para quem tem poderes. Algo muito ruim 
poderá acontecer, digamos que receberá uma visita inesperada, 
se aceitares e, é claro, se ainda viveres.

— mas não entendo c-como p-posso... 
— Diga sim.
— s-sim! sim!

ab

Deveriam ter me dado algum cartão dizendo Bem-vinda ao 
Inferno, mas apenas fui abandonada onde estava, um lugar comple-
tamente desconhecido agora que não usava apenas minhas percep-
ções sensoriais, mas obviamente não muito longe de casa. Fiquei 
com medo de retornar, pois não conseguia articular uma explicação 
plausível para oferecer aos meus pais, e foi assim que vaguei pela 
cidade até parar na frente de um grande prédio que, diferente de 
todos os outros, exalava pelas paredes uma espécie de desespero.

Observei a construção por um bom tempo do lado de fora, 
o medo penetrava pela minha pele e chegava ao meu coração. 
Tentei focar nas pessoas que entravam, mas a maioria estava fora 
de foco, como se fossem apenas sombras. 

Elas sussurravam, como se me chamassem, e fui impelida a 
entrar por essa mistura de sentimentos, sensações e movimentos 
ao meu redor. Passei pelas portas, onde fui atingida pelo cheiro 
adocicado de decomposição.

No balcão um senhor lidava com alguns papéis, ele me pa-
receu sólido o suficiente, então decidi iniciar algum tipo de diá-
logo, porém ele foi mais rápido:
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— King Edgar Hotel, em que posso servi-la, senhorita?
— Helena. Hotel? 
— Sim, claro. Deseja um quarto?
Na hora, pareceu-me a única forma de descobrir o que es-

tava acontecendo tanto comigo quanto com aquelas pessoas. 
— Claro — pensei em um número aleatório para escolher, 

mas uma chave caiu do claviculário. — Bom, acho que este pode 
ser o meu quarto, 173, é isso? — sorri, tentando parecer menos 
tensa do que realmente estava.

— Exato. É só puxar o telefone caso precise de alguma coi-
sa — ele acenou com a cabeça enquanto me entregava uma chave 
simples de cobre com um chaveiro quadrado que representava 
um céu nublado, tão nublado quanto os seus olhos, que de forma 
alguma combinavam com o seu sorriso.

Encaminhei-me vagarosamente para os elevadores, com 
cuidado para não colidir com as poltronas, afinal ainda não 
possuía o domínio completo da coordenação visão/movimento. 
Sombras acompanhavam-me o tempo todo, algumas figuras 
sólidas também, mas relativamente poucas naquela multidão 
distorcida.

Esperava poder descansar no quarto. Ignorando toda a de-
coração cinzenta, ele parecia extremamente confortável, sendo 
assim, será que alguém consegue imaginar o meu sofrimento ao 
encontrar ainda mais sombras em cada um dos cantos?

ab

— Ajude-me! Por favor, ajude-me! Ajude-nos! — as vozes 
foram aumentando e tornando-se um coro, como se eu de repen-
te tivesse sido levada ao inferno, eram os mesmos sussurros que 
me trouxeram até aqui, porém agora pareciam dominar o ar ao 
meu redor. — Sabemos que pode nos ver! Você deve ver!
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— E-eu. E-eu — cerrei e não queria mais abrir os olhos. Al-
guém tocou minha mão, puxou-me para fora da cama onde ha-
via me sentado segundos antes. Abri os olhos. As sombras agora 
pareciam materiais, quase palpáveis. Algumas estavam perto, e 
outras, longe, mas todas chamavam ansiosamente. — O q-que... 
S-são vocês?

— Fantasmas, sombras — suspiros. — Estamos presos nes-
te lugar com você. Para sempre.

Precisava de coragem. A mulher havia mencionado tudo 
isso? Eu não tinha certeza. Deveria ajudá-los?

— Você tem de ajudar, por favor, ajude-nos! — todos grita-
ram. — Ou sufocará nas nossas lágrimas.

O ar parecia rarefeito no quarto, fui até a janela, mas não 
era possível abri-la. Foi quando me virei que vi o homem senta-
do na poltrona bem ao canto, ao lado da porta do banheiro.

— Olá, Helena. Como está sendo seu primeiro dia?
— O quê? Quem?
— Eu sabia que você seria uma protagonista extremamen-

te chata, mas a escolha devia ser inteiramente dela. Não tenho 
nome, se quer saber, chamam-me de Sombra, sou o ser respon-
sável por todas as almas incapazes de ficarem ou partirem e 
Videntes são meu objetivo número um. Você tem duas opções: 
juntar-se a mim e explorar essas almas miseráveis ou repassar 
este dom para livrar-se do tormento. 

— E se eu me negar a escolher? E se eu quiser ajudá-los? — 
houve uma comoção onde antes havia silêncio, o quarto vibrava 
em súplica ao invés de ameaças. — É isso. Não posso escolher, 
sinto que é meu dever salvá-las deste destino!

— Certeza? 
Crianças choravam com suas mães, almas em chamas, crâ-

nios abertos, clamando por ajuda, algo que poderia ser realizado 
apenas por mim. — sim.
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— Então vamos começar o jogo — imediatamente ele sumiu.
Peguei a chave e corri através da porta em direção ao ele-

vador, porém ele já estava lá dentro quando o som de chegada 
ao andar soou. Dei a volta para as escadas de emergência e quase 
não fui capaz de empurrar a porta corta-fogo. Mesmo na minha 
melhor velocidade eu ainda não havia passado o décimo quarto 
andar.

Foi quando vi os interruptores e minha mente clareou. 
— Onde não há luz, não há sombras! — mexi em todos 

os botões, obscurecendo todos os andares. — Não tenho muito 
tempo! Logo alguém virá! — agradeci por cada passeio de fim 
de semana, tateei e continuei correndo, o escuro era meu amigo 
mais antigo. — As luzes retornaram. 

— Você acha que pode correr? Estou em cada canto deste 
lugar — sentia como se as palavras estivessem vindo do meu 
próprio cérebro. — Estou ficando sem paciência... — ao sair pelo 
corredor, vi o elevador parado e vazio, entrei derrapando e pres-
sionei insistentemente o botão para fechar a porta. Um pé a tra-
vou bem na hora.

— Avisei — ele bateu palmas e o fundo do elevador desa-
pareceu. Eu mal tive tempo de gritar antes de bater no chão. Virei 
meu rosto e pude ver que a saída estava anormalmente aberta e 
eu ainda estava viva. Arrastei-me pelo chão, perdendo várias de 
minhas unhas no processo, as sombras tentavam erguer-me, eu 
sentia o sangue escorrer pelo meu nariz, pelos ouvidos e pelos 
olhos, mas não podia desistir, não agora. 

— Ajudem-me e eu os salvarei! — gritei para as sombras já 
sólidas à minha frente.

Os fantasmas carregavam alguém, incitando-o em minha 
direção. Eu sorri ao perceber que ele era cego e mesmo perturba-
da pela dor lancinante me arrastei até encostar nos seus pés. Ele 
se abaixou e eu percebi seu uniforme de mensageiro.
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— Você gostaria de v-ver? — estendi o máximo que pude 
minha mão em direção à dele. 

Ele aquiesceu e segurou firme.
— Insistente pelo menos — a Sombra sorriu, apoiada na 

parede. Virou-se e iniciou uma discussão sobre os hóspedes e 
funcionários com uma moça alta e loura. Ela mexeu no cabelo 
e olhou as horas enquanto falava sobre a confidencialidade do 
local. 

— O que acontece no King Edgar Hotel permanece no King 
Edgar Hotel — ela completou.

ab

Essa história só não tem um final trágico, pois o mensagei-
ro me carregou para fora dali. Agradeci durante todos os dias 
pelo resto da minha vida por voltar a ser cega e clamei para que 
as sombras pudessem guiar meu sucessor até algum tipo de paz. 
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Quarto 20
Compram-se pesadelos

Kelly Amorim

Raul chegou à recepção do hotel e Vicente Lugosi o atendeu. 
— Oi, gostaria de visitar o Doutor Meanaito. Vim para...
— Segundo andar, quarto vinte — respondeu calmamente.
— Poderia avisar a ele que...
Vicente olhou de soslaio com tanta frieza que fez Raul calar 

e se dirigir imediatamente às escadas. mesmo sendo apenas duas 
da tarde, aquele hotel fazia parecer estar na mais obscura das 
madrugadas. Parou em frente ao número vinte e bateu levemen-
te. Ninguém atendeu. Pegou com cuidado na maçaneta e, para 
seu espanto, a porta se abriu.

O quarto era de uma simplicidade contrastante com o luxo 
do exterior do hotel. Havia uma mesa ao lado da janela com duas 
cadeiras, duas camas de cabeceiras sem adorno e lençóis sem 
qualquer estampa, um criado-mudo com abajur e uma cômoda 
para guardar os pertences do hóspede. De decoração, apenas um 
quadro abstrato numa parede.

Um senhor dormia numa das camas e não parecia ter o 
melhor dos sonhos, pois tinha a testa franzida e suava. Raul não 
queria acordá-lo, mas era necessário. Precisava resolver o seu 
problema logo, não tinha muito tempo.

— Doutor Meanaito? — chamou.
Ele não abriu os olhos, mas levantou a cabeça em direção à 

porta. Em seguida, sentou-se na cama, puxando os panos para o lado.
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— Você é Raul Neto. Devia ter vindo ontem à noite, não?
— Sim, era... Como sabe quem sou, sendo que nem fui 

anunciado?
— sabia que viria. sua mente estaria perturbada e culpada 

por não vir na data e hora marcadas pela sua irmã. Não aguen-
tou e veio agora, na hora da sesta. E avisei na recepção que ape-
nas você poderia subir.

Raul ficou pasmo. Ainda mais pelo velho não levantar as 
pálpebras. Ele se levantou da cama e pegou uma bengala.

— Vamos, entre. Não poderei cuidar do seu caso se ficar 
parado na soleira da porta.

— Ah, claro — e fechou a porta. Sentaram-se lado a lado 
na escrivaninha. — O senhor realmente acertou sobre eu não ter 
vindo. Confesso que fiquei apreensivo ao saber que minha irmã 
tinha marcado uma consulta com um doutor que — engoliu em 
seco — compra pesadelos.

— Acha que um doutor que compra pesadelos pode resol-
ver o seu problema?

— Por mais bizarro e absurdo que isso pareça, sim.
— Então vai querer meus serviços?
— Eu ainda não me sinto seguro em aceitar. Só por curio-

sidade e para eu entender o que fará comigo, como é seu método 
de trabalho?

— O seu problema é que tem pesadelos todas as vezes que 
tenta dormir.

— Exatamente. Por isso vim hoje. Tentei cochilar depois do 
almoço no trabalho, mas novamente tive terríveis sonhos.

— Para eu fazer com que não tenha mais tantos pesadelos, 
inserirei eletrodos em mim e em você. Em seguida iremos dormir, 
terei a experiência dos seus sonhos. Mas não é apenas isso. Para 
ter efeito, serão necessários alguns materiais que irá me fornecer.

— E quanto você cobra?
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— Quinhentos reais. Mais o material necessário.
— Terei que comprar o material também?
— Não. Você já o tem, só precisa me dar.
— E o que é, afinal? — perguntou agoniado.
— Apenas duas gotas de seu sangue e algum bem material 

que lhe seja caro para sua essência.
— Meu sangue? Isso está ficando cada vez mais estranho...
— Está apenas começando — sorriu macabro.
Raul começou a suar frio. Aquilo era pura loucura, mas 

não via a hora de se livrar daquele tormento. Já fazia seis meses 
que não conseguia ter uma boa noite de sono.

— Quinhentos reais é muita coisa.
— Só será uma sessão, meu caro. 
Raul se sentia ansioso e aflito com a presença de Meanaito. 

O jeito dele fazia parecer que podia enxergar na mais profunda 
região da sua alma através de suas pálpebras fechadas.

— Eu não entendi o outro item. O que seria esse bem ma-
terial exatamente?

— Você sabe, pense bem. Algo que, quando você olha, o 
faz continuar a viver, a seguir em frente. Algo que sirva de re-
ferência para lembrarmos de você. Mas, depois de me dar, você 
pode adquirir outro, caso queria.

— Não sei se tenho isso!
— Vou te dar um exemplo. Para um escritor, esse algo 

pode ser um livro ou uma máquina de escrever. Por outro lado, 
para uma criança, pode ser uma boneca, um patinho de borracha 
ou um pião — ele fez uma pausa. — Ouvi dizer que as coisas não 
andam tão bem na sua casa...

Raul desviou os olhos e pensou um instante. Em seguida, 
pegou sua carteira e tirou uma fotografia.

— Esta é minha filha, Rosa. Acho que uma foto se encaixa 
nos requisitos.
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— É perfeita — disse, pegando das mãos dele. — Podemos 
prosseguir, então?

— Sim, senhor — respondeu sério.
Era agora ou nunca. Ele já tentara de diversas formas se 

libertar dos constantes pesadelos, desde meditação a curandei-
ros, mas nada surtira efeito significativo. Por conta disso, acaba-
va sempre acordando sua esposa e filha com gritos apavorados. 
Nem cochilos mais era possível tirar. Isso lhe resultou profundas 
olheiras, muito cansaço e desânimo. Sua mulher já não conseguia 
partilhar prazeres, por mais que se esforçasse em ajudar o mari-
do. Ela também estava cansada. Foi quando Raul conversou com 
sua irmã, Renata, e ela apareceu com esse doutor comprador de 
pesadelos. Ficou receoso e achou que seria uma roubada vir à 
consulta, à noite, no único lugar em que o doutor Meanaito aten-
dia, o peculiar King Edgar Hotel. Mas a gota de água foi quando 
tentou descansar no dia seguinte e não conseguiu.

— Muito bem, senhor Neto, deite-se na cama à esquerda.
— Antes, se não se importar, eu gostaria de fazer uma úl-

tima pergunta.
— Não me importo — respondeu, enquanto desenrolava 

os fios e ligava a aparelhagem.
— Por que compra pesadelos?
Ele suspirou e respondeu:
— Como percebe, sou cego. Nasci assim. Como qualquer 

pessoa, eu sonho, mas meus sonhos são feitos apenas de sons e, 
às vezes, tato. De vez em quando até aparecem algumas formas, 
mas nunca imagens reais... Eu nunca sonhei da forma como vo-
cês, que enxergam, sonham. Porém, tive acesso a um trabalho 
acadêmico intitulado A Influência do Medo na Deturpação Nervosa 
dos Sentidos Humanos — o nome é complicado, mas é tão mar-
cante para mim que ficou gravado na minha mente. Foi quando 
descobri um jeito de passar os pesadelos de uma pessoa para 
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mim, baseado na premissa de que o medo é uma reação de defe-
sa que pode influenciar nossos sentidos. Você me pergunta por 
que pesadelos e eu te respondo porque uma pessoa nunca iria ce-
der seus sonhos bons e malucos, apenas aqueles que lhe trazem 
sensação ruim e assustam.

— E não te incomoda ter esses sonhos ruins para você?
— Não, pois mesmo que sejam imagens macabras e que 

causam mal-estar, eu me satisfaço por ser capaz de ver ao menos 
isso.

— Mas, doutor, eu já ouvi falar de cirurgias capazes de 
curar cegos, de fazê-los enxergar. Não seria um caminho melhor?

— Primeiro, eu também já ouvi falar de pessoas que pas-
saram a enxergar depois de cirurgias e muitos me disseram ser 
uma sensação horrível. De repente, você ver tantas formas e co-
res e coisas! Você fica perdido no espaço! Eu não quero isso para 
mim. Ver apenas nos sonhos já é suficiente. Segundo, eu também 
gosto de viver nesse modo diferente de vocês. Terceiro, com a ci-
rurgia, eu teria que gastar dinheiro e aqui eu estou é ganhando! 
— riu. — Por fim, eu ajudo quem sofre ou quer se livrar de pesa-
delos. Os seus pesadelos serei eu que terei. Por isso, faça o favor 
de vir logo para cá para tirarmos um cochilo, mesmo que seja 
rápido, e acabarmos com isso.

Raul se deitou e Meanaito pôs os eletrodos nas têmporas 
dele. Em seguida, o doutor se deitou na outra cama e fez o mesmo 
com ele. Ligou um aparelho de vários botões ao seu lado e disse:

— Dê-me seu dedo indicador — espetou uma agulha, dei-
xando sair as duas gotas de sangue necessárias. Com o seu dedo, 
ele as passou um pouco em cada pálpebra. Por último, pegou a 
foto da pequena filha de Raul e guardou no bolso interno de sua 
camisa. — Pronto. Agora podemos dormir — e apagou o abajur. 

Em poucos minutos, eles adormeceram e sonharam simul-
taneamente.
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O sonho era em primeira pessoa, no qual se via que se es-
tava numa casa, provavelmente na de Raul. Uma voz de meni-
na chamava Papai! várias vezes. Ele caminhava por um corredor 
estreito para chegar ao quarto de onde vinha a voz, mas, quanto 
mais andava, mais longe o cômodo ficava.

— Papai! Papai! — começou a gritar a garotinha.
— Estou chegando! — falou, mas sem sair som.
O quarto foi ficando cada vez mais distante, e os gritos da 

garota, histéricos. De repente, eles cessaram e um arrepio subiu 
pela espinha de Raul e Meanaito ao mesmo tempo. Segundos 
depois, sangue escorria por debaixo da porta.

— Não! — berrou Raul, sentando-se na cama bruscamente. 
Meanaito apenas disse calmamente:
— Este foi o seu último pesadelo. Fique tranquilo, não será 

mais incomodado.
— E quem me garante que não serei? — perguntou ofegante.
— Não garanto — respondeu, removendo os fios dele e de 

Raul. — Você agora deve dar mais atenção à sua família, filha e 
esposa. Procure atividades para relaxar, creio que o seu trabalho 
te estresse muito.

— Verdade, meu trabalho de jornalista me cobra muito — e 
pagou o homem.

— Obrigado. Agora vá, só quero saber de você se for para 
me trazer vendedores.

— Com certeza.

ab

Às cinco da tarde do dia seguinte, doutor Meanaito toma-
va o seu chá no mesmo quarto número vinte. Bateram na porta, 
sem que ele estivesse esperando por alguém, já que o serviço de 
quarto já tinha passado. Foi então atender.
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— Doutor Meanaito?
— Raul?! O que faz aqui? Já conseguiu clientes para mim?
— vim trazer sua gorjeta.
— Gorjeta? Está meio atrasado para isso, não? — estendeu 

a mão à espera de dinheiro.
— Não é isso. E se me deixar aqui na soleira da porta, não 

poderei te entregar.
O velho bufou e deixou o rapaz entrar.
— Ligue sua engenhoca, a gorjeta será um sonho bom meu. 

Parece que realmente estou curado dos pesadelos.
— O quê? — perguntou surpreso. — Mas quem me garan-

te que isso dará certo?
— Não garanto.
Os dois se deitaram com os eletrodos conectados e dessa 

vez o lugar que sonharam era completamente ermo e eles eram 
capazes de voar. A melhor sensação que se pode ter durante um 
sonho. O voo pareceu durar uma eternidade.

Raul abriu os olhos lentamente e viu que Meanaito tinha 
as pálpebras um pouco abertas, revelando olhos esbranquiçados.

— Doutor? Doutor? — chamou, sem resposta.
Raul notou um leve sorriso no rosto dele. O jornalista fe-

chou suas pálpebras e saiu batendo a porta, nervoso. Ao sair, 
passou pela gerente do hotel, que lhe disse sorrindo:

— Não se preocupe. meanaito está livre e o quarto vinte 
está vago. Devo avisar isso à recepção.
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Quarto 28
Thaís e Beatriz

Talita F. Lazarini

Apesar da aparência intimidadora do exterior do único ho-
tel que consegui encontrar vaga, o interior do quarto me agradou 
um bocado. A cama era de casal com um dossel, e os móveis eram 
escuros. Já o banheiro tinha uma aparência mais moderna. Colo-
quei a mala no chão e quis pedir algo para comer. O recepcionis-
ta, com uma voz simpática, garantiu que o meu pudim chegaria 
logo. Eu preferia voltar hoje mesmo, apesar de ser quase duas 
horas da manhã, mas após beber um pouco no casamento me 
convenci de que era melhor dormir antes de pegar a estrada, as-
sim como os amigos que tinham me acompanhado e que estavam 
em outro hotel, ocupando todas as vagas restantes, me deixando 
sozinha aqui. Ouvi uma batida na porta e, quando abri, vi um 
carrinho com um prato coberto. Meu pudim. Mas e a camareira? 
Após comer, me ajeitei para dormir, exausta da festa e começan-
do a questionar a qualidade do serviço. Logo peguei no sono.

ab

Acordei com o estômago revirando. Só houve tempo de 
acender a luz do banheiro e levantar a tampa do vaso. Fiquei de 
joelhos, abracei a porcelana fria e deixei meu estômago se livrar 
do que o estava incomodando. Revi o meu pudim e estranhei, 
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já que a sobremesa parecia fresca, e suspirei aliviada quando 
acabou. Puxei a descarga e fiquei na mesma posição, de olhos 
fechados. Vai me ajudar? O sussurro próximo ao meu ouvido me 
alarmou. Preparei-me para brigar, crendo que um funcionário 
me ouviu e entrou sem permissão para me socorrer, quando me 
virei e não vi ninguém. 

Voltei à cama me perguntando se enjoos também podiam 
causar alucinações e, ao tentar dormir, tive a sensação de que 
estava sendo observada, o que me fez abrir os olhos. No dossel, 
uma enorme mancha escurecida se destacava no tecido claro. Le-
vei um instante para ver que era uma silhueta humana deitada. 
meu coração afundou e fui tomada por um calafrio que avan-
çou pelos meus braços e fez com que eu começasse a suar frio. 
Levantei-me num pulo, não para me esticar nas pontas dos pés e 
tentar ver o que era, mas para sair em disparada daquele quarto. 

Atrapalhei-me com a chave, temendo que aquilo estivesse 
prestes a pular em minhas costas. Quando finalmente saí, trombei 
num carrinho passando por ali. O som do objeto chacoalhando me 
deixou com ainda mais pressa de fugir e tive um vislumbre de teci-
dos brancos caindo pelo corredor enquanto corria para os elevado-
res. Quando apertei o botão freneticamente, olhei. Uma mulher de 
cabelos grisalhos e uniforme me encarava. Não a olhei por muito 
tempo, assustada, e não esperei pelo elevador. Empurrei a porta 
das escadas, que se chocou contra a parede, causando outro estron-
do. Desci aos tropeços, esperando não ter assustado algum outro 
hóspede com o barulho. No térreo não me preocupei em olhar para 
outra direção além da mesa da recepção, então não saberia dizer 
se havia alguém me observando chegar esbaforida, descalça e de 
pijamas. Pensei que seria repreendida pelo velho recepcionista por 
causa de seu olhar frio, mas sua voz me demonstrou o contrário:

— A senhora precisa de alguma coisa? — perguntou, co-
çando sua cicatriz.
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— T-Tem alguém no meu quarto! — consegui dizer.
sua voz calma conseguiu fazer com que eu parasse de 

falar tão alto. Pediu minhas informações básicas e se compro-
meteu a me acompanhar até o quarto após pedir à gerente do 
hotel, que acabara de chegar, certamente alarmada por causa de 
meu escândalo, que ficasse ali. Assim que me viu, ela sorriu com 
simpatia e checou o relógio. Senti-me mal. Droga! Fazendo essa 
barulheira de madrugada, devo estar incomodando todo mun-
do! O recepcionista veio comigo e não consegui evitar me irritar 
com ele andando devagar, mancando de uma perna. Subimos 
em silêncio e segurei a porta do elevador para ele sair. Quando 
virei-me para meu lado do corredor, fiquei surpresa. A mulher 
grisalha ainda estava ali. Claramente era a camareira, com seu 
uniforme e seu carrinho, mas algo a mais me chamou a atenção: 
Ela não tinha braços? As mangas curtas estavam vazias e aquilo 
já me disparou inúmeras perguntas, principalmente referentes 
a como ela arrumava os quartos. Inclusive, tenho certeza de que 
eu tinha derrubado algumas daquelas roupas de cama ao sair, 
mas tudo estava perfeitamente dobrado novamente. Franzi as 
sobrancelhas, intrigada. 

Segui Vicente lentamente, temendo olhar dentro do quar-
to, e soltei um gritinho quando as luzes do corredor piscaram 
como se fossem queimar. Ele me tranquilizou, explicando algo 
sobre fiação antiga a que não dei muita atenção. Eu o alcancei 
enquanto ele falava com a camareira. 

— Já pode ir, Bela — disse, entrando no quarto. Passei por 
ela, murmurando um pedido de desculpas pelo transtorno e re-
cebi um olhar atravessado. 

— Senhora Thaís? — Vicente me chamou e me apressei a 
segui-lo, sem querer ver como Bela sairia com o carrinho, porém 
consegui ouvi-la murmurar: Preferia mais a outra moça. Encolhi 
os ombros, um pouco acanhada, e saí logo de sua frente. Assim 
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que entrei no quarto, ouvi as rodinhas se movimentando e me 
segurei para não me virar, certa de que ela não gostaria que eu a 
encarasse de novo, provavelmente sabendo que eu queria desco-
brir como se virava com o tal carrinho. 

— Não há ninguém aqui, senhora — a voz de Vicente inter-
rompeu meus pensamentos. 

Tudo parecia normal no quarto. Tentei argumentar, mas 
ele foi convicto. Disse-me para descansar e começou a se retirar, 
não sem antes me olhar de novo e comentar: Espero que tenha 
gostado do pudim. Não soube o que responder, então apenas o 
encarei, saindo e fechando a porta. Minha cabeça girava. Tenho 
certeza do que vi. Ou será que ainda não podia confiar tanto na 
minha mente por causa da bebida e do cansaço? Fazendo um ri-
tual que poderia muito bem ser considerado infantil, vasculhei o 
quarto inteiro, sem ter muita certeza do que procurar, mas mes-
mo assim tentando ver se havia alguma coisa — ou alguém — e, 
finalmente convencida de que eu era a única ali, me obriguei a 
deitar, desta vez de bruços. Foi uma luta para conseguir me man-
ter quieta naquela posição, pois ao mesmo tempo em que queria 
evitar ficar encarando aquele tecido acima da minha cabeça, com 
medo de ver algo, tinha uma sensação desconfortável de algo à 
espreita às minhas costas, por isso sentia a necessidade de checar 
quase toda hora se estava segura. 

Comecei a sentir enjoos novamente e voltei a desconfiar do 
pudim. Como forma de impor a mim mesma que não ficaria me 
virando para olhar o dossel e que dormiria logo de uma vez, en-
fiei as mãos por baixo do travesseiro e senti meus dedos tocarem 
em algo. Um papel. Puxei-o para mim e alcancei o celular para 
poder enxergar melhor. Era um recorte de jornal. A matéria era 
curta e o título me fez arregalar os olhos. Jovem assassinada em 
hotel. O nome King Edgard Hotel me atingiu em cheio, assim como 
a matéria que contava como a jovem Beatriz fora brutalmente 
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assassinada no dia de seu casamento por um ex-namorado que 
não aceitou perdê-la. Ainda não se sabia como o rapaz se infil-
trou no hotel, mas invadiu o quarto e matou os recém-casados 
com crueldade enquanto já dormiam, deixando ambos ainda em 
cima da cama. O hotel se pronunciara a respeito, apenas dizendo 
que lamentava o ocorrido, que reforçaria a segurança para que 
tal incidente não voltasse a existir e para que não afetasse seus 
negócios. O quarto onde tudo aquilo ocorrera foi o de número 28.

Quando larguei a folha, não tive tempo de mais nenhuma 
reação. Alguém se agigantou por trás de mim e me imobilizou, 
agarrando-me pelo pescoço com mãos frias e úmidas, e antes que 
eu sequer tivesse tempo de me perguntar o motivo de estarem 
pegajosas, vi gotículas vermelhas mancharem o lençol ao lado 
da minha cabeça e meu coração disparou. A pessoa começou a 
me chacoalhar com fúria, fazendo meu corpo se chocar contra a 
cama. Lutando por ar, não conseguia revidar e ouvia o lamento 
com voz chorosa: Por quê? Não era para isso ter acontecido! Não era!. 
Sem conseguir fugir, fui tomada pela escuridão, grata por ver 
apenas as gotas de sangue caindo em volta de mim e não a figura 
da morta que me atacava.

ab

Acordei com o alarme que estava programado no celular so-
bre a cabeceira. Estava de bruços e sentia o corpo dolorido. Apoian-
do-me nos cotovelos, vi os respingos de sangue no lençol. Tossi. A 
garganta ardia, mas eu me sentia estranhamente leve, finalmente 
sem o pânico, sem o desespero e sem a dor. Vesti-me com as roupas 
que peguei dentro da mala no chão ao lado da cama e coloquei os 
belos brincos em formato de meia-lua, com sua cor e brilho carac-
terísticos. Estendi o edredom, cobrindo as horríveis manchas, dei 
uma última olhada no quarto e saí andando pelo corredor sem 
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olhar para trás. Enquanto esperava o elevador social, vi Bela 
chegar pelo de serviço. Ela parou ao me ver e, após me enca-
rar, abriu um meio sorriso e não saiu, ficando no mesmo lugar 
com o carrinho à frente. Entrei no outro elevador, retribuindo o 
sorriso e, chegando à recepção, devolvi a chave para o jovem e 
belo recepcionista, que curiosamente possuía a mesma cicatriz 
que o velho Vicente, e me despedi, abrindo um grande sorriso. 
Ele pareceu satisfeito ao me ver, pois após alguns segundos en-
carando os olhos castanhos de Thaís, sorriu: 

— Adeus, Beatriz. Que agora a senhora finalmente encon-
tre o que está procurando.

Agradeci. E agradeci também por ter me ajudado a final-
mente encontrar alguém para tomar o corpo e buscar minha vin-
gança contra aquele que tinha tirado minha vida. Ao partir, mas-
sageei o pescoço. A substância colocada no doce a deixou mais 
fraca e certamente me ajudou a conseguir mobilizá-la, então me 
perguntei se deveria mesmo ter sido tão agressiva ao matar a 
jovem de quem eu só conhecia o nome, mas ao me lembrar da 
forma como eu tinha sido morta e de como meu amado foi mor-
to... foi inevitável me descontrolar. Desculpe-me, Thaís, eu disse a 
ela em pensamento. Sei que você foi apenas uma pessoa inocente como 
eu também fui, por isso espero que sua alma descanse melhor do que a 
minha nesse quarto...
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Quarto 123
Aniversário de casamento

Natália Vago

Filipe e marcela formavam o tipo de casal que gostava de 
sexo e, mais ainda, de sexo nada convencional. Já haviam feito 
em vários lugares e adotado todas as posições conhecidas. Havia 
nos dois, portanto, uma necessidade premente de experimentar 
o novo. Foi quando souberam, através de um amigo psicote-
rapeuta de São Paulo, sobre sua estranha experiência no King 
Edgar Hotel. Embora não acreditasse muito na história, Marcela 
sentiu o ventre contraindo-se de desejo e convenceu o marido 
de que fazer amor em um dos quartos do hotel seria o ápice do 
relacionamento e uma ótima forma de comemorar o aniversário 
de casamento.

Desembarcaram do táxi em frente ao hotel num dia típico 
de São Paulo. Eram seis horas da tarde. Nuvens de um cinza me-
tálico e frio cobriam o hotel e uma garoa fininha e insistente que 
os acompanhara durante o trajeto continuava a cair. Entraram e 
tocaram o sino da recepção, e um homem grisalho, na casa dos 
cinquenta anos, os atendeu. Apresentou-se como Vicente.

— Boa noite, gostaríamos de um quarto, de preferência no 
12º andar, que é número de anos de casados que nós temos!

O homem encarou a mulher ruiva que estava a sua frente. 
Os seios sardentos aparecendo de maneira obscena.

— Podem escolher a chave naquele quadro.
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— Vamos ao 123! — disse Filipe, pegando a primeira chave 
do 12º andar que viu, já impaciente.

Com a chave, partiram para o elevador. Não tinha ascenso-
rista, rangia e sacolejava. Um apagão ocorreu. Quando a luz re-
acendeu, Filipe parecia um pouco agitado, encostou-se em Mar-
cela e a empurrou contra a parede. Antes que se desse conta, ele 
prendeu os seus pulsos com uma mão, levantando-os acima da 
cabeça e a imobilizou com os quadris. Com a outra agarrou seus 
cabelos da nuca, puxando-os para baixo para levantar-lhe o ros-
to e colou seus lábios aos dela. Marcela estava indefesa, com as 
mãos unidas acima da cabeça, o rosto preso e com os quadris do 
marido a imobilizando. sentiu a ereção contra o ventre. Ele esta-
va tendo uma reação anormal. O elevador parou com um estron-
do, abriu-se a porta e, num abrir e fechar de olhos, ele a soltou. 

Finalmente chegaram ao 12º andar. Marcela foi percorri-
da por um arrepio. Os dois saíram trôpegos e dirigiram-se até o 
quarto. Colocaram a chave na fechadura, abriram a porta e en-
traram, loucos de desejo e tirando a roupa. Filipe beijou a esposa 
e localizou a cama com a visão periférica. Era forrada de cetim 
vermelho e com um grande espelho sobre a cabeceira. Notou 
com estranheza as paredes imaculadamente brancas, que con-
trastavam com a decoração vermelho sangue. Apanhou a esposa 
nos braços e a levou até a cama, virou Marcela de costas para ele, 
empurrando-a na direção da cama e fazendo com que ela ficasse 
com o corpo arqueado para ele, que golpeou com vários tapas 
seguidos, cada vez mais fortes. Marcela ficou muito excitada. Es-
tava pronta para o sexo, e o marido sabia. O ambiente parecia 
aumentar a excitação dos dois. Não havia gentileza nele.

— Hoje vou te foder! — disse Filipe, com um sorriso enviesado.
Marcela sentiu todo o ímpeto do marido sobre si. Não era 

uma entrega, mas uma submissão, pois o marido a subjugava, 
deixando evidente quem estava no controle, quem era o macho 
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poderoso e quem era a fêmea servil e dominada. Nunca tivera uma 
relação que a deixasse tão esgotada e notou um brilho estranho nos 
olhos dele. Chegou ao clímax loucamente, junto com ele. Foi tão 
intenso e alucinante, que ela imaginou ter visto estranhas sombras 
que se moviam nas paredes em direção à cama e o som indefinido 
que elas emitiam. Adormeceram rapidamente, nus e exaustos. 

ab

No meio da noite Filipe acordou sobressaltado, ofegante e 
tremendamente cansado como sempre acontecia, olhou para a 
cama e não viu a esposa. Reparou que a porta do banheiro estava 
aberta. Pensou que a esposa estivesse lá. Ouviu a porta do quarto 
ranger e o som fez seus pelos se arrepiarem, quis correr, mas não 
podia se mover de medo e nem abandonar a esposa. A luz do 
quarto piscava intermitentemente, deixando-o mais assustado. 
Maldita hora em que resolveram vir até o hotel. 

ab

Lentamente, Marcela abriu os olhos e sua visão estava em-
baçada. Aos poucos procurava adaptar-se ao ambiente em que 
estava. Sentia seu corpo todo doer muito e que estava caída no 
chão frio e úmido de um lugar desconhecido e quase sufocante. 
O contato de sua pele com o piso fez com que ela percebesse sua 
nudez, procurou desanuviar seus pensamentos para compreen-
der como chegara até ali e quais as razões que a deixaram ma-
chucada, tanto física como mentalmente. Não sabia por que, mas 
percebera que havia sido vítima de algo que a deixara atordoada. 

marcela desesperou-se quando sentiu sangue em suas par-
tes íntimas, teve vontade de chorar, ao mesmo tempo em que sen-
tiu uma onda de ódio crescer dentro do seu corpo. Quem teria 
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feito aquilo com ela? Deveria ter prestado mais atenção no am-
biente em que estava se metendo e o que teria acontecido com 
Filipe. Onde estaria o marido? Sua alma foi preenchida com ódio 
e temor, deixando-a nervosa ante o fato de encontrar-se naquela 
situação: nua, violada, indefesa e agredida.

De modo repentino, um fio de luz surgiu em um dos lados 
do cômodo. Inicialmente, era apenas um filete de luz, no entan-
to, ele foi se ampliando e tornando maior o contorno do ser que 
trazia a luz, sua silhueta ameaçadora e poderosa. Mesmo atordo-
ada e com a consciência parcialmente prejudicada, percebeu que 
estava em um banheiro com o piso e as paredes revestidas por 
uma cerâmica fria e sem cor.

marcela percebeu que não era o marido e antes que pu-
desse esboçar qualquer reação o homem enorme abaixou-se e 
tomou-a nos braços. Os braços fortes a ergueram com facilidade, 
mas com brutalidade. Pegou-a nos braços, sem se importar com 
a dor que ela sentia, o sangue escorrendo. Saíram para um exten-
so corredor em que as luzes tremeluziam. O medo em marcela 
aumentava. Pouco antes notara que o homem não tinha olhos e, 
ainda que fosse cego, caminhava com desenvoltura pelo cami-
nho. Sombras difusas se moviam pelas paredes do corredor e 
emitiam um som abafado de gemidos.

— Quem é você? — perguntou Marcela ao desconhecido, 
que permaneceu em silêncio.

Continuaram a andar. Os gemidos aumentavam e saíam 
sons difusos das portas pintadas de vermelho que margeavam 
os dois lados do corredor. Ela reconhecia aquele som, eram os 
mesmos que emitira momentos antes. Uma das portas se abriu 
e uma mulher ruiva e nua saiu e, para seu desespero, percebeu 
que se tratava dela mesma, só que apresentava um sorriso 
insano e dentes pontiagudos e irradiava muito mais lascívia e 
sensualidade. Ela só poderia estar ficando louca. Que merda 
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era aquela que estava acontecendo? Sentiu o gosto metálico do 
sangue na boca e, para seu desespero, percebeu que os dentes 
também eram pontiagudos.

— O que está acontecendo? — perguntou ao homem.
Finalmente, chegaram ao fim do corredor e toparam com 

uma porta que não tinha número nenhum. O homem abriu-a e a 
depositou sobre uma cadeira de couro preta com amarras. Atrás 
da mesa ampla, de madeira escura e polida e em frente a um 
imenso espelho, estava uma mulher que aparentava 35 anos, bo-
nita e sensual, cabelos compridos, louros e cacheados, sorrindo 
de maneira enigmática.

— Pode sair, Boris! — disse ela.
Marcela avaliou a situação. Será que poderia fugir? A mu-

lher lançou-lhe um sorriso.
— Seja bem-vinda. Sou Ingrid Peterson e há muito aguar-

damos a sua volta!
Marcela encarou-a assustada. Quem era aquela mulher 

que ao mesmo tempo era estranha e tão familiar? Ingrid levan-
tou-se de trás da mesa e veio até ela. Chegou bem perto dela e 
arranhou-lhe o rosto com as unhas vermelhas.

— Não se lembra de nada, não é mesmo? Vive tanto tempo 
ao lado dos humanos que nem se lembra mais de que não é um 
deles. Como foi o sexo hoje? Algo diferente? Sente-se cansada?

Como a estranha poderia saber daquilo? É verdade que o 
sexo sempre fora bom, mas nesta noite havia sido diferente e ela 
estava mesmo cansada. E o que ela seria, afinal? Sentiu as costas 
arderem e a testa também, assim como os seios aumentando de 
tamanho. Gritou.

— muito bem! — disse Ingrid. — Retomas a sua forma na-
tural. Você é um súcubo, um demônio, que cometeu o erro de 
se apaixonar por um humano. Teve a sua cota com ele e agora é 
hora de retornar. Está tão exausta porque hoje não era com seu 
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marido que transava, e sim com um Íncubo que fez com que re-
tornasse para nós! Não sentiu calafrios no corredor? Lembra-se 
do pico de energia no elevador?

marcela encarou-a. Era verdade que o marido mudara no 
momento em que a luz voltara e também tivera a sensação de 
que entrava num universo paralelo quando atravessava a porta 
do quarto. As lembranças invadiram marcela e ela se lembrou da 
primeira vez que visitara o marido em sonhos e se apaixonara 
por ele, de como abandonou o plano astral e construiu uma vida 
ao lado dele. 

O espelho atrás da mesa tornou-se transparente. Através 
dele viu o marido acordar e olhar o quarto. A porta do banheiro se 
abriu e uma mulher entrou. Filipe sorriu aliviado e caminhou até 
ela. marcela pulou da cadeira e começou a bater loucamente no es-
pelho, mas não era ouvida. Viu a expressão dele quando a mulher 
aproximou-se e apertou-lhe pela garganta com uma das mãos.

— Por favor — ela implorou a Ingrid. — A culpa é minha, 
não o machuque!

— Eu sei que é sua, mas ele servirá de exemplo para que 
ninguém tenha a ousadia de se meter com essa escória de novo!

Como se estivesse em câmera lenta, a mulher levantou-o 
do chão e o arremessou sobre a cama. As unhas de sua mão fo-
ram crescendo de maneira assustadora. Marcela viu-a enfiá-las 
no peito do marido e arrancar-lhe o coração. O sangue jorrou 
como em um filme B, manchando as paredes imaculadamente 
brancas do quarto. O súcubo sorriu de maneira diabólica para 
o espelho e, antes de rasgar o coração em mil pedaços, deu um 
beijo em Filipe, que terminava de agonizar.
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Quarto 182
O crítico literário

Taiane Gonçalves Dias

Ele acordou, esticou os braços e estralou os ossos. Preparou 
o café e colocou-se a ler o jornal de todas as manhãs. Na manche-
te: escritor Steven Queen, em início de carreira, foi encontrado 
morto em uma caçamba de lixo. Engoliu a saliva, sentindo-a es-
correr pela garganta. Lembrou-se do rapaz franzino em sua timi-
dez, e do seu calhamaço de folhas nas mãos trêmulas. Ele havia 
avaliado os escritos sem muito entusiasmo, afinal, a experiência 
lhe dizia, autor tímido não vende, mesmo que possua talento. De 
fato, o rapaz revelava certa destreza incomum ao ofício, mas os 
excessos de adjetivos e rebuscamento tornavam a leitura intragá-
vel, enfim, não era adequado ao mercado editorial.

Observou a face em preto e branco que lhe era como uma 
foto em uma lápide. Aqueles olhos tão grandes e assustados, 
socados em um rosto anguloso e magro. Era simpático, mas a 
expressão de estar agonizando em vida lhe fornecia certa mor-
bidez. Fitando os olhos do falecido, pôde sentir um frio lhe per-
correr o corpo como uma corrente elétrica, como se aqueles olhos 
impressos no noticiário o estivessem observando.

Veio-lhe à memória o primeiro dia em que o viu. Entrou 
em seu escritório um pouco esbaforido, ajeitou os óculos e os ca-
belos negros lisos grudados no suor da testa, estava visivelmente 
tenso. Observou o terno surrado marrom que usava, três núme-
ros maior que ele, provavelmente emprestado de algum defunto 
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qualquer. A figura estranha parecia ter saído diretamente de um 
filme de Hitchcock, cheirando a naftalina.

Apresentou-se sem jeito e desviava os olhos inquietos a 
todo momento. Ele estava ali diante do temido crítico literário 
conhecido como o devorador de sonhos, que apenas o observa-
va em um paciente silêncio. Olhou para o relógio, era a última 
entrevista agendada do dia. Depois dos insistentes telefonemas 
e pedidos do rapaz, decidiu dar-lhe uma chance. Estava ansioso 
para o fim do dia, chegaria a sua humilde casa, depois de enfren-
tar o trânsito infernal da grande São Paulo. Tomaria uma ducha 
e assistiria a um documentário com uma boa dose de uísque. 
No entanto, estava ali com aquele rapaz aparvalhado, que havia 
tomado trinta minutos de sua preciosa vida.

Folheou as primeiras páginas do calhamaço encardido e 
crispou a face, ajeitou os óculos para aparentar um possível inte-
resse. Parou subitamente e esboçou uma expressão descontente.

— Sinto muito, isso não vende — recebeu o olhar triste e 
decepcionado do rapaz.  Sim, parecia cruel e ele gostava disso, 
era a melhor parte do seu trabalho. — Nunca li nada tão ruim em 
toda a minha vida... procure outra editora...

O rapaz permaneceu estático, como se fosse tomado por 
um choque abrupto. Em seus pensamentos, podia contabilizar os 
dias de pesquisa, produção, as noites em claro a reescrever pela 
milésima vez em busca de sua utópica perfeição. Aquele sonho 
havia lhe custado quinze meses de sua vida, e fora destruído iro-
nicamente em apenas alguns minutos. 

— Mas, por favor, leia com mais calma, são apenas os ca-
pítulos iniciais... — insistiu o rapaz em um tom de apelo inútil. 

O crítico moveu-se em sua cadeira desconfortavelmente e cru-
zou os dedos, suspirou, pois não era a primeira vez que assistia a essa 
mesma cena. Eram anos de profissão, mais de sessenta livros edita-
dos de autores surpreendentes, parecia bem experiente no assunto. 

— Como eu disse, sinto muito, mas não podemos arriscar nos-
sos investimentos em algo que tenho certeza que não irá vender, seus 
exemplares ficariam presos nas prateleiras juntando pó, creio eu. 
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O jovem escritor parecia tenso a ponto de explodir. seu 
rosto estava vermelho de raiva.

— É a minha vida, minha vida está neste livro, você não 
pode me descartar assim!

— Já vi muitas histórias como a sua, vá pra casa, rapaz... 
não há profundidade, é oco, e os adjetivos, reduza-os, por favor....

O rapaz engoliu aquele sapo viscoso, empurrando com o 
dedo garganta abaixo. Retirou-se desolado, era a sua última op-
ção de editora, famosa por editar livros improváveis, para leito-
res prováveis.  Mas era isso, o crítico havia dado seu veredito, 
reuniu os caquinhos miúdos dos seus sonhos e partiu. 

Reescrever os períodos incessantemente tornou-se sua 
maior obsessão. Pilhas e mais pilhas de capítulos descartados 
acumulavam-se na escrivaninha. Papéis rabiscados, esquemas 
recriados, tudo meticulosamente orquestrado. Na solidão som-
bria encontrou o que procurava, vida a sua obra. Estava final-
mente pronto, sua cria respirava e emanava poesia, podia sentir 
seu próprio coração pulsar no papel, como se tivesse-o arranca-
do de seu corpo e impresso. Respirou aliviado e sorriu, como Dr. 
Frankenstein sorriu para sua criação, afinal, estava vivo. 

Dezenove ligações. Vinte e-mails. Algumas tentativas frus-
tradas de um novo agendamento, perseguições à secretária. Ste-
ven Queen poderia ser um rapaz extremamente persistente e 
um pouco obsessivo. Enviou seus escritos pela enésima vez, e 
a resposta fora sempre a mesma. Não. Descobriu o endereço do 
crítico e lhe enviou junto a uma cesta cheia de flores, que fora 
imediatamente descartada. 

Tirou as chaves do bolso e acionou o alarme do carro, olhou 
ao redor, não havia mais ninguém naquela área. Sentiu-se até um 
pouco solitário. Era o segundo dia que iria para casa um pouco 
mais tarde, pois estava cuidando de um autor carioca em início 
de carreira, talentoso e simpático, e naquele dia havia fechado 
contrato para três volumes.
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Entrou no carro, e antes de fechar a porta, lá estava ele, Ste-
ve Queen, surgido nas sombras da noite, segurando a porta com 
as mãos, olhando-o intensamente com uma expressão insana.

— Você precisa ver meus escritos, deixo recados, mensagens, 
cartas, cópias e nenhuma resposta, você precisa ler! Ele está perfeito, 
ele vive, respira! — notou o olhar alucinado do rapaz e sentiu medo. 

— Olha, garoto, aquela foi a minha resposta... — afastou a 
mão direta e a levou até o fundo do casaco. Estava disposto a usá-
-la, mas apenas para sua proteção, sentiu o aço frio nas mãos. Iria 
ter de proteger-se caso tentasse feri-lo. — Não insista, vá para casa!

O rapaz o pegou pelo colarinho, elevando-o, puxando o 
homem para fora, empurrando-o contra o próprio carro.

— Você tem que ler, ele... ele está simplesmente perfeito! 
— pôde sentir hálito de álcool vaporizado em sua boca, muito 
próximo do seu rosto.

 Mas um som de estouro assustou ambos. Os olhos arre-
galados do rapaz guiaram-se até o seu peito, de onde uma linha 
grossa rubra escorria por entre a blusa de moletom. O corpo tom-
bou diante de seus pés. Sentiu o peso do aço em suas mãos, e sua 
temperatura. Observou os olhos do rapaz, penetrantes e negros 
olhando diretamente para ele antes de apagar completamente. O 
sangue escorreu manchando as folhas de seu último escrito, que 
parecia beber avidamente a tinta rubra que lhe caía. Assustado, 
procurou algo que pudesse ocultar o corpo, olhou para uma ca-
çamba do outro lado da rua, não havia movimento, ou alguém 
que pudesse testemunhar o senhor de meia-idade arrastando um 
corpo e depositando-o em sua derradeira sepultura. Agradeceu 
por portar uma arma não registrada, daria fim a ela também. 

Ninguém, ninguém poderia saber, pois assim sua carreira 
estaria arruinada.

Aquela noite dormiria com a consciência amarga.
Pela manhã um pacote pardo amarrado com barbante o 

aguardava na porta. Pegou-o e entrou, deixando-o sobre a mesa 
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da cozinha. Provavelmente iria abri-lo mais tarde, pois teria alguns 
dias de folga. Curioso, abriu o pacote rompendo o embrulho feito. 
Levou as mãos à boca, estarrecido, os escritos do rapaz tingidos de 
sangue enegrecido estavam diante dele, com um bilhete, LEIA-ME, 
e um cartão de um hotel de nome King Edgar, do qual jamais ouvira 
falar. Enfurecido, imaginou tratar-se de uma brincadeira de mau 
gosto, ou a culpa já começava a lhe pregar peças. Jogou-o no lixo, 
assim como havia feito com o rapaz na noite anterior.

— O que você quer de mim!? Seu desgraçado! — gritou 
como se ele o pudesse ouvir. 

Estou mal da cabeça, é isso, só pode ser isso, pensou por um 
instante, antes de notar que o calhamaço de folhas estava agora 
em sua cama. 

Abriu violentamente o livro, sem capa, e o cheiro ocre de 
sangue seco o deixou enojado. As folhas estavam em branco.

— Só pode ser brincadeira!! — gritou ele.
E súbito surgiram tingidas em sangue negro 

Leia-me, King Edgar Hotel, quarto 182

Aterrorizado, imaginou que o preço de sua liberdade era 
ler o maldito livro. 

— Se eu ler, você me deixará em paz?
Novamente palavras surgiram Liberdade... Vingança... Dívi-

da... paz...
Se aceitasse ler os escritos malditos do escritor, seu destino 

seria ir ao King Edgar Hotel.
Era apenas uma noite, somente uma noite e aquele pesadelo 

terminaria e tudo voltaria ao normal. Em uma noite de garoa fina, 
estava diante da fachada do sombrio e imponente hotel de janelas 
obscuras. O recepcionista, um senhor beirando à morte, com cabe-
los brancos e voz calma, o atendeu sem muito ânimo. Ele reparou, 
sem discrição, a pele macilenta e amarelada, e a cicatriz em forma 
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de meia-lua que riscava seu lado esquerdo, tornando-o uma figura 
curiosa e ao mesmo medonha. O velho observou o livro que ele 
segurava contra o peito, e imediatamente lhe entregou a chave em 
forma de flor-de-lótus junto com um panfleto com as regras de 
uso do hotel que ele não faria questão alguma de ler.

Usufruindo dos modernos sistemas de elevadores de 1912, 
que sacolejavam e rangiam, chegou ao 18º andar, percorreu os 
corredores com destino ao quarto 182, último reduto de inspira-
ção e criação de Steve Queen, um escritor frustrado e mal com-
preendido. Não era de se admirar a escolha do local, ninguém 
iria perturbá-lo naquele lugar, poderia passar horas escrevendo, 
lendo, criando, que ninguém neste mundo o importunaria. 

Inseriu a chave na fechadura e ao entrar deparou-se com 
um cenário digno de filme de terror medieval. Paredes revesti-
das de madeira, uma cama de ferro que parecia pertencer a um 
hospital psiquiátrico. Havia uma escrivaninha antiga de madeira 
com uma máquina de escrever negra com teclas de prata — pen-
sou em quem usaria essas coisas em plena era tecnológica. Ao 
lado, ainda um tinteiro com uma caneta de pena para os mais 
tradicionalistas. Nas prateleiras, absinto, vinho e o que não po-
deria faltar para as horas de diversão e para despertar a men-
te criativa: ópio. Nas estantes, com livros clássicos enfileirados, 
ainda estavam um corvo empalhado, diga-se, muito mal empa-
lhado, e uma adaga sem fio. Procurou o interruptor, mas o que 
encontrou foram apenas velas em candelabros empoeirados.

Ele sorriu, e o riso tornou-se uma gargalhada histérica, es-
tava diante do quarto de hotel mais excentricamente decorado 
para escritores. Jamais imaginou encontrar um cenário que desa-
fiasse como um lapso temporal a realidade, a sanidade e o tem-
po.  Dirigiu-se até o banheiro, com medo de encontrar o próprio 
Poe, bêbado na banheira e afogado no próprio vômito, mas para 
sua alegria parecia o único lugar normal.
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Acima da cabeceira da cama, em letras cravadas na madei-
ra, estava escrito em latim ao criador e suas criaturas. Olhou para o 
livro que repousava sobre a escrivaninha, a maldita criatura do 
escritor assassinado.

Caminhou até a janela, coberta por espessas cortinas de ve-
ludo negro, afastou-a com as mãos e notou que os vidros eram 
completamente negros, de forma que não era possível ver as lu-
zes do mundo real. Ele estava isolado.

Ouviu um sussurro, quase um ressonar, e notou que a capa 
movia-se pesadamente como músculos torácicos, aspirando e ex-
pirando o ar abafado do quarto. subitamente as páginas se abri-
ram, desfolhando lentamente. Ele se aproximou do livro e letras 
vermelhas tingiam o papel.

O livro sussurra em seus ouvidos, uma voz indecifrável 
e medonha: assassino. Sentiu o sangue ferver, subir até a face 
deixando-o vermelho de ódio. Enlouquecido, pegou a adaga e 
apunhalou-o violentamente, tantos golpes quantos foram possí-
veis, rasgando a capa, perfurando as folhas profundamente até 
perfurar a madeira da mesa.  Do orifício, um sangue muito es-
curo jorrou aos borbotões, como se a lâmina houvesse atingido 
uma artéria daquele estranho objeto, que emitia ruídos agoni-
zantes. Debateu-se contra a mesa, os ruídos afogados no sangue 
caudaloso, até que enfim cessou. Estava morto, assim pensou.

Com os olhos ainda estufados de terror, observou as mãos 
e a camisa empapadas de sangue negro e imaginou que isso seria 
o menor de seus problemas quando ouviu o bater na porta. Pas-
sou as mãos nos cabelos grisalhos que agora desgrenhados lhe 
davam uma aparência alucinada. 

Atendeu a porta e deparou-se com uma senhora vestida em 
um uniforme elegantemente engomado, que o observava com um 
par de olhos castanhos muitos pequenos para um rosto velho e 
enrugado, os cabelos muito brancos estavam presos em um coque 
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sem que um único fio lhe escapasse. Parecia-lhe apenas uma sim-
ples senhora, uma camareira qualquer, um rosto comum, se não 
fosse a ausência de braços, que eram apenas duas tiras de pano 
costuradas ao casaco do uniforme. Ela já estava acostumada com 
aquela expressão, um misto de surpresa e terror e também as ha-
bituais perguntas constrangedoras e até ofensivas. 

— O que foi? Vai deixar que eu faça o meu trabalho ou vai 
ficar me olhando com essa cara? — ele parecia imerso em um 
pesadelo. — Tenho muitos quartos para arrumar, com licença!

A senhora colocou o homem estático para fora e fechou a por-
ta antes mesmo que ele pudesse formular qualquer coisa audível. A 
porta fechou-se em um estrondo diante de sua face. Ele permaneceu 
ali, com um ar embriagado e louco, suas vestes voltaram ao normal, 
deixando-o ainda mais transtornado, diferente do homem centrado 
que usava apenas perfumes importados e os melhores ternos. 

Cinco minutos se passaram, e a camareira estava a empur-
rar o carrinho para fora do quarto com o dorso, olhando-o com 
desaprovação.

— Da próxima vez que quiser rasgar livros, jogue no lixo! 
seu moleque!

A repreensão o pegou de surpresa, fazendo-o sentir-se 
como um menino de dez anos diante de uma senhora apressada 
e mal-humorada, que saiu resmungando algo como malditos es-
critores antes de desaparecer entre os corredores. 

Ao entrar deparou-se com um quarto limpo, sem resquícios 
de sangue. O livro estava intacto sobre a mesa e ao lado a garrafa 
de Absinto, que repousava inocentemente. Aquela bebida barata 
era a única coisa que iria ingerir naquela noite, e quando tudo ter-
minasse iria comprar a garrafa mais cara de uísque e afundar no 
sofá, rir daquela situação patética em que se encontrava. Abriu a 
garrafa, sentindo o cheiro inflamar suas narinas, bebeu com nojo, 
sentindo o ardor descer como brasa pela garganta, aquecendo o 
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peito e rasgando o estômago vazio. Quase expulsou o líquido 
agressivo das entranhas. 

O livro novamente abriu-se, revelando as folhas um pou-
co amarfanhadas, e as letras escarlates novamente começaram a 
tecer-se magicamente.

O que é ter um desejo negado? Um sonho roubado? Você pode 
ver, mas é cego, pode sentir, mas é insensível. Assassino, sua sentença 
será ser aprisionado em sua própria carne e, assim, até o fim ela será sua 
sepultura...

O corvo crocitou, rasgando o silêncio da noite, batendo as 
asas vigorosamente. A ave, que antes era obra de um taxider-
mista incompetente, ganhara vida na forma de uma ave negra 
de olhos vítreos brilhantes, as patas enrugadas de unhas longas 
riscavam a madeira da estante. Bateu as asas e investiu contra o 
homem, que pouco pôde fazer a não ser defender-se das bicadas 
que lhe arrancavam nacos de carne. Agitou os braços no ar, es-
pavorido, imerso em uma confusão de penas negras, tentando 
afastar o enlouquecido agressor. Mas, em um descuido, deixou 
os olhos vulneráveis à mercê da figura negra cheia de ódio. A 
sequência fora rápida, a dor aguda unida aos gritos e ao bater 
de asas, notou o sangue espesso e morno em seu rosto. Sentiu 
o pulso chocar-se contra o corpo da ave, que caiu em um baque 
seco sobre a escrivaninha, agitando as asas debilmente antes de 
desfalecer. 

Levou os dedos aos olhos, movimentando as pálpebras pe-
sadamente, e tudo ao seu redor parecia estar coberto por uma 
fina camada de sangue. Tateando, com os braços estendidos, pro-
curou o caminho até a porta, suas mãos encontraram a maçaneta 
que ficou escorregadia com o sangue que havia nelas, mas ela 
não se moveu, estava trancada. 

— Não! me deixe sair! Fiz o que queria! Desgraçado! me 
deixe sair!
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Vociferou injúrias na escuridão de seus olhos, estava cego. 
Usou todo o ar dos pulmões para gritar no buraco da fechadura, 
mas ninguém podia escutar. E sentiu que não estava sozinho, 
alguém o observava serenamente, uma sombra sentada na es-
crivaninha, imóvel. E com a habilidade de um ourives cunhou 
com a pena as últimas mórbidas palavras cravadas na alma de 
um assassino. Ratos, vindos em hordas, ondas murmurantes que 
formavam raivosas criaturas de olhos vermelhos, surgiram das 
dobras do livro, folha a folha. Os ratos, farejando o ar, seguiam o 
rastro do cheiro de medo do homem que se esgueirava contra a 
porta, mesmo cego, podia ouvir os milhares de guinchos e chia-
dos em sua direção.

Cobrindo-o como um tapete felpudo, os pequenos roedo-
res saltaram na direção de suas pernas, mordiscando sua pele, 
rasgando a carne e roendo os ossos, quando gritou, um pequeni-
no saltitou sobre seu peito em direção a sua garganta, adentran-
do sua boca escancarada, roendo vigorosamente sua língua. E no 
fim, o que sobrou foi apenas um resquício do que antes fora um 
homem, encolhido à porta do quarto, grunhindo e balbuciando. 
E foi assim que o encontraram horas depois.

ab

Meses se passaram, e em um quarto de um hospital psiqui-
átrico um homem cego vulnerável repousa, seus olhos vagam 
pela escuridão e ainda exibe as ataduras do que restou de suas 
pernas. Sua comunicação é restrita apenas a murmúrios e a noi-
tes de gritos ensurdecedores. Aprisionado em seu próprio corpo, 
assim ele vive. 
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Quarto 21
O mochileiro

William Prado

Caminhava a passos rápidos, passava pelas calçadas dan-
do a volta por pessoas que estavam mais devagar, o suor escor-
ria por seus cabelos rastafári e formava gotas em sua barba. A 
mochila cheia de chaveiros e relicários pendurados pesava em 
suas costas. O homem parecido com Bob Marley precisava ur-
gentemente encontrar o lugar certo para terminar o que come-
çou, havia conseguido um tempo, mas era pouco e logo seu pior 
pesadelo voltaria — a pedra em sua mão direita ia se esfarelan-
do. Quando se tornasse cinzas, recomeçaria.

O tempo estava nublado e passava mais depressa que de 
costume, foi quando viu o hotel a sua frente: King Edgar Hotel. 
Seu coração batia forte. Algo dentro da mochila estava ficando 
muito quente, era o sinal que precisava para saber que ali teria 
uma chance a mais.

— A energia deste lugar é forte demais — falava como se 
alguém que não estava ali pudesse ouvi-lo. — Obrigado.

Entrou pela recepção com o mesmo passo apressado que 
veio da rua, chegou ao balcão e se debruçou, respirando fundo e 
com tom de urgência.

— Preciso do quarto número sete. Agora!
A recepcionista olhou para o quadro de chaves ao lado do 

balcão.
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— Não temos um quarto número sete.
— Não acredito! Como pode não ter um quarto sete?
A gerente do hotel vê a movimentação e se aproxima.
— Por acaso não serviria um múltiplo de sete?
O mochileiro aperta a mão forte.
— Um múltiplo — por alguns segundos pensou. — Pode 

sim, por favor.
 A chave do quarto 21 foi colocada sobre o balcão, e mais 

do que rápido o mochileiro pegou e se precipitou pelas escadas, 
só parando ao alcançar o segundo andar. Com a chave em sua 
mão abriu a porta tremendo.

Entrou, trancou a porta e jogou a chave sobre a cama, olhou 
para o espaço em sua volta, notou ser um quarto grande com 
uma cama de casal e uma penteadeira antiga de três espelhos, 
retirou do bolso um canivete e a mão direita, que tinha agora 
um pó marrom. Jogou-o para cima como se desse um soco no ar, 
uma fumaça densa formou-se. Escutou o som do vento que tinha 
uma mistura de uivo e ronco e sabia que já era o primeiro sinal 
do que se aproximava. Assustou-se com um bater apressado de 
asas nos umbrais da janela que estava aberta. Com o canivete, fez 
um corte atravessando a mão com o resíduo do pó. Enrolou uma 
das toalhas que estava sobre a cama na mão cortada.

Conforme a fumaça ia se dissipando, um som de lobos ui-
vando aumentava e o roçar de unhas crescia, parecia vir do teto, 
como se cavassem vindos do andar de cima, mas ele sabia que não, 
vinham de outro lugar que não era físico. A respiração ficava cada 
vez mais pesada. Soltou as correias da mochila e a deixou cair. 
Todo o quarto estava coberto por uma poeira, parecia ter recebido 
a fumaça de um vulcão. Na janela, um estalo quebrou o silêncio.

— Um corvo? O que pretende?
O mochileiro se virou e um índio com mais de dois metros 

de altura estava entre ele e a porta, a uns cinco passos de distância. 
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Coberto por couro de animais, olhava fixo para ele, segurava em 
sua mão um cajado parecendo um totem esculpido em madeira 
com carrancas.

— Acha que é assim que vai escapar? — sua voz era forte 
e grave.

— Não vem de mim — respondeu o mochileiro sem de-
monstrar surpresa ao ver a entidade a sua frente. — É deste lu-
gar, por isso estou aqui.

— Não deixa de ser uma boa tentativa, mas não vai fun-
cionar, você é um ladrão e eu vim recuperar o que roubou do 
templo sagrado.

A entidade indígena parecia bem real, e os lobos que pa-
reciam vir do andar de cima começavam a descascar o teto. Era 
uma grande alcateia.

— Sabia que viria com seus bichinhos. Sei um pouco mais 
do que pensa — disse o mochileiro pegando a mochila pela alça 
e jogando sobre a cama. — A quem você chama de ladrão?

— Você, maldito, não achou que uma pedra com um feitiço 
antigo me seguraria? — o índio parecia crescer e tomar o quarto 
cada vez mais. — Meus guerreiros transformarão sua alma em pó 
como fiz com sua pedra, tomarão seu corpo e fazê-lo levar de volta...

— Isso! — gritou o mochileiro retirando da mochila com a 
mão direita um bastão de madeira entalhado com símbolos anti-
gos. — É o que quer? Vem buscar! — pulou sobre a cama sendo 
amortecido pelas molas do colchão.

— Pode conhecer alguns encantamentos, porém não há 
força que proteja um simples ladrão.

Pedaços de reboco começaram a cair do teto e o fungar de 
focinhos passaram pelas fendas junto com unhas que frenetica-
mente iam abrindo o portal no teto. 

— O que conseguiria em troca pela relíquia do meu povo 
nunca chegará ao valor que tem.
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 O índio transformou seu cajado em uma lança e se prepa-
rava para levantá-la e crava-la no peito de sua presa. Quando de 
repente...

— Não pense que sou um aventureiro qualquer! Não farei 
parte da sua coleção de almas, guardião — o homem gritou com 
toda força. — Tampouco sou um ladrão.

O teto foi abrindo do centro para as laterais, bem acima do 
mochileiro, lobos uivaram e rosnaram enquanto pedaços de con-
creto pulavam para todo lado e derrubavam alguns em cima da 
cama. O corvo na janela abriu as asas como se preparando para 
um ataque. Os lobos estavam prontos para entrar.

O homem em cima da cama girou a base do bastão, que se 
destacou, na ponta, uma pedra verde, rapidamente riscou-a na outra 
ponta gerando uma chama também verde que invadiu todo o lugar, 
os lobos uivaram, assustados dessa vez. Mordiam-se rasgando a pró-
pria carne, voltando para a dimensão de onde vinham até despedaça-
rem e serem consumidos pela luz. O índio se afastou, sensível à luz.

— Maldito! — disse a entidade. — Quem é você?
Um vento forte invadiu o lugar, fazendo tremular a chama 

verde sem apagá-la, e o corvo se mantinha no mesmo lugar, ape-
nas com as penas levantadas, porém firme.

— Vim resgatar o que é meu por direito. O que meu povo 
escravizado não teve direito.

— Não é um bastardo descendente de escravo que vai me 
segurar — os pés do guardião saíram do chão e sua força fez do 
vento um remoinho, levando-o na direção do oponente. — Vai 
seguir o mesmo destino de seus ancestrais e se tornar um escravo.

A lança arremetida zuniu pelo espaço e o mochileiro se con-
torceu o quanto pôde, mas não evitou que a lâmina atravessasse 
seu braço esquerdo. O índio abriu a boca, emanando uma luz 
branca, então o corvo da janela bateu as asas, fazendo a ventania 
mudar de direção. O indígena sentiu gotas salpicarem em seu 
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rosto, e quando abriu os olhos percebeu, era sangue, sangue que 
vinha da mão esquerda do homem a sua frente.

— Os tempos de guerra acabaram — disse o mochileiro. 
— Meu povo sofreu sendo conquistado, e agora estamos livres.

A toalha em sua mão estava encharcada com sangue. Ele a 
desenrolou da mão, girou-a no ar, sendo incendiada pelo fogo da 
tocha da mão direita, e a lançou na direção do agressor.

— Não pode me matar, não sou feito da mesma matéria 
que você, sou um guardião da minha tribo há séculos.

O fogo começou a tomar conta do guardião. O mochileiro 
pula da cama e pega algo semelhante a um chaveiro na mochila, 
uma minúscula miniatura de barro em formato de vaso com os 
mesmos símbolos do bastão e segurando em sua mão disse:

Da fonte de terra e água
Que escorre da montanha

Evoca as sete tribos
Com forças que arrebanha.

Dando a nós libertação
E ao inimigo a prisão

Da sua eterna campanha.

As linhas dos símbolos começaram a brilhar, e o índio 
guardião se afastava, sufocado pelo fogo esverdeado e a toalha 
ensanguentada. O vento começou a se tornar um redemoinho 
que tinha como ralo a miniatura que foi lançada ao ar.

— Quando entrei no templo de sua tribo — disse o mochi-
leiro —, não estava só, tinha a orientação dos meus sete ances-
trais, que após uma caminhada de três luas me guiaram até aqui, 
e a pedra da lua que o manteve afastado.

Toda poeira ia sendo aspirada para o pequenino jarro que 
parecia não ter fim, além da entidade que ia se decompondo até 
que nada mais restou.
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Abriu os olhos e um grande silêncio se estabelecia, os mó-
veis estavam fora do lugar, as gavetas, no chão, e no teto uma 
mancha negra onde os lobos estavam, redonda, enorme, e que 
descascava aos poucos. Sacudiu a tocha apagando o fogo, que 
estava normal e baixo, percebeu a ferida em seu braço, uma lem-
brança deixada pelo guardião.

— Estou precisando de um descanso — falou para o corvo 
da janela em voz baixa. — Ele não contava que este lugar tam-
bém teria um guardião poderoso e justo. Muito obrigado, amigo, 
sua força me foi fundamental. Fico pensando se um dia encon-
trarei as respostas de que preciso.

Nunca mais, disse o corvo. Depois voou e desapareceu.
Deitou-se na cama e dormiu por horas um sono pesado e sem 

sonhos, apenas o descanso e a paz o envolviam, tudo estava fora 
do lugar por causa do vento, além dos lençóis da cama que haviam 
voado para os cantos. Quando levantou, arrumou suas coisas, to-
mou um banho, fez um curativo improvisado na mão e no braço e 
viu no chão o pequeno chaveiro. Amarrou a ele um barbante e em 
um estado contemplativo desceu as escadas e foi à recepção.

— Obrigado pela acolhida, preciso ir.
Ele dá meia-volta e percebe que o seu chaveiro de barro se 

transformou em prata, sua respiração parou, assim como o que seria 
sua próxima passada. O recepcionista estava olhando para ele e disse:

— Não sei o que é isso, mas tem que ficar aqui.
virou-se e tentou organizar seus pensamentos para responder.
— Por tudo que vi, também acho, mas como posso ter cer-

teza de que nunca mais sairá daqui?
— Venha comigo.
seguiram para um corredor lateral à recepção e passaram por 

uma velha porta que rangia ao se abrir, de tão velha, estava escuro 
e caminharam por um tempo em silêncio, então uma luz âmbar se 
acendeu e uma sala grande cheia de mesas e objetos antigos apareceu.
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— Este lugar é perfeito — disse o rapaz chegando à extre-
midade do cômodo. — vai ser aqui.

— Onde? — perguntou o mochileiro.
Ele se abaixou, retirou o tapete que cobria o chão e com cui-

dado retirou uma tira de madeira do chão onde havia um contra-
piso antigo. Esticou a mão, pedindo o chaveiro, e ali encaixou o 
que agora era um pequeno vaso de prata, arrumou tudo e cobriu 
com o tapete novamente.

Voltaram no mesmo silêncio e, quando ganharam a recep-
ção novamente, apenas se olharam, e o mochileiro foi embora 
sem olhar para trás. Ainda tinha que viajar muito para chegar a 
seu destino. 
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Quarto 15
Sweet child experience

Álison Freire

Após o incidente em que um usuário do 4chan postou um 
printscreen de um site da deepweb usado para venda de slave toys, 
o mercado de doll’s maker foi obrigado a tomar novas medidas de 
segurança para evitar que a identidade de seus fornecedores, e 
clientes, fosse comprometida. Assim, o primeiro passo para ad-
quirir um desses produtos é conhecer pessoas.

Nunca foi segredo que o mundo é feito de contatos, e que, 
quanto mais dinheiro, mais influência e mais contatos a pessoa 
tem. Foi assim que Nicholas começou. O magnata de cinquenta 
anos já acumula uma fortuna incalculável, assim como incontá-
veis empresas espalhadas pelo mundo. Em uma de suas conver-
sas em fóruns pela web (indexada ou não), ele conseguiu o con-
tato de um cara conhecido como P.Karloff, que poderia inseri-lo 
no meio dos colecionadores.

Após várias conversas, cada vez mais complexas, compro-
metedoras e perigosas, ele enfim conseguiu que uma das maio-
res fabricantes do segmento entrasse em contato.

O procedimento foi simples, recebeu todas as instruções ne-
cessárias através de um e-mail temporário, com criptografia PGP 
assinada por uma de suas chaves públicas, previamente enviada 
à fabricante. Essa era uma das melhores formas de manter todos 
os dados seguros e, principalmente, continuar no anonimato.
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Foi enviado um catálogo com as diversas linhas disponí-
veis. Navegou por aquele catálogo em PDF, como se olhasse para 
a última coleção — bizarra — da victoria’s secrets. Nada daquilo 
o perturbava, mas cresceu em uma família puritana, portanto ti-
nha conhecimento da gravidade daquela situação. Havia desde 
os modelos mais simples e tradicionais — braços e pernas remo-
vidos cirurgicamente, além de cegas, surdas e mudas —, até uma 
linha chamada de slave beauty, que eram apenas cegas e mudas, 
viviam acorrentadas apenas para servir.

Mas o que mais chamou a sua atenção foram as sweet child. 
A linha era uma nova categoria, desenhada pelos melhores doll’s 
makers para proporcionar uma experiência única, unindo com 
perfeição psicologia, submissão e prazer.

Juntamente com esse catálogo, foi enviado também um en-
dereço bitcoin e informações de pagamento para cada uma das 
categorias. Após o pagamento da taxa de serviços da categoria 
desejada, Nicholas ainda teve de esperar alguns meses, até rece-
ber outro e-mail com o assunto SCXP. Abrir a mensagem revelou 
o seguinte conteúdo:

Sweet Child Experience — King Edgar Hotel, quarto 15

E após uma rápida pesquisa descobriu que o hotel ficava 
no centro velho da cidade de São Paulo, no Brasil. Marcou uma 
reunião com um possível fornecedor na região, alugou um jato 
particular e em dois dias estava saindo do aeroporto de Guaru-
lhos, de táxi, em direção ao King Edgar Hotel.

ab

— Boa tarde, em que posso ajudá-lo? — perguntou o 
atendente.
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— Quarto quinze, por favor — respondeu o outro, entre-
gando um cartão de crédito.

— Quinze? Não há necessidade de pagar a diária. As chaves 
encontram-se no quadro ao lado. Tenha uma ótima experiência.

Agradeceu e dirigiu-se ao quadro de chaves. Não pôde 
deixar de sorrir ao pegar a chave, era cor-de-rosa e possuía um 
chaveiro em forma de cupcake.

Tomou o elevador até o primeiro andar. Seguiu até a porta 
de número quinze, pintada com um rosa claro e com estampas 
de flores num tom mais escuro de rosa. Ao abri-la, deparou com 
uma verdadeira casa de bonecas, as paredes eram todas pintadas 
no mesmo tom da porta, possuía uma faixa de papel de parede 
floral rodeando todo o quarto, havia uma cama de dossel branca, 
de um lado, um guarda-roupas igualmente branco, com detalhes 
em rosa, do outro, prateleiras cheias de bonecas de porcelana e 
ursinhos de pelúcia, espalhadas por uma parede. Mas algo cha-
mou sua atenção. Uma mesa no canto oposto à porta. Sobre ela, 
uma grande caixa com um dos lados feito de material transpa-
rente, onde podia ver uma linda boneca de pele alva e delicada 
como porcelana. Tinha cabelos castanhos encaracolados, uma 
fita, que parecia de cetim branco, cobria-lhe os olhos, e sua pe-
quenina boca rosada parecia pintada, de tão perfeita.

Usava um vestido rodado rosa, cheio de fitas e babados 
brancos e meias três quartos listradas em rosa e branco. Em seus 
pequenos pés, lindos sapatinhos brancos.

Não soube precisar ao certo quanto tempo ficou ali, parado 
ainda na porta, contemplando aquela visão, enquanto sua mente 
viajava.

Lentamente, foi saindo daquele torpor, entrou no quarto, 
fechando a porta atrás de si. Caminhou a passos incertos até a 
mesa, abriu a embalagem e acariciou aquela face perfeita. O to-
que era macio e quente sob sua mão.
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Desfez o nó da fita que lhe cobria os olhos e então suas 
pálpebras se abriram, revelando um par de olhos cor de mel, que 
passou a acompanhar seus movimentos, lentamente.

Sua mente se desconectou do corpo, mais uma vez, e dessa 
vez ele começou a ver imagens desconexas que não era capaz de 
datar.

Um menininho no jardim em frente a sua casa, acompa-
nhado de sua prima adolescente. Ela beija sua boca...

O mesmo menininho — sendo levado para dentro de casa, 
pois começava a chover — pedindo outro beijo daqueles, e a jovem 
respondendo-lhe que naquela hora o papai do céu não gostava...

A adolescente, nua, tomando banho junto com o menininho...
Foi impelido por uma força invisível a tocar a face da me-

nina novamente. Foi baixando a mão, lentamente, passando por 
seu pescoço, por seu ombro, braço, e terminou pegando sua pe-
quena mão. Levou-a à sua boca e beijou-a.

Em seguida, pegou a pequena em seus braços e levou-a até 
a cama, colocando-a meio sentada, com o auxílio do travesseiro. 
Ela permanecia imóvel.

Voltou à caixa, retirou o que parecia um manual e foi sen-
tar-se aos pés da cama.

Doce, para aqueles que buscam por inocência, e provocante, para 
satisfazer seus desejos mais íntimos. Pois mesmo a mais pura inocência 
ainda pode ser insinuante e sexy. O modelo Lolipop é marcado por babados, 
rendas e vestido cor-de-rosa, como qualquer criança inocente pode ser, sem 
abandonar seu teor sexual, com saias curtas e lingeries provocantes.

— Hmm, interessante — disse, espiando sob o vestido. — 
Quer dizer que seu nome é Lolipop, uh? Aqui diz que você é 
capaz de falar e mesmo andar. Por que não fala comigo?

A menina continuava fazendo seu papel de boneca, não di-
zendo nenhuma palavra, ou mesmo se movendo, apenas acom-
panhando-o com os olhos.
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— Ora, vamos... Não seja tímida! Isso será mais fácil para 
ambos se conversarmos um pouco antes.

— ...
— Não? Okay, então. Vamos para o que interessa.
Aproximou-se dela, a mão foi subindo por sua perna, pa-

rando em sua coxa. Debruçou-se sobre ela, para beijar-lhe o pes-
coço, mas parou. Olhou em seus olhos, e percebeu o medo que 
ela parecia estar sentindo, e a força que parecia ser necessária 
para que ela não se mexesse, não corresse dali. Levantou-se da 
cama, se afastando, enquanto passava a mão na cabeça.

Permaneceu um tempo ali, do outro lado do quarto, olhan-
do para a pequena figura, imóvel sobre a cama. Vez ou outra, seu 
olhar foi capturado por aquele par de olhos cor de mel, obser-
vando-o. Implorando para que acabasse logo com tudo aquilo.

Aproximou-se novamente. Levou a mão às suas costas, 
obrigando-a a sentar-se, começou a desfazer os nós dos laços que 
prendiam seu vestido. E deixou cair a manga direita, revelando 
o ombro. Foi se aproximando lentamente, e tocou-o com seus 
lábios, a garota estremeceu ao toque, e, pela primeira vez, ouviu 
aquela voz macia como seda.

— E... Espere. Po... Por favor.
Parou, afastou-se e olhou-a nos olhos. Aguardou, sem di-

zer uma palavra. Ela por fim, disse:
— Eu... Gostaria de fazer um pedido, antes — baixou o olhar, 

como se aquilo que estava fazendo fosse completamente errado e 
proibido. — Eu quero um doce. Um pudim. É só o que te peço.

Ele pensou um instante. Levantou-se e foi até o telefone, ao 
lado da cama.

— Alô! É da recepção? Ahn, eu gostaria de um pudim. Isso, 
pode ser. Sim. Quarto quinze, por favor. Obrigado.

Desligou o telefone e aguardou. A menina voltou a ficar 
imóvel, contrastando com aqueles olhos observadores. O doce 
foi entregue no quarto, ele levou até a cama e estendeu para ela. 
Ela permaneceu imóvel.
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— Ah, mas claro. Uma boneca — disse, irônico. Serviu o 
doce na boca da menina. Ela ia mastigando e engolindo, lenta-
mente, como se saboreasse o doce mais gostoso que já provou.

Em seguida, fechou os olhos e respirou profundamente, 
como num sinal de aceitação. Ele levantou-se, levou o prato até a 
mesa, voltou até próximo da cama, e começou a despir-se lenta-
mente. Nesse momento, caiu sobre os joelhos, com uma forte dor 
no estômago. Vomitou muito, e a dor não passava, era como se 
estivessem arrancando-lhe suas entranhas.

— Vai me ajudar? — uma voz disse. E como num passe de 
mágica, o mal-estar passou. Abriu os olhos e viu os pés da cama.

Estranho. Quando havia se deitado? Tentou se levantar, 
mas era como se seu corpo pesasse uma tonelada. Qualquer sim-
ples movimento exigia-lhe uma força extrema.

Foi quando seus olhos foram atraídos por uma figura fa-
miliar, ao lado da cama. Ele estava ali, em pé, ao seu lado. Mas...

— O... O que... Houve... Comigo? — disse, mas não era sua 
voz que pronunciara as palavras, era uma voz macia e infantil.

Então, sua mente foi invadida por um milhão de imagens. 
Lembranças, começando com o momento em que levou a colher de 
pudim àquela pequena boca, passando por sua manga caindo sobre 
seu ombro, ela sendo retirada da caixa, o som de passos, tudo escu-
ro, uma porta se abrindo. Um homem familiar à menina, dizendo 
para que se comportasse, dias e noites, trancada no que parecia uma 
gaiola, vozes, gemidos, choros, torturas, dor... Gritou com todas as 
forças daquele pulmão que não deveria ser seu, mas agora era.

ab

Thais abriu os olhos lentamente, levantou-se. Por que es-
tava caída, de joelhos? Lembrava-se apenas de ter comido um 
pudim. Olhou em volta, aquele não era o quarto em que havia 
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se hospedado. Desesperou-se. O que havia acontecido? Olhou 
para a cama que havia a seu lado. Uma menina, ou era uma bo-
neca? Não, era mesmo uma menina, mas estava imóvel, apenas 
seus olhos moviam-se, era tão linda, tinha uma pele tão lisinha, 
parecia tão macia e doce, sentiu o desejo de tocá-la. E não viu 
mais nada. Um milhão de outras imagens invadiu sua mente. 
Um velho gordo, nojento, despindo-se em frente a uma pequena 
garotinha, o homem acariciando lhe a pele, desejando-a. Abriu 
uma porta e viu uma boneca dentro da caixa. Milhares de ima-
gens de crianças, pessoas fazendo coisas nojentas, bizarras, ví-
deos envolvendo meninas que aparentavam não ter mais do que 
dez anos, outras que pareciam ter cinco. Conversas, negociações. 
Era realmente possível que alguém tivesse coragem de uma coi-
sa daquelas? Aquilo era demais para ela, apertou os olhos com 
força, numa tentativa falha de não ver mais nada. Mas era impos-
sível, aquelas imagens estavam em sua mente. Não poderia mais 
aguentar aquilo. Tinha de fazer aquilo parar de alguma forma. 
Coitadas daquelas crianças. A janela, em que andar estava? Se-
gundo? Será que conseguiria dar um fim àquilo tudo, se pulasse 
daquela altura?

Conseguiu divisar a silhueta da grande janela ao fundo de 
todas aquelas imagens. Lembranças. Correu. Jogou-se, quebran-
do vidros, cortando-se toda/todo. Não sabia mais. E uma última 
imagem veio. Um menininho, no jardim em frente a sua casa, 
acompanhado de sua prima adolescente. Ele beija-a na boca...
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Quarto 109
Ossos do além

Michelle S. Rocha

— Você não disse que tinha gasolina suficiente, Jean?
— Deve ser o relê ou o carburador. O tanque está cheio. 
— E o que vamos fazer agora? Está anoitecendo e eu estou 

morta de fome.
Olhei pela janela do carro e vi o sol se pondo rapidamente 

através das árvores. Estava escuro e não era possível enxergar 
quase nada. Tentei ver no mapa onde estávamos, mas a pouca 
luz disponível não estava ajudando. 

— Esta viagem não vai dar certo, eu disse.
— Sheyla, eu vou dar um jeito, ok? Deve ter algum hotel 

aqui perto. vou lá fora procurar.
— E vai me deixar aqui? Sozinha?
— Então, vamos. Quem sabe não encontramos algum 

quarto legal, hein? Prometo lhe recompensar pelo início desas-
troso da nossa viagem.

Ela fez charme, mas acabou cedendo. Pegou sua bolsa e 
retocou o batom antes de abrir a porta e me acompanhar. Peguei 
minha mochila e conferi se alguns biscoitos estavam ali. 

Do lado de fora a diferença de clima era gritante. O carro 
estava abafado, mas ali fora o clima era frio, quase congelante. 
Um clima típico de verão não é assim, pensei.

— Nossa, que frio! Ainda bem que eu trouxe meu casaco — 
Sheyla disse, retirando da bolsa sua capa cor-de-rosa.
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Estávamos em alguma rua mal iluminada, muito longe de 
qualquer posto de gasolina. Dos dois lados da rua casas escuras 
e sombrias, quase todas desertas, formavam um cenário assus-
tador. Carros passavam rápido demais, iluminados à meia-luz, 
com apenas os faróis acesos.

Avistei uma estrutura alta e vagamente iluminada a pou-
cos metros de onde estávamos e senti uma pontada de esperan-
ça. Sheyla também viu e sorriu ainda mais que eu. Ela apertou 
minha mão e passamos a caminhar mais rapidamente, quase cor-
rendo até chegar à entrada.

ab

— sejam bem-vindos ao King Edgar Hotel — disse um se-
nhor assim que abrimos a porta. — Me chamo Vicente Lugosi e 
sou o recepcionista deste lugar.

— Boa noite, senhor, nosso carro parou aqui perto e esse 
foi o único lugar que encontramos aberto. 

— Desejam quarto para uma noite? 
— Sim, somente esta noite, por favor. Iremos embora ao 

amanhecer. 
— O pagamento é antecipado e a chave do Corcel fica comigo. 
Achei estranho, mas naquelas circunstâncias não queria 

criar caso e acabar com a única chance de ter um lugar para dor-
mir. Paguei e entreguei a chave. Sheyla tremia de frio ao meu lado.

— Os quartos disponíveis são aqueles ali — ele apontou 
para o quadro de chaves que eu já percebera. — Vocês podem 
escolher qualquer chave.

Estranhei o jeito de escolha dos quartos, mas foi a própria 
Sheyla que abriu o quadro corajosamente e pegou a chave nú-
mero 109. O chaveiro era no formato de um crânio, e o material 
lembrava osso. Vicente sorriu e balançou a cabeça devagar, lem-
brando-se de algo. Anotou o número em um livro empoeirado.
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— O quarto fica no décimo andar. Temos dois elevadores 
no corredor à esquerda. Boa noite.

Agradecemos e fomos até a frente do primeiro elevador.
— Aperta logo isso, Jean. Quero chegar ao quarto e descan-

sar. Esta noite já está esquisita demais.
O elevador chegou em poucos minutos. Não havia ne-

nhum ascensorista, então pressionei o número dez e as portas 
se fecharam. Sheyla se admirava no espelho, mexendo no cabe-
lo. Ela sorriu, mas seu rosto estava borrado e seus cabelos eram 
vermelhos. No lugar dos olhos, havia dois buracos e uma língua 
enorme saía de sua boca. 

— mas o que...
Pisquei e tudo voltou ao normal. Era Sheyla ali, a mesma 

Sheyla com quem me casei há dois anos. Seu rosto era o mesmo e 
ela me olhava sem entender minha expressão assustada.

— Jean, o que foi?
— O espelho...
Perdi a fala quando o elevador deu outro solavanco e pa-

rou no nosso andar. A porta do quarto 109 ficava à esquerda, e o 
corredor era silencioso.

A porta abriu sem fazer nenhum ruído. Entramos e Sheyla 
trancou a porta, antes mesmo de acender a luz. E quando o fez, o 
quarto era um cenário de terror. Caveiras estavam dispostas por 
todos os lados e até o lustre era feito de ossos. Ossos e crânios 
humanos cobriam as paredes e deixavam a decoração parecida 
com um cemitério. A cama de lençol branco parecia ser o único 
local limpo ali.

Não gritei, mas Sheyla sim. E na mesma hora ela tentou 
abrir a porta novamente e fugir, sem sucesso. A chave não entra-
va mais e percebi que a fechadura era diferente. O encaixe tinha 
mudado em um piscar de olhos.

— Socorro! Como saímos daqui? — ela gritou pra mim.
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Tentei responder, mas o máximo que consegui foi mexer a 
cabeça em sinal negativo, sem saber o que responder. Chutei a 
porta algumas vezes, mas também não tive sucesso.

— Vou ligar para a recepção. Isso é um absurdo.
Sheyla andou até o criado-mudo que estava ao lado da 

cama. Assim que percebeu que o telefone era em formato de crâ-
nio, desistiu e olhou desesperada em minha direção.

Fui até a janela e abri a cortina. O vidro era escuro, mas eu 
conseguia ver a rua dez andares abaixo de onde estávamos. Ten-
tei abrir o ferrolho, mas nada se moveu. Estávamos presos ali.

— Vou olhar no banheiro. Talvez tenha alguma saída — ela 
falou.

— E qual seria a ideia? Pular dez andares? — ironizei.
— Poderíamos gritar. Alguém iria nos ouvir.
— Ninguém irá nos ouvir.
Sheyla foi até o banheiro enquanto fiquei no quarto ten-

tando encontrar alguma solução. Venci o medo e retirei o crânio-
-telefone do gancho. Estava mudo.

Ouvi um grito vindo do banheiro. Corri até lá e cheguei 
a tempo de ver seus pés ultrapassando a beirada da janela. Me 
debrucei e vi seu corpo caindo em direção ao chão. O grito ficou 
preso na garganta quando a vi se chocar com a calçada. Seus 
braços e pernas estavam tortos e o sangue da cabeça começava a 
se espalhar pelo chão. 

— Jean, o que foi?
Dei um pulo e me virei. Sheyla estava ali, sã e salva, bem 

atrás de mim. seu rosto era de dúvida enquanto o meu era de 
completo pavor. Me virei e olhei pela janela que, estranhamente, 
não tinha vidro. O corpo lá embaixo havia desaparecido e tudo 
estava normal, sem nenhum sinal de sangue.

— Amor, que cara é essa?
— Você... Sheyla... meu Deus... onde você estava?
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— Na sala, com você.
— Não, você estava aqui, no banheiro. Eu vi você...
Ela me olhou desconfiada e chegou mais perto. Seu cheiro 

era o mesmo e isso só piorava as coisas. Eu tinha visto seu corpo 
cair. Eu a tinha visto morrer.

— Estava pensando... acho melhor ficarmos aqui mesmo 
esta noite. Estou cansada e preciso dormir. Amanhã de manhã 
procuramos um jeito de ir. vem dormir comigo.

Antes que eu pudesse perguntar o porquê da mudança de 
opinião, ela saiu. Eu a segui até a sala e vi outra mudança es-
tranha. A colcha da cama era cor vermelho vivo. Sheyla tirou a 
blusa e ficou apenas com a calça jeans boca de sino e sutiã. Deitou 
na cama por cima da colcha macia e sorriu pra mim. 

— Você não estava com frio? — perguntei.
— Estava, mas não estou mais — ela sorriu e passou a lín-

gua nos lábios. — Você me deixou com calor.
Ela retirou o sutiã e me chamou para a cama. A imagem 

dela caindo da janela ainda estava fresca em minha mente, mas 
abstraí. Seus braços envolveram meu pescoço e suas mãos desce-
ram para o meu peito, desabotoando minha camisa florida com 
rapidez. Seus beijos sugavam minha energia. De repente seus 
lábios estavam em meu pescoço, deixando mordidas fortes que 
furavam minha pele. Suas unhas arranharam minhas costas e eu 
senti a carne sendo rasgada como navalha. Um ardor percorreu 
minha pele e eu me afastei. Dei outro pulo quando a vi. Os olhos 
e lábios eram vermelhos e a sua língua estava partida em duas.

Caí da cama com o susto e quando fiquei de pé ela não es-
tava mais lá. O monstro havia desaparecido.

O sangue pingava das minhas costas, mas eu não sentia 
nada além do frio na espinha. Outro grito vindo do banheiro me 
fez correr até lá, mas não havia ninguém.

Minha cabeça rodava e eu me sentia tonto. Vesti minha ca-
misa e senti o pano grudando no sangue das costas. 
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Tentei o telefone-crânio: continuava mudo. Tentei abrir a 
porta: sem chance.

— Sheyla! Onde está você? 
Meus gritos saíram mais baixos do que eu gostaria. Minha 

garganta doía e iniciei uma tosse insistente. Sangue pingou em 
minha mão e o gosto ruim tomou conta da minha boca. Um som 
de lamento agonizante vinha do banheiro. Chegando mais perto 
vi que era de um crânio da parede, os olhos ainda estavam ali. 
Olhando para mim, suplicantes, cheios de lágrimas. Os olhos da 
mulher que eu amei. 

Fui até a janela e um impulso inexplicável me fez subir no 
parapeito. O som do pedido de ajuda persistia e minha cabeça 
doía. Cobri os ouvidos com as mãos e passei uma das pernas pela 
janela. Meu coração batia rápido e minha boca enchia de sangue 
a cada tosse. O chão da calçada, dez andares abaixo, me atraía. 

Eu precisava ir. Ela precisava de mim. 
Eu iria encontrá-la.
Então pulei.

ab

Abri os olhos e o cenário era todo branco. Imaginei que es-
tava no céu, até perceber que meu peito doía para respirar e uma 
máscara de oxigênio estava em meu rosto. Um homem alto estava 
parado ao lado da maca, olhando para mim com curiosidade. Ele 
se aproximou quando acordei e deu mais um passo para ficar ao 
meu lado. Retirou a máscara do meu rosto e eu pude inspirar o 
ar uma vez, percebendo que o cheiro ao redor era fétido e podre.

— Quem é você? É do INAMPS?
Tentei me mexer, mas meus braços estavam presos, assim 

como meu tórax e minhas pernas. Eu estava inteiramente amar-
rado na maca. Antes de me responder, ele pegou uma seringa e 
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exibiu um líquido viscoso que havia dentro. Meu próximo ins-
tinto foi gritar, mas o homem segurou meu rosto com uma única 
mão e, enfim, se apresentou:

— Olá, meu nome é Howard Koontz e sou o proprietário 
deste hotel. Você morreu horas atrás, de infarto fulminante em 
sua cama, no quarto 109. Você fará parte de meus experimentos. 
Nossos quartos são os melhores da região e este hotel será como 
um lar para você.

— mas... eu não morri! Não pode ser... eu estou viv...
A agulha perfurou minha pele e eu senti meu corpo amo-

lecer. O mundo estava ficando para trás, e eu ainda precisava en-
contrar Sheyla. Eu não a via desde que entramos no quarto. Ela 
devia estar preocupada, perdida naquele hotel tenebroso. Onde 
ela estaria? Eu precisava saber.

— Durma, meu rapaz. Você acordará novo em folha.





325

Quarto 37
Sedução
Bruna Ribeiro

Entrando no quarto 37, agradeci o mensageiro e deitei na 
cama. O lugar tinha uma decoração antiga, como o resto do pré-
dio. A cama era um pouco mais larga que uma de solteiro co-
mum e uma pequena televisão estava presa à parede. 

A sensação de nostalgia misturada com a preguiça matinal 
me envolveu logo que toquei os lençóis, fazendo-me pensar so-
bre o porquê de estar naquele ambiente. A resposta era simples: 
fins de meus relacionamentos. Nessas minhas andanças, notei 
que nenhum deles havia sido calmo e tranquilo, todos foram 
tumultuados a ponto de me fazerem mudar para algum outro 
lugar. Primeiro fui para a Alemanha, depois, retornei ao Brasil, 
para minha cidade natal. E agora? Estou viajando novamente, a 
fim de me reencontrar.

 Tomei um banho e me aprontei para sair, pois estava na 
hora do almoço. Assim que calcei os sapatos, alguém bateu na 
porta. 

— Boa tarde, senhorita Marx. Eu sou Phillip. Qualquer co-
mida que a senhorita quiser será trazida aqui — um homem de 
estatura alta, vestido em um smoking e absurdamente belo falou.

— Ah, não é necessário. Já estava de saída. Obrigada, mes-
mo assim — disse, já fechando a porta antes que ele notasse meu 
rosto rosado. 
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— Espere! A senhorita já sabe em qual restaurante vai comer?
— Ah... Ainda não. Ia escolher o que me chamasse atenção 

na rua. 
— Não, com todo respeito, não pode fazer isso. Existem 

muitas espeluncas que têm boa aparência aqui em São Paulo. Eu 
poderia lhe mostrar o melhor restaurante da cidade — ele disse, 
apoiando o braço na parede. Estranho, pensei. Phillip notou mi-
nha apreensão e abriu um sorriso cativante. — Eu insisto.

— Ok, então. Se você insiste... — disse e peguei minha bolsa. 
 Phillip apertou o botão do 21º andar no elevador. Estra-

nhei, até onde sabia não havia restaurante no hotel. Ele me guiou 
até a porta do quarto 211, abriu-a e estendeu o braço para mim. 

— Mas você não ia me levar até um restaurante?
— Não é um restaurante convencional...
— Certo... Então, eu posso ir sozinha a qualquer um mes-

mo — disse virando as costas. 
— E deixar uma mulher tão atraente como você almoçar 

sozinha? Nunca!— ele disse, pegando em minha mão. Além de 
lindo, galante? Sinto cheiro de paixão... — Então, vamos? — Phi-
lip estendeu o braço novamente e eu o segui. 

 O quarto era iluminado por lâmpadas amareladas, o que 
transmitia, junto com a tonalidade amadeirada dos móveis, uma 
ideia de ambiente antigo muito fechado. Só faltavam panos em 
cima dos móveis para dizer que aquilo era um quarto abandonado.

Comecei a diminui o passo para olhar ao meu redor. Havia 
muitos quadros explicativos sobre doenças psíquicas. No entan-
to, o mais estranho foi ver o quadro de diversos olhos expostos. 
Pra que alguém teria foto de olhos? Estranho, muito estranho...

ab

— Então você não tem um plano secreto de me matar...? — 
gargalhei junto de Phillip.
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— Bom, não vejo por que eu escolheria meu quarto para 
fazer tal coisa... mas não posso dizer que o pensamento não cru-
zou minha mente — ele disse e eu parei de sorrir imediatamente. 
— Era brincadeira! — ele disse imitando minha fala, fazendo nós 
dois rirmos, novamente. 

 Conversa foi e conversa veio, falei de meus interesses e so-
nhos e Phillip compartilhou os dele. De música a como preparar 
torta de limão, nosso assunto parecia não ter fim. Foram risos e 
piadas até que notei que o sol estava indo embora. 

— Acho que já roubei tempo suficiente de você. Foi um 
prazer almoçar aqui, Phillip — disse, caminhando em direção à 
porta.

— O prazer foi meu.
— Posso fazer uma pergunta? Eu quero que você diga a 

verdade — dei uma pausa. — Você não trabalha aqui no hotel, 
trabalha? 

 Ele ficou em silêncio por alguns segundos.
— Sim, trabalho. Não da maneira convencional como car-

regador ou gerente, e muito menos mensageiro. 
— Ok, mas em que você trabalha, afinal?
— Isso já é conversa para outro almoço ou quem sabe um 

jantar? Você é bem-vinda a qualquer momento em minha suíte. 
Fico aqui sempre e, se preferir, pode me ligar. Aqui está o núme-
ro — ele disse me entregando um cartãozinho. 

 Peguei-o em minhas mãos e analisei por meros segundos, 
mas o suficiente para a porta do elevador se fechar e eu seguir 
para o andar do meu quarto. 

Logo que cheguei aos meus aposentos fui me preparar para 
dormir. O encontro com Phillip havia sugado as minhas forças. 
Deitei exausta na cama. 

ab
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— Eu paro se você pedir, Sophie — Phillip disse encostan-
do sua testa na minha. 

 Quando eu não demonstrei nenhuma oposição, ele encos-
tou seus lábios nos meus, levemente. O beijo foi suave, mas ga-
nhou intensidade e eu ficava pensando se ele era o tipo de pessoa 
que pensa milhares de coisas enquanto beija, assim como eu sou. 
Depois do que pareceu uma eternidade, nos separamos. 

— Até mais tarde, Phillip — sorri.
— Até mais, Sophie. 
Fechei a porta e me encostei contra ela. Estava com minha 

cabeça nas nuvens.
 Precisava de um lugar tranquilo para pensar, então resolvi 

passear pela cidade. Descendo no elevador, fui interrompida em 
meus pensamentos quando as luzes se apagaram. senti que o 
elevador abriu e alguém entrou. Pensei em gritar, mas fui pega 
de surpresa, quando um homem segurou meu braço. Lutei con-
tra seus avanços, mas ele me arrastou até uma pequena sala, me 
colocando em uma cadeira, à qual fui amarrada. 

— O que você quer de mim? — eu gritei. 
— Calma, não precisa gritar — um homem de cabelo gri-

salho entrou na sala.
— Quem é você? — disse assustada.
— Sou Howard Koontz, muito prazer — Koontz? Algum paren-

te do Phillip, será? — Bom você deve estar se perguntando o que eu 
quero com você. Devo admitir, Sophie, que não vai ser uma conver-
sa muito fácil, mas necessária. O que vou dizer é para o seu bem. 

— Pouco me importa se é para meu bem ou para meu mal, 
me solte imediatamente! — disse indignada.

— Ah, sim, Atitude. Com certeza foi isso que atraiu meu 
irmão. Acalme-se, eu preciso te contar uma coisa que vai fazer 
você mudar de ideia completamente sobre Phillip. Você está 
prestando atenção?
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— Depende da baboseira que você disser. Se você me dis-
ser que ele é casado, eu não estou prestando. Agora se você me 
contar que ele é gay, é outro assunto.

— Não exatamente. Talvez morto seja o adjetivo correto. Ele 
morreu em 2008. 

— Ok, agora é que eu não estou ouvindo mesmo.
— Escuta aqui, menina, não estou aqui pra ouvir suas res-

postas espertinhas. Pelo visto não foi suficiente o meu irmão ter 
tido um infarto fulminante para afastá-lo da ligação com um ín-
cubo que se utiliza da personificação dele para aparecer. Ele está 
atormentando a todos, Sophie! A alma dele deve ser extermina-
da, e você vai fazer isso! O ato de traição é a única maneira de 
matá-lo. Então, escuta direitinho! Você vai bater na porta dele e 
prendê-lo lá dentro de alguma maneira. Eu sei que ele mantinha 
algemas debaixo do travesseiro. 

— O quê?! — disse incrédula.
— O resto é comigo, entendeu? 
 Não tive chance de responder, senti meu corpo obedecer às 

palavras de Howard, mesmo com minha cabeça ordenando pra 
sair correndo. Nenhuma palavra saiu de minha boca enquanto o 
homem falava palavras estranhas. A cadeira me libertou e eu an-
dei para fora da sala. Eu tentava levantar os braços, correr, mas 
nada servia. Meus pés me levaram para o quarto 211 e eu bati na 
porta. A personificação do Phillip atendeu. 

— Sophie! Que surpresa boa!
— Oi, Phillip... Posso entrar? — quase sussurrei.
— Por favor — ele me deu passagem. 
 Não sabia o que falar, então eu fui direto ao ponto e o 

beijei. Tentei agir o mais naturalmente possível, afinal eu estava 
beijando um fantasma e tinha planos secretos. Phillip me levan-
tou e me guiou até a cama. Separando nosso beijo, eu peguei sua 
blusa e o empurrei no edredom branco. 
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— Uau, atitude. Gosto disso, Sophie.
 Sorri e subi por cima dele. Beijando-o novamente, pro-

curei as algemas tateando no meio dos travesseiros. Quando as 
encontrei, separei nosso beijo e o olhei sedutoramente. Peguei 
suas mãos e guiei-as pelo meu torso até o topo da cama. Quando 
Phillip sentiu as algemas tocarem suas mãos, arregalou os olhos 
e sua expressão foi de terror. Saí de cima dele rapidamente ao 
olhar sua face. Ele não era mais o Phillip sexy e atraente que eu 
conhecia. Ele estava velho, com no mínimo uns setenta anos, e 
seu olhar era intenso e assustador. 

 Corri para a porta, para chamar Howard, mas, quando me 
virei, dei de cara com ele e com uma loura bonita de roupas pretas. 

— Muito bem, Sophie. Não posso dizer que não estou 
surpreso.

— Howard? Ingrid? O que estão fazendo? Sophie me tire 
daqui! — Phillip rugiu, forçando as algemas.

— Acho que você não está na posição de ordenar, não é 
mesmo? Tente não chorar quando for para o Inferno — Howard 
disse.

 A mulher espalhava algum líquido por todo o quarto, ti-
nha um cheiro que nunca senti antes. Enquanto fazia isso, ela 
entoava uma espécie de cântico macabro. Tentei sair de fininho e 
não ser notada, mas minhas expectativas não se cumpriram.

— Você estava envolvida nisso, Sophie? Como pode? — 
Phillip disse.

 Não respondi. Não sabia o que poderia responder. Olhei 
nervosamente para Howard.

— Foi você! Você a ameaçou? Diga, seu canalha! — Phillip 
gritou.

— Isso importa a você, Phillip? Ou devo chamá-lo de íncu-
bo traidor? Não bastasse se rebelar contra sua mestra — e olhou 
para a loira ao seu lado —, ainda usou as energias presentes no 
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quarto do meu irmão para poder sugar a vida da jovem, mesmo 
com ela acordada. Achou que não descobriríamos o seu plano? 
Chegou a pensar que poderia deixar o hotel impune?

 A loira se retirou do quarto. Segui-os, apavorada. Antes de 
sair, Howard me segurou e me jogou para dentro do quarto. Logo 
um fósforo foi jogado e o fogo começou a se espalhar rapidamente. 

— O que vocês estão fazendo?! Deixem-me sair! — gritei 
indo em direção à porta.

— Obrigada pela ajuda, Sophie — Howard sorriu cinicamente. 
 Tentei correr para a porta, só que uma barreira de fogo es-

verdeado me impediu. virei-me e vi a criatura que não era mais 
Phillip envolta em chamas e gritando de dor e agonia. Corri para 
a janela, mas não tinha muito a fazer do vigésimo primeiro an-
dar. Senti minha cabeça pesada e minha visão falhar, e antes de 
perder os sentidos me perguntei que fogo estranho era aquele 
que não provocava queimaduras em mim, apesar de claramente 
drenar minha essência vital. 
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Quarto 152
Teratogenia

Nelson Rocha Neto

Na parte mais decadente do centro da cidade de São Paulo, 
avistei um letreiro do que parecia ser um Hotel, o King Edgar. 
Inicialmente imaginei tratar-se de um bom lugar para pernoitar 
com a minha noiva, pois ainda teríamos uma cansativa viagem 
até Curitiba. Conforme fomos nos aproximando de sua fachada, 
a conservada arquitetura do antigo edifício nos causou um pou-
co de horror e antipatia, mas o seu aspecto seduziu-me a investi-
gar o mundo enfermiço por trás da sua grotesca aparência.

Estacionei o carro em frente ao hotel e nos dirigimos ao 
átrio. vanda e eu reparamos em poucos segundos a espelunca a 
que tínhamos adentrado. Não demorou muito e um homem ma-
gro de meia-idade entrou manquejando no recinto. Parecia um 
pouco cansado e, quando virou para se apresentar, revelou uma 
pavorosa cicatriz. Seu nome era Vicente Lugosi. Este, logo mos-
trou ser um sujeito eloquente, aprazível e sereno. Porém, quando 
o encarei, revelou uma penetrante frialdade.

Desviando o olhar e sem demora, estendeu bruscamente 
sua mão, pedindo-me a chave do carro. Alegou que o hotel se 
responsabilizaria inteiramente pelos automóveis e caso precisasse 
manobrá-los ele mesmo o faria, sem perturbar os hóspedes. 
Também cobrou-nos apenas uma diária sem ao menos perguntar 
quantos dias ficaríamos hospedados. Achei o preço justo e o 
cansaço começava a me dominar. Na esperança de renovar as 



334334

KING EDGAR HOTEL

energias naquela simplória hospedaria, escolhi prontamente o 
quarto 152. Mal tirei o dinheiro da carteira e rapidamente o velho 
manco jogou as chaves no balcão.

Antes que eu pudesse pegá-las, indiscretamente o recep-
cionista balbuciou para vanda algo como que os três tenham uma 
ótima estadia. No momento dei de ombros, imaginando que de-
víamos ter comentado algo sobre o nosso filho. Vanda ultima-
mente sentia sonolência, alguns enjoos, oscilações de humor e, 
principalmente, desejos em profusão. A recorrência era assusta-
dora. Em pouco tempo estaria reclamando de algum odor, do 
ambiente ou revelando um enorme apetite. Sem mais delongas, 
nos dirigimos para o elevador e rumamos para o 15º andar.

Quando girei a chave e a porta destravou, as luzes do lam-
padário já iluminavam o pequeno aposento esplendoroso e con-
fortável. Tive a impressão de que estava em outro hotel. O chão 
era coberto de peles, e o mobiliário de mogno, amoldado delica-
damente, além de uma escrivaninha próxima às paredes, duas 
grandes poltronas reclináveis, uma mesinha de centro e uma 
cama de casal. Na outra extremidade do quarto, a parede abri-
gava uma pequena prateleira com alguns livros. Defrontei-me, 
ainda, com uma moldura que apresentava aspectos humanos, 
cinzelada em algum tipo de pedra. suas variadas gravuras re-
presentavam corpos anatomicamente diferenciados dos padrões 
aceitos esteticamente. Que tipo de pessoa apreciaria essas formas 
grotescas de obesos, decrépitos, aleijões, anânicos e prenhez com 
anomalias genéticas, pessoas doentes e degeneradas?

Cortou os meus pensamentos o estrondo ocasionado pelo 
bater da porta. A luminosidade intensa tornou visível a densa 
poeirada que descia em meu rosto pelo farfalhar das puídas 
cortinas. Sem mostrar aborrecimento, Vanda, juntamente com as 
suas reclamações acerca do inchaço dos seus pés, refestelou-se 
em uma das confortáveis poltronas. Rapidamente cerrou os olhos 
na esperança de transmitir quietação ao ser que nos conectava.
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Encostei perto da escrivaninha e a observei por alguns ins-
tantes. Há dias tomada por frequentes náuseas e a sofreguidão 
do seu apetite devorador, deixava-me muito receoso cada vez 
que exigia algo. Pelo que me lembro, um dos seus últimos de-
sejos frustrados foram ovos galados. Não há nada pior do que 
abster uma gestante das suas vontades. Parecia que necessitava 
de um antídoto para algum veneno que acabara de ingerir. Seria 
mesmo possível que a saúde de uma mulher grávida corresse 
algum tipo de risco ao ter um desejo frustrado? Ou ainda, marcar 
desagradavelmente o nosso futuro herdeiro com alguma marca 
monstruosa como daquelas criaturas horrendas e disformes do 
quadro?

Imagino o quanto deve ser cansativa para uma mulher a 
formação do feto em seu ventre e as transformações que ocorrem 
não apenas em seu corpo, mas também, no psicológico. Convi-
vendo com as exigências da família. Controlando o nervosismo. 
Tendo que lidar com os desejos. Estes sempre aparecendo nas 
horas mais inoportunas e atormentando este que vos fala.

Não consigo desgrudar os meus olhos das excêntricas ilus-
trações. De alguma forma parecem se encaixar em meus pen-
samentos. Um mistifório das crenças arraigadas ao longo dos 
tempos em nossa sociedade. Exemplificando. Dentre as imagens 
embaralhadas, posso detectar os seguintes sinais em Vanda: está 
tomada por alguma doença e não por uma inofensiva gravi-
dez. Os seios parecem mais rijos e a barriga está a cada minuto 
mais proeminente. Não consigo alimentar minha esperança da 
paternidade. Você deve estar pensando que eu deveria irradiar 
felicidade. Ora, a maravilha da paternidade tornou-se erro.

Sempre atribuem à figura materna uma espécie de divin-
dade protetora, dotada de inumeráveis virtudes cujo refúgio ape-
nas o nascituro compartilha secretamente. Enquanto tateava as 
pequeninas e asquerosas gravuras, um turbilhão de sentimentos 
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desdobrava o invólucro que aprisionava a minha insensatez. As 
vontades súbitas e infundadas de vanda vieram à tona da reali-
dade quando a ouvi seguidamente queixando-se de dores. Logo, 
seus gemidos viraram urros. Qual terá sido a anomalia que ma-
terializou docemente para os seus sonhos?

Em poucos segundos vanda começou a se debater sobre a 
poltrona. O ameno ressonar era substituído por sofrimento e afli-
ção. Clamava pelo meu nome. Quando segurei a sua mão, aper-
tou com uma força descomunal. Parecia ter atingido, mesmo que 
fosse impossível, os nove meses de gestação. Fiquei incrédulo 
e sem saber o que fazer. Repentinamente, um filete de sangue 
começou a escorrer entre suas pernas. O carmesim aos poucos 
tingiu o seu vestido. Esse foi o presságio.

De tanto se debater não consegui segurar a minha possessa 
esposa. Quando seu corpo desabou violentamente contra o chão, 
já estava banhada em seu próprio sangue. Batia a cabeça acelera-
damente contra o assoalho e cravava as unhas contra o próprio 
abdômen. Parecia querer tirar algo. E foi assim que aconteceu 
quando os seus finos dedos começaram a penetrar na pele. En-
quanto ralhava, sua vagina expelira um ocre líquido viscoso e 
algum tipo de ser vivo desfigurado começava a forçar sua saída. 
Será que a natureza estava se vingando, flagelando Vanda so-
mente porque manifestei o desgosto pelo absurdo?

Lançada fora do ventre e ligada ao cordão umbilical, a 
criatura ostentava uma carantonha e produzia um gorgolejo. Seu 
mau cheiro começou a empestear todo o quarto. Enquanto Van-
da aproximava-se para ver o germe de sua inumanidade, subita-
mente sentiu as garras do ser cravando em seus olhos e extraindo-
-os das órbitas. A maternidade, definitivamente neste caso, não 
tinha nada de sublime. Encontrava-me absorto contemplando 
todo aquele espetáculo. Você deve estar assustado. No começo 
também fiquei, mas quando me dei conta de que se tratava de 
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um acontecimento único, só pude admirar, procurando distin-
guir a beleza e a repulsa antes que se perdessem prematuramen-
te em minhas reflexões.

A monstruosidade viperina tapou a boca de Vanda, que 
deitava em golfadas, e os berros começaram a me irritar na mes-
ma intensidade. Apalpava a face e tateava o chão na esperança de 
encontrar os seus olhos. Engatinhava, gritava, sangrava. Aquela 
que antes se apresentava como uma vistosa mulher resumira-se 
em uma pavorosa criatura rebaixada ao último degrau da condi-
ção humana. O devir da perversidade e do caos nutria-se, além 
da nossa carne, de sonhos, desejos e vontades, evacuando o ne-
grume da insanidade psíquica.

O desgraçado ainda atormentava Vanda, porém eu não 
conseguia mais enxergar a sua mórbida degeneração de aparên-
cia drapejada e membros deformados. via-o apenas como um 
desgraçado dotado de indiscernibilidade transmitida pela pró-
pria genitora, causadora de todo o mal. O fruto da decrepitu-
de, o erro em forma humanoide passou a ser a mais próxima e 
melancólica experiência que tive como progenitor. E então não 
ouvi mais nenhum brado lamentoso e abafado vindo da minha 
inseparável companheira.

Assim como você, eu apenas observo atônito. Como pode-
rei travar um combate contra essa criatura? Mal consigo encarar 
o perturbado enquanto se banqueteia nas entranhas espalhadas 
ao redor da carcaça daquela mulher. Parece me rejeitar, suscitan-
do ainda mais o pavor em meu ser. O deglutir é o único som que 
ouço vindo da fera. Mas o que me incomoda além do silêncio se-
pulcral é o desprezo. A criatura é tão indefinida quanto os meus 
pensamentos. Será que sou tão deformado quanto o vil néscio?

A quietude cessou quando gargalhadas estridentes ema-
naram das imagens emolduradas. Aquelas figuras transtornadas 
divertiam-se. Parecia que a trombeta da loucura retumbava por 
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todo o quarto. A criatura saciada de sua fome rastejou lentamen-
te em minha direção. Resolvi encará-la. Seus pelos eriçados não 
me intimidavam mais, assim como a sua carranca. Por um ins-
tante, senti-me culpado pelos meus pensamentos asquerosos ou 
no momento crucial da concepção do meu filho. Sim, filho! Abri 
um largo sorriso e os meus braços para dar-lhe uma grande aco-
lhida. Poderia ser amado com todas as suas anomalias. Por que 
não? Nesse instante uma forte dor de cabeça me abateu, os pen-
samentos desordenaram e o corpo paralisou.

Agora que recobrei a consciência encontro-me na compa-
nhia de pessoas burlescas que sorriem numa espécie de boas-vin-
das, mas que permanecem imóveis. Não consigo gritar. A torpe 
criatura olha-me fixamente e grunhe tresloucadamente. Posso 
sentir o cheiro nauseabundo do meu sangue que respinga pela 
parede e escorre pelo meu corpo... Emoldurado!
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Quarto 203
Respostas

Paula Barbosa

mariana não fez contato visual algum com o recepcionista 
do único hotel em que havia encontrado vaga disponível para 
aquela noite de sexta-feira. Estava apática escutando sobre o fun-
cionamento do lugar. O pagamento de apenas uma diária bara-
ta não surtiu efeito de surpresa em seu rosto. Pagou. Dirigiu-se 
para o elevador e depois para o quarto. 

Ao se deitar, a garota de cabelos longos e ruivos mandou 
mensagem para seu primo: Cheguei à cidade, te encontro amanhã 
para sabermos onde está Tia Cristina. 

Ela sonhou naquela noite que estava se hospedando no hotel 
e que ouvia um barulho no guarda-roupa, em seguida ouvia uma 
voz aparentemente nada feliz. Eu sei que você está aí! Me ajude a sair!, 
dizia a voz. sua pele se arrepiava com o frio e pela ideia de ter que 
enfrentar algo maligno. Um espírito, talvez. Mas por que só conse-
guia ouvir a voz em seu sonho? Pela manhã o despertador de seu 
celular a acordou de forma abrupta, e o sonho se interrompera ali.

A manhã seguiu. Mariana desceu à rua para tomar café da 
manhã num boteco perto. Não sabia quanto tempo teria que ficar 
investigando o paradeiro da Tia Cristina. Resolveu ir ao aparta-
mento do primo a alguns quarteirões dali. Tocou a campainha.

— Prima, eu estava tentando ligar para o seu celular. Está 
fora de área?
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— Minha operadora está horrível.
— De boa, e aí? Chegou bem na cidade? Você podia ter 

vindo para cá! Jogaríamos videogame a noite toda com a galera!
— Você está contra mim, Dam? 
— Não, prima! Que isso? Só quero ajudar!
— Preciso encontrar a tia, e não jogar videogame!
— Opa, tudo bem! Vamos dar uma volta, tenho umas coi-

sas pra gente ver...
Durante o caminho, Mariana não encarou Dam e as pes-

soas que andavam pela rua. O primo muitas vezes insistia para 
que ela admirasse fotos antigas a fim de encontrar algum lugar 
familiar que pudesse lhes trazer informações sobre o paradeiro 
da Tia. De repente, Dam dá um grito:

— Ei, olha esta foto aqui Mari! Ela está com um bocado 
de gente na frente de um lugar muito chique! Não consigo ler o 
nome do lugar, você consegue? — a garota olhou para a foto e 
disse sem expressão:

— Estou nesse hotel. 
— Poxaaaa, Mari! A sorte está do seu lado! Agora a busca 

fica ainda mais fácil. Bora pro hotel, vem!
A garota tenta acompanhá-lo, mas caminha desordenadamente.
— Minhas pernas não sabem correr.
— Anda, então! Mas vem!

ab

Na recepção, o recepcionista foi o primeiro a receber as 
perguntas:

— Olá, senhor. Desculpe-me incomodar, mas gostaria de 
fazer algumas perguntas... — disse Dam.

— Ahn... Eu estou um pouco ocupado — Lugosi disse mes-
mo estando sentado e não havendo hóspede por perto. 
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— Serei rápido — disse o jovem mostrando-lhe a foto e 
apontando para uma mulher. — Você conhece essa mulher? Ela 
se chama Cristina Pimenta. Hospedou-se aqui há algum tempo 
com uns amigos. 

Vicente olhou para a foto, negou com a cabeça, pediu licen-
ça e se retirou para a área ‘restrita a funcionários’. 

— Ele não quer nos ajudar! Está contra a gente! — esbra-
vejou mariana.

— Podemos perguntar para outros funcionários, não é pos-
sível que alguém não se lembre dela!

Em seguida, Dam tentou conversar com a camareira, mas 
ela estava tão ocupada que nem respondeu. Vasculhando mais 
um pouco o hotel, eles encontraram um moço que parecia ser o 
zelador. Ele estava parado em frente ao quarto 156, segurando 
uma arma um tanto incomum — uma besta com tambor de setas.

— Com licença, o senhor é o zelador?
— Não, imagina... Eu sou a cozinheira!
— É, desculpa incomodar, mas eu gostaria de perguntar se 

você já viu essa... — o primo nem pôde terminar de perguntar e 
já foi levando outra má resposta.

— Olha, eu tenho tanta coisa pra fazer nessa praga de lu-
gar, será que vocês poderiam jogar show do milhão comigo outra 
hora? Bosta, hein!

A grosseria e a ironia do jovem zelador afastaram os dois. 
Haviam perdido aquela tarde e não conseguiram descobrir nada. 
Parecia que Mariana estava certa, ninguém queria ajudá-los no 
hotel. Dam resolveu ir para sua casa fazer uma pesquisa online 
com o nome da tia e disse que enviaria qualquer novidade para 
mari. A garota se dirigiu para o quarto.

Algumas horas depois teve outro sonho, com sua tia pe-
dindo socorro e tentando dizer onde estava. Marina se debatia, 
suava frio. Sentia sua voz falhar e o sangue correr mais rápido 
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por suas veias. E aquela sensação fria e sem cor como se fosse 
um filme noir. A tia em sonho gritava com força e os berros eram 
tão claros que a garota poderia jurar que a voz era real. Foi um 
sonho turbulento e acabou por deixar Mariana mais cansada ao 
acordar de manhã.

Pela manhã, tentou entrar em contato com o primo. Ligou 
várias vezes, e em nenhuma obteve resposta.

— mais um! Está contra mim!
A garota decidiu então ir até os locais que sua tia tanto gos-

tava de visitar. Passou o dia inteiro se deslocando pela cidade e 
visitando lugares que o primo tinha indicado. Não encontrando 
nada que ajudasse, retornou ao King Edgar. Estava tão exausta 
que nem tomou banho, simplesmente desabou na cama e dor-
miu imediatamente.

 
ab

Naquela terceira noite de estadia no Hotel, Mariana teve 
um último sonho. Uma voz vinha de dentro do guarda-roupa 
mandando-a embora. Era a voz de sua tia. 

— Vá embora! Não fique aqui, você não sabe do que eles 
são capazes! Eles não gostam das mulheres com visões como 
nós. Há criaturas e forças maléficas neste lugar, elas nos odeiam 
e nos veem como inimigas.

— Como assim, tia, quem são elas?
— Não consigo falar! — a voz falhava e a luz piscava no 

ambiente do sonho. — Eles vão te descobrir, vá embora!
Tomando um enorme susto e acordando de repente, o ce-

lular vibra e mostra uma nova mensagem de Dam. Ei, prima, des-
cobri uma coisa que vai te deixar louca. Lembra que ninguém estava 
querendo responder pra gente no Hotel? Pois é, eu tenho um amigo 
que pesquisou pra mim nos registros da polícia sobre a Tia Cristina e 
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advinha? Ela desapareceu no Hotel, nunca saiu de lá, o marido dela na 
época estava esperando ela descer para o saguão para levá-la para jantar 
depois da reunião de coven dela. Acredita! Espero que tenha ajudado.

— Mas... A Tia Cristina não tinha marido... — a garota sai 
do quarto gritando: — Todos estão contra mim nesse hotel! Até 
você! — empurrando a camareira que estava pelo corredor. A 
mulher resmungou algo ininteligível. 

mariana esperou o elevador socando a parede ao lado. Quan-
do finalmente ele chegou ao andar, a jovem imediatamente pulou 
para dentro da caixa metálica. Quando foi apertar o botão para o 
térreo, percebeu que não havia botões. Na verdade, aquilo nem pa-
recia o interior de um elevador. Tudo ficou mais escuro, o interior 
da caixa ficou menor e as paredes pareciam ser de madeira.

Tentou desesperadamente se libertar daquela prisão, mas só 
conseguiu ferir as mãos. Mãos que, percebia agora, eram enruga-
das e tremiam. Chorando, se arrependeu amargamente de ter ido 
àquela reunião do coven. Apurando a audição, percebeu alguém 
do lado de fora. Recuperando o fôlego e tomada de esperança, 
falou o mais alto que pôde: Eu sei que você está aí! Me ajude a sair!
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Quarto 13

Reptilia
Geovana Teixeira

Um pé apoiando todo o meu peso em cima do vaso; o outro 
com um aspecto mais estranho que o normal. Torcido, o que já pa-
recia um pão queimado com dedos agora beirava o bizarro. A esta 
altura, numa situação normal, eu estaria praguejando sobre mais 
um motivo para me odiar. Uma situação normal não envolve um la-
garto de um metro e meio me olhando fixamente por dez minutos.

Procurei por câmeras e esperei que alguém entrasse anun-
ciando uma pegadinha, mas nada. Não tinha explicação para me 
encontrar presa em um banheiro com uma versão gigante do bicho 
que eu mais odeio no universo. Acuada contra a parede, ofegante 
e encharcada de suor e lágrimas, percebi que essa era uma caçada 
insana; a presa era eu, quase morta por antecipação, e o preda-
dor nem sequer se mexia. Como raios eu cheguei aqui é uma das 
perguntas implícitas que vagam pela minha mente agora. Se eu 
gritar, ele me engole viva, e não sei quanto tempo mais eu aguento 
aqui em cima. Não é como se ele não pudesse subir, então presu-
mo que, além da vida, não tenho nada a perder se tentar descer. 

Me solto da parede e faço uma força sobre-humana para 
me agachar e tomar impulso, e, por um milésimo de segundo, 
meu pé se desequilibra e volto a me apoiar na parede; por um 
erro de cálculo, minha mão acerta em cheio a descarga, que faz 
um barulho ensurdecedor comparado ao silêncio que reinava até 
agora. O lagarto se retesa e entra em posição de ataque; presas à 
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mostra, sibilar rascante. Não ouso respirar ou piscar, e, aos pou-
cos, ele se acalma. Arrasta-se dois passos para mais perto e vira 
a cabeça para o lado, como que para me encarar diretamente. O 
olho amarelo piscando na vertical, com um brilho diabólico. As 
pupilas se dilatam, indo de um risco negro a um poço, e então ele 
fecha os olhos. Deita e se aninha no chão voltando à imobilidade, 
a não ser pela cauda gigantesca que se debate. Não aguento nem 
mais um segundo aqui, minhas pernas estão pegando fogo. 

Tomo consciência do cômodo em que me encontro, mas 
minha cabeça gira e perturba a noção de espaço. Será que a ca-
mareira ainda demora muito a entrar? Eu ouviria se abrissem a 
porta do quarto... certo? 

E então, a cauda inquieta se choca com estrondo contra a 
porta, que vibra com a chicotada. A cauda desliza pela porta e 
prende no trinco, abrindo uma fresta. Uma pontada de esperan-
ça me atinge, e me apoio na pia ao meu lado. Minha cabeça gira 
de novo, mas consigo focar em uma trilha segura pelo chão. A 
cauda agitada para por um momento, e então é hora de agir. 
Pulo no chão com o pé ileso e me preparo para a dor lancinante 
do pé torcido no chão, mas o lagarto é mais rápido. Ele envolve 
o pé com a cauda e puxa com força, me fazendo cair. Tento me 
arrastar e apoiar na parede, mas o aperto se intensifica. A dor 
pungente me faz gritar, e percebo que meu pé está totalmente 
quebrado, virado para dentro. A dor é tamanha que perco a no-
ção, o medo e, lentamente, os sentidos; não antes de perceber que 
a agitação que toma o banheiro não é apenas de minha parte. O 
lagarto se contorce, se debate, e os gritos desesperados que ouço 
não são de todo meus; ensandecido, solta guinchos que se mis-
turam aos meus e fazem a loucura no ar palpável. Ele grita para 
mim, como se me desprezasse mais do que eu me desprezo. A 
última coisa que vejo é a criatura se afastando, as presas vorazes 
e os gritos roucos que agora correm na minha direção.

ab
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Corro em direção ao corpo — ao meu corpo — com a vo-
racidade do pânico que me atinge. O que eu sou agora? Presa a 
um corpo de réptil, olhando para mim mesma. Tão errada, tão 
estranha, longe de ser perfeita; essa casca medíocre que tantas 
vezes me limitou e me obrigou a me esconder. Isso me causa 
raiva, uma raiva tão violenta que — literalmente — me enche a 
boca. O líquido denso escorre por minhas presas e pelo papo, e 
quando cai no chão, borbulha. Ácido. 

Quase cegamente, rastejo até o rosto e cravo minhas gar-
ras nele. O sangue escorre em torrentes,e estendo minha língua 
bifurcada até lá. O gosto forte toma minha boca, delicioso. Após 
alguns segundos na boca o sangue se torna ácido, e eu o cus-
po de volta nos olhos. O corpo desperta gritando atordoado, tão 
desesperadamente que sua boca se enche do sangue que sai da 
garganta descarnada. As pálpebras fritam e as córneas começam 
a se desfazer. O sofrimento é fascinante, tão sublime que me sin-
to tentada a prolongá-lo. Mordo a orelha lentamente, até que ela 
comece a se desprender; vibro a cada urro de dor. Me arrasto 
vagarosamente e babo ácido à medida que subo pelo corpo. Ele 
se cala e o único barulho que se ouve é o da carne efervescendo. 
A fumaça toma o banheiro e então minha fome pela tortura está 
saciada. A porta se abre.

ab

Abro os olhos e uma dor de cabeça imensa quase me der-
ruba na calçada. Jogo a mochila no chão e tenho que me apoiar 
em um poste. Foi tão real, quase sinto a dor em meus olhos. Na 
verdade sinto, mas os dois estão inteiros. Me dou conta do hotel 
à minha frente, majestosamente tétrico. A única luz vem da re-
cepção, e está tapada por alguém recostado na porta. Contra a 
luz, não consigo ver muita coisa além da sua estatura hiperbóli-
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ca. Ele percebe meu olhar e parece me fitar por um tempo, mas a 
escuridão ofusca minha certeza. Ele levanta o queixo, apontando 
minha mochila no chão; eu a apanho. Ele vira a cabeça em dire-
ção ao saguão do hotel, como se me convidasse a entrar e conti-
nua a me encarar enquanto hesito. Um carro — o primeiro desde 
que me vi ali — passa rapidamente e os faróis iluminam seu ros-
to. Por um momento, poderia jurar que seus olhos piscaram na 
vertical, amarelos. Prendo a respiração, e a luz do poste em que 
estou apoiada volta a funcionar. É o carregador das malas. suas 
pálpebras estão fechadas, mas sei que não há globos oculares ali.

— Eu... ah... eu não vou me hospedar — digo ofegante ao 
imenso mensageiro, enquanto cambaleio para a rua, quase cain-
do na tentativa de dar o fora o mais rápido possível.

Eu preciso mesmo voltar a beber. 
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Quarto 17

Safia
Duda Trichês

Safia queria ficar acordada por pelo menos mais algum 
tempo. Afinal, já tenho sete anos, sou praticamente uma mocinha, 
pensava. Queria continuar brincando com sua boneca até tarde 
como fazia quando estava com seus pais, que segundo vovó es-
tão em uma viagem longa e não se sabe quando vão voltar.

Todos os dias a garotinha se pergunta se voltarão cheios de 
presentes. Terão que trazer muito chocolate e pelo menos um boneco 
para ser o namorado da minha boneca. Ela não pode ficar solteira. E tem 
de ter olhos de botão, igualzinho a ela!

Para amenizar a situação e acalmar os nervos, vovó sempre 
cantava uma daquelas canções de seu tempo, às quais a neta se 
refere como músicas pré-históricas. 

Safia pede para vovó contar-lhe sobre quando era mais 
nova e de como amava cantar ópera, a fim de driblar o relógio. 

— Ah, querida, minha vida quando jovem foi pura emoção 
e sentimento — vovó olhava seus polegares que faziam círculos 
entre si. — Isso é a música, não? Emoção, sentimento, notas. Eu 
era rodeada disso. O nosso palco era simples, sabe? De madeira. 
As cadeiras no início eram de palha, mas depois conseguimos 
trocar por umas vermelhas aveludadas. Nós dividíamos o palco 
com a equipe de teatro da cidade. Às vezes, a dança se apresen-
tava lá também. Fomos crescendo aos poucos, sempre manten-
do fé e amor no que fazíamos. Eu era tão sonhadora naquela 
época! Assim como você, Safia... 
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— O que tenho não são sonhos, vovó! É meu futuro! Sonhos 
não se realizam, são para perdedores — interrompeu a menina. 

— Não me interrompa, docinho, muito menos para apre-
sentar esse seu conceito errôneo de sonho! — disse vovó que, 
mesmo repreendendo a neta, continuava com seu tom de voz 
calmo. — Os sonhos envelhecem, e alguns até morrem com a 
gente. Os meus continuam jovens... — sua expressão continuava 
passiva. No silêncio, um triste sorriso brotou. Logo depois vovó 
começou a cantar uma de suas canções novamente.

A garotinha, esquecendo-se do horário, apertou a bone-
ca de pano contra o peito e começou a cair no sono, ouvindo a voz 
celestial de vovó. Antes que seu consciente fosse à terra dos so-
nhos, sentiu os lábios de vovó darem-lhe um beijo estalado. sol-
tou um suspiro curtinho. 

ab 

Sá não sabia que horas eram quando ouvira estalos no 
meio da noite. Parecia que alguém havia andado pelo quarto do 
hotel em que ela e vovó estavam hospedadas. Porém, ela logo se 
repreendeu, pensando que sua ideia soava infantil demais.

Vamos, tenha um pensamento mais adulto! Deve ser... A geladei-
ra! Mas neste quarto não tem... tem? 

Ela não sabia. Apenas lembrava que algumas geladeiras fa-
zem sons estranhos à noite. De repente, sentiu uma pontada de 
dor do lado direito da barriga. Apertou sua boneca contra o peito 
novamente e desejou que seus pais estivessem ali. Estava sentin-
do suas axilas e pernas suarem.

Sou mocinha! 
Revirou-se pela cama. Logo depois se livrou dos coberto-

res e se sentou. O quarto estava escuro e silencioso. Sentia-se sozinha, 
mesmo que vovó estivesse a menos de doze passos da sua cama. 
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Não preciso da vovó. 
Algo pareceu se mover na escuridão. 
—VOVÓÓÓÓÓ!
Sh! Você deve tê-la acordado e não se deve acordar idosos. 
Mas há algo nesse hotel... 
sentiu calafrios. 
É imaginação! Não há nada aqui. Só esse cheiro ruim de coi-

sa por todo o lado... 
Ligou a luz do quarto em que vovó dormia. Ela estava no 

chão. 
Morta? NÃO! ELA NÃO PODE ESTAR! 
Safia se ajoelhou ao lado da avó. Fez como as pessoas dos 

filmes: colocou o dedo no pulso. Pulsou. Ela está viva! 
A garotinha saiu do quarto sem pensar duas vezes, iria di-

reto para a recepção pedir ajuda, porém, havia um som esquisito, 
como o de uma moeda girando, que a fez congelar. Logo viu 
um pião vermelho com uma listra prateada rodando no meio do 
corredor. No instante seguinte, parecia ter deixado tudo de lado: 
o cheiro ruim de coisa que habitava o hotel, sua avó desmaiada 
no quarto dezessete, a pontada de dor no lado direito da barri-
ga. Tudo isso substituído por um pião que rodava sem parar. Ele 
logo se foi para dentro do quarto dezessete. Safia o seguiu. 

Foi então que a menina amaldiçoada por aquele objeto hip-
notizador abriu a porta do banheiro. A banheira estava cheia de 
água. Sobre aquele monte de água havia um patinho de borra-
cha boiando de cabeça para baixo. Se estivesse em sã consciência, 
perceberia o discreto fio de sangue saindo de dentro do brinquedo. 

Tocou-o como se fosse a coisa mais preciosa já vista. Enten-
deu por que ele boiava de cabeça para baixo: tinha um pesado 
bico de metal polido e brilhante. Com o patinho de borracha san-
grando em sua mão, ela seguiu o pião até seu quarto. Num gesto 
automático, pegou sua preciosa boneca. Em seguida, observou o 
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pião girando e aumentando cada vez mais seu tamanho, até ficar 
com um metro e meio de altura e começar a cavar um buraco ali, 
no meio do quarto, que agora parecia maior também.

Logo que o pião conseguiu cavar alguns metros para baixo, 
viam-se labaredas subindo pelas paredes recém-formadas. Safia 
viu o patinho pular de seus braços para o buraco infernal. Jogue a 
boneca, Safia, disseram o Patinho e o Pião. Com isso, a boneca co-
meçou a se mexer e a falar: 

— Não faça isso! Não faça isso! — até que dos lábios, que 
eram apenas um risco preto, fez-se um furo e, de dentro, saiu a 
ponta de um bloquinho aparentemente antigo. Safia tirou 
o objeto enquanto ouvia o Pião e o Patinho: Deixe disso! Venha 
brincar aqui no lago! Venha, venha!

A menina passou o dedo pelo bloquinho, que, na ver-
dade, era um Flip Book. Bonequinhos faziam movimentos 
imperceptíveis a cada página isolada, porém, juntos, contavam 
uma história: uma escola para padres; um rio perto do campo da 
escola; dois garotinhos brincando com piões; uma nuvem escura 
os faz largar a brincadeira e os leva até o rio; eles querem brin-
car por lá com um patinho de borracha; um dos meninos cai no 
rio para resgatar o patinho que havia caído; nenhum deles sabe 
nadar. O que caiu morre. O outro chora. A Coisa que cheira mal 
e está em todos os lugares do hotel King Edgar se aproxima... 

A Coisa era uma criatura imensa, tinha espinhos que saí-
am de sua pele cheia de feridas, e arrastava seu corpo distorcido 
com a ajuda de muitos tentáculos. Através de placas que forma-
vam uma espécie de carapaça onde era sua cabeça, ela sussurra-
va com hálito fétido no ouvido do menino.

O garotinho pega uma tesoura e enfia quatro centímetros 
dela no lado esquerdo da barriga, exatamente onde Safia sentiu 
uma leve dor. A menina sentiu seu medo crescendo, os dedos 
quase se partindo de tanto agarrar a boneca. 
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O livro acaba com um homem, Edgar Kootz, comprando o 
colégio e sendo assombrado pela Coisa que sussurrava ideias 
impossíveis em seu ouvido. Até que Safia olha para o lado e ali 
está a Coisa, apenas alguns centímetros do seu rosto, sussurran-
do incansavelmente. A baba nojenta e ácida escorria da boca, de-
sejando uma alma pura. 

Safia tentava mover seus pés, que pareciam estar fincados 
no chão. Sua avó estava perigosamente perto da beira do buraco 
infernal. 

Venha, Safia! Isso é apenas um sonho! Não é real, não é! Apenas 
entre aqui, e você logo acordará! Vamos! Diziam o pião e o patinho 
em uníssono. O pião criava espinhos ao seu redor, e o patinho de 
borracha estava tão alto quanto o pião. Assim, os dois deram um 
pulo para fora do buraco, dando sinais de que iriam até a peque-
na boneca de Safia.

Safia agora tremia dos pés à cabeça. Tentou impedir 
que suas lágrimas rolassem, algo que não deu muito certo. A 
pequena urinou nas calças e chorou ainda mais por isso. 

Não posso fazer isso, sou uma mocinha! 
A menina viu a avó desacordada. O pião e o patinho não 

haviam se mexido. Pareciam esperar pela decisão de Safia.
Passe a boneca, disse o patinho.
Ou vai abandonar vovó assim como seus pais fizeram com 

você?, completou o pião. Algo de dentro de Safia se partiu. Que-
ria que alguém dissesse que estavam errados. 

Vai deixar vovó queimar? Tenha um pensamento adulto, mijo-
na! Sonhos e ilusões são para perdedores, não são, Safia? Encare seu 
futuro!, falou a Coisa. 

Safia ainda tremia quando depositou a bonequinha no 
grande bico de prata do patinho. A pequena cerrava os lábios 
tentando evitar que um soluço saísse. Ele lhe deu as costas e pu-
lou para dentro do buraco de fogo. 
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Safia começou a sentir como se algo quisesse sair de 
seu corpo. Enquanto não entendia o que estava acontecendo, 
correu sem pensar para o fogo que, de repente, não estava mais 
aceso. Eram apenas marcas de queimado para comprovar sua 
existência. Nem a Coisa, nem o patinho, nem o pião estavam 
mais ali. Quando estava na beirada, percebeu que o buraco pa-
recia menor. As paredes do quarto também estavam voltando ao 
lugar. Vovó estava ali.

Está viva!, pensou a menina. mas logo notou que seu peito 
estava aberto. Era um verdadeiro buraco negro. Algo que pare-
cia ser um redemoinho sombrio torcendo os cantos de sua pele 
à qual estava costurado. A figura de vovó parecia se contorcer 
e sangrar, transformando-se em algo não humano. Antes que a 
sanidade da menina se esvaísse, ela sentiu mais uma vez algo de 
dentro dela querendo sair. Logo depois, caiu com o rosto no chão, 
sentindo mais que nunca o cheiro de morte que impregna cada 
canto do hotel. Assim, sua alma abandonou seu corpo e flutuou 
para a boneca, que jazia, abandonada, a alguns centímetros do 
corpo da dona. 

ab 

Primeiro Safia viu que não havia mais nenhum buraco no 
chão e nada que remetesse às labaredas. Porém, o sangue estava 
presente e parecia que o chão do hotel o sugava.

Está se alimentando.
Percebeu que no lugar de vovó jazia um lindo gramofone ne-

gro. Estavam próximas. Pensou ter visto uma luz ali dentro. Safia, em 
sua forma de boneca, tentou se mover para mais perto, porém não 
conseguiu. Ficou olhando para o gramofone até que, de repente, uma 
música começou a ser ouvida. A menina-boneca conhecia aquela 
voz a cantar um trecho da música O Mio Bambino Caro. 



355355

KING EDGAR HOTEL

Ficariam ali até que a camareira sem braços e o mensagei-
ro sem olhos viessem e as levassem para outros quartos. Havia, 
agora, mais dois enfeites mal-assombrados para receber quem 
quer que se hospedasse ali. 

A boneca tinha um futuro: ficar naquele inferno eterna-
mente.

Tinha um sonho: sair dali. 
Mas o que é o futuro? Não é a esperança de uma continua-

ção? E a esperança, não é um tipo de sonho, que não sabemos se 
será concretizado?

Tão terrível quanto um futuro incerto é aquele que já está 
traçado.

(Com sutis gotas de sangue.)
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Quarto 190
Quem apagou a luz?

Tauan G. Gomes

Este conto é dedicado a Ela, 
como sempre, mas também 
ao Rei do território do Maine.

Aama Nali entrou no saguão do hotel no meio da manhã 
com o ar sonhador de quem vinha mais admirando a rua do 
que procurando o endereço. Ela tinha os longos cabelos escuros 
presos em um rabo de cavalo e vestia-se com a simplicidade de 
quem passara as últimas horas viajando.

 Logo ao entrar, parou e admirou brevemente o ambiente 
antes de seguir para a recepção. sentia-se confortável entre aque-
las paredes antigas, um pouco por ter crescido em um grande ca-
sarão decadente, mas principalmente por seu fascínio por história.

Ela já havia reservado o quarto e, após pagar a diária e pe-
gar a chave com o jovem recepcionista, subiu direto para o 19º 
andar pelo antigo elevador. Enquanto subia, tentou se esticar e 
alongar, cansada da longa viagem, querendo apenas chegar logo 
ao quarto para se deitar e se recompor.

Foi recebida por um facho de sol que vinha de uma janela 
no fim do corredor e inundava todo o andar. Pega de surpresa 
pela claridade, ela nem reparara na decoração ao seu redor, nem 
se questionara como aquela claridade toda atravessava a janela 
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opaca. Como seu quarto era o primeiro do corredor, ela logo in-
seriu a chave na antiga fechadura, abrindo a pesada porta de bé-
tula, com o confortável rangido esperado em uma construção tão 
antiga, e fechou-se na segurança de seu aposento.

No quarto não havia toda aquela luminosidade excessiva 
do corredor, apenas o necessário para não precisar acender as 
luzes. Sobriamente decorado, contava com apenas um quadro, 
mostrando um cavaleiro medieval com armadura negra se afas-
tando de um campo de batalha destruído e em chamas, com ala-
barda em punho. Focou sua atenção na arma, uma espécie de 
machado com cabo para duas mãos, com uma ponta longa na 
extremidade usada para perfurar armaduras.

Estranho, parece que ele caminha como se fosse sair do quadro, 
pensa Aama ao parar para admirar o grande quadro, ainda com 
sua mochila na mão. O peso da mochila é suficiente para conven-
cê-la a se mover em direção à cama. Sentada, ela olha ao redor e 
repara na vista da janela. O quarto era na lateral do hotel, e ela 
teve o azar de escolher o lado menos privilegiado; sua vista era 
basicamente um pequeno beco e as costas de outro edifício, um 
grande paredão cinzento bloqueava parte da luz do sol. 

Cansada da viagem, Aama tirou suas roupas da mochila, 
dispondo-as organizadamente no pequeno armário do hotel, e 
seguiu para um rápido banho. Depois de se refrescar, ela ainda 
tinha tempo antes de se encontrar com sua amiga, e então deci-
diu tirar um cochilo.

ab

Ela acorda em um casebre de madeira, escurecido pela fu-
maça. Tosse. Esfrega os olhos, se levanta, e tosse de novo. Lenta-
mente percebe o ar tomado por uma fumaça densa e escura que 
entra por uma pequena janela e pela única porta da velha cabana.
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Ao sair, se depara com um cenário caótico. Outros casebres 
iguais ao em que acordara estão em chamas. Em volta, perto das 
casas, mulheres e crianças estavam mortas, como se tentassem 
fugir das casas em chamas, mas tivessem sido interceptadas por 
seus agressores.

Ao longe, no limite da visão, um pequeno morro salpica-
do de homens mortos. Ao lado dos corpos, rústicas ferramentas 
mais parecidas com instrumentos agrários do que armamentos 
defensivos.

Uma das casas tem a porta arrebentada de dentro para fora 
pelo corpo de um velho que fora arremessado. Ela não consegue 
enxergar direito — em parte pela fumaça, em parte pelo ocaso 
—, mas distingue a forma escura de um homem saindo do case-
bre que acabara de ter a porta arrebentada. Ele para, observa sua 
obra no entorno, e se depara com ela. Então, toma fôlego e dispa-
ra em sua direção. Chocada, Aama começa a se afastar, de costas, 
mirando seu perseguidor, até que cai e fecha os olhos com a dor.

Quando os abre, está de volta ao quarto 190. Ainda assus-
tada, ela olha no relógio e vê que dormiu demais. Levanta-se e 
tenta acender as luzes para procurar sua mochila, mas as luzes 
não acendem, com pressa, ela pega a mochila ainda na meia-luz 
do quarto e sai. Ao passar pelo foyer, comunica a um recepcio-
nista mais velho que o problema com a luz, e ele assegura que 
mandará o zelador arrumar.

Do hotel, ela caminhou até o metrô e seguiu para a Av. 
Paulista, onde se encontraria com Renata, uma amiga de quem 
andara um pouco afastada desde que se mudara de volta para o 
interior. Elas haviam marcado de passar a tarde juntas, em uma 
grande livraria, tomando café e colocando o assunto em dia em 
meio aos livros.

ab
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Depois de passar um dia agradável com sua amiga, Aama 
retorna ao hotel cansada, mas feliz. No caminho, ela parara para 
um lanche em uma bonita padaria de bairro e ficara observando o 
movimento de começo de noite no entorno. Enquanto anda pelas 
ruas da metrópole, volta a pensar que São Paulo sempre passa a 
ela uma impressão de estar suja, encardida até; e se lembra de ou-
vir pessoas comparando a cidade a uma engrenagem em perpétuo 
movimento, pulsante de vida. Para ela, mais parecia o movimento 
lento e repulsivo de um verme que se move em uma carcaça.

Absorvida por pensamentos tão pouco gentis, ela quase se 
assusta ao encontrar o hotel a esperando de portas abertas. Na 
recepção, um homem muito velho se move de seu posto ao vê-
-la entrar, segue até ela e diz que o reparo nos interruptores do 
quarto 190 já foi realizado. Depois de agradecer e se direcionar 
ao elevador, ela reflete que ele deve ser o pai do recepcionista da 
tarde, dada a clara semelhança entre eles.

Já no quarto, ela testa as luzes e, satisfeita, separa a troca de 
roupa para um banho. No banheiro, reflete sobre o que a espera 
no dia seguinte, o congresso de perícia criminal que a trouxera 
uma vez mais a são Paulo. Tratava-se do mais importante con-
gresso de sua área, e ela esperava muito dele, principalmente da 
palestra do Alberi Espindola sobre...

Um barulho a tira de seus pensamentos. Soara como uma 
pesada peça de madeira caindo ao chão, e ela logo imaginara o 
quadro, estatelado no chão. Ela sai do banheiro, envolta na toa-
lha do hotel e se depara com o quarto escuro, uma vez mais. Ten-
ta acionar o interruptor, mas este falha e não lança luz ao quarto, 
que fica, então, iluminado apenas pela luz indireta do banheiro. 
Mesmo na penumbra ela percebe que o quadro realmente caíra, 
mas que se mantivera intacto, apoiado na parede. Ela o levanta, 
pensando em colocá-lo em seu lugar, mas ao olhar para a tela se 
assusta e a derruba de novo.
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A pintura mostrava agora apenas o campo em chamas, 
sem o cavaleiro. As chamas pareciam mais vivas do que nunca, 
quase lançando sua oscilante luminosidade no chão à sua volta. 
Impressionada, ela volta ao banheiro para fechar o chuveiro que 
ficara ligado. Pega roupa e a veste, ainda parcialmente molhada, 
movida por um pânico irracional.

mal terminara de se vestir quando todas as luzes se apa-
gam, deixando-a em uma escuridão densa, quase palpável.

Muito apreensiva, procura o interruptor do banheiro, mas 
suas mãos trêmulas não o encontram. Corre, então, até a cama 
para pegar o celular e usar a luminosidade do display para chegar 
até a porta. Quando o localiza dentro da mochila vê que está com 
bateria fraca. Antes de poder se colocar em movimento nova-
mente, sente uma mão muito leve e fria tocar seu ombro.

Apavorada, joga o celular ao alto e cai deitada na cama, 
mas não consegue enxergar o que a tocara. Aos tropeções, dá 
volta na cama e encontra o celular novamente. Aciona a luz e 
mira o aparelho para a frente, tentando achar quem mais poderia 
estar no quarto junto com ela. Na fraca luz azulada do celular, 
não consegue distinguir nada mais, embora tenha a impressão 
de que as cortinas do quarto tremulam, apesar da janela fechada. 
No giro que deu para ter uma visão geral, ela pensa ter visto o 
quadro de volta a seu lugar na parede, mas não olha duas vezes, 
na pressa de chegar até a porta.

A meio caminho, ela tromba com algo grande, como um 
armário e deixa o celular cair novamente. Abaixa para pegá-lo, 
mas a ação é inútil, a bateria se fora. Antes de se levantar e correr 
para onde se lembrava estar a porta, escuta passos atrás de si. 
Amedrontada, ela estaca novamente e olha em todas as direções. 
Agora sua vista começara a se acostumar com o escuro e ela divi-
sa o contorno dos móveis do quarto.

Junto à cama, a poucos passos de Aama, uma figura indis-
tinta, alta e muito escura está parada. Paralisada pelo choque, 
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ela não consegue se mover e fica apenas olhando a estranha fi-
gura, que lentamente começa a se mover em sua direção. Em sua 
imobilidade, ela começa a reparar nos detalhes, como o tremular 
em volta da figura, parecendo que a escuridão é mais profunda 
próximo a ela, ou como se irradiasse dela.

Quando a misteriosa figura já está a menos de meio metro 
de Aama, ela ouve um estrondo crescente, como o de pesados 
passos se aproximando, mas antes de poder refletir sobre, ou 
olhar em volta para identificar a fonte, uma segunda figura apa-
rece e se atira sobre a primeira.

A surpresa é suficiente para tirar Aama de seu estado de 
choque, e ela começa a se mover lentamente para trás. Ao alcan-
çar a porta, a luminosidade do corredor cai sobre as figuras en-
trelaçadas no chão do quarto, revelando o cavaleiro de armadura 
sobre um homem encapuzado e de rosto cadavérico, que tenta se 
libertar de suas mãos envoltas em manoplas de armadura negra. 
O cavaleiro olha em direção a Aama e ela ouve uma palavra em 
sua mente: fuja!

Ela se lança corredor afora e, ignorando o elevador, corre 
pelas escadas em direção ao térreo. Ao atravessar o foyer, repara 
no semissorriso irônico do recepcionista idoso, mas não para de 
correr. Na calçada, ela não diminui o ritmo de sua fuga, só con-
seguindo pensar: nunca mais me hospedo em um hotel!
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Quarto 95
Outro punhal na parede

Ricardo Thadeu

Era frágil a chama da vela que sobrevivia sobre a mesa de 
cabeceira. Seu fio de luz vacilante criava um contorno horrendo 
na parede, interrompido apenas pelo esquadrio da janela. A chu-
va embaçava a turva vidraça às costas da mulher que permanecia 
ali, parada mirando o vazio. Estava incrédula. Seus cabelos qua-
se escondiam a expressão de espanto e dúvida que penetrava seu 
rosto cada vez que seus olhos de um azul celestial percorriam o 
corpo sem vida sobre a cama. Petrificada diante da morte, es-
boçou alguma reação movendo o corpo esguio para frente duas 
ou três vezes. Uma lágrima caiu, iniciando o mecânico ritual de 
gemidos abafados, soluços contidos e reentradas violentas de 
catarro. seu corpo tremia como se estivesse lutando para se des-
vencilhar de cordas invisíveis. E estava.

Tom Ruiz estava morto sobre a cama de um hotel. Uma 
nódoa rubra se espalhava por sua camisa de linho. Seu rosto, 
murcho e sem vida, estava coberto por flores e cruzes coloridas, 
pintura típica de sua terra natal. Observada à parte do corpo, 
sua cabeça lembrava um dos adereços que a sua abuela usava no 
dia 31 de outubro para enfeitar a casa e homenagear os mortos: 
caveiras pintadas com cores berrantes. Aquelas rebuscadas flo-
res que a velha desenhava nos crânios de gesso eram motivo de 
curiosidade de Tom na infância. Não apenas pelos vívidos de-
senhos que se espalhavam de maneira quase simétrica nas duas 
faces da caveira, mas pelo próprio motivo da fabricação de tais 
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adornos. Ao redor dos olhos fundos, Tom tinha dezenas de pe-
quenas flores agora, como as que sua avó outrora pintara para 
lembrar-se dos que se foram.

Tom Ruiz estava morto sobre a cama de um hotel. Logo 
ele, homem discreto, mente brilhante, professor dedicado, côn-
juge responsável, amigo fiel. Nunca teve inimigos no pequeno 
vilarejo onde nasceu e viveu os primeiros anos. Criou, ainda na 
adolescência, uma rede de devotos companheiros no educandá-
rio de Guadalajara. Jamais provocou a ira de seus novos compa-
triotas quando se mudou para Cambridge, para cursar a facul-
dade, e formou-se com louvor. Bem empregado e bem casado, 
desfrutava de suas primeiras férias desde os tempos de colégio. 
Uma viagem para palestrar no Brasil pareceu-lhe um plano per-
feito: proferiu 46 minutos de uma fala que sabia de cor, auto-
grafou uma centena de livros, engordou seu currículo com uma 
turnê internacional e ainda pôde pagar os custos de hospedagem 
e passagem prolongadas com o pró-labore. Queria descansar, es-
ticar as pernas, aproveitar a intimidade com a sua parceira. Não 
conseguiu. Com um punhal de prata cravado no peito e o rosto 
mortiçamente ornamentado, era agora um vulto criado por uma 
vela moribunda, um corpo perpetuamente silenciado, de olhos 
vidrados no vazio. 

Lutando contra o próprio corpo rijo, Carmem andava len-
tamente em direção ao telefone. Era imperativo pedir socorro. 
A sua larga experiência na polícia de Nova Iorque ensinou-lhe 
que uma testemunha que não pede ajuda com presteza deve ser 
considerada suspeita. E era ela a única suspeita. A porta do quar-
to manteve-se fechada a noite toda. As janelas também. Os dois 
estiveram sozinhos todo o tempo naquele nonagésimo quinto 
andar. Arrastou os pés com dificuldade até conseguir alcançar o 
telefone. Naquele instante, lembrou-se das palavras do marido, 
do folclore que existia em torno daquele hotel.

— São apenas boatos, baby. Eu gosto de história de terror, 
você sabe.
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— Tom, eu sou policial. Vejo o terror no rosto de pessoas 
inocentes todos os dias, estou cansada!

— Hoje é véspera do Día de los Muertos... É só uma noite... 
vamos! vai ser divertido...

E foi só uma noite. A última do Professor Ruiz, entusiasta 
de histórias de terror que cresceu assistindo a filmes B e escu-
tando do avô antigas histórias sobre os fantasmas de Michoacán. 
Carmem, ainda incrédula, segurava o telefone, pensando qual 
número discaria. Antes de perceber o número da recepção dis-
cretamente colado próximo ao gancho, uma voz calma e agradá-
vel penetrou seus ouvidos como uma canção famosa:

— Recepção, em que posso ajudar? — era uma voz de ho-
mem idoso, a julgar pela rouquidão e cuidado com o qual articu-
lava cada palavra. 

Carmem não conseguia responder. Não por desconhecer a 
língua usada pelo recepcionista, já que era de família brasileira 
radicada nos Estados Unidos. Tinha sido a sua voz sequestrada 
pelo medo? Inicialmente, tentou dizer preciso de ajuda por três ve-
zes e não conseguiu. Em seguida, forçou um socorro desesperado 
que também não passou de um movimento de lábios no escuro. 
Por fim, tentou emitir qualquer som, mas foi interrompida pela 
voz do outro lado da linha:

— Senhora Ruiz? Algum problema com o seu marido?
Uma onda de choque percorreu seu cérebro. Seus anos de 

carreira como policial deram-lhe um instinto, quase animalesco, 
de duvidar de tudo e de todos. Como é que ele sabia que o mari-
do estava com problemas? O telefone oscilou em sua mão antes 
de cair no chão. A voz do velho ainda ecoava pelo quarto. A úl-
tima frase parecia ecoar em todos os cantos do quarto e também 
no interior da cabeça de Carmem. Algum problema com o seu ma-
rido? Carmem queria dizer que Tom estava morto, que ao acor-
dar no meio da noite encontrou seu amado coberto de sangue. E 
queria, mais do que tudo, olhar na cara daquele recepcionista e 
fazê-lo vomitar uma confissão e dois ou três dentes.
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O desejo de vingança é um dos sentimentos mais sombrios 
que podem emergir da alma humana. Quiçá ele só exista por-
que nós, seres sociais, aprendemos determinado senso de justiça 
desde o berço. Fazendo juízo das atitudes indignas de outrem, 
somos tomados por uma vontade de revidar. Carmem, comple-
tamente possuída por esse desejo, não percebeu a presença de 
outra pessoa no quarto. Ao seu lado, uma silhueta com menos de 
um metro e meio de altura observava o choro silencioso aos pés 
do cadáver. Uma criança pálida, com olhos acinzentados, vestin-
do o antigo uniforme do Colégio Católico Santo Augusto, estava 
bem ali, esperando que a mulher percebesse sozinha a presença 
dela. A esta altura, a vela era um pavio sôfrego fincado na mon-
tanha de borra que derretia e enrijecia de imediato. O espaço fi-
cava menor e mais escuro a cada instante. A chuva, imóvel do 
lado de fora. Dentro do quarto, as paredes se moviam.

A criança não se mexia. Parecia uma das peças do museu 
de cera Madame Tussauds. Quando a chama da vela se extinguiu, 
Carmem, já desvencilhada das amarras invisíveis (com a facili-
dade de um truque de Houdini), mas não menos contrariada, 
tratou de procurar outra fonte de luz. Estava determinada a sair 
daquele quarto e ir à recepção pessoalmente. Pigarreou duas ve-
zes para testar a voz e, para a sua surpresa, escutou-a. Agrade-
ceu a Deus em pensamento, levantou-se num pulo e procurou o 
interruptor.

Ao ligar a luz, Carmem sentiu os olhos lacrimejando. O 
corpo de Tom não estava mais sobre a cama. A cama, aliás, bem 
como a bagagem e as roupas no chão haviam desaparecido como 
num passe de mágica. O quarto havia diminuído de tamanho. 
Apenas ela e, para seu espanto, uma criança usando uniforme 
escolar do começo do século XX estavam ali. Carmem fez uma 
expressão de assombro e recuou o quanto pôde. Então o garoto, 
antes imóvel como uma estátua, andou um passo à frente e disse: 
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— Ele era seu marido, senhora? — movendo a cabeça com 
certa candura.

— Quem... Quem é você? — perguntou Carmem exami-
nando as mãos e o uniforme do garoto. Estavam sujos de sangue. 
Seria do seu marido?

— Ele era um professor, senhora... — o rosto da criança 
começou a mudar — e os professores são maus, eles maltratam a 
gente, eles nos castigam, senhora...

— Como você entrou aqui?! — disse Carmem enquanto 
colocava a mão esquerda com cuidado clínico no lugar onde de-
veria estar seu coldre. Percebendo que o sujeito não se mexia, 
andou rapidamente para a porta. Girou a maçaneta com força. 
Estava trancada.

 — Não adianta tentar fugir, senhora! Você também é uma 
oferenda! — a face do garoto começou a mudar: flores coloridas 
saíram de suas orelhas enquanto os ossos da testa e do queixo fi-
caram à mostra. Em poucos segundos, uma autêntica caveira do 
Día de los Muertos cobriu o rosto daquela visagem infantil. 

Carmem tentou arrombar a porta. Primeiro com o ombro, 
depois com o pé esquerdo. Não obtendo sucesso, procurou em 
seu campo de visão algo que pudesse lhe servir de arma, ou escu-
do. As paredes voltaram a se mover, apequenando ainda mais o 
quarto. Naquele espaço diminuto, Carmem sentiu que seria alvo 
fácil. Reclinada junto à saída, percebeu alguma coisa enterrada 
no rodapé da porta. Era um punhal semelhante ao que estava 
cravado no peito de seu marido. Retirou sem muita dificuldade 
e, sentada no chão, pôs-se em uma posição defensiva.

— Não se aproxime! — disse Carmem como um tremor na 
voz que não lhe era comum. 

— Você e seu marido são a oferenda perfeita! — esbrave-
jou a criatura avançando contra a mulher que, sem outra opção, 
enterrou o punhal no peito de seu oponente.
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Carmem sentiu gosto de sangue na boca. seu coração foi 
dilacerado pela lâmina. Os olhos perdiam pouco a pouco a lu-
minosidade e seu corpo estremecia. Deu os últimos suspiros re-
parando a presença do punhal no seu coração. No cabo, viu um 
nome: Edgar. No reflexo da lâmina, seu rosto pintado com a mes-
ma maquiagem horrenda que revestiu o rosto sem vida de seu 
marido. Ilesa, a criança se afastou e voltou a parecer uma estátua 
de cera de um jovem garoto trajando um uniforme escolar.

— Senhora Ruiz? — perguntou a voz octogenária dentro 
do telefone que, pelo furor das circunstâncias, permaneceu todo 
o tempo fora do gancho. 

Após um longo silêncio, o telefone emudece e o recepcio-
nista, tendo ouvido tudo o que aconteceu, chama a camareira 
para liberar o quarto.
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Quarto 97 
Verdadeiro ou falso

Henrique Arkanjo

Andava desnorteado pelas ruas de são Paulo. meio da ma-
drugada, a bebida permanecia no meu corpo, e eu precisava dor-
mir. Carlos, meu amigo, ria comigo. Ríamos de qualquer coisa — 
efeito do álcool, efeito dos comprimidos e de toda a alucinação 
que encontramos naquela noite.

Vagamos pelos hotéis, mas já não tinham vagas — ou não 
queriam hospedar dois caras visivelmente chapados. Por ser ma-
drugada, não havia transporte público para lugar nenhum. Con-
tinuamos andando, e rindo, e bebendo o que na nossa concepção 
foi um preço justo para nossa diversão.

Já começava a me conformar com o fato de dormir na rua, 
quando me vi dentro de um lugar, uma recepção espaçosa e des-
lumbrante, diga-se de passagem. Um senhor estava na recepção 
do hotel. Não sei se ele era mesmo totalmente sinistro, ou se era 
só minha alucinação. Sentia-me tonto e avoado, mas não foi o 
suficiente para não enxergar uma cicatriz estranha no olhar do 
homem. Devo ter feito alguma careta, porque Carlos riu.

Uma chave veio parar na minha mão, e com muito esforço 
consegui ler o número 97 no chaveiro, que parecia pulsar como 
se fosse vivo. Entreguei o estranho objeto ao Carlos e fomos para 
o elevador. Estávamos no ápice de nossas loucuras. Apertamos 
todos os botões de todos os andares. O elevador parecia balançar 
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como um ônibus desgovernado e nossa imagem no espelho era 
distorcida. Parávamos em todos os corredores, olhávamos e vol-
távamos para o elevador. Em um dos andares (não sei se no déci-
mo, centésimo, milésimo — a noção de espaço estava totalmente 
arruinada) havia um menino estranho, com olhos medonhos. 
Carlos congelou, e eu me calei, e corremos de volta ao elevador.

O susto foi tão grande que o efeito do álcool e das drogas 
pareceu diminuir. Continuamos subindo, apertando botões como 
loucos, inclusive aqueles dentro de uma portinhola que encontra-
mos no painel e quebramos a fechadura. O elevador parou em um 
andar, depois de todas as luzes dos botões terem se apagado. Acho 
que a viagem tinha acabado, depois do que pareceu um século de 
sacolejos, abrir e fechar de portas e visões embaçadas. Aquele an-
dar era diferente, tinha um corredor mais amplo e existiam somen-
te três portas. Não era o lugar certo, com certeza. Eu estava voltan-
do para o elevador, mas Carlos foi logo abrindo a porta do meio. 

Ele me fez um sinal para que eu ficasse em silêncio e entra-
mos. Provavelmente o álcool e a droga estavam perdendo efei-
to no meu organismo, pois eu conseguia discernir melhor o que 
não deveria estar fazendo. Entrei do mesmo jeito. Carlos foi ao 
banheiro e eu continuei observando o lugar, amplo e bem deco-
rado. Algo ali não me parecia certo, mas apenas esperei.

Carlos apareceu e foi direto para a porta. Quando eu estava 
prestes a sair, ouvi um barulho. Meu caro amigo saiu depressa, 
e eu fui movido pela curiosidade. Pude sentir meu coração ba-
tendo descompassado. Foi quando o vi. Um homem idoso, pro-
vavelmente nos seus sessenta ou setenta anos, deitado em sua 
cama, com os olhos esbugalhados e mão no peito.

Pensei também ter visto uma mulher de vestido vermelho 
no quarto, e corri para o corredor. Carlos já estava no elevador 
segurando as portas, e eu pulei para dentro daquele cubículo 
numa rapidez inexplicável.

— O que você viu?
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— Um... Homem... Ele... Pre... Precisa de ajuda.
— Eu também! Preciso dormir! Vambora pro quarto!
— Precisamos avisar os funcionários!
Carlos apertou o número 9, e eu a letra T. O elevador des-

cia vagarosamente, enquanto sons estranhos rondavam o lugar. 
Até mesmo achei ter ouvido meu nome, mas Carlos não alterou 
o olhar, logo, percebi que era minha imaginação. Ele desceu no 
nono andar, e foi direto para o quarto. Eu não poderia deixar o 
homem com problemas no último andar.

Chegando ao térreo, quis alertar o recepcionista sobre o 
que eu vi, mas como explicar o motivo que nos levou ao último 
andar? E por que não fomos para o nosso quarto? Ele confiaria 
no meu alerta, no estado em que eu me encontrava?

Dei meia volta e entrei no elevador. O recepcionista nem 
notou minha presença, pois não desviou o olhar do relógio um 
momento sequer. O elevador começou a subir, minha percepção 
estava melhorando, já conseguia enxergar os números dos bo-
tões dos andares e minha imagem no espelho.

Cheguei ao nono andar e comecei a procurar o quarto. No-
venta, 91, 92. Longo corredor com curvas. E um aparente proble-
ma na instalação elétrica, pois as luzes não pareciam boas. Conti-
nuei andando, com calafrios ainda mais fortes. 93, 94, 95. Dor de 
cabeça. Cada vez mais perto. 96 e... 97.

Abri a porta e entrei com pressa. A chave estava na fecha-
dura e logo a tranquei. Expirei aliviado e tirei o casaco. Olhei 
para o quarto, e era basicamente luxuoso. Uma bancada com be-
bidas finas de um lado, um espelho grandioso do outro. Uma 
cama rústica e...

Cadê o Carlos?
Não estava no banheiro. Não estava na cama. Não estava 

no quarto. Até debaixo da cama olhei, só por precaução, e nada. 
Onde aquele infeliz foi parar?
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Saí do quarto novamente, tranquei a porta, e me dirigi para 
o elevador. Enquanto o esperava descer, notei uma senhora sem 
braços andando com pressa, parecia estar bem ocupada. Vestia-
-se como camareira, e novamente me arrependi de ter usado dro-
gas alucinógenas naquela noite.

Sentindo náuseas, cheguei ao térreo e pensei em procurar 
o recepcionista, mas resolvi procurar pela área do térreo por con-
tra própria. Observei os sofás rústicos, as pinturas, a estrutura di-
ferente daquele lugar. Não era um hotel cinco estrelas, mas não 
ficava no chinelo também. E eu nem sequer lembrava onde ele 
estava localizado.

Entrei em uma sala espaçosa, parecia um consultório, mas 
não exalava o cheiro que normalmente se sente em consultórios. 
Chamei pelo Carlos, mas não ouvi resposta. Do jeito que ele es-
tava alterado, poderia se esconder em qualquer lugar só pra me 
pregar uma peça. Ele era cheio de gracinha.

Soa ridículo, mas procurei debaixo da mesa. Nada. Bati o 
olho em sua superfície e notei o nome Phillip Koontz escrito numa 
plaquinha. Possivelmente era o médico daquele consultório. Foi 
quando me recordei também daquele homem que passou mal 
no último andar. Qual seria probabilidade ridícula de Carlos ter 
voltado pra lá?

Irritado, tomei meu caminho para o elevador. Enquanto 
esperava, pude ver que o homem no balcão me observava. Seus 
olhos me assombravam. O ar me faltava. Aquele senhor não po-
deria fazer nada comigo, óbvio, mas eu sentia muito medo de 
como ele me encarava. A ressaca ficou pior ainda. Inquieto, espe-
rava ansiosamente pelo elevador, esperava Carlos aparecer para 
irmos embora. Aquele lugar não era uma boa opção.

Quando as portas de aço se abriram, quase desmaiei de 
horror. Lá dentro, o velho que agonizava no último andar estava 
de joelhos, acorrentado e cheio de sangue. Ao seu lado, o meni-
no assustador que tínhamos encontrado em um dos corredores 
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estava de pé e segurava entre as mãos sangrentas um coração 
humano, ainda pulsando. Olhou para mim com os olhos arrega-
lados e ameaçadores. 

— Você não devia estar aqui! — disse ele com uma voz 
demoníaca.

Saí correndo rumo à recepção, onde uma mulher de rou-
pas negras, extremamente bonita, estava a postos, consultando 
seu relógio de pulso. Ao me olhar, dirigiu-me um sorriso ami-
gável, que não se alterou apesar do meu visível espanto e medo.

— Vocês precisam chamar a polícia! Meu amigo desapa-
receu! Um velho está com problemas e um moleque matou al-
guém! Você precisa acreditar em mim!

— Calma, querido. Do que você está falando?
Prestes a repetir tudo novamente, vejo um rapaz jovem, 

na faixa dos vinte e poucos anos, se posicionando na recepção. 
Olhei atentamente para ele e fiquei abismado com o que vi. Os 
mesmos olhos profundos e distantes, a mesma cicatriz em forma 
de lua.

— O... O que aconteceu com o outro homem? Ele era mais 
velho!

— Perdão, senhor... Não consigo entender o que está falando.
— Eu sei disso, eu...
E fui interrompido pelo barulho das badaladas de um re-

lógio lá fora. Oito badaladas. Silêncio. Eu olhei pela janela, e, re-
almente, estava tudo claro. O que havia de errado naquele hotel? 
Não era possível eu ter perdido a noção do tempo dessa maneira, 
mesmo no estado em que eu me encontrava! Eu tinha certeza e...

O moleque apareceu novamente, com aqueles olhos fa-
mintos e medonhos. Ainda não sei de onde tirei forças, sei que 
mesmo cansado e assustado eu corri para fora daquele hotel es-
tranho, corri mais do que aguentava, sem olhar para trás, trope-
çando de quando em quando, sendo observado por alguns indi-
gentes que dormiam nas calçadas.
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Avistei ao longe uma viatura policial, e implorei para que 
me ajudassem, para que ajudassem o homem, encontrassem Car-
los... Eles não conseguiam entender minhas palavras, então pas-
sei a puxá-los para a direção do hotel. As lágrimas de medo já me 
sufocavam, e minhas pernas não tinham mais forças.

Rodamos e rodamos, mas nunca encontramos o hotel. Os 
policiais foram embora, depois de me darem uma tremenda 
bronca a respeito do consumo de substâncias ilícitas, e eu fiquei 
sentado na calçada. Eu tenho certeza absoluta do que vi e do que 
vivi ali dentro, mas o que não sei agora é quanto foi verdade e 
quanto foi alucinação. Um fato é: Carlos nunca mais foi visto.
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Quarto 177
A guardiã

Sirley Gomes

1937
A professora do Colégio Católico Santo Augusto queimava 

um livro antigo no centro da sala de aula vazia. Aquele lugar que 
ela tanto amava encerrava suas atividades. Amava ainda mais 
suas crianças, tão ingênuas, tão indefesas. Aquilo que vira acon-
tecer aos meninos na beira do rio fora demais para ela e a forçou 
a recorrer a forças poderosas para combater o mal que existia 
naquelas terras.

Mesmo com o fechamento do colégio, ela permaneceria 
por ali, mesmo que tivesse de se mudar para o centro para poder 
estar por perto. As crianças precisavam dela. Um ruído no canto 
mais escuro chamou sua atenção e foi até lá.

A pequenina ainda chorava baixinho. Afagou o casulo de 
teia, sentindo a energia vital que fluía para seu corpo. As oito pa-
tas peludas que se apoiavam na sua nuca aumentaram a pressão, 
aprovando seu ato. Agora ela poderia viver para sempre com 
suas queridas crianças.

2000
Ele tinha vindo de uma cidade do interior com mulher e 

filha para procurar emprego, mas estava sendo mais difícil do 
que imaginava. No hotel em que estavam hospedados o clima 
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era sombrio e, ao mesmo tempo, sedutor. O homem e a esposa 
sentiam a presença de algo infiltrado ali, a filha sempre reclama-
va de um cheiro muito ruim que eles não sentiam. Apesar disso, 
eles decidiram ficar, até que a situação financeira melhorasse.

Uma noite ouviram barulhos vindos do corredor, bem em 
frente à porta do quarto. Algo como passos com sapatos de salto 
e um roçar na porta. Com medo, o homem decidiu abrir a por-
ta e ver o que era, logo atrás dele a mulher se sentava na cama 
para poder ver também. A porta se abriu. O corredor estava to-
talmente escuro, era possível ver apenas dois pontos vermelhos 
a fitá-los, e sobre eles o contorno de chifres retorcidos. Um vapor 
quente atingia o peito do homem, que descobriu que o roçar que 
ouvia era o de cascos sobre o assoalho.

O grito da menina Jéssica tirou o casal do transe macabro. 
Ela estava deitada na cama ao lado da deles, tremia muito, tinha 
os lábios machucados e marcas de arranhões pelo corpo. Os pais, 
apavorados, se aproximaram dela querendo saber a causa.

— Estou vendo uma mulher... — disse a criança, passando 
as unhas pelos braços e rosto.

 — Não é real, deve ser apenas uma alucinação — respon-
deu o pai, já esquecido do que tinha visto em frente à porta do 
quarto, que havia deixado aberta.

 As luzes se apagam por alguns segundos, seguidas do ba-
rulho de cascos se afastando no corredor, e quando se acendem 
novamente surge a imagem distorcida de uma mulher bem ma-
gra, usando um vestido preto, com a pele muito pálida e diversas 
aranhas andando pelo seu corpo. Parada ao lado da cama, ela 
olhava fixamente para os olhos castanhos e os cabelos dourados 
da criança. De repente, uma chuva de aracnídeos cai sobre os 
pais da criança, fazendo-os entrar em pânico sobre a cama de 
casal, suas mãos tentando inutilmente protegê-los dos seres que 
os atacavam. 
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De repente, as aranhas não estavam mais ali. O mesmo 
aconteceu com a misteriosa mulher e a criança. Só então eles 
sentiram o cheiro de carne podre tomando o recinto. O homem, 
ainda tremendo, deixou a mulher em estado de choque para trás 
e foi ao banheiro, querendo jogar água fria no rosto, torcendo 
para que fosse um pesadelo. Chegando ao banheiro, encontrou 
novamente o bode preto que há pouco o encarava. Ajoelhou-se e 
curvou o corpo em reverência àquela força que silenciosamente 
lhe pedia algo. Suas mãos tocaram os cascos quentes como fogo, 
já sabendo o que precisava fazer.

Sentindo o vapor terrível daquela respiração, levantou-se 
e pegou um objeto sobre a pia, sabendo o que precisava fazer. 
Foi até a cama, certo de sua missão. Um sacrifício e uma entrega. 
A navalha desliza facilmente pelo pescoço da esposa imóvel de 
olhos arregalados. Ainda sentindo o sangue quente nas mãos, 
ouviu o trotar dos cascos e de repente foi atingido por chifres 
infernais, sendo arremessado pelo ar.

Quando caiu no chão, era o chão de outro quarto do hotel. 
Muito mais espaçoso e com decoração requintada, um local para 
um hóspede com muito mais dinheiro do que aquele homem de-
sempregado. Olhando ao redor, ele procurou o motivo de estar 
ali, a missão que seu novo mestre havia lhe dado. Correu pelo 
quarto amplo e abriu a porta mais próxima — era a porta de 
saída, acima da qual estava o número 212. Entrou novamente e 
tentou outra porta, era o grande banheiro, também não era o que 
procurava. 

Na terceira porta encontrou o que queria — o criadouro da 
misteriosa mulher. Era um pequeno cômodo, com o que parecia 
ser uma série de casulos de teia espalhados pelas paredes. Abriu 
o mais próximo, e uma aranha caranguejeira saiu dele de forma 
ameaçadora, mas foi rapidamente enxotada para fora. No segun-
do, havia uma aranha menor, avermelhada, que foi pisada pelo 
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homem. Um casulo maior próximo ao chão chamou sua atenção. 
Desfez o emaranhado de teias com força e o rosto de Jéssica apa-
receu. Ela parecia sonolenta, mas seus olhos reconheceram o pai.

Ele se preparava para levá-la de volta ao quarto 177, onde 
faria a maior barganha da sua vida, quando uma mão fria tocou 
seu pescoço.

— Você! — disse ele recuando ao ver a mulher das aranhas 
que levou a filha do seu quarto.

— Ela é minha protegida agora — disse a guardiã, com 
uma voz envelhecida, apesar de seu corpo estar congelado nos 
quarenta anos.

— Você acha que tem forças para me impedir? — disse o pai, 
confiante de sua força física, empurrando-a para fora do cômodo.

A mulher sombria, ao ser derrubada no chão do quarto, 
fazendo com que diversas aranhas saltassem pelo tapete, respon-
deu sorrindo:

— Eu não tenho, mas meu consorte pode dar cabo de você, 
seu tolo!

O homem, então, foi erguido do chão e arremessado à pa-
rede. Antes que se levantasse, foi golpeado diversas vezes na ca-
beça e arrastado com facilidade até a porta de saída. No hall, de 
frente para a porta do elevador, conseguiu ver seu agressor: um 
homem baixo e magro, aparentando estar na casa dos cinquenta 
anos, digitava diversos números em um painel na parede. De-
pois disso, uma campainha soou e depois de alguns segundos as 
portas se abriram.

— A criatura à qual escolheu servir não ficará satisfeita 
com o seu fracasso — disse o ancião de força desproporcional 
ao seu físico, empurrando o homem para dentro do elevador. — 
Você pode voltar ao seu quarto e aguentar as consequências, ou 
sair do hotel e tentar a sorte nas ruas. A escolha é sua — comple-
tou, sorrindo.
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Com a cabeça doendo e desesperado, ele apertou o botão 
do térreo. A cada andar que descia, sua insanidade o abandona-
va. Quando chegou ao térreo, correu desesperadamente para a 
porta de saída e nunca mais foi visto.

2015
Jéssica ainda se lembrava de quando, muito anos atrás, sua 

guardiã retornou ao local de seu repouso e tocou seu rosto com 
delicadeza, enquanto com a outra mão segurava a do homem 
que morava com ela naquele quarto. sentia agradecimento e se-
gurança, apesar de achar estranha a sensação de sua inocente 
energia vital ser drenada.

Quando aquilo acabou, saiu do casulo e saltou para sua 
nova vida. Acabou se acostumando a viver no hotel, sob a prote-
ção da professora que queria o seu bem.

Lembrava-se de tudo isso no alto da parede, em um can-
to daquele quarto, escondida em sua casa de teia. Hoje, já uma 
velha aranha tecedeira de corpo achatado de tons castanhos e 
dourados, observa com atenção o berço logo abaixo. 
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Quarto 83
Desconhecido

Roberta Grassi

Cada passo era uma tortura, era difícil andar com aquelas 
pernas. O mundo pesava sobre os ombros, e a língua esbarrando 
naqueles dentes tortos era um lembrete irritante de que aquele cor-
po não era meu. Tenho plena consciência de cada glóbulo verme-
lho correndo pelas veias que não são minhas, cada músculo resiste 
a mim e cede à gravidade. Aquele cara estava a caminho da cova, e 
eu seguia junto com ele, um passo pesado e lento depois do outro.

Não sei se foi a memória daquele corpo que me guiou ou 
se era a minha má sorte me puxando para o fundo do poço. Eu 
precisava de lugar para me esconder e aquelas pernas cansadas 
me levaram até ali. Um mochileiro rastafári quase esbarrou em 
mim, e seguiu seu caminho me olhando desconfiado. Com o suor 
escorrendo pelo rosto e encharcando a camisa imunda, parei e 
admirei a construção imponente: King Edgar Hotel — o palco do 
último ato da minha tragédia.

ab

Abri os olhos e me descobri trancado dentro deste quarto. 
Bastou uma olhada e soube que estava em um hotel, nenhum ob-
jeto pessoal demarcando território, tudo asséptico demais para 
ser a casa de alguém. Saí da cama e me deparei com o meu reflexo 
nas portas espelhadas do armário. A visão não era grande coisa, 
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vi simplesmente o que via todos os dias ao encarar o espelho, a 
única coisa fora do habitual era uma imensa mancha vermelha 
na frente da minha camisa. Aquilo era sangue? Puxei o tecido 
para ver melhor e senti as juntas dos dedos fisgarem. Trouxe as 
mãos para perto do rosto e vi as feridas. Eu não me lembrava, 
mas parecia que tinha socado alguém até esfolar as dobras dos 
dedos. De repente o medo incutiu em cada um dos meus mús-
culos a necessidade de sair dali antes que eu descobrisse da pior 
maneira o que é que eu tinha aprontado.

Corri até a porta e tentei girar a maçaneta, mas a porta es-
tava trancada. O suor começou a escorrer frio. Bati na porta com 
minha mão espalmada, gritei para que alguém me ajudasse e só 
obtive silêncio como resposta.

Dei dois passos para trás e tomei impulso, joguei meu peso 
contra a porta e o resultado foi apenas dor e a promessa de he-
matomas.

— Tem alguém aí? — gritei chutando a porta.
Soco mais uma vez a porta, sabendo que não iria derrubá-

-la. Minha camisa está empapada de suor.
É então que escuto o som de algo pesado sendo arrastado. 

Olho em volta e percebo que as paredes estão se fechando, o cô-
modo diminui enquanto o luxo daquele quarto de hotel vai se 
esvanecendo. Surgem manchas no papel de parede que começa 
a descascar, rachaduras percorrem o teto, o tapete vai se tornan-
do puído e o lustre perde seu brilho. Olho sem entender como é 
possível as paredes envelhecerem à medida que se fecham. 

Eu berro, mas ninguém me escuta.

ab

O elevador range e balança enquanto me leva ao andar do 
quarto que escolhi.
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Giro entre os dedos a placa de metal com o número 83 
gravado presa à chave do quarto. O recepcionista, um moleque 
de uns vinte anos e um olhar capaz de congelar o inferno, fez 
um escarcéu sobre cada hóspede ter que escolher seu quarto, 
não aceitou de jeito nenhum a minha resposta de que qualquer 
quarto servia. Acabei escolhendo o quarto 83. Achei que tinha 
escolhido ao acaso, mas olhando aquela plaquinha de metal eu 
soube o porquê da minha escolha.

Oitenta e três, oito do três, o dia em que eu morri.
A porta do elevador abre com um solavanco.

ab

Desisto de gritar por ajuda. Olho em volta buscando outra 
saída e só vejo a degradação daquele quarto. Assim como a por-
ta, as janelas estão trancadas. Vou até o banheiro na intenção de 
verificar se consigo sair dali pelo vitrô, mas assim que entro no 
pequeno cômodo, tão detonado quanto o quarto, o mau cheiro 
me atinge e eu estanco.

O vômito me sobe à goela. É como se um corpo estivesse se 
decompondo ali por dias. 

ab

O quarto 83 era completamente asséptico e impessoal, ilu-
minado demais com um teto extremamente branco e espelhos 
nas portas dos armários. Eu tinha evitado olhar meu reflexo o 
dia todo, não queria ver a cara do outro sujeito, mas ali não tinha 
como. Desviei os olhos dos espelhos e fui na direção do banheiro, 
o sangue do meu assassino ainda estava naquelas mãos calejadas.

— Onde está a educação que eu te dei? — a voz que povoou 
minha infância e que partiu há muito tempo ecoa pelo quarto e 
eu congelo.
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De certo modo, fazia até sentido. Ela estava lá no meu pri-
meiro roubo, fazia sentido ela interferir no último também.

ab

Quando abro a torneira, jorra uma água suja e decido dei-
xar o gosto do vômito na minha boca. O mau cheiro continua ali, 
mas já não parece tão ruim. Talvez eu esteja me acostumando à 
podridão. Encaro meu rosto suado no espelho sobre a pia e per-
cebo que o banheiro refletido ali é outro, novo e limpo, bem ilu-
minado, os metais com um prateado reluzente. O mais estranho 
nem é isso, o mais estranho é que o reflexo mostra meu rosto, 
mas não sou eu que estou ali.

ab

Eu tinha sete anos quando roubei pela primeira vez. Minha 
avó me mandou ir comprar pão na vendinha que ficava no final 
da rua e, enquanto o dono do lugar embalava os pães, eu sur-
rupiei um apontador de lápis em forma de carrinho que ficava 
exposto no balcão. me lembro da alegria e exultação que senti 
ao sair dali carregando o fruto do meu roubo no bolso. Também 
me lembro de como minha avó transformou aquela exultação em 
culpa com apenas meia dúzia de palavras e um olhar severo.

— Eu não esperava isso  de você — ela disse me fuzilando. 
 O fogo do inferno deve queimar menos que aquele olhar.
— O que te trouxe de volta? — a voz dela me traz de volta 

ao presente e ao quarto 83.
Assim como evitei olhar o meu reflexo, também evito en-

carar minha avó. Só a visão de suas mãos enegrecidas e enruga-
das, as unhas pretas e carcomidas, já dispara o pavor neste corpo 
emprestado.
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— Eu tinha assuntos pra resolver — é a melhor resposta 
que consigo.

— Assuntos — ela diz com desgosto. — Um destes assun-
tos era vingança?

Não respondo.
— Ou você simplesmente viu a oportunidade desfilar na 

sua frente e a agarrou?
Ela definiu bem a situação.
Apesar de todos me avisarem que eu acabaria assim, mi-

nha morte me pegou de surpresa. As pessoas erradas no lugar 
errado, um negócio malfeito e acabei espancado até a morte nos 
fundos de um bar imundo. Quando eu me dei conta do que tinha 
acontecido, a confusão foi maior que a dor.

sempre acreditei que depois que a gente morre vai para al-
gum lugar, só não sabia exatamente para onde, mas eu continuei 
ali naquele bar, zanzando e sem saber o que me aconteceria agora.

O bar nunca fechava e era frequentado pelo pior tipo de 
gente. Era bem cedo quando o pobre coitado de quem eu pegaria 
o corpo emprestado apareceu. 

— Madrugada ruim? — o barman perguntou servindo uma 
dose.

— vida ruim — o sujeito respondeu e entornou o copo.
Ele ficou ali curvado sobre o balcão, como se o mundo lhe 

pesasse nos ombros, uma dose atrás da outra.
Pela porta da frente surgiu um rosto que eu reconheci, o 

mandante do meu assassinato, a voz que incitou os outros a con-
tinuarem me chutando mesmo depois que eu estava caído.

Algo em mim ferveu, uma raiva descomunal. Tentei chutar 
um dos banquinhos que ficavam junto ao balcão, mas o móvel 
nem se mexeu. Soquei o balcão e por acaso a minha mão esbar-
rou na mão daquele pobre coitado e eu pude sentir seus múscu-
los formigando. Movimentei meus dedos e comprovei que, de 
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algum modo inexplicável, a minha mão tinha se encaixado na 
dele e eu podia mover os dedos daquela mão que não era mi-
nha. Ele não lutou contra a invasão, acho que estava desligado 
demais para apresentar resistência ou mesmo perceber o que es-
tava acontecendo, tive a sensação de que o sujeito estava desis-
tindo de tudo. 

A desistência dele foi o meu convite. Forcei sua mão e o 
pequeno copo explodiu em seus dedos, manchando o tampo do 
balcão de sangue diluído em álcool.

— Vai com calma, amigo — o imbecil que tinha ordenado 
que me matassem disse em tom cordial.

Senti os músculos do desconhecido pesando à minha volta, 
mas minha raiva me impulsiona. Com as mãos ensanguentadas, 
agarrei a jaqueta do meu assassino e o arrastei para o mesmo 
lugar onde me espancaram. 

De alguma maneira eu sabia que aquele corpo estava mor-
rendo, mas com a força da minha ira nós poderíamos dominar 
o mundo. Fiz as mãos do sujeito caírem como martelos na cara 
do meu algoz, um murro depois do outro. Não houve hesita-
ção ou qualquer chance para o outro. Só parei quando ele estava 
desacordado, caído no mesmo lugar em que eu caí. Então fugi, 
arrastei aquele peso todo até o quarto 83.

ab

— Eu não sei quem é você — eu digo para o reflexo —, mas 
você precisa me tirar daqui.

Faço cada uma das minhas palavras soar como uma prece e 
me espanto com a força da minha fé ao dizê-las, estou clamando 
de volta à vida que eu sempre odiei e a quero mais que tudo.

ab
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— Você vai devolver o que não é seu — foi a mesma ordem 
que ela me deu quando soube do roubo do apontador.

Não quero ser repreendido depois de morto, então fujo 
para o banheiro, mas ali encontro o reflexo daqueles olhos cansa-
dos no grande espelho sobre a pia.

Minha avó me segue. Mesmo agora ela ainda continua ten-
tando me salvar, me transformar em alguém melhor.

— Você só conseguiu roubar este corpo e consegue me ver 
agora porque a morte nos une — ela fala no mesmo tom que usa-
va quando eu era criança. — Ele está morrendo, você consegue 
sentir isso. 

Encaro o reflexo no espelho do banheiro, encaro as rugas 
e manchas na pele daquele rosto, olho bem de perto as linhas 
vermelhas destacadas no branco do globo ocular. Aquele par de 
olhos mais velhos do que eu jamais serei e eles parecem gritar 
para que eu lhe devolva o que resta de sua vida. 

— Você quer morrer de novo? — ela insiste.
Não, eu não quero.
Ela sente minha hesitação.
— Apesar de tudo, você sempre foi um bom menino — mi-

nha avó diz com ternura e aquilo acaba comigo.
— Todo mundo vira santo depois de morto — eu digo en-

quanto puxo os músculos do rosto do estranho em um sorriso 
forçado.

Então decido não mais lutar, simplesmente desisto de me 
agarrar a este mundo e sinto o alívio e o medo do que me espera.

Ele está livre e eu dou o primeiro passo rumo ao desco-
nhecido.
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Quarto 107
O lar dos egoístas

Isabelle Dutra Bissoli

— Não consigo enxergar nada, Joe, vamos parar, tô mor-
rendo de fome!

— Aonde? Vai bater na porta de uma casa desconhecida e 
pedir uma cama com cobertor confortável? Olha, aquela parece 
ser boa. O que você acha? Ou você prefere aquela ali? — respon-
de Joe com a sua ironia de sempre.

Reviro os olhos antes de dizer:
— Não... eu tô dizendo que deve ter algum hotel por aqui. 

Estamos em São Paulo, não estamos? Você já deve ter passado 
uns dez e nem viu.

— Então nós dois não vimos, né? Eu não sou o único que 
está no carro!

— Joe, olha para frente, a única coisa que eu estou conse-
guindo ver é água. Está caindo um rio do céu e sinceramente não 
sei como não fomos atingidos por um raio! Vai, para esse carro 
em um hotel, eu estou exausta e sem mencionar que estamos há 
quatro dias na estrada!

Hoje o dia realmente foi péssimo!
Para começar, é o quarto dia que estamos na estrada, de-

pois teve um acidente com um carro em um poste que para ser 
sincera não sei como não morremos e agora, para completar, 
uma chuva que não para.
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Daqui a pouco vamos é ser acertados por um raio.
— Só mais um pouco, estamos quase lá — diz Joe sem tirar 

os olhos da estrada.
— Para mim estamos dando voltas, não chegaremos a lu-

gar nenhum assim — digo com raiva cruzando os braços na al-
tura do peito.

— Foi tudo culpa daquele acidente lá atrás. Aposto que de-
viam estar bêbados — fala Joe com raiva. — Já devíamos estar lá 
a essa hora, mas não... é por isso que me mudei para o interior.

— Joe, eu tô dizendo, se você não parar no próximo hotel 
eu juro por tudo o que amo nesta vida que desço do carro e me 
hospedo em qualquer lugar!

— Você só ameaça, vai, para com isso, daqui a pouco va-
mos chegar — diz ele sem dar a mínima bola para o que estou 
dizendo.

— Ah, é? — digo com o meu orgulho ferido. — Então te vejo 
no casamento — desço do carro e fico ensopada na mesma hora.

— O que você está fazendo? Enlouqueceu, foi? Volta para 
o carro, vai ficar doente desse jeito — ouço Joe falar do carro, mas 
não dou atenção.

Olho em volta e, entre um raio e outro, vejo um hotel a al-
guns metros de distância e corro para lá no mesmo momento em 
que ouço o carro de Joe se distanciar.

Idiota!
Espero que ele saiba que esse é o fim do nosso relaciona-

mento e que nem morta vou aparecer no casamento da irmã dele!
Ainda com raiva à flor da pele, entro correndo na recepção 

do hotel, molhando tudo a minha volta.
A primeira coisa que vejo é um senhor de provavelmente 

oitenta anos atrás da bancada e vou até ele sem pestanejar.
— Boa noite, senhorita! Seja bem-vinda ao King Edgar Ho-

tel! — saúda ele com sua voz calma.
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— Ahn... boa noite — digo meio insegura por ser a pri-
meira vez em um hotel sozinha. — Eu queria alugar um quarto 
apenas por esta noite.

— Aqui está o regulamento e assim que terminar pode es-
colher um dos quartos disponíveis — fala o senhor sem mais per-
guntas, me entregando um papel plastificado.

Tento ler mas desisto na quarta linha. Minha mente está 
cansada demais.

Entrego o regulamento juntamente com o único dinheiro 
que me restou ao recepcionista, que me pergunta qual quarto eu 
vou querer.

Olho o quadro ao lado do balcão e vejo várias chaves de 
estilos diferentes penduradas e escolho a que mais me chama 
atenção entre todas: uma chave que parece ser de vidro com ara-
bescos lindos na ponta. Ela pertence ao quarto 107.

 — Vou querer esta daqui — digo, pegando a chave que, 
ao entrar em contato com a minha mão, parece que está pegando 
fogo.

Cansada, caminhei até o elevador, que já me esperava.
O elevador é composto por um falso espelho, digo isso por-

que eu não consigo me ver nele. Ainda bem, devo estar com uma 
aparência horrível.

ab

A primeira coisa que percebo quando saio é que o corredor 
é bem largo e bem iluminado.

As portas dos quarto são todas bem diferentes umas das 
outras.

Deve ser bem antigo...
O meu quarto fica quase no fim do corredor e a porta dele 

também é um falso espelho.
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Esse hotel é estranho.
Coloco a chave de vidro na fechadura prateada e no mes-

mo instante a luz do corredor começa a piscar.
meu coração dispara e entro rapidamente no quarto escuro 

e fecho ainda mais rápido a porta.
É só uma noite, eu vou sobreviver — me acalmo.
A única pergunta é: como vou embora?
Estou sem dinheiro e sem carona... Mas isso eu decido 

amanhã!
Desencosto da porta e tateio pela parede em busca pelo 

interruptor, que ligo assim que encontro. O que vejo quase me 
faz enfartar.

— Hey! O que vocês estão fazendo aqui? — pergunto as-
sustada quando vejo cinco pessoas no quarto com paredes de 
espelhos falsos.

— Oh, mais uma! — diz uma senhora gorda com vestido 
florido, cabelo em coque e delineado de gatinho, tricotando na 
poltrona branca ao lado da janela.

— É a sua vez, Katy — diz um senhor de terno e cabelos 
grisalhos no chão brincando de carrinho com uma menina loira 
de tranças que deve ter uns nove anos.

— Nem vem, é a vez do Derik — responde uma mulher 
com vestido vermelho rodado, penteando os seus longos cabelos 
negros, sentada em cima da beirada da janela.

— Ei, eu paguei por este quarto. Vocês têm que sair daqui 
antes que eu chame o gerente — digo assustada e com raiva por 
não poder dormir.

— HAHAHAHA — ri sombriamente um homem de trin-
ta anos deitado na cama com roupa de mendigo, cabelos pretos 
ensebados que eu presumo ser o Derik. — Todos nós pagamos, 
docinho.

— Eu vou contar até três! Tô avisando! — ameaço.
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— Você pode contar até cem, se quiser — diz Derik se le-
vantando da cama.

Viro-me e tento abri a porta, mas a minha mão passa direto 
pela maçaneta.

Ah, não... o que está acontecendo?
— Ihhh, Laura, essa daí é mais inocente do que você — fala 

o Derik arrancando risadas da menina sentada no chão.
— Não dificulte as coisas, homem, vai, começa antes que 

ela enlouqueça — manda a senhora, sem deixar de tricotar.
— Calma, calma, tudo em sua hora.
Enquanto eles continuam a falar, tento pegar a maçaneta, 

mas toda vez minha mão passa reto.
— O que você fizeram? — me viro com lágrimas nos olhos. 

— Abram essa porta agora!
— Nem olhe para mim — fala Katy. — Quem tem que te 

explicar alguma coisa é o cabeça dura ali — termina apontando 
o pente para Derik.

— Isso é uma brincadeira, né? Cadê as câmeras? Já parou 
a graça! Todo mundo fora daqui antes que eu processe vocês — 
aviso batendo o pé no chão.

— Essa vai dar trabalho, Dé, acho bom você começar logo! 
O tempo está acabando! — diz o homem que está sentado no 
chão brincando com a Laura.

— sAIAm AGORA — grito desesperada!
— Então lá vai — diz Derik. — Você está morta!
Por um segundo as palavras passam reto pelos meus ouvi-

dos para depois me atingirem em cheio pelas costas.
Não, não e não.
Eu estou aqui, viva!
Não pode ser!
É tudo uma brincadeira de mau gosto.
É, só pode ser isso!
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— Derik! — diz a senhora. — Com mais delicadeza, por 
favor.

— Você quer o quê, velhota? Você bateu as botas, deixou o 
seu corpo, desencarnou? Me poupe! A culpa toda é desse Howard.

— Vocês estão brincando, né? Não tem graça! Podem pa-
rar, eu quero dormir! CAIAM FORA — grito no mesmo instante 
que Laura puxa a minha blusa.

— Como você morreu? — pergunta ela com seus brilhan-
tes olhinhos azuis.

— Eu não morri! Que saco! Eu tô aqui não estou? Parem 
com isso, não tem graça e muito menos lógica!

— É exatamente por esse motivo que você está aqui! — fala 
Katy.

— E não é para ter lógica — fala o homem que está com a 
Laura.

— E eu tô achando isso bem engraçado, caso queira saber 
— diz Derik.

— Eu vou embora — digo me virando e tentando nova-
mente sem sucesso abrir a porta.

— Você quer ir embora, eu sei, então ouça o Derik, você 
pode conseguir sair daqui. Eu sei como é difícil aceitar a morte, 
mas não tem como mudar os fatos — diz a senhora com uma voz 
acolhedora que faz com que eu comece a me lembrar aos poucos.

O acidente que tanto odiamos era nosso. Ele nos matou!
Joe tinha perdido o controle do carro e acabamos batendo 

no poste, morremos no mesmo instante.
Joe tinha razão, foi tudo culpa daquele acidente.
E o pior de tudo é que nem notamos que estávamos mortos.
Estava tudo tão normal, o acidente parecia ser de outra 

pessoa.
E Joe?
Será que ele já percebeu?
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Lágrimas começam a cair lentamente ao mesmo tempo em 
que me viro.

Derik agora está atrás de uma mesa de madeira que apare-
ceu misteriosamente.

— Então tá, vamos lá! Com já disse, você morreu ou como a 
velhota ali atrás prefere dizer: Passou para uma nova etapa, e por 
um azar do destino você encontrou este hotel! — diz ele com voz 
monótona. — Bem, blá-blá-blá, enfim agora você vai fazer um 
teste e o resultado dele decidirá se ficará o resto da eternidade 
neste mísero quarto de hotel ou se a passará feliz da vida, ou da 
morte, no que quer que seja quando você bate as botas. 

— Você consegue, querida, sei que consegue — me incen-
tiva a senhora.

— Espero que esse seu rostinho bonitinho também seja in-
teligente — diz a Katy fazendo rolinhos com o seu cabelo.

— Tô torcendo por você, vai, vai — diz Laura me abraçan-
do antes de ir até a cama onde se encontra o homem grisalho.

— Você é capaz — ele apoia enquanto pega a menina no 
colo.

— Então, lá vamos nós! — anuncia Derik. — Preparada?
Ainda meio atordoada com a situação, balanço a cabeça 

afirmativamente.
— Há cinco potes de vidro na mesa — no mesmo instante 

cinco potes simples aparecem na mesa. — Veja o que há em cada 
um deles e escolha o que é mais importante para você.

Um clima tenso invade o quarto.
Meu coração sem vida dispara e minha mão treme.
Sei que parece fácil, mas não é!
É tudo, menos fácil!
Olho devagar para cada rosto naquele quarto, eles não pa-

recem muito felizes, porém conformados com a situação, e bem 
no fundo dos olhos dele vejo uma pontada de expectativa.
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Respiro fundo e olho o pote número um: Dentro dele há 
uma imagem de várias notas de dinheiro.

Passo para o próximo: Dentro dele há minha família e meus 
amigos sorrindo e dançando alegres.

sorrio.
Eles são tudo para mim.
— O tempo — avisa Derik.
Balanço a cabeça afirmativamente.
No terceiro pote há todos neste quarto: Derik, Katy, a se-

nhora, Laura com seu pai em um parque cheio de margaridas e 
até eu! Parecemos mais felizes e vivos.

Sigo para o quarto pote e meus olhos se enchem de lágri-
mas ao ver Joe dirigindo enquanto toma um café do Starbucks... 
eu devia ter ouvido ele e ter voltado para o carro.

Respiro fundo e passo para o último... e, bem, sou eu 
dentro do pote.

Eu quando estava viva, feliz!
Estou usando a blusa favorita de Joe, uma azul de botões e 

tomo sorvete de chocolate.
Sorrio de lado, já tomei a minha decisão!
— Então, docinho, o que é mais importante para você? — 

pergunta Derik.
Sinto todos os olhares sobre mim e o clima é de expectativa.
— Pense bem, querida — avisa a senhora.
Balanço a cabeça e acalmo a minha respiração.
Olho para todos os potes e anuncio ainda olhando para 

eles:
— O pote número cinco.
No mesmo momento a mesa some e a luz se apaga, mas 

antes consigo ver a expressão de desapontamento de todos.
— Ah, não, mais uma hóspede neste quarto pequeno — 

ouço Katy falar enquanto o desespero toma conta de mim.
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Grito com todas as minhas forças enquanto caio no chão 
com todo o meu resto de força.

— Não fica assim, na minha vez eu escolhi a boneca Barbie 
veterinária — ouço a voz da Laura entre os meus gritos.

— O próximo pode ser que escolha a gente, querida, e en-
tão poderemos sair — diz a velhota.

— Lizzy, seja bem-vinda ao quarto 107, o lar dos mortos 
egoístas.
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Quarto 80

Sutura
Denis Vitor

sua mão tremia. O bisturi rasgava a cicatriz na altura do 
umbigo, como em uma cesária. A diferença é que era um ho-
mem sendo cortado. Um gordo alemão, que se apresentou como 
médico. Pisquei. Estava deitada com um mínimo de roupa, mas 
ainda vestida. Olhei para o homem gordo e indaguei como che-
guei ali, num quarto, que parecia ser de um hotel, se o homem 
mal aguentava o peso do bisturi. O médico contou sua história 
brevemente, enquanto rasgava seu próprio ventre com cuidado, 
procurando por alguma coisa.

— Encontrei você na esquina. Acho que já esperava por 
essa resposta — disse ácido, sorrindo para mim. — Contratei 
você, como se fosse um cliente comum. Chegando aqui no hotel, 
você quis dar trabalho, se recusando a entrar. Você dizia que não 
atendia em hotéis e este, em específico, era mal-encarado. Mal-
-encarado uma ova. Você não gostou quando eu comecei a ofe-
gar no caminho. Se não aguenta andar três quarteirões o que vai 
fazer na cama, não é? Tola! Esses é que são serviço fácil. Não dão 
trabalho, são educados, você aguenta vários na noite ou, se você 
estiver com sorte, o velhaco te paga a noite inteira.

Fui lembrando vagamente. Tinha feito jogo duro. O hotel 
não era acolhedor e o homem que me queria era um tanto nojen-
to, apesar de ser cortês para os meus padrões. Sou da vida, mas 
tenho apreço por ela. Discuti com ele, espirrei e apaguei.
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— Está se lembrando aos poucos — ele continuou. — Da-
qui a pouco tudo voltará. Você espirrou na minha cara. Veio bem 
a calhar, ofereci-lhe meu lenço, que havia embebido em éter por 
precaução, e chamei o mensageiro. Você desmaiou graciosamen-
te e ele a carregou até aqui. Não houve problemas, pois ele sabe 
que não deve perguntar. E mais alguma coisa que não... não me 
lembro agora. Mas também evita isso.

Meu médico escancarou sua cicatriz e concentrou-se mais, 
apalpando sua pele por fora, num misto de tato, massagem e 
hemorragia. Tentando evitar a cena bizarra e para não entrar em 
estado de choque, lancei um olhar para o quarto. Nada espetacu-
lar. Um pequeno quarto de hotel. Um sofá de couro preto e uma 
poltrona aconchegante ao olhar faziam a sala em torno de uma 
pequena mesa de vidro. Um armário de madeira cobria parte 
da parede e destoava de todo o resto do ambiente. Atrás do sofá 
estava a porta do quarto; cama simples de casal com os traves-
seiros, um criado-mudo de uma gaveta. Sobre o criado havia um 
relógio de ponteiros a pilha, daqueles que batem a sineta como 
despertador, e um telefone barato para comunicação interna. Da 
cama abria-se a porta do banheiro.

Procurei desesperadamente por portas e janelas. Encontrei 
uma porta branca com a desnecessária placa verde com fonte 
branca de SAÍDA fixada em cima e nenhuma janela. Apenas um 
vitrô, no banheiro. Tive um ataque claustrofóbico. E ter um ho-
mem gordo abrindo as entranhas na minha frente não ajudava 
em nada. Levei as mãos ao rosto em aflição. Nada. Tentei nova-
mente. Elas não se mexiam. Eu as sentia mas não tinha controle 
sobre elas. O médico riu e me explicou.

— Relax, baby. Tudo vai acabar em breve, mas se fosse você 
prestava atenção. Deu sorte por eu ser um Doutor formado. Qual-
quer outro açougueiro já teria te estraçalhado tentando guardar 
o baú em você. — Ele fez uma careta. Perguntei se doía. — Dói 
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horrores, minha querida. Mas apliquei em você um medicamento 
que a paralisou do pescoço para baixo. Você pode sentir, mas não 
pode mexer. Isso quer dizer que você sentirá dor. Em compensa-
ção não oferecerá resistência, o que é um alívio para mim, como 
seu debilitado cirurgião, enquanto está consciente para aprender 
a operar um rim, por assim dizer. O negócio é o seguinte. Temos 
um baú. Ele é importante e precisamos guardá-lo. É quase um 
negócio de família, mas nada sobre confiança. Funciona simples-
mente porque você não tem escolha. Eu vou colocar este pequeno 
baú dentro de você, mais exatamente no lugar do seu rim — ele 
tremia ao segurar uma pequena caixa em formato de baú envolta 
em plástico hermético que ele havia retirado do seu corte. Por 
ser divertido, ele equilibrou o embrulho nos meus seios e voltou-
-se para fechar o buraco em sua barriga. Sentia o leve pulsar do 
embrulho que logo estaria dentro de mim — Você viverá por um 
tempo sem seu rim. Não se preocupe. Você pode até viver uma 
vida digna. Apenas lembre-se de maneirar no que come, bebe ou 
cheira. Você tem apenas um rim filtrando o seu sangue. Também 
é bom lembrar que seu presente estará solto. Nada de bungee jump 
daqui para frente. Após algum tempo, você sentirá os efeitos de 
ter um inquilino. É como comer uma moeda. Quando você engole 
uma moeda, das duas, uma. Ou você morre de dor tentando 
excretar a redondinha ou ela começa a soltar resíduos que vão te 
envenenando aos poucos. Se você tiver sorte e tempo, será a hora 
de procurar pelo próximo senhorio do que restou do doutor Ko-
ontz. — seu animado sorriso abriu-se maníaco para mim, depois 
de terminar sua sutura. — Aproveite a sua aula!

Rasgou meu baixo-ventre, abrindo um buraco. Meu um-
bigo se encolheu, humilde, diante do que enfrentaria. Achei que 
ia morrer quando ele enfiou a mão dentro de mim e começou a 
cortar os vasos que se ligavam ao rim. Vou morrer de hemorragia 
mesmo, pensei. Exasperei-me.
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— seu louco! Aberração! Por que desonra a medicina agin-
do como um débil nazista enquanto acaba com a minha vida? 
O que há de tão importante nessa merda de baú que me faça 
merecer isto?

— Não me compare com aqueles imbecis! — ele cuspiu. — 
Você carregará algo de valor. E você passará para frente, abrindo 
outro cofre no jovem ventre humano. O que age na mente das 
pessoas com mais efeito que o ódio? Você se odiará, assim tão 
logo me entenderá. Odiará os Koontz, os donos-fundadores des-
te hotel, mais que tudo na face da Terra. Procure saber, depois, 
como Phillip morreu. A única parte de seu corpo que vale a pena 
manter está aqui — ele agarrou o baú e me encarou. Seus olhos 
pediam pela pergunta. A faísca do ódio só reluzia menos que as 
labaredas de dor sentidas pelo ventre aberto.

— E como foi que ele morreu? — perguntei contorcendo a 
face, enquanto ele colocava o baú no lugar do rim.

— Nem mesmo ele sabe! — riu desvairadamente. Respi-
rou mais calmo, começou a me fechar. — Este baú guarda ódio 
e ressentimento, ele alimenta-se de tudo que há de bom em sua 
alma e desenvolve tudo o que há de ruim. Tudo que fará com que 
Phillip volte à vida no momento que seu coração estiver forte o 
suficiente e sua alma puder ser libertada. Parece que os funda-
dores do hotel faziam pesquisas. Ah, o chão deste hotel guarda 
muita sujeira. Você, porém, não conseguirá se afastar deste lu-
gar maldito. Digo isso por experiência própria. Sei que Howard 
mandou-me guardar o baú dentro um velho asqueroso que ele 
achou na sarjeta, e aceitei porque o dinheiro oferecido era irre-
cusável. Um capanga maluco dele, que vive no subsolo, assis-
tiu à cirurgia do velho sobre meus ombros, o maldito. Semanas 
depois, quando o velho estava nas últimas, fui chamado para 
participar de nova operação. Ele dopou-me e mandou o maluco 
operar-me. Virei parte do experimento todo, pois ele disse que 
eu já fazia parte daquela corrente diabólica. Nunca que uma má-
quina de raios X enxergaria um milésimo dessa história.
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Deu todos os pontos, beijou minha barriga, como uma es-
pécie de bênção, e me disse para cortar os pontos quando melhor 
me conviesse. Guardou todos os instrumentos médicos menos o 
bisturi, que segurou firme, como um diamante recém-peneirado.

Olhou para mim uma última vez, gargalhou e sentenciou 
caloroso:

— Infeliz! Não faz ideia da força que há dentro do teu ven-
tre. Ela move o mundo e move você a partir desta noite. Carre-
gas parte da história deste hotel. Odeie a mim como eu o odeio, 
como odeio a mim mesmo. vingue-se. Não será mais pecado do 
que você já fez, afinal. Você já viu o lado feio dessa civilização, 
os podres dela. Nem tente sair correndo daqui com falsas espe-
ranças. Eu sei que você tentará se vingar, mas nunca consegui-
rá se vingar de mim, ou de Phillip, ou mesmo Howard. Você é 
pequena demais para isso, apenas uma mula sem rumo nesse 
negócio. Eu te dou este fardo, alimente-o, trate-o como um filho. 
Não poderá abandoná-lo antes da hora e cuidará para que tenha 
um futuro. Eu não só arruinei sua vida, como dei um sentido a 
ela. Você é parte disso agora. Odeie-se. Mas jamais deixe que o 
baú se perca! E, no final, liberte-se como eu farei.

A mão girou e rasgou-lhe a própria garganta, regando-me 
de ódio e sangue.
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Quarto 104 
Onde alguém vem me encontrar

JP Tarcio Jr.

— Alô — disse Vicente, velho e acabado, mas impassível 
como sempre. — Aqui é o recepcionista do hotel King Edgar, 
estou ligando a pedido de um hóspede.

Do outro lado respondeu uma voz calejada de cigarro e uís-
que barato que podia ser muito bem a de um cantor de blues à 
beira da aposentadoria:

— Sinto muito, amigo, mas acho que deve ter sido um engano.
— Não. Ele disse que você diria isso, mas pediu para ser-

mos persistentes. Ele está no nosso hotel e pediu que ligássemos 
nesse número.

— Amigo, veja bem: estou em um orelhão, estava apenas 
de passagem. É impossível que esta ligação seja para mim.

— Eu entendo. Eu pensei que você poderia nos ajudar.
— Pensou errado. Veja bem, meu caro senhor Lugosi, eu 

não posso me demorar por aqui. Tenho muita coisa para fazer, se 
isso é tudo, então...

— Um momento. Ele comentou algo sobre a capa roxa tê-lo 
deixado sair.

Silêncio na outra linha, Vicente pensou por um momento 
que o homem tivesse desligado. Então a voz voltou a falar, mais 
sombria do que nunca:

— Este hóspede, do qual você fala, tem um nome?
— Ele disse ser Iomar Gracia — houve silêncio na outra 

linha. — Você o conhece?
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— Sim. Já estarei aí.
— Obrigado.
Vicente levava o fone ao gancho quando viu diante de si 

uma figura no patamar dos mais excêntricos, mas que não era 
tão incomum naquele hotel.

O homem que acabara de chegar era alto e magro, seus 
olhos negros como ônix traziam certa dose de austeridade. Sua 
pele era de um pálido acinzentado, quase mórbido, e seu cabelo 
era comprido e volumoso. Quem olhasse deduziria que se trata-
va de um integrante de uma banda de rock, mas não chegariam 
nem perto da verdade sobre quem era aquele homem.

— Posso ajudá-lo? — perguntou o velho Lugosi com sua 
voz de idoso.

— Acabo de falar com o senhor ao telefone. Vim ver o seu 
Iomar.

— Excelente — murmurou. Se achou estranho o fato de o 
homem ter aparecido ali um segundo depois de desligar o telefo-
ne público no qual estava, Vicente guardou para si. — Chamarei 
o mensageiro para acompanhá-lo.

— Peça que venha rápido, por favor. Não estou em minha 
jurisdição, portanto terei de ser breve.

Sem mais delongas, Vicente pediu que viesse Boris, o gran-
dalhão de pele morena. Ele fez uma reverência ao homem diante 
do balcão da recepção, como se pudesse vê-lo ali, e sem dizer 
nada deu as costas e rumou ao elevador.

Enquanto se afastava, Vicente viu que o sobretudo roxo 
que o homem pálido usava era de um tecido puído e sem graça, 
indiferente, virou-se para a TV, tirando-a do mudo, e voltou a se 
sentar à espera de novos hóspedes.

No elevador, o silêncio reinava. O homem no sobretudo roxo 
cruzou os braços para trás e deixou a máquina os levar para o dé-
cimo andar. Quando saíram, o moreno grandalhão parou diante 
da porta número 104, fez uma mesura e se retirou imediatamente.
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O homem de olhos de ônix bateu duas vezes na porta.
— Quem tá aí? — resmungou um homem dentro do quarto.
— Sou eu, seu Iomar.
— Você veio. Eu não pensei que viria.
A porta se abriu revelando um velho, um homem bem ve-

lho, mas não o mais velho de todos. Naquela noite, naquele quar-
to, ele era apenas uma criança.

— Como conseguiu fugir?
— Eu não fugi — indignou-se. — Ela me deixou sair. A 

moça roxa. Ela é uma boa menina.
— Sim, ela é. Até boa demais.
— Eu só não entendo como a moça e a capa podem ser a 

mesma pessoa.
— Para o trabalho não ser tão solitário. Todos os anteriores 

a mim tiveram uma. É alguém que eu conheci muito tempo atrás.
O quarto estava completamente revirado. Havia cadeiras 

quebradas, pareciam ter sido arremessadas contra a parede, as-
sim como pratos e porcelanas que deveriam ser muito bonitas 
inteiras, mas que agora não passavam de um monte de cacos co-
loridos. As paredes tinham sido riscadas e manchadas com mo-
lhos, o papel de parede tinha sido arrancado na maior parte. A 
tevê fora partida ao meio.

Andando no meio daquele caos, o homem pálido olhou 
para o seu Iomar que andava devagar e curvado.

— Por que tanta raiva, seu Iomar?
— Eu não sei. Ela vem e vai. Não consigo explicá-la.
O carpete sob seus pés estava queimado em algumas par-

tes, e molhado no resto. 
— Faz o favor — o velho indicou o sofá enquanto ele se 

sentava na poltrona cujo braço esquerdo tinha sido arrancado.
O sofá estava inteiro, se bem que havia respingos de molho 

sobre ele. O homem sentou-se ali e cruzou os dedos, olhando 
fixamente para seu Iomar.
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— Por que se hospedar neste prédio? — perguntou os 
olhos de ônix.

— Ele me chamou. Tem algo aqui que não sei explicar, você 
sabe? 

— Ele é velho, mas de uma forma recente. É um universo 
novo, por assim dizer. Eu não tenho poder aqui, seu Iomar. Eu 
não posso simplesmente colocá-lo em minha capa e caminhar 
para o próximo destino. Você tem que me explicar por que fugiu. 
E querer vir comigo.

— Eu já disse que não fugi — defendeu-se. — A moça roxa 
me levou para andar, ouviu todas as minhas histórias e depois 
me deixou ir. Ela disse que eu tinha que descobrir por mim mes-
mo como era a minha nova condição.

— Você já viveu bastante, seu Iomar. Teve uma ótima famí-
lia que o amou até os últimos segundos. Muita lágrima caiu por 
você. O que mais você quer? Já é hora de abrir mão e deixar-se ir.

— Pra você é fácil falar, não tem família.
O homem se calou, olhou para seus dedos pálidos cruza-

dos, respirou fundo, de olhos fechados. Depois falou:
— Você acha que está sendo tão difícil para você, mas se 

eu te contar a minha história, seu Iomar, você vai parar de chorar 
por você e chorará por mim.

— Eu duvido.
E então ele contou. Desde o nascimento no qual deveria ter 

morrido e poupado sua família da miséria que passaria, até após 
sua convocação, em que presenciou a morte de cada ente querido 
que teve e teria depois de uma existência de mais contras que prós.

— Eu... Eu sinto muito — murmurou Iomar. — Eu não sabia.
— Agora sabe.
— Mas eu ainda tenho medo, ainda agora que comecei a 

andar por trás dos espelhos dos quartos. Seria a minha morte as-
sim, aprisionado nos espelhos? Presenciei por lá coisas que vão 
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além da minha compreensão. O bode preto me amedronta tanto, 
não quero vê-lo outra vez. Por favor, não me leve. Eu não quero 
morrer, eu não aceito, assim como eu não aceito que minha vida 
tenha sido só aquilo.

— Ninguém aceita. Sempre que chega a hora os sonhos 
não realizados vêm à tona, os livros inacabados se tornam mais 
atraentes e tudo o que você não fez ou deixou para depois se 
torna necessidade absoluta. A vida é assim, Iomar. A vida sem-
pre foi assim. Todos vão me encontrar em algum momento, mas 
poucos terão uma noite acompanhados da minha pessoa. 

Seu Iomar começava a ficar vermelho e seus olhos se en-
cheram de lágrimas.

— Você é mau. Eu não gosto de você, não gosto do que faz.
— O que eu faço? — indignou-se. — O que você sabe so-

bre o que eu faço? Para você e todos os seres vivos, eu venho 
lhes tirar a vida quando na verdade lhes estou tirando a agonia. 
Continuar vivo, você pede. Seu corpo estava deteriorando, sua 
vida estava se tornando cada vez menos agradável. Eu não fui te 
matar, eu não fui arrancar a sua vida como você pensa, você já 
estava morto. Eu só o tirei do sofrimento de viver a morte.

— Eu não estava morto. Eu estava ótimo. Eu corri e sorri e 
dancei na chuva.

— E deveria agradecer a mim por isso, pois se eu não fosse 
complacente o suficiente para estar lá com você em suas horas 
sombrias, você teria morrido sozinho naquela noite como o ho-
mem amargo e sem sonhos que era.

As lágrimas caíram. E caíram com mais intensidade em 
meio aos soluços. O homem velho, que não era o mais velho de 
todos, agora parecia ser. Sua pele estava toda manchada e de-
cadente, havia buracos de putrefação em sua pele. Seus olhos 
embaçados não tinham vida, assim como o resto de seu corpo. 
Ele se decompunha e não havia mais nada que pudesse ser feito.
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— Foi um dia maravilhoso — disse entre lágrimas.
— Sim, foi.
— Já chega. Eu estou pronto. Leve-me embora daqui — 

pediu o velho se levantando e estendendo a mão para o homem.
O homem estendeu a mão e segurou a do velho, e os olhos 

de ônix brilharam.

ab

Na recepção, o jovem Vicente acabava de chegar de sua tro-
ca. Ele ligou a televisão e sentou-se atrás do balcão, esperando.

A televisão começou a mostrar um acidente que ocorrera 
na véspera: carro desgovernado invade calçada e atropela pedestre. 
Nas imagens atrás da repórter podia-se ver o cadáver coberto 
por um pano branco e o carro com a frente toda amassada.

A repórter que noticiava o acidente dizia:
— ... o carro atingiu um orelhão, onde a vítima falava ao telefone. 

O motorista não apresentou sinais de embriaguez, mas será feito o teste 
sanguíneo para tirar as dúvidas. Parentes da vítima estão no local...

A televisão mostrava os pedaços do telefone público em-
baixo e dos lados do carro, e depois a família da vítima chorando 
copiosamente.

Vicente, que prestou atenção na notícia toda, ficou pensati-
vo, mas sem tirar aquele olhar frio de sua face. Viu entrar no pré-
dio uma mulher de vestido vermelho e pele muito clara, a qual 
reconheceu imediatamente e por um segundo demonstrou seu 
descontentamento com a chegada, mas depois voltou ao olhar 
indiferente. Tinha certeza de que seu nome apareceria no livro 
de registro, sem sua interferência.

Do elevador, naquele instante, descia o homem do sobretu-
do roxo. Ele caminhava para a saída de mãos dadas com o velho 
Iomar, quando a mulher que vinha parou diante deles.
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— Não espere que eu a cumprimente de cabeça baixa — dis-
se o homem de olhos de ônix. — Estou fazendo o meu trabalho.

— Aqui não. Quem faz esse trabalho aqui sou eu.
— Mas ele é um dos meus.
— Isso não faz diferença. Aqui, se eu quiser, levo até mes-

mo você. Até onde sei, você está tão morto quanto ele.
— E deixaria um mundo inteiro apodrecer? — lembrou-lhe 

os olhos de ônix.
Ela sorriu.
— Deixaria, se eu tivesse vindo buscar o seu velho, mas eu 

não vim. Tenho outros assuntos a tratar aqui. Pode ir, mas não 
volte, para o seu bem e do seu mundinho. Tenha um bom dia.

E ela rumou ao elevador.
Passando pelo balcão, o homem dos olhos de ônix admirou 

a mudança do recepcionista. Acenou para ele e desejou:
— Tenha um bom dia, jovem Vicente.
E o recepcionista lembrou-se da véspera, quando falou ao 

telefone com aquele homem pela primeira vez. Pensou por um 
momento em perguntar: Como o senhor soube o meu nome?, mas 
não disse nada já que não era da sua conta. Ao invés disso, vol-
tou a olhar aquela capa roxa, que, conforme ele se afastava da 
recepção, menos textura parecia ter. A barra, quando o homem 
cruzou a porta da entrada, ficou mais escura do que o resto do 
vestuário, e apareceram por ali formas em movimento.

O homem com olhos de ônix estava sozinho agora, Vicente 
Lugosi notou, e talvez fosse apenas ilusão, ou talvez não, mas o 
recepcionista morreria jurando que havia na capa roxa, que pare-
cia feita de nada, o rosto calmo e sereno do velho senhor Iomar.
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Quarto 121
Gargouilles

Thais Freire

Cinquenta e três pinturas, 111 gravuras e noventa escultu-
ras. Essa é a coleção particular de Ricardo Garcia, o dono de uma 
grande empresa e amante de obras de arte.

Desde que soube de uma escultura, um humanoide 
de pescoço longo, mandíbula poderosa e asas de morcego, 
conhecido como Gargouilles, perdida pelo centro de São Paulo, 
ficou determinado a encontrá-la. Ele a queria para si. Não gostava 
de saber que não tinha como propriedade artefatos desse tipo. 
Por isso, solicitou que alguns de seus empregados fossem atrás 
de informações.

Passou cerca de quatro meses e Ricardo não obteve nenhu-
ma pista do paradeiro da estátua. Decidiu se ausentar da empre-
sa e cuidar disso pessoalmente. Desde que começara sua coleção, 
sempre fora bom em encontrar pistas sozinho. Agora, não seria 
diferente.

Já que até então a única informação que tinha era que a arte 
estava no centro de São Paulo, pegou um voo para o local e se 
instalou no hotel King Edgar, por indicação.

Trancou-se em seu quarto e separou todo o material, que 
tinha pesquisado antes de viajar, sobre a estátua. Desde fotos a 
artigos. Estava decidido a virar a noite analisando cada detalhe 
de fotos e relendo vários impressos.
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Um dos papéis que Ricardo releu era uma impressão de 
uma notícia de 1998, que dizia:

Após duas semanas foi encontrado, aos pés de uma estátua, o 
fugitivo André Luiz, decapitado em uma casa abandonada conhecida 
como o Castelinho da Rua Apa, no centro de São Paulo. A polícia inves-
tiga o caso, mas ainda sem vestígios do assassino.

Como tinha imprimido a notícia sem imagem, foi até seu 
notebook e procurou pelo nome e o crime que ocorreu nesse ano. 
Queria ver a imagem e quando a achou ficou surpreso ao perce-
ber que era sobre os pés de Gargouilles que estava o fugitivo.

Fez mais pesquisas sobre o crime e descobriu que até então 
o caso não fora solucionado. Também encontrou que esse mesmo 
lugar já fora alvo de outro crime, maior que o de 1998, ocorrido 
com os proprietários do imóvel, conhecido como os Álvares Reis:

A família morou no Castelinho da Rua Apa e pertencia à aris-
tocracia paulistana. Em 12 de maio de 1937 foram encontrados João 
Álvares Reis, seu irmão e sua mãe mortos. Segundo a polícia, nesse dia 
a família havia recebido uma encomenda da França, uma escultura, a 
qual foi o motivo de uma discussão, o que levou João Álvares a matar 
seu irmão e sua mãe e depois se suicidar com um tiro na cabeça. O fato 
curioso foi João ter sido encontrado com marcas no pescoço do que se-
riam garras. Por falta de provas da perícia, o caso foi deixado de lado.

Como todos os herdeiros de direito haviam falecido na mesma 
tragédia, uma lei federal promulgada na época impediu que parentes de 
segundo ou terceiro grau herdassem o castelinho, sendo repassados ao 
governo. Mesmo posteriormente a lei sendo revogada, até hoje nenhum 
parente conseguiu retomar o imóvel.

Depois encontrou: 
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Após assassinato do fugitivo André Luiz em 1998 no Casteli-
nho da Rua Apa, um parente distante dos Álvares Reis, senhor Roberto 
Reis, apareceu para recuperar relíquias de grande importância para a 
família que foram deixadas na casa. Uma delas foi a estátua que estava 
na cena do crime de André Luiz...

Ricardo imediatamente parou sua leitura e fez uma ligação 
a um de seus informantes solicitando a localização de Roberto 
Reis. Agora ele começaria a agir fora da lei.

Ricardo passou outra noite acordado. Dessa vez fissurado 
em encontrar mais notícias sobre essa família e acontecimentos 
relacionados à escultura. Pela manhã aguardou a ligação com lo-
calização de Roberto. Quando recebeu, nem se deu ao trabalho 
de pensar em um plano, pegou o primeiro táxi que apareceu e foi 
em direção ao Alto de Pinheiros.

Seu informante fez um trabalho completo. Não só obteve 
a localização como também nome da esposa e dos filhos, sua 
profissão e onde trabalhava Roberto, tipo de residência e outros 
dados. 

Chegando lá, inventou ser um perito do Instituto de Cri-
minalística e que precisava confirmar os itens que foram levados 
no dia em que solicitou a permissão para recuperar os objetos da 
família Álvares Reis. Foi só com a ajuda da esposa de Roberto, 
Carmen, que Ricardo conseguiu entrar na casa. 

Depois de quase uma hora fingindo perguntar sobre vários 
objetos da casa, Ricardo finalmente falou sobre a estátua:

— E a estátua que estava na cena do crime? O senhor con-
seguiu permissão para pegá-la?

— Sim, peguei aquela maldita estátua e já me livrei dela! — 
respondeu Roberto com desdém.

Ricardo ficou indignado por ele ter se livrado da arte. Um 
pouco nervoso, perguntou:
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— Senhor, para onde mandou a escultura? — disse tentan-
do manter seu tom de voz calmo.

— De que importa? Aquele ser pedregoso nunca mais será 
lembrado! — exclamou Roberto.

— Senhor Roberto, preciso saber para onde mandou a es-
cultura. É uma informação importante para nós e seria de grande 
ajuda se colaborar — retrucou Ricardo, impaciente. 

— Argh! — resmungou Roberto. — Você não sabe com o 
que está mexendo. Não, não!  Mas já que insiste, está sobre o tú-
mulo do João Álvares, na necrópole de São Paulo e...

— Ok, senhor — interrompeu Ricardo, levantando-se e 
saindo imediatamente da casa.

Pegou um táxi e foi até a necrópole de São Paulo.
Já era de tarde e estava quase para fechar o cemitério. Pe-

diu ao segurança para ajudá-lo a encontrar a lápide de João Ál-
vares Reis, só conseguiu subornando o guarda.

Quando acharam, o segurança deu a ele dez minutos an-
tes de fechar oficialmente o local. Ficou por um breve momento 
admirando-a. Sua vontade era de pegá-la e fugir, contudo ele 
ainda não estava totalmente fora de si. O segurança voltou atrás 
dele. Ricardo marcou bem o local da necrópole em que estava a 
escultura e foi embora. 

Por mais que quisesse, claro que não faria o trabalho sujo 
roubando Gargouilles sozinho. Tinha uma imagem a zelar. Por 
isso, quando retornou ao hotel, tratou logo de negociar o roubo 
da estátua com seus contatos. Estava disposto a pagar qualquer 
quantia para um serviço bem-feito, sem nenhuma prova deixada 
para trás. Deu aos seus comparsas as devidas informações sobre 
a estátua, além do prazo de doze horas para realizarem o roubo e 
trazê-la até o hotel. Com todas as informações dadas, foi dormir. 

No dia seguinte, já por volta das quatro horas da tarde, 
acordou com uma ligação. Ao atendê-la disseram:
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— Chefe, sua encomenda chegou!
Mandou subirem ao quarto e, ao remover a embalagem de 

proteção e ver a estátua, ficou encantado. 
Enquanto admirava, um dos capangas comentou:
— O senhor soube que um dos nossos morreu de madru-

gada tentando roubar a estátua? Encontramos o sujeito com a 
garganta toda estourada hoje de manhã, perto do túmulo que o 
senhor indicou. Mas não se preocupe, já nos livramos do corpo. 
E só que...

— Não sobraram provas, certo? Então não há o que me 
preocupar. Tomem sua recompensa e sumam — disse Ricardo 
entregando o dinheiro a eles e trancando a porta quando saíram.

Limpou a escultura e agora que tinha o que queria resolveu 
passar a noite fora e se divertir. Logo voltaria para sua cidade.

Retornou para o hotel já de tarde, e quando entrou no quar-
to teve uma grande surpresa: seu quarto estava completamente 
revirado e a estátua agora estava virada para a janela.

Revoltado, foi procurar explicações com o recepcionista do 
hotel. Apesar de jurar que o recepcionista era mais novo, procu-
rou ignorar. Só queria saber quem revirara seu quarto.

O funcionário do hotel informou não ter visto ninguém 
circular pelo andar na madrugada. Ofereceu os serviços da ca-
mareira para organizar suas coisas, mas ele não quis. Trancou-se 
no quarto e preferiu arrumar por conta própria. Não queria que 
ninguém visse sua escultura. 

Começou pela estátua. Ao colocá-la no lugar viu uma ins-
crição na lateral dela em francês que não tinha reparado antes. 
Estava escrito se anime la nuit. Foi até o seu notebook e traduziu a 
frase que significa ganha vida à noite. Riu. Ele não acreditava nes-
sas coisas sobrenaturais...

Depois de tudo organizado, Ricardo foi dormir, sem suces-
so devido a um pesadelo.
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Quando foi acender o abajur, outra surpresa: a estátua agora 
estava ao lado da mesa de cabeceira. Ele não se lembrava de tê-la 
colocado ali, além da porta de seu quarto estar entreaberta. Levan-
tou-se, encostou a porta e resolveu começar a arrumar suas coisas 
para ir embora. Já tinha perdido a paciência com aquele hotel.

Começou pela estátua, iria virá-la para empacotá-la. Quan-
do fez isso descobriu um compartimento secreto cheio de ma-
nuscritos. Um deles chamou sua atenção. Dizia:

...Gargouilles foi criada para ser uma espécie de justiceira das 
sombras. Não se sabe como o criador dela fez isso, contudo essa estátua 
cria vida à noite e não tem piedade daqueles que cometeram pecados...

O restante estava apagado devido ao tempo. mas o que leu foi 
suficiente para fazê-lo relembrar da notícia de 1998, sobre o crimi-
noso André Luiz que foi encontrado morto sobre os pés da estátua... 

Já um tanto receoso devido aos últimos episódios, resolveu 
descer até o hall do hotel, ligou para seus empregados termina-
rem o serviço imediatamente e despacharem a estátua logo. Essa 
cidade louca o estava deixando estressado, e queria ir embora o 
quanto antes.

Quando chegaram, entregou a eles a chave do quarto e os 
aguardou no térreo enquanto acendia um cigarro para relaxar. 
Não levou muito tempo e Ricardo viu seus empregados levando 
a estátua empacotada embora. sentiu-se estúpido por ter pensa-
do na possibilidade de a estátua ser sobrenatural.

Resolveu dar uma olhada na loja de antiguidades do ho-
tel, ali no térreo. Apesar de estar fora do horário de funciona-
mento, estava aberta para visitação. Encontrou máscaras incas, 
esqueletos e crânios, baús, lanças e espadas, quadros, estatuetas 
e totens. Percebeu que a especialidade do local era a prata, pois a 
maioria dos objetos ali tinha algo desse metal.
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 De repente se assustou quando viu uma grande sombra de 
asas. Ao se virar, notou que era só o reflexo da luz sobre peque-
nas asas de madeira penduradas no teto. 

Decidiu subir para o quarto. Antes de sair, ouviu o barulho 
de algo vindo atrás dele. Não deu tempo de se virar, só sentiu 
longas garras pressionando seu pescoço... 
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Quarto 202
Delírios sombrios

Wilgner Murillo Santos

A ideia do suicídio é uma 
grande consolação: ajuda a 
suportar muitas noites más. 

Friedrich Nietzsche

— Quero morrer hoje! — dizendo isso, Rita adentrou com 
displicência o saguão do King Edgar Hotel. Ela tentou passar 
despercebida pelo saguão, no entanto, o singular vestido de noi-
va e a maquiagem gótica, borrada pelas lágrimas, atraíram os 
olhares dos hóspedes e funcionários que vagavam pelo local. As 
teorias elaboradas pelos curiosos sobre a presença dela ali eram 
claramente utópicas. Ninguém foi criativo o bastante para che-
gar perto das desgraças que ela viveu por uma hora durante um 
baile à fantasia realizado pelos veteranos da faculdade para re-
cepcionar os calouros. As desventuras começaram quando, avi-
sada por uma colega, ela flagrou o namorado Carlos, rapaz que 
tanto pregara a moral e os bons costumes, cometendo adultério, 
no setor de almoxarifado, com uma discente do último semestre 
de História. Em prantos, partiu para cima dos dois, dilacerando 
suas abomináveis fantasias e desejando matá-los ali mesmo, en-
tretanto, depois de alguns palavrões, tapas e empurrões, reconsi-
derou parar o ataque, afinal, não sujaria suas mãos com o sangue 
deles. Ao retornar ao salão de festa, agora tomado por risos e 
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confabulações, interrompeu a caça por uma alma caridosa que 
pudesse lhe dar carona até sua casa, pois ficara perplexa ao vis-
lumbrar um pequeno telão exibindo um vídeo amador da inti-
midade de um casal. Meu Deus! Sou eu ali, completamente nua... O 
cretino do Carlos tinha gravado o vídeo — só um fetiche para es-
quentar mais a relação —, prometendo que apagaria depois. Ele 
não apagou aquela porcaria e o arquivo caiu nas mãos dos brincalhões 
da faculdade, provavelmente com a ajuda daquela piranha do último 
semestre de História. Carlos é um imbecil. Agora, serei alvo de escárnio 
e, possivelmente, vou perder a bolsa do sistema de auxílio da Reitoria 
para discentes modelo... Ela buscou a saída mais próxima do salão, 
contudo, já era tarde. Os veteranos já apontavam o dedo, riam 
e falavam coisas terríveis. Despedaçada e ridicularizada, conse-
guiu sair por uma porta, mas fugir não era o bastante; peram-
bulou pelas ruas do centro antigo de São Paulo, cogitando seu 
futuro, e viu no King Edgar Hotel a solução para seus problemas.    

— Um quarto, por favor — pediu ela ao chegar à recepção. 
O recepcionista, Vicente Lugosi, largou uns papéis velhos 

e olhou para ela. Logo percebeu que a expressão na face da moça 
era de ruína. Ele poderia ficar observando-a pela eternidade. 

A moça, num tom de voz mais ríspido, voltou a repetir o 
que dissera ao chegar. O recepcionista era velho e, talvez, não 
escutasse com clareza. Mas, desta vez, ao falar, jogou cédulas 
amassadas no balcão, afinal, dinheiro sempre será a voz decisiva 
em um mundo capitalista.

— As chaves dos quartos vagos estão ali, moça. Você pode 
escolher o quarto que preferir — disse ele com calma, depois de 
um longo silêncio, apontando para o quadro de chaves. — E se 
precisar de algo mais... 

— Não se preocupe comigo. Se eu ficar com medo — disse, 
sombria, enquanto pegava uma chave na parte superior do qua-
dro —, telefono à recepção e peço um revólver. 

ab
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Depois de entrar e trancar a porta do quarto 202, ela res-
pirou fundo e varreu com os olhos a repugnante decoração que 
fundamentava o recinto. O local não estava totalmente imerso 
nas sombras e, muito menos, vago, como avisou Lugosi, pois, 
numa saleta próxima, diante de um abajur acesso, um rapaz de 
estatura mediana, trajando smoking, fazia-lhe reverência e, logo 
depois, ligava um gramofone. Antes que ela pudesse contestar, 
uma melodia malemolente começou a ricochetear pelo quarto.

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho...
— O que significa isso? — quis saber ela, atônita. 
— Tom Jobim, querida — respondeu. 
— Não gosto de piadistas. Quem é você e o que faz aqui?
O rapaz caminhou até um ponto do quarto, movimentan-

do-se no ritmo da bossa nova. Uma rajada de ar esbofeteou a 
moça quando ele, conspícuo, escancarou a janela. 

— Você recorreu a um cano de escape melodramático. En-
tão, é melhor pular agora, vai chover daqui a pouco. Caso con-
trário, Rita, o barulho da chuva camuflará o som do corpo se 
chocando contra o asfalto — recomendou, vislumbrando o céu. 
Depois, jovial, voltou-se para ela. — Queremos que todos apre-
ciem o espetáculo, não? Por favor, querida, não me olhe dessa 
forma, coloque um belo sorriso no rosto e venha saborear uma 
boa música antes do seu grand finale.

É o fundo do poço, é o fim do caminho
No rosto o desgosto, é um pouco sozinho...
— Pare. Pare essa música maldita! — gritou, aturdida; 

avançou até o gramofone negro e o derrubou no chão. Dos res-
tos do velho aparelho, ergueu um pedaço pontiagudo do que 
parecia ser uma placa de prata. — Vou ser direta, rapaz. Não 
sei como sabe meu nome nem o que está acontecendo aqui, mas 
sugiro que saia imediatamente deste quarto. E caso não obedeça, 
tomarei providências extremas.
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— Que violência desnecessária, Rita!
— Você ouviu? Deixe-me sozinha!
— Não posso. Estou conectado a você.
— Foda-se! vou ligar para a recepção...
— E solicitar um revólver?
Houve um silêncio demorado. Ele foi até ela.
— Não encoste em mim ou... — ordenou Rita.
— Você só precisa compreender...
Ele tentou dizer algo, mas, um segundo depois, Rita não per-

mitiu que a fala dele fosse concluída. Histericamente, ela acertou o 
objeto pontiagudo nele. Por várias vezes, ela tentou feri-lo. O ob-
jeto penetrava e, com a mesma facilidade, saía. O sangue não jor-
rava. As vísceras não pulavam. O smoking continuava impecável.

— Isso é patético — comentou ele, cruzando os braços. 
— O que é você? — quis saber Rita, ofegante, recuando dois 

passos. Ao sentir o objeto pontiagudo esquentar em sua mão, ela 
o jogou para perto da pilha de restos. Tão logo, os pedaços do 
gramofone desapareceram. Assombrada com o que viu, sentiu o 
quarto 202 rodar. Estou zonza, ajuizou. O que está acontecendo aqui?

O rapaz estava abrindo a boca para dizer algo a Rita quan-
do as luzes do quarto piscaram e uma garota de cabelo ruivo 
apareceu entre os dois. Ela tinha a mesma estatura que ele e tra-
java smoking também. 

— É melhor ir dormir, Mondai — recomendou a garota.
— Você é muito enxerida, Daimon — berrou o rapaz.
— Afasta! — gritou ela, empurrando as mãos no peito dele.
Ele voou pelo cômodo na direção da janela e, ao atravessá-

-la, explodiu em centenas de fagulhas. A garota olhou para Rita.  
— Você está bem?
— Não sei dizer. Ele vai voltar?
— Talvez — a garota tentou conter um sorriso. — mas não 

hoje. Ah, meu nome é Daimon. 
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Rita, negativamente, balançou a cabeça. 
— Ah, nós não somos celebridades — disse, sentando numa 

poltrona. — Só você pode nos ouvir. E sabemos tudo sobre você.
— Besteira.
— Águas de Março, de Tom Jobim, era a música que sua mãe 

cantava para você quando o seu mundo desabava. É uma bela 
música. Mas você ainda não superou, não foi? Mondai é um idio-
ta. Um dos princípios básicos de harmonia do receptáculo com 
a gente é que corpo e mente precisam se recuperar juntos. Seu 
corpo ainda carrega alguma cicatriz, não é? A última vez que ela 
cantou Águas de Março foi na rodovia interestadual. Você estava 
muito triste com a mudança de cidade, o novo trabalho dela, e ela 
tentou te acalmar. A viagem era só mais um dos muitos sacrifícios 
para levar conforto à filha adolescente, afinal, ser mãe solteira é 
uma situação complexa. E ela fez muito por você. O único proble-
ma foi aquele motorista bêbado vindo na contramão. 

Silêncio. Os olhos de Rita ficaram marejados.
— Como pode saber disso? 
— Eu estou em você. O Mondai também.
Rita ficou confusa, mas não tirou os olhos da garota de ca-

belo ruivo.
Com o dedo indicador, Daimon deu batidinhas na própria 

cabeça. 
— Sou sua consciência, Rita. Ele é o seu subconsciente.
Os olhos de Rita reviraram. Teve um forte enjoo.
— Parece loucura, eu sei. Tenha calma.
Rita foi até a janela. 
— Preciso de ar. 
— Você vai pular? — indagou Daimon num sobressalto.
— E morrer? — ela devolveu. — Não sou louca, Dai-sei-lá-

-quem-ou-o-quê. Pensar em suicídio foi só um surto. Um lapso, como 
os professores da faculdade dizem ao esquecerem algo importante. 
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— Viver é importante, Rita.
— Eu sei.
— Você deixou que as desventuras desta noite abominável 

nutrissem o subconsciente, e ele tomou o controle. 
— Os estudantes de Psicologia dariam a vida para estarem 

aqui.
— Na verdade, não nos manifestamos de tal modo com 

frequência. 
Daimon suspirou. Uma forte rajada de ar penetrou o recinto.
— Há um Daimon e um mondai em todo receptáculo pelo 

mundo. somos retratados pelo senso comum como o lado bom e 
o mau, situados em cada ombro, ou, cientificamente, como uma 
doença mental, devido a relatos de escutar vozes ou visualizar 
vultos. Bem, é impossível o receptáculo matar seu Daimon ou 
seu Mondai. Uma experiência frustrante, não é? Como você, 
por algum motivo inexplicável, figuras ilustres também tiveram 
atritos com o consciente e o subconsciente: Moisés, Samuel, Jo-
ana D’Arc, D. Maria I, entre outras personagens históricas. Eles 
viveram em lugares de energia poderosa e, sem dúvida, foram 
influenciados por ela.

— Isso quer dizer que a energia do hotel pode ter possibilitado...
— Provavelmente, sim. 
Rita arrepiou-se, mas continuou olhando pela janela.
— Como vou voltar para a faculdade? Carlos, o vídeo?
— Volte de cabeça erguida, Rita. Você encontrará outros 

amores. 
— Voltar? — ironizou ela. — Isso não é fácil, sabia?
— Lembre-se da sua mãe. Ela fez muitos sacrifícios. A vida 

dela não foi fácil, mas ela viveu o que tinha que viver ao seu lado. 
Sua felicidade era a felicidade dela. Você, Rita, ainda tem muito 
que enfrentar nesta vida. Dê tempo ao tempo. Logo, outro vídeo 
aparece e todo mundo esquece o seu. É sempre assim.  
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O silêncio tomou conta do quarto por longos segundos. 
— Viver é importante... — disse Rita, respirando fundo.
Rita afastou-se da janela, afinal tinha começado a chover 

forte como advertira Mondai. Ao varrer o quarto com os olhos, 
percebeu que Daimon, a garota de cabelo vermelho, já não estava 
mais por ali e viu o gramofone intacto sobre um móvel. Como?

Rita sorriu e foi até o antigo aparelho de som.
— Esquisito... Mas é profundamente curioso — disse.
Ela ligou o gramofone e começou a ouvir com atenção.
A melodia malemolente ecoou pelo quarto 202. 
— Essa música — sussurrou, compreendendo. 
Rita não tinha percebido anteriormente. 
Tom Jobim compôs... Mas quem cantava era outra pessoa.
Não havia nenhum disco rodopiando na plataforma.  
Ela, atônita, levou a mão à boca. As lágrimas desciam pela 

face.
— Mamãe! É você? Essa voz, só pode ser. Sei que viver é im-

portante. Mas, mais importante ainda é viver com quem amamos, 
mamãe. Juro que tentei caminhar sem você, mas dói muito. Por 
favor, eu quero ficar contigo. Eu ficaria tão feliz ao seu lado. E, 
assim, você ficaria feliz também, não é? — dizia Rita, gaguejando.

Ela agarrou o gramofone com todas as forças. Apertou tan-
to que cortou seus pulsos nas peças afiadas de prata. Seu sangue 
começou a irromper pelo gramofone. Rita não sentiu dor. Depois 
de alguns minutos, não sentia mais nada. 

São as águas de março fechando o verão
É a promessa de vida no teu coração.
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Quarto 207
Lágrimas da loucura

Hugo Sales

Tudo o que vemos ou parecemos 
não passa de um sonho dentro 
de um sonho.

Edgar Allan Poe

Suspiro em contemplação. O céu crepuscular, ainda apre-
sentando o resquício rubro do pôr do sol, empresta um tom ain-
da mais sinistro ao famigerado King Edgar Hotel. Os olhos azuis 
de Emily brilham, contrastando com sua maquiagem gótica. Ela 
e eu fomos desafiados por Victor e Serena, nossos melhores ami-
gos, a pernoitar no hotel durante a noite de 31 de outubro. Ou 
seja, hoje, uma gélida sexta-feira primaveril.   

O lugar é tido como um antro de desgraças e maus agou-
ros. Casos bizarros e insolúveis, como assassinatos, suicídios e 
desaparecimentos, incrementam seu nefasto currículo. Costumo 
brincar dizendo que o velho King Edgar trata-se de uma cree-
pypasta concebida com tijolo e cimento. 

 À frente do hotel, aguardamos nossos amigos. Percebo 
que todos os seus 21 andares possuem janelas escuras, opacas, 
tornando impossível ver através delas. Victor e Serena não 
tardam a chegar. Todos parecem felizes, ansiávamos há muito 
conhecê-lo. 
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O recepcionista, um senhor de pele enrugada e cabelo alvo 
como a neve — que denunciam sua idade elevada — nos recebe 
sem esboçar emoção. Ele nos fita. E saúda-nos somente após o 
relógio na parede atrás dele badalar, instantes depois.  

Deixo-os lidarem com a recepção fria, glacial, do velho. 
Perambulo pelo saguão, absorvendo os detalhes da normalida-
de do King Edgar. Até o momento, nada surreal. Desatento, es-
barro em uma mulher linda e elegante, fazendo-a derrubar seu 
livro. Sua beleza é ouro sobre azul. Os longos cabelos cacheados 
exalam um delicado aroma, e seus lábios, um simpático sorriso. 
Pego o livro do chão e entrego a ela.   

— Cuidado, olhos castanhos... — ela diz antes de seguir o 
caminho. 

Emily me fuzila com os olhos. Sem jeito, volto para per-
to dos demais, a tempo de vê-los receber a chave 207. Seguimos 
para o elevador, onde um homem vestido de vampiro e outro de 
zumbi aguardam, com certeza estão indo a uma festa de Hallo-
ween, mas não parecem muito à vontade em suas fantasias mal-
feitas. Eles nos encaram de forma ameaçadora, o que nos deixa 
desconfortáveis. Depois que eles desceram no décimo oitavo an-
dar, Emily aproveitou para liberar seu ciúme sobre mim. Victor 
e serena riram. 

No corredor do vigésimo andar, o silêncio só não impera 
por conta do ranger das rodas do carro da camareira, cheio de 
lençóis sujos. Estranhamente a senhora não possui nenhum dos 
braços. Gostaria de entender como ela movimenta o carrinho.  

— Sinistro — Emily diz. 
Embora simples, o quarto é amplo. As paredes vermelhas, 

assim como os lençóis e cortinas, aliadas ao piso escuro geram 
uma sensação introspectiva.

— Que decoração pesada! Gostei! — serena diz. 
— Pesado é isso que eu trouxe! — Victor grita. 
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E tira da mochila uma garrafa de vodka e outra de vinho. 
Brindamos às bruxas e bebemos. Depois de bons drinks, risadas e 
conversa fiada, Victor tem a ideia brilhantemente clichê de contar 
histórias de terror. Lá fora a lua reina no céu ausente de estrelas. 
Sou escolhido para começar. Entorno mais um copo de vinho e 
retiro do bolso da calça um papel cheio de dobras.   

— Vamos lá — digo. — Confesso que é bem macabro. De-
nominado Tomino No Jogoku, em português, Inferno de Tomino, 
este poema foi escrito por Yomota Inuhiko e publicado em seu 
livro The Heart is Like a Rolling Stone. 

Descobri nos blogs da vida que, segundo a lenda que o cerca, lê-
-lo em voz alta traz consequências perturbadoras e trágicas para quem 
se arriscar. Isso se deve ao fato de, no Japão, acreditar-se que certos 
textos jamais devem ser proferidos. Ainda segundo a lenda, diz-se que o 
poema de Inuhiko carrega a morte em suas palavras.

— Sinistro pra caralho! — Victor comenta. — Essa gente da 
sua terra é maluca, Serena. 

— É. Bem, vocês pediram — digo. — Não me culpem pelo 
que vier a seguir.

A velha irmã vomita sangue, a jovem irmã cospe fogo.
Doce Tomino cospe joias preciosas.
Tomino morreu sozinha e caiu no inferno.
Inferno, escuridão, sem flores.
É a irmã mais velha de Tomino que a açoita?
O número de vergões vermelhos é preocupante.
Açoitando e batendo e espancando,
O caminho para o inferno eterno é a única via.
Implore por orientação na escuridão do inferno.
Da ovelha dourada, ao rouxinol.
Quanto falta na bolsa de couro,
Prepare para a jornada infindável no inferno.
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Primavera vem e nos bosques e vales,
Sete voltas no vale sombrio do inferno.
Há um rouxinol na gaiola, no carrinho uma ovelha,
Nos olhos da doce Tomino há lágrimas.
Choro, rouxinol, para os bosques e a chuva
Expressando seu amor por sua irmã.
O eco do seu choro uiva pelo inferno,
E uma flor vermelho-sangue desabrocha.
Pelas sete montanhas e vales do inferno,
Doce Tomino viaja sozinha.
Para receber você no inferno,
As estacas brilhantes da montanha espinhada.
Fresco espeto perfura na carne,
Como um sinal para a doce Tomino.

Ficamos obstinadamente silenciosos ao final da leitura. 
Sinto as pálpebras pesadas e o mundo rodopiar, fecho-as para 
espantar a tontura. 

Bem-vindo.
O sussurro me faz abrir os olhos. Desejo nunca tê-lo feito. 

Em um devaneio onírico, encontro-me ante uma amplidão de 
montanhas flamejantes e céu com vários sóis, sobre uma eleva-
ção que me remete ao topo do King Edgar, erigida sobre um mar 
de lava escaldante e contínua. Avisto outras construções idênti-
cas a uma versão distorcida do hotel até os limites do horizonte. 
Crianças próximas choram devido ao fogo que as flagelam. Mu-
lheres e homens lamentam copiosamente aos pés de cerejeiras 
incandescentes. Eu apenas grito. 

Apavorado. 
Alucinado. 
— Ajude-nos. 
— salve-nos. 



433433

KING EDGAR HOTEL

Ouço os desafortunados clamando em coro. Tapo os ouvi-
dos com as mãos, mas centenas de vozes ecoam ao mesmo tempo 
em minha mente. Atordoando-me. Uma mulher nua, pustulenta, 
aproxima-se, erguendo a mão em minha direção. Num ímpeto 
irracional de fúria, agarro-a pelo pescoço. O toque me transporta 
à realidade, no quarto vermelho do hotel. 

Meu punho está fechado sobre a garganta de Emily. Seus 
olhos, esbugalhados, estão prestes a deixar as órbitas. A veia em 
sua testa parece uma lombada. Afrouxo a pressão, libertando-a, 
sem fazer ideia de como a agarrei. Não era ela. Não era. Num 
piscar de olhos, literalmente, retorno ao inferno, onde a mulher 
investe novamente contra mim. Repito o ato de estrangulamen-
to, mas dessa vez uso toda minha força no aperto. Ela ri e escarra 
algumas palavras: 

— vou reencarnar no teu cadáver.    
Arremesso-a para longe. Assisto seus passos desajeitados 

em direção ao abismo e a vejo despencar colina abaixo. No mun-
do real, Victor me agarra; do outro lado, um homem de pele la-
cerada salta às minhas costas, prendendo-me pelos braços. Tento 
me desvencilhar e ambos caímos. Tudo se faz tão onírico e real 
ao mesmo tempo.

Tateio o chão. Encontro algo que possa ser usado como 
arma. Atinjo o inimigo na fronte. Saio debaixo dele e, então, acer-
to-o repetidas vezes até seu crânio se esfacelar em minhas mãos 
e o corpo não se mover.

Quando olho para a arma o cenário se altera. Estou outra vez 
no hotel. Segurando o que restou da garrafa em minhas mãos: ape-
nas o gargalo ensanguentado. O rosto que outrora fora de victor 
está espalhado no chão, assim como os cacos de vidro da garrafa. 

E da janela. 
Do parapeito, vejo Emily estatelada na calçada, dezenas 

de metros abaixo. Uma lágrima nasce. Desisto e caio de joelhos. 
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Uma mulher, sob uma cerejeira incandescente, ergue as mãos 
unidas e inicia uma oração: 

— Ave Maria cheia de graça...  
Implore por orientação na escuridão do inferno. 
— O senhor é convosco...
Açoitando e batendo e espancando. 
A cada frase, os versos são sussurrados aos meus ouvidos. 

Pisco. E percebo que não há vento na existência infernal. O ar pos-
sui um odor pungente e nauseabundo. Uma criança espancada, 
sangrando, caminha até mim. Os cabelos imundos lhe cobrem a 
face, por trás, vejo seus olhos esbugalhados e sem pálpebras que 
demonstram nada além do puro horror. Fitam-me tragando a sa-
nidade que me resta. Através dos rasgos de seu vestido, há cortes 
e hematomas. Eu a conheço. Conheço seu sofrimento. Encaramo-
-nos por segundos a fio. 

— Não é real — repito como um mantra. 
Tomino toca meu rosto com os dedos esfolados, sem unhas. 
— Por que eu? — questiono-a entre as lágrimas da loucura.
A garota me abraça. Não tenho forças para repudiá-la. E, 

então, eu apago. 

ab

Acordo, aqui, nesta sala escura. Equipamentos médicos es-
tão empilhados nos cantos. Não consigo mexer os braços devido 
à pressão da camisa de força que me prende. Pareço estar em um 
porão abandonado. Tenho flashes dos acontecimentos. A sanida-
de se esvai aos poucos.  

Dois homens adentram o lugar pouco após eu despertar. 
Eles vestem ternos finos. Apresentam-se como Howard Koontz e 
Alan Straub, proprietários do King Edgar Hotel. 

— Por que estou aqui?! O que eu fiz?! — choramingo e 
penso em Emily, Victor e Serena.  
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— Movemos nossas peças para abafar o caso. Emily é ape-
nas mais uma das suicidas do hotel. E encontramos um lugar 
apropriado aos restos de victor — diz Howard. 

Silêncio. 
— Eu não me importo de tornar sua amiga uma oferenda 

para descobrir o que, de fato, aconteceu naquele quarto — ele 
prossegue. — E, se ela morrer, você também desaparece, afinal, 
exceto Serena, mais ninguém sabe que você está em nosso poder 
aqui no subsolo.

— É de vital importância para nós compreender os eventos 
de horas atrás — diz Alan. 

Silêncio.
— Dou-lhe a chance de salvar a alma de Serena — sussurra 

Howard, ao meu ouvido. 
— Caso contrário, ela sofrerá eternamente no recanto mais 

assombroso do inferno — sussurra Alan, do outro lado.
— Inferno... — falo, vaga e soturnamente.  
Ambos os homens sorriem. 
— Talvez ele tenha encontrado uma fenda no tecido da rea-

lidade. Um vértice, uma intercessão dimensional que coexiste no 
plano material e no etéreo — Howard cogita.

— Como a abriu? Algo serviu como chave — diz Alan.
Não compreendo o que dizem e pouco me importa. Vértice? 

Planos? Tudo que fiz foi ler um maldito poema... Maldito poema. Pre-
ciso ao menos salvar Serena, por isso, decido colaborar com o teatro. 

— O poema de Tomino! — sussurro. 
Eles se entreolham.
— Eu li o poema despretensiosamente... E, então, tudo 

aconteceu...
— Tudo o quê? — Howard me pressiona.
— As mortes... O inferno... Os espíritos — continuo sus-

surrante. 
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— Obrigado, homenzinho — Howard me agradece, con-
victo de algo.

— Phillip nos espera, Howard! Finalmente estamos no ca-
minho certo. Chega a ser engraçado que, após tantas tentativas 
fracassadas, encontremos uma ligação, algo que nos aproxime 
do retorno de nosso mestre — Alan diz. 

Assim que me deixam sozinho, em minha nova morada, 
fecho os olhos e sento-me num dos cantos. Reluto, mas cedo ao 
impulso de abri-los. Tomino está à minha frente, ao seu lado, um 
homenzarrão corpulento e decrépito.

— Por que eu? — pergunto, cansado.
— Você trouxe Tomino através do poema maldito. E a vin-

da dela deixou uma fenda no tecido da realidade cuja membrana 
é consideravelmente mais fina no local onde estavam, e ainda 
mais nesta data. Isso possibilitou a interação entre o plano mate-
rial e o etéreo — explica o homem. 

Tomino parece se divertir com meu desespero. 
Não consigo evitar que as lágrimas da loucura brotem.
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Quarto 52
O caso Tiffany Wolf

Gunther Schmidt de Miranda

Eram três horas da manhã e o policial Malcon deitava-se so-
zinho em seu pequeno apartamento. Tudo que ele desejava era dor-
mir. O homem moreno de estatura média acordou com a chamada 
telefônica. Olhou o visor do celular e viu que era da delegacia.

— Oi.
— Te acordei?
Malcon, sonolento, respondeu a seu companheiro de far-

da, Pedro:
— sim.
— Acabou de acontecer um assassinato no Hotel King Edgar.
— Eu vou direto para lá no meu carro.
Malcon nunca negava uma chamada do trabalho.

ab

Uma hora depois, em seu terno cinza que disfarçava seus 
quilos a mais e levando debaixo da axila esquerda Luci (sua pis-
tola Colt 1911, oxidada com cabo em madrepérola), Malcon des-
cia do carro e chegava à calçada em frente ao hotel.

Entrou e foi direto à gerente, uma bela mulher de longos 
cabelos loiros e cacheados, que exibia em sua camisa negra de 
mangas longas uma tarjeta em que estava escrito Ingrid Peterson. 
Ela sorriu e questionou:
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— O senhor de novo aqui? No que posso ajudar?
Malcon ainda estava hipnotizado pela sensualidade da 

funcionária.
Ela insistiu:
— Deseja algo?
— Sim... Claro... Policial Malcon Smith, Divisão de Homicí-

dios. Recebemos um chamado sobre o aparecimento de um corpo.
— Certamente. Nossa camareira estava arrumando os 

quartos do quinto andar e sentiu o cheiro de sangue.
— E?
— Notificou-me e eu liguei para a polícia.
— O quarto não foi aberto?
Ingrid estendeu a mão, pegou uma chave e entregou 

respondendo:
— Não. Aqui está a chave reserva.
— E alguém pode me acompanhar?
— Seria um prazer, policial... Mas todos os funcionários 

estão ocupados no momento.
Malcon já ia caminhando para o elevador quando uma 

dúvida veio em sua mente. Virou-se para questionar a loira; po-
rém, para sua surpresa, ela não estava mais lá.

ab

Chegou em frente ao quarto, olhou o corredor vazio e bem 
iluminado. Apenas um balde de gelo com uma garrafa de espu-
mante, na porta do quarto 53, fazia companhia ao policial.

Naquele momento um homem parcialmente nu abriu a 
porta, pegou o vasilhame gelado e seu conteúdo.

malcon ouviu risadas femininas.
Mas, rapidamente, o homem fechou a porta.
O policial foi até a porta, colocou o ouvido nela e nada escutou.
Um silêncio mórbido.
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Apenas pensou: Bem, tenho que prestar atenção no meu traba-
lho, não na transa alheia.

malcon abriu a porta do quarto 52 e logo viu um quarto 
iluminado, decorado à Luiz XV: carpete azul com estampa da 
flor-de-lis dourada, um grande quadro em cada parede branca, 
friso e rodapé dourados. A cama, em madeira, tinha sua cobertu-
ra ofuscada por um mosquiteiro branco.

No ar, um odor de cloro e sangue.
O policial reparou que as luminárias sobre as mesas de ca-

beceira, estilo rococó, estavam ligadas, e uma bolsa de mão, preta 
e brilhante, estava aberta.

Foi até a pequena valise, abriu e logo viu alguns preservati-
vos, batom vermelho sangue e a carteira de motorista em nome de...

Quando ia ler o nome da portadora, batidas na porta o 
chamaram.

Foi até ela, abriu-a e viu um homem de quarenta anos, es-
tatura média, ruivo, que logo se apresentou:

— João Wagner, Divisão de Homicídios.
Malcon estranhou:
— Eu não me lembro de você.
— Você me conhece sim... E muito bem.
O ruivo entrou, retirando do bolso um gravador. Ligou-o e 

começou a falar próximo do eletrônico:
— Hotel King Edgar, quarto 52, 3h30 da manhã do dia 23 

de setembro de 2014.
Wagner pausou a gravação e questionou seu parceiro de 

investigação:
— Já arrolou testemunhas?
— Não.
O ruivo falou em voz baixa:
— Incompetente... se não fosse eu...
E voltou a gravar:
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— Não foram arroladas testemunhas, não foram vistas câ-
meras de segurança.

Mais uma vez pausou e perguntou:
— E quem é a vítima? Qual causa morte aparente?
— Ainda não vi. siga-me.
Malcon voltava até a mesa de cabeceira pensando: Tomara 

que não seja alguém conhecido.
Novamente com o documento em mãos, viu um nome: Ti-

ffany Wolf. Malcon ficou surpreso, não acreditando que o do-
cumento era de Tiff, uma linda prostituta que também era sua 
informante e amante.

Wagner abriu o mosquiteiro e viu o belo corpo negro e nu 
deitado naquela cama de lençóis brancos tingidos de vermelho. 
Malcon ficou vendo aquele corpo alto e esguio, totalmente depi-
lado, posicionado como uma serpente seduzindo; a boca, ainda 
pintada de batom, pedindo por mais um beijo.

Quantos momentos de prazer Malcon tivera naquele paraíso. 
O ruivo olhou para Malcon e perguntou:
— Já tinha visto o corpo? Conhece?
Ficou sem jeito e mentiu:
— Não... Nunca a vi...
Wagner inspecionava o corpo apesar dos avisos do parceiro:
— Companheiro, não seria bom esperarmos a perícia?
A campainha do aposento tocou e Malcon foi atender: era o 

perito Thomas. Aquele homem de baixa estatura e dentes amare-
lados entrou rapidamente no recinto, tirou fotografias, recolheu 
sangue da vítima e retirou-se; tudo isso em poucos segundos.

Malcon não entendeu o que aconteceu, apenas viu seu 
colega policial sorrir e responder à questão:

— satisfeito.
O ruivo estava sobre o corpo, e com o gravador registrava 

suas observações:
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— Perfuração toráxica...
Aproximou o polegar do trauma e continuou suas deduções:
— ... provavelmente ocasionado por arma de fogo no 

calibre .45.
malcon colocou sua mão direita no coldre axilar e não 

encontrou sua pistola. O ruivo abaixou-se e viu que não havia 
nenhum sinal da saída de projétil ou perfuração no piso de ma-
deira, gravando tais constatações. O moreno olhava para os la-
dos procurando sua arma, sem sucesso.

Wagner voltou a registrar suas observações:
— Pela posição do cadáver, viscosidade do sangue e tena-

cidade cutânea, a vítima recebeu o disparo, foi jogada contra a 
cama e morreu, tudo isso, aproximadamente, duas horas atrás 
— desligou o gravador. — Malcon, onde está sua arma?

— Não está comigo.
Wagner se aproximou dele, pegou a mão direita do colega 

de trabalho e cheirou-a. Questionou Malcon de forma agressiva:
— Atirou ultimamente?
— Não!
— Sua mão ainda cheira a pólvora queimada. Onde está 

sua pistola final 335?
Malcon pensou: Como ele sabe a numeração da minha arma?! 

E respondeu:
— Não está comigo.
Gritou:
— Onde está a arma?
— NÃO SEI! Pronto: não sei! Acho que esqueci em casa!
Wagner sentou-se em uma poltrona em madeira finamente 

trabalhada e acolchoada em veludo vinho. Olhou bem para Mal-
con e começou a falar:

— Tiffany era uma mulher muito bela... Interessante... Não 
precisava se prostituir, era de família rica... Brincava pelo bel-
-prazer de brincar. Não é?
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— Não sei... É você quem...
Wagner o interrompeu:
— Você sabia sim; aliás, sabe. Ela era sua informante. Se 

apaixonou por ela? Foi por isso que a matou? Onde estava hoje 
de noite? Em casa?

— Não... Eu...
— Não sabia ou não estava em casa?
— Não sabia... Não sei. E sim: estava em casa...
— Sozinho... E sua pistola?
— Sei lá da minha pistola!
O ruivo sacou a pistola preta, com cabo de madrepérola e 

ficou olhando para Malcon.
— É essa, Malcon? Engraçado, o final numérico dela é 335.
Irado, questionou:
— Como está com a minha pistola?!
Wagner cheirou o cano, abriu a arma, passou o dedo es-

querdo mínimo e olhou-o.
— Não está cheirando óleo e tem alguns grãos não queimados... 

Geralmente a nossa munição não queima completamente... É para 
facilitar a perícia. Então, por que matou a jovem?

— Eu já disse: NÃO MATEI!
— Sabia que as paredes são à prova de som e não há circuito 

fechado de segurança? Sabia que há apenas uma camareira para 
todo o hotel?

— Poderia ser qualquer pessoa.
— Mas um detalhe: quem reservou e pagou por este quarto 

foi você. Apenas uma diária. Fugiu pela escada de incêndio?
— Não há escada de incêndio!
— E como sabe? Procurou e não achou?
— Espere aí: como sabe que eu paguei por essa diária?
— Ingrid me mostrou o comprovante, a estranha camareira 

confirmou ter-lhe dado toalhas e mais cervejas, até o mensageiro 
cego disse que você estava aqui. Vamos lá, Malcon... Poupe-me 
o tempo...
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Wagner ligou o gravador e colocou na frente de Malcom.
— É só falar a verdade.
malcon respirou fundo e começou a lembrar silenciosa-

mente...
Há seis meses o policial começou uma investigação sobre 

tráfico de pessoas e sabia muito bem que onde há dinheiro, mu-
lheres, álcool e drogas, também existem outras coisas.

Ele ajudou Tiffany uma vez, não a arrolando em um 
flagrante, ela devia uma para o policial, que cobrou, e assim a 
beldade em ébano acabou sendo sua informante.

Numa noite chuvosa Malcon e Tiffany passaram a fron-
teira profissional e acabaram dormindo juntos. E isso aconteceu 
duas... três... muitas vezes. Até que Malcon acabou se apaixonan-
do por ela.

Malcon sabia que sua ex-esposa não aceitaria isso; seus pais 
não admitiriam; a corporação policial faria chacota dele. Aquilo 
tinha que ser resolvido.

Wagner:
— E foi resolvido.
— Você ouviu meus pensamentos?
— Malcon, eu sou você.
— Tá louco?!
— Eu sou seu lado selvagem. Eu sou quem entra no co-

mando quando você amarela. Eu que puxo o gatilho.
— Impossível! Eu estava em casa dormindo!
— Dormindo dentro desse corpo desengonçado, gordo, ri-

dículo. Sou eu quem canta, sou eu quem devora, sou eu que gosta 
de sexo selvagem enquanto você tem nojo! Tínhamos que resol-
ver tudo isso e fui eu quem resolveu. Em outras palavras, você.

— mas...
Tiffany levantou-se da cama, abriu os olhos, apontou o 

dedo para malcon.
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O policial olhou para os lados e viu que estava sozinho, 
apenas ele e Tiffany, que gritou:

— Assassino!

ab

Malcon deu um pulo da cama, suado e com falta de ar.
seu celular tocava.
O policial respirou profundamente, passou a manga do pi-

jama nos olhos, viu seu relógio de cabeceira, eram quatro horas 
da manhã.

Estranhou não ter visto a Luci.
— Oi.
— Te acordei?
Malcon, sonolento, respondeu a seu companheiro de farda, 

Peter:
— sim.
— Acabou de acontecer um assassinato no Hotel King Edgar.
Não acreditou na notícia e ficou em silêncio.
— Malcon Wagner, tá aí?
— Sim. Mas, do que se trata? Por que eu? Hoje é meu dia 

de folga.
— Ordem do comissário, ele fez questão.
— E qual é o nome da vítima?
— Tiffany Wolf.
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Quarto 180
Doce e impuro

Kássio Nunes

Não havia, até a presente data, bandido que tivesse co-
ragem de entrar no King Edgar Hotel. O que tinha acontecido 
com esses malandros? O hotel lhes parecia assustador, sombrio? 
Não é um ambiente familiar? A bandidagem anda tão sórdida e 
mal-intencionada que desconfio que boa parte tenha pacto com 
o capeta, ou ao menos lhe mostre subserviência, admiração. En-
fim, adeptos de alguma forma, não? Ué... Será que o hotel passa 
despercebido ou lhes faltam oportunidades e companhias certas 
para penetrar o recinto? A segunda alternativa, claro. Um prédio 
de vinte andares não passa despercebido a olhos gananciosos, 
mesmo em São Paulo, com todos aqueles arranha-céus.

Eu disse que não havia bandidos corajosos o suficiente. Mas 
eis que eles apareceram. Uma dupla mal encarada, de feições 
perfeitas para os personagens de histórias de terror que encar-
nariam. A ocasião para os ladrões: uma festa de Halloween, no 
quarto 180, à noite; nada muito pomposo, afinal o espaço de um 
quarto de hotel não acomoda o que verdadeiramente se chama 
de festa. Era uma pequena comemoração.

Os cúmplices de que precisavam para acessar o hotel es-
tavam na própria festa. E veio deles a ideia do assalto, não das 
mentes dos malfeitores — nada brilhantes e insaciavelmente san-
guinárias. Eram assaltantes que não se conformavam em subtrair 
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valores materiais; precisavam ver o sangue jorrar. Nunca deixa-
ram de matar ou ferir gravemente um cidadão em suas ações. 
seres monstruosos assim não se intimidariam com a atmosfera 
misteriosa do King Edgar. se lá era um lugar de assombrosas 
experiências, se sentiriam em casa.

Da melhor notícia, souberam depois: a dita festa era uma 
farsa; um grande roubo ao hotel estava sendo planejado. Ou seja, 
nossa dupla de vilões não estaria em companhia mais familiar. 
Havia mais marginais corajosos do que se pensava. A bandida-
gem tinha um nome a zelar e este estava, então, com a fama bem 
conservada. Todos os convidados eram seus parceiros, uma por-
ção de foragidos da justiça, agindo em conluio para faturar alto. 
Seria uma invasão simultânea a vários quartos, de onde extrai-
riam dinheiro e outros pertences das vítimas; depois trariam re-
féns como garantia na hora de se evadirem do local, pelo menos 
até chegarem aos seus veículos e arrancarem para longe dali.

E lá foram eles, os nossos protagonistas, para sua divertida 
labuta, da qual esperavam colher bons frutos e, mais adiante, en-
xergavam uma vida confortável advinda de seus esforços; mes-
mo que o conforto para quem é bandido não signifique quietude 
ou tranquilidade. Conta-se, pelos relatos de funcionários colhi-
dos por este narrador que vos fala, que eles chegaram vestidos a 
caráter e chamando atenção, como todos os demais convidados 
que passaram pelo hall de entrada do hotel. Um veio fantasiado 
de Conde Drácula e o outro de zumbi.

O comportamento suspeito de ambos era bem disfarçado 
pelas vestimentas. Ninguém os julgaria pela expressão corporal 
que denunciava a tensão natural nessas circunstâncias pré-assal-
to; reparariam, com certeza, nas roupas curiosas. As duas ma-
cabras criaturas dirigiram-se ao recepcionista, que, sem delon-
gas e perguntas desnecessárias (estavam fantasiados, não havia 
dúvida que pretendiam participar do evento no décimo oitavo 
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andar), tratou de avisar o dono da festa e os direcionou ao eleva-
dor. Foi a infiltração para um roubo mais facilitada que fizeram 
em toda a trajetória de crimes. A verdade é que nunca haviam 
feito parte de uma operação daquela natureza. suas investidas 
eram primárias, sem grandes sacadas, mas costumavam ser di-
fíceis porque demandavam dinamismo e rapidez, como os as-
saltos que praticavam em bancos; os métodos, no entanto, eram 
certeiros e fatais. 

Isaque e Jonas (esses são os nomes dos ditos-cujos) eram 
homens determinados, pouco intelectuais e um tanto sortudos. 
As raras situações em que acabaram presos foram motivadas 
pelo envolvimento em crimes menos graves como agressões fí-
sicas, até relacionados a desentendimentos entre si. E na cadeia 
as relações afetuosas se fortaleceram, ao invés de consolidarem 
uma rivalidade. Dizia-se por lá que mantinham uma parceria 
que ia além da amizade, se é que o caro leitor me entende.

Eles subiram até o quarto e se depararam com bruxas, lobi-
somens, vampiros, fantasmas. Um grupo de indivíduos fora da 
lei dispostos a honrar as fantasias e demonstrarem ainda mais 
crueldade do que aqueles personagens de ficção; todos sorrindo, 
simpáticos e receptivos. No quarto, a decoração temática podia 
ser apreciada durante o ano inteiro, mas instalar-se nele só fa-
zia sentido no dia 31 de outubro. As paredes eram pintadas nas 
cores preta e roxa, havia luminárias em formato de abóbora e 
bonecos sinistros distribuídos pelos quatro cantos do cômodo, 
formando um clima equilibrado entre assustador e infantilizado. 

Antes de iniciarem a reunião estratégica para revisar as 
coordenadas do ataque aos hóspedes, o organizador da festa (e 
líder da quadrilha) pediu a todos os convidados que aprovei-
tassem o ambiente festivo para relaxar e eliminar a ansiedade. 
Uma enorme taça de ponche vermelho foi servida. Isaque e Jonas 
se recusaram a experimentar a bebida, mas entornaram uísque 
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e vodca à vontade; planejavam ingerir a quantidade necessária 
para lhes dar uma dose de ânimo extra e mínima para continua-
rem lúcidos. mas eles eram do tipo que pedem mais uma no bar 
afirmando ser a última e repetem a cena até perderem as contas e 
o controle sobre as faculdades. Por trás da minha modesta roupa 
fantasmagórica, o clássico lençol com dois buracos para os olhos, 
pude observar o quanto se embebedaram. 

Dentre todos da festa, eu possuía o maior número de dis-
farces. Um deles era o de jornalista investigativo; havia o assal-
tante e ainda o fantasma (que é só um disfarce no sentido literal). 
Qual deles denotava minha verdadeira personalidade (com ex-
ceção do fantasma)? Nenhum, talvez... 

Mas a minha identidade não é o aspecto mais interessan-
te, por ora. Nossos personagens principais precisavam de ajuda 
para se recompor. Prontamente, encarreguei-me de levá-los até 
o banheiro para tomarem uma ducha e os conduzi até o chuvei-
ro, cuja cabine estava coberta por uma cortina preta. O banheiro 
acompanhava a decoração dark do quarto. Os espelhos quebra-
dos acima da bancada da pia, pintados com o que pareciam ser 
raios de tinta para simular sangue, misturavam um ar de má sor-
te e morte iminente. Deixei que experimentassem as sensações 
que o lugar lhes traria; apesar de alcoolizados, eles não escapa-
riam de senti-las conscientes. O que elas significavam, podia-se 
deduzir. Naquele assalto, acabariam exterminados pela polícia?

Jonas ficou apoiado sobre a bancada, observando o reflexo 
no espelho e aquelas gotas vermelhas escorrendo e sujando a pia. 

— É um trabalho minucioso, não acha?  — indaguei. —To-
dos esses detalhes pensados pelo hotel para dar um tom realista 
e obscuro... — ele fez uma expressão de indiferença e abaixou a 
cabeça sobre os braços cruzados.

Isaque repensava a ideia do banho quando imaginava a 
água fria caindo sobre seu corpo, mas decidiu enfrentá-lo. Ele 
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aproximou-se da cortina e a removeu bruscamente, descobrindo 
a carcaça pálida jogada no chão, com perfurações por todo o pes-
coço e um corte na jugular. Chegou a pensar, por conta da em-
briaguez, que fosse mais um bebum fantasiado de zumbi como 
ele, mas entendeu que nenhuma maquiagem daria um efeito tão 
convincente. Não só conseguiu perceber que estava diante de 
um cadáver, como também o reconheceu; um amigo seu fugiti-
vo da prisão. Atinou, então, o motivo dos espelhos quebrados e 
do líquido vermelho espesso impregnado neles. Violentas lutas 
corporais. 

Nos instantes seguintes, dois outros convidados bateram à 
porta do banheiro.

— Precisamos de mais ponche — disse um deles, com um 
sorriso sarcástico, logo que abri a porta. 

Senti como se estivesse cumprindo meu papel de jornalista, 
na busca pelo interesse público, ao ver meus amigos arrancarem 
vorazmente cada pedaço do corpo daqueles bandidos. Deixaram 
o tronco por último para que eles permanecessem despertos a 
maior parte do tempo e nos presenteassem com gritos deses-
perados. Cuidar de malfeitores daquela estirpe era mais grati-
ficante do que a militância do jornalismo político, quando me 
dedicava a escrever matérias denunciativas contra autoridades 
corruptas. Eliminá-los era, definitivamente, uma conquista para 
a coletividade. Ao final, com golpes em seus pescoços, extraímos 
uma sangria abundante, com que enchemos nossas taças para 
saboreá-la e brindarmos o sucesso da emboscada. Não posso dei-
xar de citar que a colaboração dos amigos Howard Koontz e Alan 
straub nos possibilitou sair ilesos e limpos do cenário de massa-
cre aos marginais.

se os caros leitores estiverem se perguntando sobre a mi-
nha identidade, eu vos digo: a personalidade vampiresca é a que 
mais me agrada, mas ela não se sobrepôs ao jornalista que fui 
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antes de me tornar este ser maquiavélico e sedento por sangue. 
Agora, vislumbro retomar o jornalismo e lançar a coletânea de 
lendas urbanas originadas no King Edgar, inclusive sobre certa 
festa à fantasia onde todos os convidados desapareceram miste-
riosamente. Os contos resultam de informações que colhi junto 
àqueles gentis funcionários — porque as memórias de convida-
do daquela festa de Dia das Bruxas são particulares e estão des-
tinadas a habitar apenas a minha mente.
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Quarto 148
Bluttränen

H. Henrique

Era um dia de dezembro, o tempo estava nublado, choroso 
como uma previsão de como seria aquele dia. Eu caminhava pelo 
centro da cidade de Fortaleza quando o meu celular toca:

— Bom dia, gostaria de falar com o senhor Alberto Damásio.
— Sou eu. Quem gostaria? Do que se trata?
— Bom dia, meu nome é Gilberto Monsenhor, represen-

tante da Mefistófanes Advogados e Associados e tenho algo de 
seu interesse. Ao fim da tarde uma moça irá estar no Café Mon-
treal com uma encomenda para o senhor. 

— Como assim? Encomenda? Como saberei quem é?
— Seu nome é Cammy, trata-se de uma moça bastante 

atraente, lindas curvas, cabelos longos, castanhos, olhos claros, 
pele clara, tem por volta de 1,68m de altura e estará sentada na 
primeira mesa do café.

No horário indicado lá estava a moça, tal qual fora infor-
mado. Aproximei-me da mesa, sentei-me e pedi um café. Em se-
guida ela me entregou um envelope com uma carta que dizia:

Meu caro amigo, há tempo para tudo, unir e destruir, lutar e 
conciliar. Estou enviando-lhe este convite, juntamente com passagens 
e hospedagem paga, para que se faça presente em festa solene em come-
moração aos membros do clube de Leitura Noites de Trevas e você está 
sendo intimado a comparecer. Gilberto Monsenhor.
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No envelope estava toda a papelada, fiquei um tanto quan-
to inquieto com esse encontro do Noite das Trevas, afinal, desde 
os tempos de escola não os vejo, seria bom saber como estão. Por 
estar de férias e entediado, acabei achando interessante aceitar 
o convite, afinal estava tudo pago. No dia seguinte, exatamente 
às sete da manhã, estava embarcando e aqui estou, chegando ao 
Hotel King Edgar, um hotel extremamente instigante, que além 
de tudo possui o nome de dois deuses da literatura mundial. En-
trando no hotel, dirigi-me ao balcão para fazer o check-in.

Entrei no elevador pensando no que estava vendo e como 
iria contar para Alissa tudo aquilo e como soaria tão ridícula mi-
nha descrição. Ao chegar ao andar, procurei o quarto 148, que eu 
mesmo escolhi. Entrei no quarto, sua decoração me era bastante 
familiar, algo meio rústico. A viagem foi bastante cansativa, ape-
sar de não ter sido tão longa, sentei-me na cama, liguei a TV e ao 
lado na mesa de cabeceira encontrei um envelope que ao abrir 
possuía uma carta que me gelou a espinha:

Seja bem-vindo e desfrute das acomodações, que o vento gele sua 
espinha, o medo enrubesça suas faces, que a agonia cesse sua voz. Cuide 
do seu sono, afinal, ele será sua salvação. King Edgar Hotel.

Ao ler o bilhete, pensei novamente no Noites de Trevas. 
Como uma faísca, veio à mente uma lembrança. Eu, Alissa, e mais 
alguns amigos e uma separação dura, eu apaixonado e tendo que 
disputar com um grande amigo a atenção de Alissa, que optou por 
mim, mesmo ele tendo bem mais a ver com ela. Em seguida, pego 
o telefone e ligo para Alissa, que estava em Porto Alegre a traba-
lho, e por isso não pôde me acompanhar nesta viagem maluca:

— Alô, Alissa?
— Oi, Alberto, tudo bem? Decidiu o rumo de suas férias? 

Cadê você?



453453

KING EDGAR HOTEL

— Estou em São Paulo para resolver uns assuntos antigos, 
volto logo. Te amo.

Ao terminar a ligação, batem à porta, me aproximo e olho 
pelo olho mágico. Era o mensageiro, que estava estacionado em 
minha porta com um terno em uma mão e na outra um envelo-
pe. Olhando-o novamente, notei que era um homem cego com 
quase dois metros que nada falava, como se não me escutasse. 
Entregou-me um terno negro com uma máscara e um envelope 
que continha um convite para a festa de logo mais, e que seria no 
antiquário do hotel, que lembrava muito as descrições do King. 
Ao entregar-me as coisas, o mensageiro saiu com um esboço de 
sorriso que me fez gelar a espinha.

Arrumei-me e desci para o local da festa. Ao entrar no sa-
lão, sentei-me em uma mesa próxima à entrada. A festa iniciou-se 
bem animada. As mesas e bancadas que expunham as antiguida-
des macabras do local foram afastadas para perto das paredes, 
de forma a liberar o espaço central para o evento. Curiosamente, 
eu não conhecia as pessoas presentes, talvez as máscaras ajudas-
sem nesse ponto. Em um determinado momento, alguém fala ao 
microfone:

— Hoje é uma noite de acertos, o início de uma nova histó-
ria e que o vosso sangue regue os seus erros e que as suas almas 
alimentem a vingança daqueles os quais vitimaram.

Ao ouvir aquilo, levantei-me o mais rápido que pude, descon-
fiado, mas foi em vão. Um impacto me fez inclinar para trás, meu 
corpo começou a ficar dormente, e, ao olhar para baixo, vejo-me 
coberto de vermelho, minhas forças se esvaindo com meu sangue, 
tudo começando a ficar escuro e uma voz cada vez mais longe...

— Olá, velho amigo, gostando do nosso reencontro?
Não sabia ao certo onde estava, pois tudo estava escuro. 

Repentinamente começo a ver uma imagem ao longe, uma mu-
lher de cabelos longos, negros, envolta em uma poça de sangue e 
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falando algo que não conseguia entender. Fui aproximando-me 
e percebi que a poça que se formava eram lágrimas que sangra-
vam de seus olhos. Ao chegar mais perto, tudo ficou mais claro e 
reconheci ser Alissa que dizia:

— Alberto, cadê você? Não enxergo sem sua luz. 
Tentei aproximar-me, mas não conseguia, então, gritei o 

máximo que pude, estava quase desistindo quando a vi cami-
nhar em minha direção e dizer:

— Não o vejo, mas sei onde estás, não o ouço, mas o sinto. 
Seja minha luz, meu caminho. 

Cheguei perto dela e depois de muitas tentativas de apro-
ximar-me, finalmente consegui, e ao tocar-lhe os lábios um cla-
rão ofuscou meus olhos e vejo-me na sala de minha casa. O tele-
fone toca:

— Alô, Alberto Damásio?
— Sim, sou eu, quem fala?
— Meu nome é Laura. Aqui é do Hospital Santa Clara.
— O que deseja?
— Estou chamando porque deu entrada aqui no hospital 

uma moça de nome Alissa, com um quadro de parada cardíaca e 
lacerações nos olhos.

— Lacerações? Que tipo?
— Ela chegou sangrando pelos olhos, senhor.
 Ao ouvir aquilo, afundei-me no sofá, meu corpo voltou a 

adormecer, seguido de uma falta de ar, juntamente com pontadas 
no peito. Ao passar a mão na área em que estava sentindo as do-
res percebo uma cicatriz que até onde me lembro nunca esteve ali.

Ao sentir aquela dor, caminho em direção ao espelho, e, ao 
levantar a blusa, ali está a cicatriz, em forma de bala, e me questiono 
em seguida: Será que foi real? O que aconteceu? O que é isso tudo?

Em outro canto, estava Gilberto, sentado em uma cadeira, 
bradando:
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— Que sofram o que sofri, com a certeza da falta, a ausên-
cia da sanidade, a incerteza do momento e orgia de dores.

A campainha toca, Alberto caminha em direção à porta, 
olha pelo olho mágico e percebe ser o carteiro com uma caixa. 
Recebe a embalagem e ao abrir seu sangue gela ao ver seu conte-
údo. Um chaveiro com o número 148 e um envelope. Ao abri-lo 
para ver o conteúdo, os olhos faltam saltar-lhe da face. Há uma 
foto de Gilberto e uma carta dizendo que esse é seu eterno pre-
sente. Alberto é tomado por um desespero, um grito ecoa e tudo 
escurece. Ele abre os olhos, vê as paredes de um quarto que lhe 
parece familiar, porém, que não é o seu, escuta uma batida na 
porta e, ao atendê-la, vê uma atraente mulher loura de roupas 
negras que lhe dizia:

— Bom dia, senhor, vejo que está mais disposto — olhando 
para o relógio em seu pulso, ela complementa: — Daqui a pouco 
o café será servido no quarto, tenha um bom dia. 

E novamente o ferimento à bala doeu terrivelmente junta-
mente com o som de risadas abafadas.
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Quarto 137
3000 Fahrenheit

Cami L.A. Castro

Ela caminha a passos largos e decididos. Suas botas gastas 
não a deixam mentir: a caminhada foi longa. O lugar mais prová-
vel a essa altura é o King Edgar Hotel, indicado pela cartomante 
charlatã que mora ao lado de sua antiga casa. Casa. Nunca mais 
terá uma. Se é que a última pode ser chamada assim. A garota 
viveu os últimos três anos sob o teto da tia egoísta, que só a aco-
lhera por precisar de alguém para dar banho e alimentar uma 
irmã moribunda. Necessitada, Isla aceitou bem a convivência, 
mantendo-se calada e furtiva. Acostumada à solidão, era só uma 
questão de tempo até que tudo explodisse, literalmente.

Não é todo dia que uma garota como Isla, cheia dos pró-
prios problemas, anda pelas ruas com medo de ser notada. Garo-
tas como ela nunca são vistas e, no máximo, são chamadas de no-
mes impronunciáveis por motoristas à beira da estrada. Ela sabe 
que parece uma aberração, do tipo que faz as pessoas desviarem 
o olhar se, por azar, a virem. Para alguém como ela, poderia ser 
pior. Não é sempre que a filha culpada pela morte dos pais e 
irmãos tem uma segunda chance. Após abrigos e lares adotivos, 
a tia resolveu aceitá-la. Agora, portando as poucas notas econo-
mizadas e escondidas, Isla quase se parece uma jovem comum 
em busca de liberdade. Quase. Não há qualquer normalidade 
quando seu sobrenome é Catástrofe. A garota que explodiu a 
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casa com os pais e os dois irmãos menores dentro agora é foragi-
da da justiça por ter posto fogo na casa das tias. Ao menos não é 
a primeira vez que precisa lidar com as queimaduras e a fuligem 
impregnada em suas narinas.

A garota pequena, escondida sob o capuz do moletom sur-
rado, agora se aproxima do destino que planeja há anos. Mal se 
veem as mechas oleosas do cabelo preto, e, dada sua aparência 
pequena e pouco feminina, ela bem poderia ser um pivete à pro-
cura do próximo furto. Mas nada disso importa, pois no momen-
to em que se vê dentro do hotel a quietude é tão presente que ela 
chega muito perto de emitir um sorriso. 

Um dos elevadores espera por ela assim que recebe a cha-
ve do quarto 137. O espelho do cubículo sacolejante não faz jus 
à bagunça que ela realmente é. A luz atravessa os números até 
encontrar o décimo terceiro. O andar parece vazio. Enquanto 
procura pelo 137, Isla atravessa um largo e iluminado corredor. 
Tudo é tão tranquilo que ela quase deseja ter seus planos frustra-
dos e morar para sempre ali. Uma das luzes pisca à sua frente, 
mas nada que a impeça de ver para onde está indo. O que ela 
não vê são as luzes às suas costas, apagando-se uma a uma. Fi-
nalmente, lá está ele, quarto 137. A chave penetra a fechadura 
facilmente e, com uma única volta, a porta está aberta, expondo 
o interior do quarto, simples e impessoal.

A primeira coisa que a garota faz após reconhecer o cô-
modo é procurar o banheiro para um banho. Seu último banho. 
Assim como o pequeno quarto, o banheiro nada mais é que um 
cubículo coberto de azulejos brancos, mas tudo de que Isla pre-
cisa é um chuveiro quente, ligado no modo lava de vulcão. Ela 
passa os vinte minutos seguintes debaixo da água escaldante, 
aproveitando os poucos minutos que lhe restam longe de seu 
pesadelo. Com uma toalha em volta do corpo, Isla recolhe todos 
os itens que precisam estar fora de seu alcance. O velho aparelho 
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de telefone, solitário na mesinha de cabeceira, logo tem seus fios 
cortados. A pequena chave do quarto é arremessada pela janela 
e desparece na escuridão. Logo, qualquer meio de comunicação 
que possa interferir em seus planos está fora de vista. Quando ela 
vier, não terá para onde escapar. Um último toque lhe permite 
soldar a fechadura exatamente no ponto necessário. A força de 
uma garota não vai conseguir abri-la. 

Vestida com seus velhos jeans rasgados e uma camiseta 
amarela com a figura ridícula de um personagem de desenho 
animado, Isla se recosta na cabeceira da cama, aguardando. Em 
um piscar de olhos, não reconhece o ambiente. Ela se levanta e 
vai até a janela, percebendo a escuridão que só pode supor uma 
altura de muitos andares. Olhando em volta, encontra duas por-
tas. A maior delas possui um cartaz, que ela constata ser um 
cardápio. Não há nenhuma chave à vista, ou mesmo dispositivo 
para cartão. Forçando a maçaneta, inutilmente, a garota se de-
sespera. Bate na madeira, com as duas mãos abertas. Ela grita, na 
esperança de que alguém possa lhe ouvir e socorrer. Ninguém 
responde. Não há som de passos, ou de qualquer coisa que não 
seja o seu desespero. 

Só então ela percebe o que vem ignorando desde o mo-
mento em que acordou. De alguma forma, ela deve ter amole-
cido nos últimos dias e permitido a Isla se organizar. Nunca foi 
sua intenção deixá-la sozinha por tanto tempo, mas ela tinha que 
guardar energias para o que viria. A garota estava ficando es-
perta, ela sabia, e não poderia ter tanto tempo para agir. Defini-
tivamente, acordar em um quarto estranho de um hotel de que 
nunca ouvira falar não se parece em nada com algo planejado 
por Isla, a garota assustada e acostumada a assumir a culpa de 
tudo. Mas obviamente Isla não é mais a garotinha que empresta 
o corpo passivamente. Ela devia ter desconfiado. Da última vez 
que assumiu o controle, estava de pé, observando gigantescas 
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labaredas de fogo consumirem a velha casa da tia inútil de Isla. 
Naquele momento, simplesmente achou que a garota levava 
jeito e seria ainda mais útil do que as próprias habilidades. Ao 
que parece, estava enganada e, agora, seus planos correm sérios 
riscos de serem frustrados para sempre. Queria poder matá-la, 
de forma lenta e dolorosa, o que é impossível, obviamente. 

Desistindo de esmurrar a porta e sentindo a garganta arra-
nhar de tanto gritar, ela se volta para a cama, observando, pela 
primeira vez desde o despertar, a velha mochila, jogada de lado 
no chão. Não há nada ali, exceto pelas duas peças de roupa ín-
tima, a fotografia com bordas chamuscadas da família infeliz de 
Isla e o caderninho da garota. A garota não poderia ser mais cli-
chê, ela constata. Meio irritada e começando a sentir os ouvidos 
zunirem, ela abre o pequeno caderno e visualiza a única página 
escrita. As letras feias e apressadas indicam a última tentativa 
de Isla para se livrar do que sempre chamou de maldição. Mal 
sabe ela que sua única maldição foi nascer naquele dia e naquele 
horário, naquele lugar. Seus pais não imaginavam que um ser in-
corpóreo estava à espreita nos corredores daquele pulgueiro de 
beira de estrada. Assim que dera o primeiro suspiro, a bebezinha 
esteve condenada a dividir seu corpo com ela, a incorpórea que 
tanto almejava sair daquele lugar imundo. As estranhas habili-
dades da garotinha foram apenas um bônus, afinal, nem mesmo 
um ser que vaga há milênios saberia explicar as razões de um 
inútil ser humano concentrar um poder tão destrutivo em si. 

O mais difícil durante todos esses anos foi saber a hora cer-
ta de chegar e tomar o controle. No início era muito fácil, a garoti-
nha nem sequer sabia que ficava ausente por algumas horas, mas 
com o passar dos anos, Isla passou a notar seus lapsos de memó-
ria e estava prestes a demonstrar sua loucura e ser confinada para 
sempre. Quando um terrível incêndio destruiu sua casa e sua fa-
mília, nada lhe restou e Isla desistiu de lutar. As chamas fluíam 
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facilmente, mas queimar toda uma casa, sem deixar qualquer sa-
ída livre para aqueles que permaneceram lá dentro, exigiu muito 
dela. Logo Isla estava no controle novamente, sem ter qualquer 
ideia do que seu corpo fizera. A culpa foi facilmente confundida 
pelo choque, ao ser vista pelos vizinhos e primeiras testemunhas 
da tragédia. Desde então, tudo que a garota fez foi viver um dia 
de cada vez, de casa em casa. Ela nunca viu a outra agir em sua 
ausência. Nunca soube como era vista após desaparecer e dar o 
lugar a ela. Mas nunca se esqueceu do que ela lhe fez e, por isso, 
no cantinho trancado a cadeado em sua mente ela planejou tudo. 

Agora, a outra anda pelo quarto, pensando no que fazer. 
Sua melhor alternativa é insistir com o outro lado da porta, até 
que alguém a ouça e liberte. Ela não permitirá a volta de Isla e, 
por isso, precisa poupar energia, única razão para não começar 
um pequeno incêndio e alertar os detectores de fumaça. O zunir 
nos ouvidos fica mais forte a cada minuto. Ela pragueja. A ga-
rota não pode estar voltando. Ainda não é hora. Ela deveria ter 
bons quarenta minutos antes de perder o controle. Ela sabe que 
precisa sair antes de Isla voltar. Só agora percebe que a garota 
inofensiva quer se livrar dela a qualquer custo. A verdade é que 
ela não sabe o que lhe acontecerá se esse corpo morrer, mas, se o 
que dizem é verdade, e ela está no mundo tempo o bastante para 
não duvidar, o fogo purifica, razão suficiente para não querer 
estar neste cômodo quando ele queimar.

De repente, ela sente todo o controle se esvair, suas pernas 
perdem a sensibilidade e, logo, todo o resto se vai. O som de uma 
risada sai de sua boca sem autorização e tudo o que lhe resta é 
a audição. As mãos trêmulas entram em combustão. Pequenas 
bolas de fogo são arremessadas ao redor do quarto. Não pode 
sobrar nada. Tudo deve ser consumido entre as quatro paredes. 
Com sorte, ninguém saberá do incêndio até que seja tarde demais 
para elas. Ninguém pode sair daquele quarto vivo. A hóspede 
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indesejada não poderá se refugiar em nenhum outro lugar. Tudo 
deve acabar ali, naquele pequeno quarto de hotel, com o choro 
da menina que teve parte da vida roubada por alguém que alega-
va ser ela mesma. Ela espera que tudo termine antes do oxigênio 
do quarto fechado, ou antes que alguém tente salvá-la das cha-
mas. O fogo destruiu tudo o que já teve.

— Não me decepcione — ela diz, antes de sentir o toque 
frio das chamas lamber sua pele e extrair a vida, sem dor.

Tudo começou em um quarto de hotel. Isla nascera durante 
a primeira viagem dos pais para fora da cidade em que mora-
vam. É de esperar que tudo termine em um, mais precisamente 
neste. Ela sempre foi um pouco teatral, e, certamente, encerrar a 
tragédia de sua existência não poderia ser menos importante do 
que uma pequena manchete no jornal local. 
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Quarto 156
Ricardo

Wellington Novaes

Ricardo fumava seu terceiro cigarro. As nuvens carregadas 
encobriam a Lua cheia, e uma fina garoa caía vagarosamente, 
embaçando um pouco o brilho de neon que emanava da cida-
de. Sorriu. Pela janela do quarto, o detetive contemplava o tédio 
colorido da paisagem a sua frente. Desejava estar morto. E essa 
ideia fascinava e corroía-o aos poucos. Uma mistura de maso-
quismo e sadismo. Deixar de ser alguém, para se tornar algo. 
Ansiava por fechar-se sobre si mesmo, não dever mais nada a 
vida e as coisas ao seu redor, e deixar esvair de seu peito toda a 
vontade de viver, para então finalmente mergulhar na escuridão 
abrasante que almejava.

O toque do seu celular o despertou de seu niilismo, fazen-
do-o voltar a prestar atenção no quarto em que estava. Atendeu a 
chamada. Do outro lado da linha o delegado enraivecido cuspia 
uma dúzia de palavrões a cada três palavras, mandando-o voltar 
para a DP antes que o exonerasse de seu cargo. No final daquele 
monólogo ameaçador, Ricardo soltou uma risada debochada e 
vociferou que, depois do que aconteceu com Malcon, não pode-
ria perder outro homem da equipe.  Desligou o celular. Não era 
hora de ser incomodado. Se bem que não havia nada de errado. 

Ricardo deu uma última tragada no cigarro, antes de jogar 
a bituca pela janela. Aquilo não levaria a nada, aquele maldito 
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lugar era só o ponto da morte de mais um infeliz. Novamente a 
ideia de acabar com a própria vida surgiu na mente do detetive. 
suspirou e saiu do quarto.

Ao adentrar o corredor parcamente iluminado, o deteti-
ve tentava repassar calmamente, pela enésima vez naquele dia, 
aquilo que o intrigava. Era o sexagésimo suicídio do mês naquele 
bairro, o sétimo no hotel King Edgar naquela semana. Ricardo 
percebeu que mal podia ouvir o barulho de seus passos, já que o 
carpete abafava quase todo o som. Os quartos tinham isolamen-
to acústico, portanto a resposta mais comum dos poucos depoi-
mentos que conseguiu pegar foi não percebi nada de anormal.

Parou em frente à porta do elevador e antes de apertar o 
botão para chamá-lo até seu andar, a porta se abriu, revelando 
que o mesmo estava ali parado, como se o esperasse. Um sorriso 
amargo projetou-se nos lábios de Ricardo, ao fazer contato visu-
al consigo mesmo através do espelho no fundo do elevador. Os 
olhos outrora castanhos e perspicazes e brilhantes tornaram-se 
quase opacos. A pele maltratada pela poluição e pelas tempera-
turas adversas de são Paulo mostrava-se extremamente irritada. 
A barba malfeita salpicava-lhe a face aqui e ali, mas não era volu-
mosa o bastante para esconder as espinhas. Algumas ressecadas 
e outras inflamadas. Sem contar o terno barato e surrado que 
usava. Entrou no elevador, virou as costas para o espelho, e aper-
tou o botão do térreo.

Da mente do detetive surgiam as mais variadas análises 
para todos os casos daquele mês, porém todas apontavam para 
a mesma direção. Segunda-feira, acordar, ir para o trabalho, per-
der duas horas de sua vida se acotovelando e sentindo constante 
falta de ar em transportes públicos precários, ou em filas inter-
mináveis de carros ouvindo o barulho quase enlouquecedor das 
buzinas, chegar ao serviço, quatro horas repetindos as mesmas 
tarefas, almoço, retornar para o serviço, gastar mais quatro com 
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as tarefas, final do expediente, gastar outras duas horas na volta 
para casa, e então dormir para começar tudo de novo.

Como Sísifo, as pessoas rolam todos os dias seus gigantes-
cos rochedos, até o topo de um morro criado pelas suas próprias 
expectativas, para então verem os mesmos rolarem ladeira abai-
xo. Coisas que operam através das experiências sensoriais, bus-
cando significados e criando ilusões para darem sentido a misera 
existência. Presos em um marasmo sem propósito, fingindo ser 
o que não são, cada ser humano está algemado aos próprios so-
nhos. A civilização não passava de um engano vicioso que existe 
apenas nas mentes humanas. Uma noção imaginária de falsidade 
que existe apenas para controlar as pessoas que instintivamente 
se reúnem em grupos. É o princípio básico de ficção que sempre 
sacrifica um dos lados.

 O elevador chegou ao térreo e abriu a porta. Na saída do 
saguão Ricardo despediu-se da gerente com um simples aceno 
de cabeça, do qual foi respondido pela metade, já que ela voltou 
sua atenção para seu relógio de pulso e sorriu. Saiu para a rua e 
lamentou estar sem carro, já que o mesmo havia ido para o con-
serto por causa de um tiroteio em que se envolvera na semana 
anterior. Ao longe ouviu o rugido rimbombante de um trovão, 
anunciando o começo de uma chuva.  Suspirou. Os quinze anos 
que havia passado no departamento de homicídios, em vez de 
ter endurecido seu coração, o corroera por dentro.

Andando por ruas mal iluminadas, cada gota de chuva que 
o atingia trazia consigo pequenas lembranças. Pamela. Por um 
breve instante fechou os olhos, e o rosto da magrelinha ruiva que 
tanto amou projetou-se em sua mente. seu sorriso encantador era 
como o brilho do sol da manhã por entre as gotas de uma fina 
garoa. Podia sentir a maciez de seu rosto, rosto tão alvo e belo, 
tão diferente de como ficou quando sua cabeça se esmagou no 
chão, por ter jogado do alto de um prédio. Primeiro seu pescoço 
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estalou, emitindo um som abafado, depois metade dele desa-
pareceu com o impacto, fazendo com que uma massa vermelha 
se esparramasse por todos os lados, e seu globo ocular saltasse 
meio metro para o lado.

Já caminhava há mais de quinze minutos, e faltava pouco 
para chegar ao seu apartamento. Cortava caminho dentro de um 
terreno baldio inesperadamente fora atingido por um golpe na 
nuca. Caiu. Antes que pudesse ter noção do que aconteceu, um 
chute acertou com força a boca do estômago. Ficou um pouco 
de tempo caído no chão, tentando puxar o ar para dentro de si, 
até que pudesse se levantar. De pé, a ideia de sacar a pistola que 
trazia na cintura lhe parecera ótima, até perceber que estava sem 
ela. Ouviu uma risada debochada que ao mesmo tempo lhe trou-
xe sentimentos de terror e nostalgia.

Demorou alguns segundos até que seus olhos pudessem 
novamente se focar, e ver o brilho da luz de uma lanterna, que, 
acoplada embaixo de uma estranha besta com tambor de setas, 
era segurada por um moleque com cabelos curtos e loiros, ves-
tindo uma jaqueta de couro preta.

— Peters... — sem nem poder completar o nome do zela-
dor, Ricardo ouviu um pequeno zumbido e logo após uma seta 
lhe perfurou o estômago, fazendo-o cair e gritar de dor.

— Realmente nunca me canso disso. Não importa quantas 
vezes eu já tenha feito, e olha que já foram três só este ano, nunca 
me canso de eliminar as tulpas que aquela porcaria de hotel pro-
duz. Energia tão negativa que nem pra gente serve! — por algum 
motivo que desconhecia, aquelas palavras fizeram aumentar a 
dor e a agonia do detetive. — Sua cara deprimida, contrastando 
com o olhar blasé é de amargar o mais bem-humorado dos ho-
mens, então imagine como eu estava me remoendo para poder 
acabar contigo, mas tinha que esperar o momento certo. Sincera-
mente, de todas as projeções ambulantes a que dei fim, você é a 
que mais está me dando prazer de eliminar.



467467

KING EDGAR HOTEL

Outro zumbido e dessa vez outra seta cravou-se no lado 
direito do peito.

— Bianca. Melissa. Ou seria Alice o nome da garota que 
assombra seus sonhos? Talvez sejam todas — e a cada nome dito, 
novos rostos saltavam a sua mente, e memórias nunca antes vivi-
das por ele lhe traziam a mesma sensação atemorizante e nostál-
gica da risada de Karloff.

— Pamela... — novamente mais uma seta voou pelo ar, 
acertando desta vez o coração do moribundo.

— Assim, Pamela é o nome da nova, mas pelo seu olhar 
surpreso eu acho que pode ver o rosto das outras também — a 
chuva havia parado, e agora só uma fina garoa caía sobre o corpo 
do detetive, misturando-se com a lama e o sangue acinzentado.

Peterson parou diante de Ricardo, e jogou a luz da lanterna 
na cara dele. Esticou o braço, mirou na cabeça. Ricardo encara-
va o rosto carrancudo do zelador. Aqueles olhos cinzentos lhe 
provocaram ânsia de vômito. Peterson apertou o gatilho e algo 
que não era uma seta projetou-se lentamente sobre o homem 
agonizante. Um pequeno orbe, de cor azul espectral, reluzia com 
intensidade, banhado pela luz da lanterna. Tinha um girar osci-
lante, e não devia ter mais de um centímetro de diâmetro, porém 
dentro dele havia...

 A aurora do Norte, as multidões das grandes cidades, os 
rosnados ferozes dos lobos nas estepes. Como se uma dimensão 
inteira concentrasse toda sua existência naquela minúscula esfe-
ra. Ricardo pôde então compreender tudo.

Iria se dissolver mais uma vez na fonte de todas as coisas, 
e disseminar toda a dor que levava dos espíritos suicidas para 
outro lugar, germinando assim em outra região a semente da 
dor. Ele mesmo não passava de uma egrégora encarnada, com 
pensamentos emprestados e que fingia atender a um celular ine-
xistente, fingia investigar suicídios, sendo que na verdade ele era 
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a encarnação dos desejos dos suicidas. A terra onde estava dei-
tado o absorveria e tudo começaria de novo. Em alguns meses, 
no mesmo bairro onde estavam surgiria uma nova onda de sui-
cídios, que faria outra tulpa nascer, e perambular pela cidade até 
chegar a outro local, para ser eliminada por Peterson e se repetir 
novamente aquele ciclo. Um controle de pragas espiritual, gera-
do pela dor dos que se matavam.

O pequeno objeto reluzente tocou a testa daquele que foi 
Ricardo por um breve período no tempo, fazendo-o desaparecer 
por completo. Karloff ficou contemplando com um olhar vazio 
o lugar onde a tulpa havia desaparecido. Suspirou e começou a 
desmontar a besta, para guardá-la na mochila que havia trazido 
e estava jogada a uns metros de distância, nas sombras escuras 
daquele terreno. Terminado o trabalho, suspirou e pensou que 
além de ter de pôr de volta a besta na sala de relíquias, ainda 
teria que consertar o encanamento de outro quarto. Balançou a 
cabeça, desgostoso, e lentamente pôs-se a caminhar de volta para 
o hotel.
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Quarto 169
Déjà-vu Macabro

Felipe Drummond

— Acorda, mané.
Os olhos de Apolo se abrem assustados diante do sono in-

terrompido. A luz penetrante do sol força a cerragem de seus 
olhos por um instante, mas ainda é absolutamente visível o local 
em que se encontram. O carro é desligado.

O destino de chegada. King Edgar Hotel. Mais sinistro e 
maior de perto. Um prédio gigante de 21 andares. O pai de Apo-
lo destranca as portas do carro. Os dois saem.

— Pai, não gostei muito da cara deste lugar — uma atmos-
fera sombria enfeita as sensações negativas que surgem na mente 
de Apolo ao encarar aquele monumento medonho.

— Desculpe por trazê-lo comigo aqui, filho — diz com o 
cigarro aceso na boca. — Eu preciso de ajuda e você já é um ho-
mem. Chegou aos dezoito anos. Pode me ajudar — o pai joga o 
cigarro no chão a fim de entrar no hotel.

Chegando ao balcão da recepção, o recepcionista, bem jo-
vem, de um olhar firme e frio, dá as boas-vindas e aponta com os 
olhos e mãos para o quadro de chaves, bem objetivo.

— Precisamos do quarto 169.
— Precisam?
— Eu vou ser bem sincero com você, não estamos aqui de 

férias — o olhar do pai de Apolo transmite indignação. — Meu 
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pai, que é o avô desse garoto, se hospedou no quarto 169 há duas 
semanas. A polícia deve ter vindo aqui. Disseram que nada foi 
encontrado. O caso está emperrado. Não vou ficar parado, en-
tendeu? Pagarei o tempo que for preciso, só saio daqui quando 
descobrir algo importante sobre o paradeiro de meu pai.

— Você paga por um dia e fica o quanto quiser, senhor — o 
recepcionista diz calmamente com um tom de indiferença.

— Isso é ótimo — o pai de Apolo não tira os olhos do recep-
cionista, que corresponde com uma encarada profunda de volta.

— Vamos, pai. Chega — Apolo empurra o pai para o eleva-
dor. O recepcionista o encara até o limite de seus olhos enquanto 
os dois caminham para o elevador.

Os dois pegam o elevador e saem num corredor enorme. As 
luzes, apesar de bem iluminantes, piscam o tempo todo. Ninguém 
em volta. Sem barulhos. Calmo até demais. Eles abrem a porta do 
quarto 169. Um local enorme é revelado, bem maior do que o imagi-
nado. Há uma única cama de casal gigante e decoração com móveis 
aparentemente velhos, como se aquele quarto existisse há milênios.

— Certo, comecemos a procurar qualquer coisa, Apolo. Eu 
cuido do lado direito e você do banheiro e do lado esquerdo, 
certo? — Apolo assente à sugestão do pai.

Os dois reviram o quarto do avesso à procura de pistas do 
avô de Apolo. Quando Apolo abre a porta do banheiro, seu coração 
quase salta pela boca de susto. Um vulto é visto passando rápido 
por dentro do banheiro como se estivesse querendo se esconder. 
Ele entra rápido e não encontra nada ali. Situação estranha e cora-
ção acelerado. É exatamente esse o clima proporcionado só com a 
vista do hotel. Um sexto sentido macabro que pode ser o alarme 
anti-horrores de muitos. Mas não foi alerta para esses dois, moti-
vados por uma nobre busca. O garoto olha com atenção e cuidado 
cada canto do banheiro mais de uma vez, até que pula imediata-
mente com outro susto. seu pai na sala solta um grito apavorado.
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— APOLO!
O garoto corre imediatamente em direção ao quarto e não 

encontra nada, nem seu pai. A situação o assombra ainda mais.
— Pai? Cadê você? — Apolo assusta-se com o sumiço. 

Frios na barriga dando golpes na região do abdome. — mas isso 
não é possível.

O quarto está vazio. Apolo, confuso, revira tudo novamen-
te com desespero. Abre o armário, olha por debaixo da cama, 
entra de novo no banheiro. Nenhum sinal de vida ou de outro 
vulto misterioso. Impotente diante dessa impossibilidade. senta-
-se na cama pensativo e incrédulo. Simplesmente impossível. Foi 
procurar pelo avô para ver, ou não ver, o pai sumir.

Apolo sai rapidamente do quarto, corre pelos corredores 
piscantes do 16º andar gritando pelo pai, lacrimejando. Suas sen-
sações esquisitas sobre o lugar estavam mostrando forma. Pega 
rapidamente o elevador até a recepção e, desesperado, vai até 
o recepcionista perguntar pelo pai. Ele parece ser outra pessoa, 
está um pouco mais velho naquele momento, mas isso está longe 
de ser algo a se considerar diante da situação. Apolo pergunta 
pelo pai e o recepcionista diz não saber de quem ele está falando. 

— Me desculpa, Boris — uma moça ruiva de blusa rosa e 
bermuda jeans passou por Apolo em direção ao elevador, após 
esbarrar no mensageiro do hotel.

O funcionário, apesar de ter as pálpebras fechadas, parecia 
encará-lo de forma ameaçadora. O mesmo fazia a gerente. Ele se 
sente sozinho apesar das companhias. Então corre até o quarto 
de novo, indo pelo elevador.

Enquanto subia ao quarto, ainda dentro do elevador, co-
meçou a ser perceptível ouvir gritos de pessoas diversas como 
se estivessem sendo machucadas por algo. A moça ruiva, que 
estava ao seu lado olhando para o mostrador dos andares, per-
manecia calma. Apolo espanta-se sem ter a noção de onde o som 
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poderia vir. Pensou em perguntar se ela ouvia aquilo, mas por 
algum motivo achava que pedir ajuda a alguém seria perda de 
tempo. Desceu no seu andar, com a sensação de estar sonhando. 
Perturbador. Seu olhar transmitia um medo intenso e desampa-
rador. Está sozinho num local estranho com uma situação miste-
riosamente medonha. A noite chegava e à medida que anoitecia 
o local parecia estar ficando mais esquisito e espantoso. Tudo 
cada vez pior.

Apolo entra no quarto rapidamente e grita novamente pelo 
pai. Senta-se na cama inconsolável após nada encontrar, tentando 
pensar no que acontecera. Será que é comum as pessoas desse quarto 
sumirem? Não podia ser. Primeiro seu avô e agora o seu pai. Daqui 
a pouco poderia ser ele. E o vulto no banheiro? O que era aquilo?

A procura foi intensa e demorada. O medo lutava contra o 
desespero o tempo inteiro. Apesar de tudo isso, a noite chegava 
com uma sonolência que o assolava ferozmente. Não podia dor-
mir, mas a sensação era forte. Ele jurava ter visto uma sombra 
estranha passando pela parede do quarto, mas a sonolência era 
extrema. E se deitou...

— Acorda, mané.
Apolo abre os olhos e encontra-se dentro do carro com o 

pai. Era dia. Uma confusão gigante pesa em sua cabeça. De frente 
para o carro estava o hotel.

— Pai? Mas o que é isso? — Apolo esfrega os olhos tentan-
do compreender como ele foi parar ali e como o pai apareceu de 
repente.

— Já chegamos. Foi esse o hotel em que seu avô se meteu. 
vamos lá — destranca as portas.

Apolo arregala os olhos surpreso. Sai do carro com um sem-
blante totalmente perdido em pensamentos. Mas o que seria isso? 
Tenho certeza de que isso aconteceu antes. O pai jogou o cigarro no chão 
assim como no dia anterior. Enquanto entravam no hotel Apolo pe-
gou seu celular e conferiu que o dia de ontem era o mesmo de hoje.
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Repetiu-se a mesma conversa com o recepcionista, exata-
mente com as mesmas frases e ações. Apolo simplesmente não 
estava conseguindo acreditar. Alguma coisa estava errada com 
ele. Ou com o hotel. Subiram até o quarto 169 novamente ao mes-
mo tempo em que era a primeira vez. Ao entrar foi a mesma con-
versa de se separarem cada um para um lado a fim de procurar 
as pistas do sumiço do seu avô. Apolo parou e observou tudo em 
volta, igual o dia anterior.

Apolo se preparou para abrir a porta do banheiro até que, 
ao colocar a mão na maçaneta, lembrou-se do vulto misterioso. 
Não, não vou entrar no banheiro.

— Filho, olhe o banheiro — o pai ordena.
— Veja você.
— O quê? Olha como fala.
— Desculpe, não estou muito bem hoje. Vá você ao banhei-

ro, deixa eu olhar as gavetas por aí.
O pai concordou. Entrou no banheiro e logo soltou um grito.
— NÃO, DE NOVO NÃO! — Apolo correu até o banheiro. 

Não encontrou nada. Novamente o pai sumiu.
A procura ocorreu novamente. Apolo saiu do quarto e 

gritou pelo pai. Gritos alheios de sofrimento foram novamente 
ouvidos mais fortes pelo corredor, dessa vez até antes de entrar 
no elevador. Depois de muito pensar, procurar e raciocinar, per-
cebeu que os sons vinham de dentro da mente. Os gritos o inco-
modavam por serem vozes transmitindo sentimentos negativos. 
Era como se a morte o abraçasse para um monólogo de sangue. 
Aparentemente preso no tempo. Infeliz. E voltou ao quarto de-
pois de tanto perambular pelas dependências do hotel, quando 
aquela sonolência novamente o pegou. E se deitou, como sempre 
forte demais para aguentar.

— Acorda, mané.
Mais familiar impossível. Estava dentro do carro com o pai 

e seu cigarro na boca de frente para o hotel. Dessa vez tentou 
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explicar tudo. seu pai não acreditou. Todo o ritual de entrar no 
hotel e discutir com o recepcionista ocorreu. Entraram no quarto 
e o pai sumiu após Apolo olhar pela janela lá fora de costas para 
o quarto. E a procura novamente começou. Dessa vez as vozes 
estavam mais fortes, ensurdecedoras. Cada vez pior. Apolo pro-
curou muito e mais uma vez nada achou. Voltou ao quarto e se 
pôs a dormir como sempre naquela sonolência que vinha incon-
trolável, cada vez mais cedo.

— Acorda, mané.
E tudo começava novamente. mais uma vez ocorria da for-

ma esperada. O pai sumia, a procura começava e cada vez mais 
tenebrosa era a situação. Os gritos de sofrimento eram cada vez 
mais fortes e reais em sua mente enquanto procurava pelo pai. A 
cada repetição estava mais difícil de suportar.

— Acorda, mané.
— Acorda, mané.
— Acorda, mané.
Apolo enlouquecia cada vez mais. Em algumas vezes ten-

tou explicar ao pai, em outras o fez ao recepcionista, que também 
não deu importância. Teve uma vez que Apolo chegou a pegar 
o carro e dirigiu até não poder mais. Ainda assim não adiantou. 
Numa das vezes conseguiu até fazer o pai aparentemente acredi-
tar, mas em nada isso mudava. Ele sumia e era a mesma história.

Apolo já estava há dez dias perdido no tempo, nessa espé-
cie de Déjavù Macabro. A mesmice suprema e interminável lhe 
transmitia aos poucos uma grande loucura. E todo dia começava 
no carro, todo dia a conversa na recepção, todo dia o sumiço do 
pai, todo dia as vozes incomodando sua alma, todo dia era o 
mesmo dia. Na décima primeira tentativa ele acabou, por acaso, 
raciocinando melhor.

Chegando à recepção, Apolo nem disse nada e foi na 
frente do pai pegando a chave do quarto e empurrando-o para 
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o elevador sem dizer uma palavra. O recepcionista encarava-os 
indiferente, apesar da estranheza. O pai nada entendeu. E Apolo 
tentou explicar tudo e o quanto ele não aguentava mais. O pai, 
claro, não acreditou, mas se preocupava com o filho. Sabia que 
algo estava errado com ele.

Entraram no quarto e Apolo ordenou que o pai ficasse vi-
sível o tempo inteiro sem tocar o banheiro, ao menos naquela 
noite. O pai, mesmo relutante sobre o fato de haver algo errado, 
começava a revirar o quarto. Apolo olhava para ele atento. Dessa 
vez acabou estabelecendo o recorde de não sumiço do pai.

Apolo quis ir embora do hotel, mas o pai disse que não 
poderia e que deveria olhar o banheiro. Era aparentemente ine-
vitável que o dia ocorresse assim. Aceitando o fato, os dois foram 
juntos ao banheiro e, ao abrirem a porta, Apolo tentou avisar so-
bre o vulto, mas o pai não quis ouvir. Apolo nem se assustava 
mais, mas o pai pulou para trás de espanto ao visualizar a figura 
estranha. O filho aproveitou para tentar explicar com clareza que 
algo estava mesmo estranho naquele lugar. O pai não acreditou 
muito e como sempre, ao procurar melhor, o vulto não foi en-
contrado de novo. Os dois decidiram dormir depois de um longo 
tempo de procuras e discussões. Apolo fingiu dormir enquanto 
vigiava o pai, mas a sonolência resolveu pegá-lo como sempre. O 
vulto foi visto perambulando pelo quarto antes de Apolo inevi-
tavelmente apagar. seria sempre assim.

— Acorda, mané.
— NÃO AGUENTO MAIS, PAI! — Apolo abre os olhos 

gritando imediatamente.
— Filho, o que... — Apolo chora desesperadamente baten-

do com a cabeça no porta-luvas do carro várias vezes. — PARE, 
filho. O que houve? Concentre-se no que viemos fazer.

— Nós não viemos fazer nada, pai. É tudo sempre a mes-
ma merda. Eu não consigo. Estou preso, me entenda. Eu acordo 
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e é sempre a mesma coisa. Talvez eu tenha que... — os olhos de 
Apolo arregalam em direção ao pai. Não tem solução. Precisa 
ser crítico. Já havia mais de uma semana nessa situação. Não há 
como resultar em sanidade. A solução deve ser insana.

— O que você está diz... — Apolo se joga para cima do pai 
e aperta seu pescoço.

Estrangula o pai suportando, com muito custo, o sentimen-
to de dó e arrependimento que o assolava sem volta. Não havia 
mais como parar. O dia ia variar dessa vez e Apolo estava de-
cidido. O pai ia ficando sem ar e Apolo chorava cada vez mais 
enquanto fazia. Fechava os olhos para não ter que ver aquilo. A 
essa altura já imaginava que acontecera algo parecido com o avô 
e que de alguma forma deveria ser culpa do vulto, ou energia, no 
quarto. O pai para de emitir sons. Apolo encara-o por um segun-
do e vira logo o rosto para o lado, pondo-se a chorar descontro-
ladamente. Sai do carro assustado sem olhar para trás e corre até 
o hotel com um estado mental crítico.

Pega a chave com o recepcionista sem dizer uma palavra e 
vai decidido até o elevador a caminho do quarto. Lágrimas caem 
sem parar, mas a expressão é de absoluta seriedade. Iria resol-
ver aquilo. Sai no corredor e corre até o quarto. Entra no 169 já 
gritando.

— É ISSO O QUE VOCÊ QUER? CONSEGUIU. EU FIQUEI 
LOUCO. AGORA mE DIGA O QUE mAIs QUER DE mIm!

Apolo começa a golpear os móveis e a jogar tudo no chão 
com violência. Acendeu um isqueiro e pôs fogo na cortina. A 
labareda se alastrou pelo quarto rapidamente e a temperatura 
foi se elevando fortemente. Apolo sentou na cama e esperou 
calmamente enquanto olhava o nada, aguardando uma solu-
ção milagrosa para aquela situação insana. Depois de tudo o 
que passou, só pensava em morrer e acabar com isso. Talvez o 
vulto, espírito, ou força do quarto quisesse isso, enfim. A morte. 
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E Apolo foi envolvido pelo fogo. seus gritos de sofrimento 
ecoavam o ambiente com um poder sonoro devastador. Nunca 
havia gritado tanto em sua vida. A morte era certa.

— Acorda, mané.
Apolo estava embasbacado. Lá estava o dia começando no-

vamente. Não sabia mais o que fazer. Tentou de tudo. E perdeu. 
Percebeu. Ficaria assim para sempre. O espírito do quarto não 
queria a morte, e sim a loucura. Queria o eterno. Queria cada 
hóspede para sempre. A próxima vítima do quarto 169 pode-
rá ouvir Apolo gritar, da mesma forma que ocorreu enquanto 
queimava vivo. E Apolo ouvira todas as outras vítimas enquanto 
procurava o pai. Infelizmente não reconhecera o grito de seu avô 
no meio de todos. Nunca mais o veria, mas talvez, após compre-
ender, conseguisse ao menos ouvir.
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Quarto 33
Quando o passado se rebela

Rodrigo Zafra Toffolo

Abro o armário e ele está ali, nu, encolhido, amarrado e 
amordaçado, exalando um cheiro fétido característico que só 
seres vivos são capazes de produzir, e que eu, particularmente, 
não me importo. Ele dorme com a cabeça pendente para o lado, 
sem produzir um som sequer nem se mexer. Parece um cadáver 
engavetado numa daquelas câmaras mortuárias de necrotérios, 
mas está vivo; ainda o mantenho vivo.

Quem também o mantém vivo, porém na memória, e ex-
terna esse pensamento de todas as formas possíveis, é a esposa 
dele, Leah. Seja em redes sociais, nas ruas, com horríveis cartazes 
de desaparecido — com uma foto mal ampliada, desfocada em 
preto e branco — colados em todos os postes do bairro onde vi-
via e arredores, e até mesmo numa rede local de televisão. Leah 
ainda tenta se mostrar forte, dizendo que as pessoas precisam 
ajudar a encontrar aquele pai de família exemplar que saiu de 
casa para um passeio com o cachorro e nunca mais voltou.

O cachorro?
Sim, voltou, com a coleira amarrada junto ao ferro do portão, 

elevado a alguns centímetros do chão, já sem vida, corpo enrijecido, 
pendendo de um lado para o outro como um pêndulo de relógio.

Poderia me livrar dele assim como fiz com o cão, num esta-
lo. E por que não o faço?
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Veja, você que não está na mesma situação estressante que 
ele já avançou algumas casas, e encontra-se, neste momento, fler-
tando com a aceitação da morte. O pobre-diabo, coitado, se deixa 
sofrer mais do que o necessário tentando, a cada vez que acorda, 
me sensibilizar com suas histórias de família. Pior ainda: diz que 
sou um homem bom, que me entende e, obviamente, nunca irá 
me denunciar à polícia...

Inacreditável como o ser humano tem a capacidade de se 
humilhar para tentar salvar a própria vida. Sim, a própria vida, 
porque se tiver mais alguém, mesmo uma pessoa que ele nunca 
tenha visto nem de relance, o cara vai encontrar alguma coisa 
para desqualificá-lo e dizer por que se considera mais merecedor 
de permanecer vivo.

Deixando o devaneio de lado, sabe o que mais me motiva a 
mantê-lo em cativeiro?

É quando ele já não tem mais histórias pra contar, e eu lhe 
pergunto se não sabe mesmo quem sou. Todas as vezes, a nega-
tiva. Sempre o mesmo olhar de peixe morto, fingindo inocência. 
As lágrimas que escorrem de um só olho, pedindo clemência. 
Então esse é o momento em que tudo volta à tona, o que reafirma 
meu desejo de vingança.

Ele pensa que está jogando comigo. Acha que sou o mesmo 
babaca idiota que fui no colégio, quando ele e o grupinho de mole-
ques filhinhos de papai sob sua liderança me sacaneavam de todas 
as formas possíveis. Mesmo no estado catatônico que se encontra, 
e sabendo do que, agora, sou capaz de fazer, nutre a esperança de 
que é mais inteligente do que eu. Não duvido de seu predicado, 
mas uma característica faz toda a diferença a meu favor: a ousadia.

Ousadia que adquiri após tomar bastante porrada da vida, 
e que me tira do enorme hall mediano em que a maior parte da 
sociedade está afundada. Todo grupo precisa de alguém que se 
destaque, para o bem ou para o mal, a fim de manter o equilíbrio 
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das vidinhas medíocres, rasas e de relações superestimadas que 
você vê e das quais faz parte. Sou um ponto fora da curva. Gra-
ças, em parte, a este camarada definhante à minha frente.

Na visão simplista, dele e sua, sou o cara mau, e ele, o mo-
cinho sofredor. Daria um enredo de novela não fosse o fim trági-
co a que esta história está destinada. Você me vê como um pária, 
mas isso não é culpa sua. Usei poucas linhas para delinear uma 
ínfima parte de meu inglório passado, o que não serve nem para 
você ter empatia pelos meus atos futuros, tampouco criar uma 
justificativa lógica e racional para o que estou fazendo. Isso por-
que não quero sua piedade.

Acontece que a vida nem sempre é justa, mesmo que você se 
esforce para encontrar seu sentido. A violência, por exemplo, que 
sentido tem? A tortura, física e psicológica, traz algum benefício 
para além de seu promotor? Às vezes uma pessoa simplesmente 
paga um preço que não seria seu, mas seja lá o que tenha ocorrido, 
estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, e aí...

Então agora você deve estar se perguntando: quer dizer 
que a Leah, a mulher do cara dentro do armário, vai ser a pró-
xima vítima desse maníaco sociopata só porque se casou com 
seu desafeto? Daí eu respondo: sim e não. Sim porque ela se 
casou com esse escroto. Não porque, ao contrário do que vossa 
vã suposição pré-julgou, ela não é vítima — é tão nomeada santa 
quanto ele; desprezou e humilhou meu amor, rebaixando minha 
autoconfiança em nível de temperaturas antárticas, e, como você 
já deve ter entendido, se juntou ao verme para passar o resto de 
suas vidas... Se contente com essa informação, pois, com isso, 
findo a exposição do meu passado. O sentimentalismo não faz 
parte de quem me tornei.

O que sou, hoje, é um cara igual a qualquer outro, que não 
desperta suspeita de suas atitudes privadas. Quem me olha en-
xerga um zé mané qualquer, um borra-botas de periferia. Isso na 
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superfície, o que, se não é um disfarce, ao menos camufla minhas 
intenções com extremo êxito. Você passaria por mim na rua — se 
é que já não passou — e nem prestaria atenção na minha cara; 
muito menos desconfiaria da quantidade de intervenções inevitá-
veis que contabilizo.

Um aparte: intervenções inevitáveis é o termo que autono-
meei para o que você chamaria de homicídio. Como não acredito 
em inocência pura do ser humano, e em todos os casos em que 
as realizei ,as pessoas fizeram por merecer, não me considero um 
criminoso, o que, obviamente, sugeria uma nova nomenclatura. 
O caso que tenho hoje em mãos, apesar de muito mais pessoal, 
e até íntimo, nada mais é do que uma sequência das minhas ati-
vidades.

Dadas as considerações, prossigo com meu plano: tiro-o do 
armário com pouca dificuldade, jogando seu corpo no chão. Ele 
acorda com o susto e uma pancada leve na cabeça. Geme, mas 
não reclama — o medo de desagradar... Arrasto-o para o banhei-
ro, colocando-o dentro da banheira com alguns extratos minerais 
e sabonetes. Afundo sua cabeça algumas vezes, brincando com 
seu desespero em tentar adivinhar o momento exato entre reter 
o ar e respirar. Em seguida, arrasto-o para fora, deixando-o secar 
no chão.

Volto ao quarto, tirando da sacola panos e produtos de 
limpeza que ajudarão na remoção dos excrementos dentro do 
armário — não sou tão ruim assim: dei-lhe água e alguma comi-
da durante sua estadia neste quarto, o que, apesar da fraqueza, 
mantém o mínimo de sua atividade corporal. Ele começa a falar 
alguma coisa, mas estou longe demais para ouvir sua voz rouca 
e pouco nítida. Finalizado o serviço, é hora de trazê-lo de volta.

Ao arrastá-lo para o quarto, ele começa a falar sobre seus 
planos para quando eu o libertar, a ladainha habitual; mais: diz 
que gostaria de me ajudar a encontrar meu caminho para o Senhor. 
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E eu até que dou corda, incentivo-o a dizer o que mais faria. Gos-
to dessa coisa de religião salvadora em momentos de perigo. E 
ele fala com vontade, achando que eu estou caindo na sua. Então 
falo mais alto, digo que quero me salvar, que preciso de sua aju-
da, e me aproximo. Ele está eufórico, buscando forças que não 
tem para manter seu catártico discurso, até que enfio um lenço 
em sua boca, sufocando suas palavras. Sem conseguir controlar 
a respiração ofegante, logo desmaia. Deixo-o assim; em breve o 
organismo retomará suas funções.

Quando ele retorna a si, parece tranquilo demais. Mas en-
tão percebe que está em um lugar ainda menor que o armário, o 
que o faz debater-se no pouco espaço que lhe sobra. Esse lugar é 
um baú, que faz parte da decoração do quarto — e esta será a sua 
morada definitiva. Então, conto meu plano a ele:

— Sabe o que eu vou fazer agora? Vou lhe aplicar uma 
injeção paralisante, e você vai ficar aí, quietinho e consciente, até 
morrer. Depois, lacrarei o baú, de modo que ninguém terá curio-
sidade de abrir uma peça velha, feia e pesada dessas para tentar 
descobrir o que tem dentro. Mas, antes do seu fim, haverá um 
pequeno evento logo acima de você. A Leah, lembra dela? Virá 
para jantar — ele se agita, e gosto disso. — Mas a pergunta certa 
é: você lembra de mim? — ele hesita por um tempo, mas faz que 
sim com a cabeça. — Ótimo, essa é a primeira vez, desde nosso re-
encontro, que você é honesto comigo. Mas voltando ao pequeno 
evento: a Leah estará ao lado de onde você se encontra, porque o 
baú servirá de base para o tampo da mesa, e ela estará desfrutan-
do de um belo jantar à luz de velas... de velas? Você se pergunta. 
E eu lhe digo que estou a poucos passos de assumir o lugar que 
era meu por direito. Enquanto você esteve naquele armário, fui 
o amigo mais fiel e prestativo que uma mulher poderia desejar, 
e aqui, nesta noite, neste quarto, vou passar de amigo a amante. 
Depois, tão logo seu desaparecimento possa ser comprovado em 
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papel timbrado por força de lei, nos casaremos e seremos o que 
sempre sonhei até você se interpor em nossas vidas e tomar a 
Leah para si. Poderia matá-la, sim, e jogá-la aí, junto com você — 
ele se esforça para tentar falar, em vão. — Mas não seria tão agra-
dável quanto possuí-la e mantê-la sob meu domínio, moldando-
-a a meu bel-prazer, ainda que o venha a fazer de uma forma tão 
sutil que ela só perceba seu próprio erro à beira de ser largada 
por mim, quando estará mais fraca, desestruturada moral e psi-
cologicamente, e tão dependente do meu amor que se verá perdi-
da para continuar a viver... Viu? Parece que o seu sofrimento não 
é nada comparado ao que está reservado para ela.

Aplico a injeção em sua veia. Antes de fechá-lo definitiva-
mente, fito-o. Seus olhos demonstram desespero. Sorrio. Deixei 
a informação mais importante para o final. Não à toa, quero que 
me odeie até seu último suspiro:

— Ah, ia esquecendo de te dizer: a Leah está grávida — 
uso toda minha ironia: — Ela ia te contar naquele jantar a que 
você não compareceu, bem no dia do seu desaparecimento...

Nos seus olhos, raiva. Deixo a tampa cair com estrondo, 
satisfeito.
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Quarto 25
Janelas

Mário Resmin Jr.

À noite, eu e meu amigo Davi saímos para nos encontrarmos 
com algumas garotas, que conhecemos em um grupo do 
Facebook. O grupo era sobre creepypastas, histórias assombradas 
e outras matérias de assuntos do gênero sobrenatural. Havíamos 
combinado de nos encontrar em frente a um hotel, o qual elas 
juravam ser simplesmente bizarro. 

Eu não sabia muitas coisas sobre aquele lugar. Acompa-
nhava no grupo algumas postagens sinistras e comentários ex-
tremamente exagerados. O pessoal chegou a dizer que aquele 
prédio é construído em cima de uma entrada para o inferno. 
Tudo isso era sinistro demais. mesmo que fosse tudo o que di-
ziam no grupo, eu estaria com meu amigo e mais duas garotas, 
então, seria memorável. 

Quando chegamos ao local, percebi que as garotas estavam 
tão ansiosas quanto Davi e eu. Aguardamos na recepção, até um 
senhor de cabelos brancos sair da área restrita a funcionários e 
nos atender:

— Posso ajudar? 
— Queremos um quarto para quatro pessoas. 
Ele apontou para um quadro de chaves. Dirigi-me para lá.
As meninas soltavam alguns risinhos abafados, poderia ser 

pela cicatriz de meia-lua que o cara levava no rosto, pela moça 
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que havia acabado de passar sem os dois braços — o bizarro é 
que ela parecia funcionária do hotel — ou até por pensarem o 
que faríamos depois de estarmos juntos no quarto. 

— Existe algum relato de coisas estranhas que aconteceram 
em algum quarto do hotel? — Davi não se aguentou. 

O senhor que nos atendia deu uma risadinha e seguiu dizendo:
— Sempre que dois casais jovens alugam um quarto, mui-

tas coisas interessantes acontecem. 
Nós nos entreolhamos. 
Havia escolhido o quarto 25. O chaveiro me chamou aten-

ção. Ele era composto por uma chave normal e quatro pequenas, 
como se fossem de brinquedo. Balancei-as e seguimos para o ele-
vador. Lá, Carla, uma das meninas, aproximou-se de mim e me 
abraçou. Eu retribui, e antes mesmo da porta de o elevador se 
fechar, já estávamos nos beijando. Davi estava inquieto e descon-
fortável com tudo aquilo. 

Ao entrarmos no quarto, devo admitir, me arrepiei. Os pa-
péis de parede eram daqueles padrões florais cafonas, mas o que 
deixava tudo aquilo muito interessante eram os quadros pendu-
rados nas paredes, cinco ao todo, onde cada um trazia um dese-
nho de janela fechada diferente. 

Depois que fechei a porta, Davi correu para o banheiro. 
Fui checar se tudo estava bem. Quando entrei, ele estava com as 
mãos trêmulas. 

— Vamos lá, cara! As minas estão nos esperando... Vamos 
aproveitar a noite! 

— Cara! Não sei se consigo... Vai ser a minha primeira vez!
— Como é que é? — gargalhei. — É todo metido a besta e 

ainda é virgem? Pouts, cara, desculpa aí, mas é engraçado! 
Depois de rir um bocado daquela situação e convencer meu 

amigo a desencanar de tudo aquilo, fomos para o quarto. Encon-
tramos as duas garotas apenas de lingerie, sentadas no sofá, com 
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caras de que estavam prontas para iniciar a festa. Como eu des-
confiava, a história de creepypasta foi só uma desculpa.

Abracei Carla e o clima começou a esquentar, logo ela pu-
xou de dentro do sutiã uns quadradinhos, pareciam adesivos. 
Ela destacou um e começou a me provocar com aquilo. Eu conti-
nuava olhando. Nunca havia usado drogas, e não seria por causa 
de uma louca — que provavelmente eu nunca mais veria na vida 
— que usaria. Ao olhar para o lado, vejo que a outra menina está 
colocando um quadradinho na língua de Davi.

— Isso vai te relaxar! Você vai perder o medo, além do 
mais, viemos aqui para ver coisas sobrenaturais, e isso vai ex-
pandir nossas mentes! 

Gargalhadas. 
Antes que eu pudesse dizer algo a Davi, Carla me puxa 

violentamente e me beija. Só depois me dei conta do quadradi-
nho na língua, tentei reclamar, mas ela seguiu dizendo:

— Relaxa, não é nada de mais... Vamos curtir!

ab

Abro os olhos e vejo Carla dormindo ao meu lado. Olho 
para as paredes e as cores se destacam de tal forma que incomo-
dam os meus olhos, a ponto de os florais se transformarem em 
aranhas que se movimentam ininterruptamente. Meu coração 
está disparado. Eu me levanto, mas vejo meu corpo deitado no 
sofá ao lado da garota. Davi está deitado ao lado da outra meni-
na desde a última vez que o vi. 

Giro o meu corpo e do outro lado do cômodo o vejo de 
novo, agachado, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele apon-
tou para uma parede. Para o quadro, na verdade, e voltou a se 
agachar. O que antes era uma pintura realista virou uma janela 
de verdade. Escuto vozes — as vozes das garotas. Tento ver pelas 
frestas o que tem do outro lado. Olhos me espiam de lá. 
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Davi chega perto de mim e peço para ele olhar também. O 
medo o paralisa quando escutamos gritos desesperados. Preci-
sava conseguir pensar. Olho para a porta de entrada do quarto 
e vejo o molho com as pequenas chaves que estão no chaveiro. 
Parece que todos os meus movimentos demoram minutos para 
acontecer. Depois que consigo estar com as chaves em mãos e em 
frente à janela de novo, tento abri-la. A terceira tentativa é válida. 
Olho para Davi, ele acena positivamente com a cabeça, então, eu 
giro a chave. 

Vemos uma caverna com fogo para todos os lados, de re-
pente, estamos nela e ao fundo a janela queima indicando que 
não há mais como voltar. A chave correspondente sumiu do cha-
veiro que seguro. Davi e eu aos poucos avançamos naquele lu-
gar. Logo vemos as garotas. Carla estava desesperada:

— Estamos no inferno! Não tem como sair deste lugar! Nós 
morremos! E agora estamos aqui! 

Aquilo não poderia ser verdade, pensei. 
Olho adiante e vejo mais um dos quadros transformados 

em janela. Faço sinal para que elas se levantem e venham com a 
gente. Seguimos por um caminho comprido e que parece se es-
treitar por chamas que exalam gritos de dor. Algumas fagulhas 
dançam de um lado para o outro como se fossem almas queren-
do fugir, mas que voltam a estalar muito forte quando tocam o 
chão. Tudo queimava, tudo era calor, tudo era fogo. Ao final do 
caminho, a trilha era um fio feito de magma.

Abri a outra janela, com a ajuda de uma das pequenas chaves.
O fogo cessara, mas o calor ainda era intenso. Estávamos 

numa cidade em que os rostos das pessoas tornavam-se monstru-
osos ao serem encarados. Todos eram movidos por um ódio sem 
fim. Em plena luz do dia, brigavam e até matavam uns aos ou-
tros. Perto de nós, um rapaz esganava uma moça, enquanto outro 
tentava impedi-lo e uma garota rezava ajoelhada. Ao fundo, um 
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ancião de longa barba e cabelos alvos, com uma escopeta de cano 
serrado, atirava na direção de uma porta fechada. Conforme an-
dávamos, mais atenção chamávamos. Ao percebermos que eles 
se dirigiam em nossa direção, começamos a correr. 

— vamos! — Davi gritou para as meninas. 
— Parece que a gente não sai do chão! — gritei tendo a 

sensação de que corríamos em uma esteira. — Para, para! Vem 
pra mais perto! 

Enquanto formávamos um bolinho, aqueles seres continu-
avam a vir em nossa direção. A menina que estava com Davi se 
assustou e saiu correndo novamente. Erro fatal. Todas aquelas 
criaturas se voltaram para ela e a atacaram. O que era um rosti-
nho lindo antes se transformava agora em uma face monstruosa. 

Chegamos à próxima janela. 
O lugar, agora, parecia um bordel de filmes antigos. Cheiro 

de carne putrefata dominava o ambiente, que tinha o chão co-
berto de excrementos com vermes gigantescos se arrastando por 
entre pessoas, que praticavam atos sexuais amarradas umas às 
outras. À minha direita, um casal dormia de forma inquieta em 
uma cama cheia de excrementos. À esquerda, uma mulher nua, 
de corpo escultural, tinha atrás de si o espectro de um homem 
alto e de cabelos escuros, que vestia roupas pretas — ele a se-
gurava pelos pulsos e fazia movimentos como se me chamasse. 
Um ser repleto de tentáculos, chifres, espinhos e pústulas se ar-
rastava e devorava aqueles humanos carnais. Tudo era nojento 
demais! Seguíamos em frente. A janela estava no andar de cima. 
Tratamos de subir por uma escada feita de ossos, até chegarmos 
ao que parecia um camarote e nos depararmos com um homem 
com um revólver em uma mão e metade da cabeça estourada, 
que disse:

— Que bom que chegaram! Preciso de companhia... — ofe-
receu pequenas balas. 
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Puxei a mão de Davi, porém, Carla foi mais rápida.
— Ai! Eu preciso disso! Já estamos no inferno... — ao inge-

rir a bala, ela se transforma num daqueles seres lá de baixo. Ela 
se agrega com aquele que nos recebeu. Eu e Davi nos entreolha-
mos. Corremos para a janela e a empurramos com força.

Caímos. Levantamo-nos rapidamente. Olhamos em vol-
ta. Havia apenas dois caminhos — uma estrada que ia por uma 
grande floresta escura e uma trilha curta em um campo, onde 
no final se via um muro com um quadro pendurado. Uma placa 
dizia: apenas um caminho leva à janela que pode ser aberta...

Comecei a mexer na última chave em minha mão, na espe-
rança de que isso ajudasse a encontrar o melhor caminho. Disse 
a Davi que seguiria pelo caminho mais longo.

— Vamos pelo outro! Dá pra ver a saída daqui! — insistiu 
ele.

— Não sei, cara. Não tô gostando desse outro caminho, pa-
rece fácil demais.

— Então, vai! Segue o caminho que tu acha certo! Eu não 
estou aqui para te agradar! Não vim ao mundo para agradar nin-
guém!  — depois de me dizer isso, ele sai correndo em direção a 
sua escolha. 

Bom, só me restava andar para ver o que havia no final 
do caminho que escolhi. Logo no início, já me deparei com uma 
longa subida que me cansou muito. Aos poucos a estrada em 
meio à floresta começava a se estreitar. Sentia a sensação de estar 
sendo seguido por olhos o tempo todo. Por várias vezes, pensei 
ter visto um grande índio com um cajado se escondendo entre a 
vegetação. O medo e a escuridão faziam com que minhas pupilas 
se dilatassem muito e cada tropeço na estrada esburacada me 
deixava em sinal de alerta. Ouvi uivos abafados, não muito lon-
ge. Comecei a pensar que Davi esteve realmente certo e seguiu 
pelo melhor caminho. Para confirmar todas as hipóteses de que 
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o caminho em que estava não era o mais seguro, o mais certeiro, 
avistei algo parecido com um arco de fogo. segui cautelosamente 
e vi que aquilo era um enorme círculo de fogo. Uma pequena 
elevação começou a surgir na beira do caminho ao meu lado, e 
rapidamente pude ver patas cavando a terra de dentro para fora. 
Uivos e rosnados eram ouvidos mais claramente, e quando as 
primeiras cabeças de lobos começaram a despontar de seus es-
conderijos, vi que não teria a mínima chance quando aquelas fe-
ras se libertassem. Hesitei por um momento, mas não havia nada 
a perder naquele momento. Tomei distância e corri em direção 
ao círculo de fogo, entrando pelo meio dele. 

ab

Dei um pulo e acordei. 
— Este aqui acordou... Pela cara dele deve ter tido a pior 

bad trip da história... 
Tentava identificar onde estava, mas era impossível, minha 

visão estava turva, minha cabeça doía, pensar era difícil.
Aos poucos ia recobrando os sentidos. Uma mulher com 

uniforme de empregada do hotel, com cicatrizes atravessando 
todas as partes visíveis de seu corpo, me olhava com indiferença:

— Esses jovens... — ela olhou para o lado. — Já podem 
levar as macas. Eu preciso limpar...

— Macas? Como assim? 
Ela deu as costas. 
— Agradeça por estar vivo, e não se preocupe com os ou-

tros, agora! — disse um homem de branco. — A camareira estra-
nhou vocês não saírem do quarto por dois dias, entrou aqui e en-
controu todos vocês desacordados. Não sei o que vocês usaram, 
mas é como se tivesse derretido a mente de vocês. Você foi o úni-
co a acordar, os outros três não respondem a um estímulo sequer! 
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— Que viagem... — foi apenas o que eu consegui dizer.
Enquanto levavam a minha maca, olhei para o lado e o úl-

timo quadro, a última janela, era igual àquela no fim do caminho 
que Davi havia escolhido. Trancada. Antes de deixar o quarto, 
tive a sensação de ouvir batidas desesperadas.
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Quarto 23
Círculo interrompido

Maurício R.B. Campos

Quando a família de André Braga Mendonça me procurou, 
eu não imaginava que estaria prestes a viver a história mais fantás-
tica de minha vida. Sou Caroline Kress, investigadora particular.

André desapareceu há quinze dias no King Edgar Hotel. 
O King fica em edifício sinistro, no estilo beaux-arts, no centro 
histórico de São Paulo. Graças às câmeras de vigilância das lojas 
vizinhas ao hotel eu sei que ele nunca saiu desse prédio, e a jul-
gar pelo intimidante edifício e pelo staff do hotel, que parece ter 
saído de um filme da família Adams, não parece exagero supor 
que ele nunca saiu vivo de lá.

A história desse desaparecimento era tão misteriosa quanto 
o manuscrito pelo qual ele se entregou de corpo e alma no último 
ano. André era professor de teologia e tinha como hobby o estu-
do de livros raros. sua esposa informou que seu comportamento 
mudou após encontrar um antigo manuscrito escondido em um 
nicho na biblioteca do Mosteiro de São Bento, em Salvador. Des-
de então ele se tornou recluso, taciturno e irritadiço. Abandonou 
suas obrigações, mal saindo do quarto para comer, debruçado 
dia e noite sobre esse manuscrito. Desapareceu alguns dias de-
pois. Quis o destino que um aluno seu o visse entrando no King 
Edgar Hotel e reportasse isso às autoridades. De outro modo di-
ficilmente haveria um ponto de apoio para as investigações.
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Resolvi ficar hospedada no mesmo quarto no qual ele fez 
check-in: o quarto 23. Cheguei na noite passada e ainda estava 
sem nenhuma pista. Já havia conversado com alguns funcioná-
rios do hotel, apenas para verificar que essas paredes sisudas e 
antigas estavam cheias de mistério.

sobre esse manuscrito que aparentemente causou sua lou-
cura, não o encontrei, tampouco o caderno de anotações que ele 
mantinha sobre o documento. No entanto, algumas anotações em 
papéis avulsos que ele abandonou em sua escrivaninha davam 
uma dimensão da loucura que tomou conta dele. Eram séries de 
observações sobre as linhas de Ley na cidade de São Paulo, com 
23 pontos, convergindo para a posição do King Edgar Hotel.

Quando dei entrada no hotel, conversei com Ingrid Peter-
son, a gerente, uma loira com jeito de modelo, voz doce e felina. 
Achei estranho ela ficar consultando o relógio de pulso a cada 
cinco minutos. Essa conversa com ela não ajudou muito, apenas 
reforçou que haviam registrado a entrada do Sr. Mendonça, mas 
que não vigiavam seus hóspedes para monitorar sua saída.

— O hotel tem uma política muito liberal com aqueles que 
escolhem se hospedar conosco. Conforme você pode ter percebi-
do pelo nosso Regulamento, nós nem sequer exigimos registro 
dos hóspedes no check-in — ela garantiu.

O restante de minha estada no hotel foi tranquilo, até que 
batidas na porta mudaram tudo. Eu abri a porta e do outro lado 
estava um rapaz baixo e magro, aparentando uns dezesseis anos 
no máximo. Os cabelos loiros em corte ao estilo militar, olhos acin-
zentados bem arregalados, boca fina, queixo quadrado. Vestia-se 
como um punk: jaqueta de couro preta, calça jeans rasgada e cotur-
no preto. Senti desejo em seu olhar e tive medo, mas antes que eu 
fechasse a porta ele retirou a mão de dentro da jaqueta. Portava 
um frasco de spray que aspergiu sobre meu rosto rapidamente.

Apaguei.
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Quando acordei estava à meia-luz, amarrada em uma ca-
deira de ferro, as mãos presas atrás e as canelas atadas às pernas 
da cadeira. As formas e os objetos pareciam se movimentar à mi-
nha frente, para depois ficar em foco por alguns intervalos. Olhei 
para baixo e vi que estava nua. Ao menos o merdinha não havia 
tirado meu crucifixo dourado, que fora presente de meu irmão 
padre. Ouvi sons no cômodo ao lado, então a sala foi inundada 
pela luz advinda da abertura de uma porta.

O pequeno punk apareceu e se colocou à minha frente. 
Abaixou-se e fitou-me com seus olhos esbugalhados:

— Sou Peterson, o zelador. Sei que você está procurando o 
Mendonça, olhe isso.

Então me mostrou uma foto gasta e amarelada: André Bra-
ga Mendonça em frente à antiga loja do Mappin, olhando para 
trás enquanto corria. Em volta dele pessoas assustadas, em suas 
calças boca de sino e camisas estampadas, tentando imaginar o 
que estava acontecendo. André parecia um pouco mais velho, 
usava uma barba rala e tinha uma cicatriz na testa que não estava 
nas fotos que examinei.

— Como é... possível? — balbuciei.
— Esse André era diferente dos outros. Acho que era metido 

na magia, pois ao contrário dos outros escapou do mestre, com al-
guma feitiçaria se escondeu no passado. Eu sei disso porque nosso 
recepcionista, o Vicente Lugosi, o reconheceu quando ele se hospe-
dou aqui há quinze dias. Ele não conhecia o Vicente, mas o Vicente 
se lembrava dele, do dia em que ele entrou no hotel, nos anos 1970, 
buscando vingança. André chegou com um estilete ameaçando a 
todos, gritando que queria me matar, mas eu nem sequer tinha 
nascido! Haha! Então ele avançou sobre o Lugosi e na briga enfiou 
a lâmina na bochecha dele. É daí que veio a marca de meia-lua na 
cara do feioso. O antigo mensageiro, o João Constantino, tentou 
impedi-lo, mas acabou sendo esfaqueado no processo. Ao ver o 
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sangue brotando da ferida aberta, André fugiu. Um fotógrafo 
que estava hospedado aqui correu atrás dele e tirou a foto que 
você viu, mas não conseguiram capturá-lo. Nunca mais o vimos. 
Quer dizer, até quinze dias atrás.

Eu já me sentia melhor, o narcótico aplicado estava per-
dendo o efeito. Ele caminhou até o fundo da câmara, onde reina-
va a escuridão. Ouvi então sons metálicos de correntes, molhos 
de chave e ferrolhos girando.

— Vou libertar o mestre — ele disse por fim.
Ouvi então um som, como de uma porta de alçapão sendo 

erguida. Após isso o punk passou por mim e fechou a porta de 
ferro, trazendo a escuridão para reinar sobre mim. Um baque 
seco e metálico atrás da porta denunciou que ele estava travan-
do a porta por fora. Na escuridão o som que ouvi era um ruído 
viscoso como se milhões de lesmas estivessem se movimentando 
umas sobre as outras. No breu surgiu um odor acre, picante e 
putrefato. Um horror seminal tomou conta de mim, petrificada 
senti minha espinha congelar. O merdinha tinha me trancado 
nesse cômodo com alguma cria do inferno!

Ouvia os sons de algo se movendo, algo que parecia gran-
de. Sua presença tornava o ar nebuloso, empesteando a peça com 
miasmas corruptos. Tateando e se movendo nas trevas, sibilando 
ruídos inumanos em minha direção. Senti um esguicho viscoso 
em meu dorso nu. Arrepiada de asco, meu estômago se torceu. A 
coisa se aproximava. Agradecendo os anos de balé clássico, con-
segui me erguer na ponta dos pés e dar alguns passos para trás, 
ganhando algum espaço da criatura, que não parecia ser capaz 
de se locomover rapidamente. mas por quanto tempo eu conse-
guiria fugir? O ser era muito grande, e se esgueirava em minha 
direção. Pensei em tentar me jogar dentro do alçapão, mas que 
diabos poderia haver ali? Restos humanos? Criaturas infernais?

Eu fitava o breu tentando imaginar de onde viria o bote da 
criatura odiosa. Aterrorizada, senti as forças faltaram a meus pés, 
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me desequilibrei e caí de lado no chão imundo, sentindo muita 
dor onde as pernas e as mãos estavam amarradas.

Nesse momento um estrondo irrompeu na sala ao lado. 
Ouvi então um novo estrondo e vi faíscas riscando a escuridão. 
Ainda atada à cadeira me esforço para enxergar a porta e, quan-
do finalmente consigo, me encontro cega pela luz que inunda o 
ambiente. À porta, um ancião de longa barba e cabelos alvos, com 
uma escopeta de cano serrado. Ele mira no monstro e atira. Nesse 
momento eu pude ver o monstro que Peterson Karloff liberou do 
alçapão. Era uma criatura amorfa, na qual tentáculos se estica-
vam em todas as direções, como que procurando algo. Chifres 
ou espinhos pronunciavam-se de seu corpo animalesco. A pele 
lustrosa era coberta de pústulas e tumores inchados e repletos de 
feridas. Onde se suporia que estava a cabeça da besta, uma série 
de placas, como carapaças de crustáceo, formavam um membro 
assimétrico e de aspecto repulsivo. O tiro estourou essas placas, 
liberando finos tentáculos e começaram a dançar enquanto o 
monstro urrava. O velho atirou de novo, e de novo, e de novo e 
de novo. A cada disparo os pedaços da criatura se desprendiam 
e eram arremessados pela peça. E quando ele termina, a criatura 
está morta, gosma espalhada pelo chão e pelas paredes.

sinto que o ancião está me soltando.
— Vamos sair deste inferno! — afiançou.
Ele me ajudou a levantar, e quando chegamos à outra sala 

encontramos Peterson Karloff morto, com um corte na jugular, 
seu sangue empoçado no chão.

Saímos daquele antro no subsolo onde o zelador morava e 
pegamos as escadas do hotel. No andar de cima, ainda no subso-
lo, entramos por um corredor que dava acesso ao antigo consul-
tório de Phillip Koontz. O homem empurrou a porta e pegou um 
jaleco, que me entregou. Eu me vesti com ele e saímos para o cor-
redor do térreo, correndo pela recepção. O idoso que atendia na 
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recepção olhou para nós, estupefato. Ignorando-o seguimos cor-
rendo até atingir as ruas quase vazias da madrugada paulistana.

Ele me guiou até o seu carro em frente ao hotel, de onde 
fugimos daquele pedaço do inferno sem olhar para trás. Olhei 
para a cicatriz na testa do ancião e me dei conta:

— O senhor é o Sr. André?
— sim.
— Por que não fez isso antes?
— O quê? Matar aquele merda e sua besta? É inútil. A enti-

dade que governava aquela criatura não desaparece com a mor-
te, mas busca outro hospedeiro e outro servo.

— O que o senhor descobriu naquele livro? — não pude 
deixar de perguntar, tentando satisfazer minha curiosidade de 
detetive.

Ele, então, pisou no freio com força e parou o carro violen-
tamente.

— Não interessa! Você não vê o que aconteceu comigo? 
A ignorância é uma bênção! — enfatizou. — Nem a destruição 
do manuscrito do mosteiro eu consegui, devido às forças infer-
nais que rodeiam quem sabe dos seus segredos. Eu vim hoje 
porque não quero ter sua morte na minha conta! Protegi minha 
família como pude esses anos todos, sempre os acompanhando 
anonimamente, agora que eles desesperadamente a contrataram, 
precisei defendê-la também. E foi um alívio conseguir salvá-la, 
mas tenho uma condição!

— Qual?
— Você deve dizer à minha família que eu morri. Estou pre-

so a forças que trazem ruína a todos que se aproximam de mim.
Eu olhei nos olhos sofridos daquele ancião e assenti com a 

cabeça. A minha vida pela morte dele, parecia justo. Uma troca 
definitiva.
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Quarto 209
O último dos infernos

Vitor Pereira Junior

É certo que jamais retornou 
quem no inferno caiu.

Dante Alighieri
 
    O monsenhor Fleger foi o mais recente hóspede a chegar 

ao King Edgar Hotel. Recebendo a chave 209, com pingente em 
forma de cruz, refletiu em sua piedosa missão.

No elevador, uma mulher, bela e perfumada, já havia 
acionado o 21º andar. Ele, introspectivo, acionou o vigésimo.

— Olá, meu nome é Ingrid. Veio para algum congresso? 
— apresentou-se com voz doce e felina, fitando os olhos claros 
quase angelicais do novo hóspede.

— Monsenhor Fleger. Sou um peregrino a remir o mal do 
mundo.

— Mas o senhor não sente que é uma tarefa inútil? Sempre 
haverá o mal no mundo. Há até quem diga que o inferno é aqui 
— contrapôs, sem perder a elegância.

— Talvez aqui seja o último dos infernos — consentiu, 
aliviado por seu andar haver chegado, saindo apressado, sem 
responder à mulher, que lhe desejara uma boa estadia e dissera 
algo mais sobre seus olhos de tom avelã, mas ele não prestara 
atenção.
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O monsenhor trancou-se em seu quarto, despiu-se da ca-
misa, tirou um chicote de couro da mala, passando a flagelar o 
dorso já coberto de cicatrizes. Eu vou expiar este prédio de todos os 
seus horrores, rezava. Após a sessão de penitência, reparou que 
as paredes estampavam gravuras de variadas punições divinas, 
como a de um homem sendo desfigurado por demônios que 
arrancavam seus olhos e suas pernas e prestes a ferver o pobre 
condenado em óleo. Outra figura retratava a agonia de crianças 
sendo dilaceradas. Deteve-se na imagem de uma menina sendo 
estripada por um demônio. PAPAI!, o grito infantil varou-lhe a 
alma. Não conseguiu distinguir se fora real ou um eco do trágico 
passado que o levara a ouvir as vozes de lamento de almas tor-
turadas e o impulsionara à missão penitente de expurgar o mal 
do mundo. DESÇA ATÉ NÓS!, desta vez um coro rogou-lhe. Não 
ouvia tantos clamores e tão intensos desde...

Saiu do quarto decidido. Não faria uso do elevador, certa-
mente monitorado, mas desceria pelo caminho mais seguro e in-
suspeito: as escadas. Pegou a saída de incêndio, atraído pelos pa-
vorosos gritos das almas que suplicavam por libertação, e que se 
avolumavam a cada andar que descia. Deteve-se em alguns an-
dares, onde o brilho prateado demonstrava a presença de mortos 
atormentados, e logo retomava a vertiginosa descida, perdendo 
a noção do tempo. Chegou ao térreo e se deparou com a porta 
destrancada do antigo consultório de Phillip Koontz. Entrou e, 
com seus instintos para localizar o mal, rapidamente encontrou 
o acesso ao subsolo, atrás de uma estante de livros. Seguiu pelo 
labirinto subterrâneo de corredores, até chegar a uma sala de 
máquinas, onde tudo o que viu foi uma enorme caldeira a gás, 
que gerava o aquecimento de todo o hotel, e alguns geradores 
movidos a querosene, com um galão pela metade ao lado de uma 
das máquinas. As vozes insistiam: DESÇA ATÉ NÓS!, e só então 
notou um insuspeito tampo de esgoto próximo aos geradores. 
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Com esforço, ergueu a tampa e desceu pela escada-marinheiro 
até uma tenebrosa galeria. A única claridade vinha de uma fresta 
metros à frente. Caminhou tateando pelas paredes úmidas até 
que reconheceu que a luz vinha de uma grossa porta de metal 
entreaberta. E o que viu ao abri-la fez o seu sangue gelar.

Adentrara um laboratório de horrores. Órgãos humanos 
enfileiravam-se em conservas. Corpos haviam sido dissecados 
recentemente. Havia também pessoas enjauladas, com marcas de 
cirurgia na testa, chacoalhando de um lado para o outro, como 
zumbis, e com membros extras implantados monstruosamente 
em seus corpos. sua náusea foi interrompida quando um dos 
corpos esticou a mão, agarrando-lhe o braço. Voltou-se para uma 
mulher grávida acorrentada a uma mesa. Ela tremia e revirava 
os olhos lacrimejantes. Uma profunda cicatriz riscava o pescoço. 
Haviam retirado suas cordas vocais. Tudo ali era horrendo. Ha-
via mesmo descido ao último dos infernos. E atrás de si, ouviu a 
voz de um dos demônios:

— Ora, ora, o que temos aqui? Um rato brincando na ratoeira!
— Deparou-se com um homem alto e esguio segurando 

uma pálida menina pelos cabelos.
— Sabe — continuou o demônio —, é grosseria perturbar 

o trabalho de um cirurgião, e a Talita aqui está com hora mar-
cada, desde que nasceu. Sim, nossos hóspedes nos servem para 
muitos propósitos, inclusive o de parir novos anjinhos para nos-
sos diversos clientes. E quanto a você, seu rato enxerido, vou 
lobotomizá-lo e transformá-lo em minha mais nova bizarrice de 
estimação! — gritou em um crescendo, enquanto arremessava a 
menina para dentro de uma jaula e corria alucinado ao encontro 
do monsenhor, armando-se com um bisturi que puxara do bolso.

Mas Fleger não se abalou com o perigo. Já havia visto a morte 
e o terror de perto — tão íntimos que o compeliram há muitos anos 
para seu misterioso sacerdócio. E sem hesitar, estourou um dos 
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potes de conserva no rosto de seu oponente, fazendo-o cair in-
consciente. Teria o barulho chamado a atenção de mais alguém? 
Não poderia arriscar. Olhou para a menina e para a mulher acor-
rentada, jurando dar um fim em todo aquele reino de terror.

subiu de volta para a casa de máquinas e concentrou-se 
na caldeira. Ia explodi-la e com ela todo o maldito hotel. Desre-
gulou queimadores, válvulas, e, no momento em que desligou 
um dos cabos, sentiu uma pontada lancinante no olho direito. 
Urrando de dor, contorceu-se e tentou abrir os olhos, mas apenas 
um abriu e pôde sentir um líquido viscoso escorrendo pela face 
enquanto assistia ao mórbido cirurgião, de pé, segurando um 
gancho ensanguentado com um globo ocular cravado na ponta.

— Ó, estraguei a retirada deste! — ria o louco. — Mas não 
se preocupe. Prometo que vou deixar o seu outro olho bem pre-
servado para a senhorita Ingrid! Ela me disse que o queria para a 
coleção de olhos raros dela — fez uma pausa e pareceu recordar-
-se de algo: — É curioso, eu só havia visto olhos com este raro 
tom de avelã em uma menina, há quinze anos. Ela e a mãe dela 
me deliciaram durante horas antes que eu as estripasse para o 
além. E o pai delas... — interrompeu o cirurgião enquanto vol-
tava-se para Fleger. — Espere um minuto... Que coincidência! É 
você! Você era o pai que nunca estava em casa! Sabe, eu nunca lhe 
agradeci por ter permitido que eu conhecesse sua esposa e sua 
filha tão bem! Então eu vou fazer um trato. Só vou extrair seu ou-
tro olho depois que você assistir à festinha que eu darei para Ta-
lita. Assim você poderá testemunhar o mesmo presente que sua 
filha recebeu! O que acha? — provocou, enquanto regozijava-se 
com a agonia crescente do monsenhor diante da exposição de 
seu passado torturante.

E ardendo em fúria e remorso, o penitente clérigo saltou 
sobre seu cruel algoz, forçando-o a largar a arma para defender-
-se. Mas, sem dificuldade, o cirurgião empurrou-o para trás e 
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correu para apoderar-se do gancho novamente. Fleger percebeu 
que não havia mais tempo. A caldeira já estufava e apitava. O 
próprio ar já se tornava pesado. Lembrou-se do galão de querose-
ne e arremessou-o contra a caldeira como um sacrifício final. Um 
clarão dourado e surdo cobriu o lugar, e depois veio a escuridão.

Abriu o olho uma única vez após a explosão e viu o corpo 
do antigo carrasco de sua família prostrado próximo de onde esta-
va. Um motor esmagara a cabeça do cirurgião, e seu cérebro doen-
tio escorria pelo crânio aberto. O teto estava coberto de fumaça e 
um dos geradores havia tombado e prensado a própria perna. Foi 
tudo o que pôde contemplar antes de cerrar a visão novamente.

ab

Foi acordando aos poucos em um quarto de hospital. Um 
velho conhecido acompanhava sua recuperação. O Bispo Virgílio 
fez sinal para que seu colega poupasse forças e apenas o escu-
tasse. Explicou que os bombeiros, ao chegarem para combater o 
incêndio, encontraram-no inconsciente, e que ficara em coma por 
três semanas, à beira da morte. Informou que a polícia encontrou 
alguns corpos carbonizados ainda não identificados, e que, pelo 
fato de o prédio ter sofrido vários danos em sua estrutura, as 
investigações poderiam demorar meses. Além disso, até o mo-
mento, nenhum representante do hotel fora encontrado.

— Resgataram a menininha e os outros? — gemeu Fleger, 
profundamente debilitado.

— Não havia outros. Até agora, você foi o único encontra-
do vivo — respondeu o Bispo, e, deixando um envelope ao lado 
da cama, retirou-se. 

Fleger sabia que dentro do envelope estaria sua transferên-
cia para a paróquia mais distante possível. A Igreja não poderia 
ser responsabilizada pelo ocorrido, tomando todas as precauções.
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Nenhum sobrevivente..., pensou com tristeza. Mas ao menos 
destruí aquele hotel infernal, consolou-se.

Conseguiu levantar-se com certo esforço. Ao lado da cama, 
uma muleta. Resolveu verificar sua aparência em um espelho. 
Já sabia que estava sem um olho, e, agora, que sua perna direita 
fora amputada. seu rosto e toda a pele de seu corpo apresen-
tavam grotescas queimaduras escamosas e protuberantes. mal 
podia virar o pescoço ou falar. Estava irreconhecível. Na verda-
de, o monsenhor reconhecia uma semelhança com o quadro do 
condenado no quarto em que se hospedara. Havia sobrevivido 
ao inferno, mas a que preço!

Restara-lhe apenas continuar com sua missão de penitên-
cia em um novo lugar...

ab

A pequena balsa atracou, e uma freira carrancuda acolheu 
o novo capelão — que já não ouvia mais vozes desde a explosão 
do hotel —, sendo conduzido de carroça até sua nova hospeda-
gem. Na placa suspensa sobre o portão de entrada, ele leu: ASI-
LO LAR DE YOMI. Não se atentou, porém, para os detalhes da 
escritura do isolado mosteiro ao registrar-se na recepção: proprie-
dade da Fundação Koontz. Mancou lentamente até seu novo quarto, 
bebeu do chá amargo que o aguardava próximo à cama e des-
cansou da longa viagem. Quando acordou, não conseguiu abrir 
o olho. Horrorizado, constatou que não havia mais olho algum. 
Já convulsionava em estado de choque quando a porta do quarto 
se abriu e uma voz doce e felina ecoou, antes que o quarto fosse 
trancado por fora:

— Olá, monsenhor. Se não se importa, vou guardar seu 
lindo olho de avelã para mim. Mas não se entristeça. Bem que 
eu havia avisado: sua tarefa era inútil. Sempre haverá o mal no 
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mundo. Agora, deixe-me ver... Sim... São exatamente 13h31, 
horário perfeito para receber más notícias. Portanto, saiba que 
as mortes que você causou serviram como sacrifício aos nossos 
propósitos. Graças a você, finalmente Phillip está de volta! E, 
assim que o King Edgar Hotel e nossos assíduos clientes voltarem 
à ativa, reservaremos um quarto especial para você. Uma cela no 
subsolo. seja bem-vindo ao último dos infernos!
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Epílogo
Escombros

Alfer Medeiros

Tapumes de madeira compensada cercavam o local, para 
evitar invasões ao grande terreno privado do centro velho de São 
Paulo. Tal estratégia, porém, era desnecessária. Depois do desas-
tre que matou centenas de pessoas e deixou tantas outras feridas, 
quem estava nas proximidades evitava até passar pela rua do 
antigo estabelecimento, agora resumido a uma grande pilha de 
escombros infestada de aranhas e sussurros incompreensíveis.

Da madrugada paulistana ele pouco ouvia, apesar do 
movimento na metrópole que nunca dorme. Seus passos eram 
lentos e indecisos, ora esmagando pedaços do hotel que ainda 
traziam um fraco e doentio brilho prateado, ora ladeando arac-
nídeos fugidios de diferentes cores e tamanhos. Procurava por 
algo, mas não sabia o quê.

Sobre um emaranhado de concreto e ferros contorcidos, 
conseguiu discernir em meio à escuridão o brasão em madeira, 
bem visível e intocado. Um corvo, um gato, uma coroa. Lembrava-
-se muito bem do dia em que esse arranjo visual foi definido, déca-
das atrás. Uma espécie de névoa púrpura revoluteava em meio a 
outro monte de restos mortais do antigo King Edgar Hotel, alguns 
metros à frente. Isso trouxe sua mente de volta ao presente.

Aproximou-se da origem daquela manifestação incon-
testavelmente sobrenatural. E maléfica. Levou alguns minutos 
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removendo blocos disformes poeirentos, até finalmente poder 
encarar a pedra que fazia seu corpo tremer de fraqueza, frio e 
horror. Um miasma doentio violentava seu olfato, fazendo-o 
duvidar da natureza mineral da joia roxa que pulsava e parecia 
encará-lo com cobiça hedionda. Hipnotizado, não se lembrava 
de ter estendido a mão, mas repentinamente sentia a safira sobre 
a palma dolorida.

Seu toque era glacial e repugnante, parecia envolvê-lo com 
tentáculos invisíveis e afiados. Em um último arroubo de luci-
dez, pensou na mãe, que há anos havia deixado o país para viver 
isoladamente sua viuvez. Estaria viva ainda? Feliz? Como um 
Koontz, o homem sabia que sua linhagem não tinha o direito de 
ser feliz. Em uma explosão silenciosa e repentina, tudo foi toma-
do por um púrpura fúnebre e sua mente foi invadida por visões 
terríveis, porém esclarecedoras. 

A busca pela imortalidade fora a grande motivação para a 
criação do hotel — apesar de nem todos os envolvidos estarem 
cientes de tal plano oculto. A velha ambição do ser humano, que 
fazia pessoas buscarem caminhos tortuosos, e nem sempre éti-
cos, para ser alcançada, seja através de rituais grotescos, seja por 
meio de alianças com seres profanos. Atos comuns nas depen-
dências do hotel que levava o nome de seu pai.

E muito disso realmente funcionou. sob a coordenação da 
criatura nefasta que manipulava a magia das horas dobradas e 
era obcecada por olhos, muitos conseguiram ludibriar a marcha 
inclemente do tempo e a decadência das doenças. O garoto mal-
-humorado, servo de uma criatura pavorosa do submundo. O ho-
mem que experimentava o ciclo completo da vida a cada dia. O 
pobre infeliz que deu de bom grado os próprios olhos em troca 
de uma subvida sem preocupações e mudanças. O velho conheci-
do que compartilhava da eternidade da sua consorte, alimentado 
pela energia de seres inocentes em casulos. A garota sonhadora 
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deixando-se levar pelo amor doentio nutrido pelo maníaco do 
subsolo, a ponto de permitir que ele lhe arrancasse os braços, 
sob a promessa de se libertar definitivamente das amarras que a 
impediam de usar seus verdadeiros dons. Cada um a seu jeito, 
pagando seu preço específico, a alcançar seus frágeis objetivos 
de longevidade. Até que algo inesperado surgisse e rompesse a 
tênue linha que sustentava suas condições antinaturais. Como se 
rompeu para alguns deles.

A pedra continuou com sussurros horrendos e visões 
distorcidas que pareciam pulverizar seu crânio em milhões de 
lamentos arroxeados. Entendeu finalmente a relação com seu 
irmão, a força que os mantinha unidos, apesar das inúmeras di-
ferenças entre eles. Agora tudo fazia sentido.

Abriu a pequena caixa que trazia nas dobras de seu manto 
puído. O coração ali dentro ainda pulsava e jorrava sangue. San-
gue púrpura, tomado pela maleficência da safira que lentamente 
levitou no ar e se fundiu ao órgão sadicamente mantido a funcio-
nar nos últimos anos. Instintivamente, o homem sabia o que viria 
a seguir, e por isso não gritou ao sentir as costelas se escancara-
rem e a pele ressequida do tórax se romper de modo excruciante.

Quando o coração voltou ao seu invólucro de carne tor-
turada, ele sentiu o rufar de suas veias revividas, levando seiva 
sobrenatural a toda a extensão de seu corpo, finalmente fazendo 
a dor ir embora. Sorveu o ar poluído de São Paulo como se fosse 
raro perfume. Virou as costas para os escombros, ciente do que 
precisaria fazer em seguida.

Phillip Koontz finalmente retornara de sua terrível estadia 
no inferno. Agora ciente de todos os planos nos quais fora en-
volvido involuntariamente, precisava encontrar seu irmão para 
acertar definitivamente seus papéis na comédia de erros da bus-
ca da imortalidade. Tinha todos os elementos para deixar de ser 
coadjuvante e se tornar protagonista.
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Abaixou-se e pegou no chão uma pequena boneca de pano 
com olhos de botões de prata. Estendeu o outro braço, onde se 
apoiou uma menina saída das sombras, sua fiel companheira de 
tormentos. Juntos, deixaram o terreno e ganharam a noite, ao 
som da música Hotel California que escapava de um gramofone 
aprisionado nos escombros. 

You can checkout any time you like, but you can never leave.
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rizou um projeto de história em quadrinhos (Peeiras HQ). É um 
dos organizadores oficiais das coletâneas da Andross Editora. 
Mantém o site alfermedeiros.com.br
Contato com o autor: alfer.medeiros@gmail.com

Álison Freire nasceu em São Paulo, Capital, em 1990. É técnico 
em Comunicação Visual. Participou das coletâneas literárias His-
tórias Envenenadas - Vol. I, Corações entrelaçados, Ponto reverso e As 
quatro estações, todas da Andross Editora.
Contato com o autor: alison@alisonfreire.com

Amanda Leonardi nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
em 1991. Graduada em Letras, trabalha como tradutora. Partici-
pou das coletâneas literárias Horas sombrias e Legado de sangue, 
da Andross Editora, As quatro estações, da editora Multifoco, e 
Contos de terror, da Fábrica de E-books. É colaboradora dos sites 
Literatortura e Indique um livro. 
Contato com a autora: amandalo1@hotmail.com

Andréa Bertoldo nasceu no Rio de Janeiro, em 1970. Pós-gradu-
ada em Ciências Biológicas e recém-graduada em História, tra-
balha como funcionária pública estadual. Publicou em diversas 
coletâneas literárias, entre elas Sonhos lúcidos, Horas sombrias, Uto-
pia, Ponto reverso e Imaginarium, todas essas da Andross Editora. 
Contato com a autora: andreabertoldo@globo.com

Anelise Vaz nasceu no Rio de Janeiro, Capital, em 1992. É gradu-
ada em Letras e Literatura e graduanda em Jornalismo. Partici-
pou das coletâneas Amor nas entrelinhas e De repente nós, ambas 
da Andross Editora. Mantém o blog contos-ane.tumblr.com 
Contato com a autora: contosane@gmail.com
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Bruna Paiva nasceu no Rio de Janeiro, Capital, em 1998. Partici-
pou das coletâneas literárias Aquarela e Amor nas entrelinhas, da 
Andross Editora. Mantém o blog adolescentedemais.com.br
Contato com a autora: brunapaiva@adolescentedemais.com.br

Bruna Ribeiro nasceu em Santos, São Paulo, em 1999. Participou 
da coletânea literária Horas sombrias, da Andross Editora, e do 
projeto jovens escritores Colecionando mundos, apoiado pelo Colé-
gio Jean Piaget. Mantém o blog pudimdabru.tumblr.com 
Contato com a autora: bruna.o.ribeiro@terra.com.br

Cami L.A. Castro é o pseudônimo de Camilla Maria Lobianco 
Almeida Castro, que nasceu no Rio de Janeiro, Capital, em 1988. 
É advogada. Participou da coletânea literária Mentes inquietas, da 
Andross Editora. Mantém o blog ssentrelivros.blogspot.com.br 
Contato com a autora: camillalobianco13@gmail.com

Caroline Policarpo Veloso nasceu em São Paulo, Capital, em 
1996. É acadêmica do curso de letras na Universidade de São 
Paulo. Foi medalhista no Concurso São Judas Poesia 2013. 
Publicou o livro Palavras andarilhas, pela Editora Penalux. 
Participou de várias coletâneas de contos, entre elas Ponto 
reverso e Horas sombrias, pela Andross Editora, e Mundos - Vol. 
II, pela Editora Buriti.
Contato com a autora: carol_policarpo1@hotmail.com

Claudia Mina nasceu em São Paulo, Capital, em 1985. Gradu-
ada em Publicidade e Propaganda, trabalha como funcionária 
pública. Participou das coletâneas literárias Xeque-mate, Horas 
sombrias, Aquarela, Utopia e Além das cruzadas, todas da Andross 
Editora. Mantém o blog claudiaminaescritora.blogspot.com.br 
Contato com a autora: claudia.publicidade@gmail.com



515515

KING EDGAR HOTEL

Davi Paiva nasceu em São Paulo, Capital, em 1987. É gradua-
do em Letras pela Universidade Cruzeiro do sul. Participou de 
várias coletâneas literárias da Andross, Terracota, CBJE, Navras, 
Literata, All Print, Aped e Darda Editora. Publica suas obras em 
diversos sites, entre eles o recantodasletras.com.br 
Contato com o autor: davi_paiv@hotmail.com

Débora Jeronymo nasceu em São José do Rio Preto, São Paulo, 
em 1994. É acadêmica do curso de Direito. Participou das cole-
tâneas Tratado secreto de magia, Utopia, Histórias envenenadas, Ho-
ras sombrias e Jogos criminais – Vol. II, da Andross Editora, e Es-
pectra, da Editora Literata. Mantém o site deborajeronymo.com 
Contato com a autora: debora.jeronymo@outlook.com

Dêner B. Lopes nasceu em Coronel Fabriciano, Minas Gerais, 
em 1995. Publicou o livro Cidades-Mortas, pela Chiado Editora 
e participou da coletânea literária Utopia, da Andross Editora.  
Contato com o autor: dener-batista@hotmail.com

Denis Espanhol nasceu em Americana, São Paulo, em 1992. É 
ator e escritor. Participou da coletânea literária Utopia, da An-
dross Editora. 
Contato com o autor: denisgfespanhol@gmail.com

Denis Vitor nasceu em Campinas, São Paulo, em 1998. Participou 
das coletâneas literárias Aquarela, Fractais da alma e Viagens de pa-
pel, todas da Andross Editora 
Contato com o autor: devitorbueno@gmail.com

Duda Trichês nasceu em Criciúma, Santa Catarina, em 2000. Pu-
blicou na coletânea literária Mentes inquietas, da Andross Editora.
Contato com a autora: dudatriches@hotmail.com
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Eduardo Novaes nasceu no Rio de Janeiro, Capital, em 1979. É 
graduado em Ciência da Computação e acadêmico do curso de 
Letras-Inglês. Trabalha como webdesign e consultoria em T.I. Par-
ticipou das coletâneas literárias Horas sombrias, da Andross Edi-
tora, e Nada será como antes, da Darda Editora.  Mantém o blog 
observadorconsciente.com
Contato com o autor: eduardonovaess@gmail.com

Eduardo Tordek nasceu em Muriaé, Minas Gerais, em 1974. É 
vigilante patrimonial da empresa Prosegur. Participou das cole-
tâneas literárias Horas sombrias e Legado de sangue, ambas da An-
dross Editora. É colaborador do fanzine Coletivo Peroá voadora. 
Contato com o autor: dudutordek@gmail.com

Eliane Verica nasceu em Corbélia, Paraná, em 1986. É graduada 
em Letras Português pela PUC-PR. Publicou contos em antolo-
gias pelas editoras Multifoco, Andross, Aped, Navras, Darda, 
entre outras. Expõe seus textos no site recantodasletras.com.br
Contato com a autora: eliane.verica@gmail.com.

Fabian Way nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1991. 
É graduando em Licenciatura em Letras da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. É professor de língua estrangeira. Partici-
pou dos livros Horas sombrias, Utopia e Imaginarium, da Andross 
Editora. Mantém o blog fromshadowstocolors.blogspot.com.br 
Contato com o autor: fabiannightwish07@hotmail.com

Felipe Drummond nasceu no Rio de Janeiro, Capital, em 1988. 
Graduando Direito, trabalha como funcionário público estadu-
al. Participou das coletâneas literárias Horas sombrias, Aquarela 
e  Amor nas entrelinhas, todas da Andross Editora. Expõe suas 
obras no wattpad sob o nickname felipedecastrodrummo.
Contato com o autor: felipe_fcd@hotmail.com
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Geovana Teixeira nasceu em Londrina, Paraná, em 1999. Participa do 
Núcleo de Apoio às Altas Habilidades / Superdotação (NAAH/S). 
Ganhou o prêmio Recriando Vinícius e Drummond, da Companhia 
das Letras, na categoria poesia. Participou das coletâneas literárias 
Amor nas entrelinhas, Fractais da alma e Viagens de papel, da Andross 
Editora. É colaboradora do blog pietdepoule.blogspot.com 
Contato com a autora: gih.teixeira@ymail.com

Gunther Schmidt de Miranda nasceu Porto Alegre, Rio Grande 
do sul, em 1973. Ex-militar da Força Aérea Brasileira, atualmente 
trabalha como funcionário público componente da Polícia Civil 
do Estado do Rio de Janeiro. Publicou o livro O caso Helena, pela 
editora Verve. Participou das coletâneas literárias Horas sombrias, 
Xeque-mate e Amor nas entrelinhas, todas da Andross Editora.
Contato com o autor: falcaocobrabomba@yahoo.com.br 

H. Henrique nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1987. Graduando em 
Letras com habilitação em Língua Portuguesa, é professor. Parti-
cipou das coletâneas literárias Horas sombrias, da Andross Editora, 
e Viagens poéticas, da Secultfor. Mantém o blog Segen und Fluch.
Contato com o autor: henriquehht@gmail.com

Henrique Arkanjo nasceu em São Paulo, Capital, em 1994. É gra-
duado em Fotografia. Leciona Inglês na escola Wise Up. Parti-
cipou das coletâneas literárias Horas sombrias e Amor nas entreli-
nhas, ambas da Andross Editora.
Contato com o autor: henrique.arkanjo@gmail.com

Hugo Sales nasceu em Ipaussu, São Paulo, em 1991. Participou 
das coletâneas literárias Mentes inquietas, Utopia, De repente nós e 
Legado de sangue, todas da Andross Editora. Mantém o blog lega-
dodaspalavras.blogspot.com.br e expõe suas obras no wattpad 
sob o nickname hugosales. 
Contato com o autor: huggorogger@gmail.com
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Irineu Albuquerque nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1968. Gra-
duado em Farmácia, trabalha como professor na Universidade 
de Fortaleza - UNIFOR. Participou das coletâneas literárias Amo-
res (im)possíveis, Horas sombrias e Ponto reverso, todas da Andross 
Editora, e Virus Z, da Editora Navras. Mantém o blog irineu-ban-
dadesenhadaefantasia.blogspot.com.br
Contato com o autor: irineu_albuquerque2@yahoo.com.br.

Isabelle Dutra Bissoli nasceu em São Paulo, Capital, em 1999. 
Participou das coletâneas literárias Utopia e Imaginarium, da An-
dross Editora. Mantém o blog surejustnot.com 
Contato com a autora: ibelledutra@gmail.com

Jheniffer Santos nasceu em Pindamonhangaba, São Paulo, em 
1995. É acadêmica do curso de Relações Públicas. Trabalha como 
estagiária em uma instituição bancária. Publicou na coletânea li-
terária Horas sombrias, da Andross Editora
Contato com a autora: jhefferluana@hotmail.com

Jony Marcondes nasceu em Osasco, São Paulo, em 1985. Gradua-
do em Design Digital e pós-graduando em Formação de Educa-
dor Superior, trabalha como designer na Universidade Paulista 
- UNIP. Participou das coletâneas literárias Sonhos lúcidos e Ponto 
reverso, ambas da Andross Editora. Mantém o site sopradoresde-
cartucho.com.br
Contato com o autor: jonyxmetal@gmail.com

JP Tarcio Jr. é o pseudônimo de João Paulo de Tarcio Junior, que 
nasceu em Mogi Guaçu, São Paulo, em 1995. Publicou nas coletâ-
neas literárias Amores (im)possíveis, Horas sombrias, Amor nas entre-
linhas, Utopia, Aquarela, Xeque-mate, Legado de sangue, Imaginarium, 
De repente nós e Além das cruzadas, todas da Andross Editora. 
Contato com o autor: joao.paulo.11@hotmail.com
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Kássio Nunes nasceu em Manaus, Amazonas, em 1992. É gra-
duado no curso de Comunicação Social com habilitação em Jor-
nalismo. Participou de diversas coletâneas literárias, dentre as 
quais se destacam Livre para voar e Aquarela, ambas publicadas 
pela Andross, editora responsável pela publicação desta coletâ-
nea que você tem em mãos .
Contato com o autor: kassio.nunes@live.com

Kelly Amorim nasceu em Guarulhos, São Paulo, em 1995. Parti-
cipou da coletâneas literária Horas sombrias, da Andross Editora. 
Mantém o blog nuvemaleatoria.blogspot.com
Contato com a autora: kellyamorim95@gmail.com

Kimberly A. da Silva nasceu em Sapucaia do Sul, Rio Grande 
do Sul, em 1995. Trabalha no ramo administrativo. Participou da 
coletânea literária Utopia, da Andross Editora.
Contato com a autora: kimberly.ands@yahoo.com.br

L.S. Machado é o pseudônimo de Lucas Soares Machado, que 
nasceu em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, em 1995. Partici-
pou da coletânea literária Mentes inquietas, da Andross Editora. 
Contato com o autor: lucas.machado.s@hotmail.com

Lara Luft nasceu em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, em 1997. É 
acadêmica do curso de Letras – Português da PUC-RS. Publicou 
em diversas coletâneas literárias da Andross Editora e organi-
zou a coletânea literária King Edgar Hotel da mesma casa edi-
toral. Foi eleita patronesse da 10ª Feira do Livro de Santa Rosa, 
Rio Grande do Sul, em 2014. Também foi jurada do 4º Concurso 
Internacional de Contos Vicente Cardoso. Mantém o blog write-
andbehappy.com
Contato com a autora: laraluft@writeandbehappy.com
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Lily Silva nasceu em Belém, Pará, em 1984. Graduada em Biolo-
gia, trabalha como funcionária pública estadual. Participou das 
coletâneas literárias Névoa e Mentes inquietas, ambas da Andross 
Editora. Mantém os blogs contosdaarcadia.blogspot.com.br e so-
bamortalha.blogspot.com.br
Contato com a autora: lily.silva.author@gmail.com

Luiza Canto nasceu em Curitiba, Paraná, em 1994. É acadêmica do 
curso de Letras da PUC-Campinas. Publicou nas coletâneas literá-
rias Mentes inquietas, Horas sombrias e Xeque-mate, todas da Andross 
Editora. Mantém o blog deliriosdogatopreto.blogspot.com.br 
Contato com a autora: luiza.canto@outlook.com

Marcelo Aceti nasceu em Niterói, Rio de aneiro, em 1986. Gra-
duado em Letras pela Universidade Federal Fluminense, onde 
cursou o mestrado em Literatura Brasileira e Teorias da Literatu-
ra, é professor de língua portuguesa e literatura, poeta e músico. 
Entre suas publicações, destacam-se o livro Tempoesia e Por que, 
afinal, essa festa é Natal?, ambos publicado pela editora Litteris. 
Contato com o autor: aceti.marcelo@gmail.com

Marcelo Fernandes nasceu em São Paulo, Capital, em 1973. Tra-
balha como editor de pós-produção na TV Gazeta. Participou da 
coletânea literária Sonhos lúcidos, da Andross Editora. 
Contato com o autor: fernandesmarcelinho@yahoo.com.br

Marcia Miyasaki nasceu em São Paulo, Capital, em 1971. Forma-
da em Letras Japonês— Português pela USP, atualmente é pro-
fessora de língua japonesa para brasileiros. Participou das cole-
tâneas literárias Horas sombrias, As quatro estações e De repente nós, 
todas da Andross Editora. 
Contato com a autora: mnmiyasaki@hotmail.com
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Maria Júlia ThM nasceu em Brasília, Distrito Federal, em 1997. Pu-
blicou na coletânea literária Mentes inquietas, da Andross Editora.
Contato com a autora: maju_jetaime@hotmail.com

Mário Resmin Jr. nasceu em Portão, Rio Grande do Sul, em 1985. É 
comerciante em de São Sebastião do Caí. Participou das coletâneas 
Utopia, Horas sombrias e Imaginarium, todas da Andross Editora. 
Contato com o autor: marioresminjr@bol.com.br

Maurício R.B. Campos nasceu em São Paulo, Capital, em 1977. 
Possui MBA em Negócios Financeiros pela Universidade Fe-
deral do Ceará e é bancário. Recebeu o prêmio V Concurso de 
Contos Livrarias Curitiba e menção honrosa no III Prêmio Ci-
dade Poesia da ASES Bragança Paulista. Participou de diversas 
coletâneas literárias das editoras Andross, APED, Buriti, Darda, 
Draco, Illuminare, Ixtlan, Komedi e Multifoco. Publicou o e-book 
Mosaicos urbanos. Mantém o site mauriciorbcampos.com.br
Contato com o autor: mau.campos@outlook.com

Melissa Barbosa nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 
1980. Formada em Jornalismo e em Filosofia, hoje trabalha como as-
sessora de comunicação na Câmara de Novo Hamburgo. Participou 
de diversas coletâneas da Andross Editora, e também é autora de 
Um dia como qualquer outro. Mantém o site melissabarbosa.com.br
Contato com a autora: melissa_barbosa@ibest.com.br

Michelle S. Rocha nasceu no Rio de Janeiro, Capital, em 1985. 
Graduada em Análise de Sistemas, trabalha na área de tecnolo-
gia como desenvolvedora de software e como designer. Publicou 
de forma independente os livros Em busca de um sonho e Nas asas 
de um anjo. Participou das coletâneas Amores (im)possíveis, Sonhos 
lúcidos e Amor nas entrelinhas, todas da Andross Editora. Criadora 
do blog literário viciadospelaleitura.com.br
Contato com a autora: minsantana@gmail.com
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Natália Vago nasceu em Volta Redonda, Rio de Janeiro, em 1985. 
Formada em Letras e especialista em Literatura Brasileira, atua 
como professora. Participou da coletânea literária Fractais da 
alma, da Andross Editora. 
Contato com a autora: nataliabgomesvr@yahoo.com.br

Nelson Rocha Neto nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, em 
1981. É graduado em História e especialista em História Cultural. 
Publicou o livro Os reis de toda a gentalha: os costumes e a organização 
social dos bucaneiros na Idade Moderna, pelo Clube de Autores. Par-
ticipou da coletânea literária Horas sombrias, da Andross Editora. 
Contato com o autor: nelsonrochaneto@gmail.com

Paola Giometti nasceu em São Paulo, Capital, em 1983. É gradu-
ada em Biologia, mestre e doutoranda em Ciências. É colabora-
dora da revista Mundo dos super-heróis. Publicou o livro O destino 
do lobo, primeiro volume da série Fábulas da terra. Participou das 
coletâneas literárias Horas sombrias, Xeque-mate, Aquarela e Lega-
do de sangue, todas da Andross Editora. É organizadora do livro 
Sede, da Andross Editora. 
Contato com a autora: hermagroner@hotmail.com

Paula Barbosa nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1989. 
É acadêmica do curso de Literatura Inglesa pela UFMG. É profes-
sora particular. Publicou na coletânea Horas sombrias, da Andross 
Editora. Mantém o blog: porentrelinhaseestrelas.blogspot.com.br
Contato com a autora: isinhapaula@hotmail.com

Rafael Machado Costa nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul, em 1984. É bacharel em Direito e em História da Arte e mes-
trando em Artes Visuais com ênfase em história, teoria e crítica 
de arte na UFRGs. selecionado em 2012 no concurso Poemas no 
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Ônibus e no Trem da secretaria municipal da Cultura de Porto 
Alegre com o poema Marília. Participou de diversas coletâneas 
literárias, entre elas Quimera, Livre para voar e Sopa de letras, todas 
da Andross Editora. Publicou o livro O exército da velha e a plu-
ma do imortal, pela editora Multifoco. Mantém o blog reinoparla-
mentardanacao.blogspot.com.br
Contato com o autor: hiro0@ig.com.br

Ricardo Biazotto nasceu em Espírito Santo do Pinhal, São Pau-
lo, em 1993. Participou de várias coletâneas literárias, entre 
elas Amores (im)possíveis, Amor nas entrelinhas e Ponto reverso, 
da Andross Editora, e volume 5 da Antologia literária pinhalense, 
da Casa do Escritor Pinhalense Edgard Cavalheiro. É colunista 
da Revista Rosa News. Mantém o blog overshockblog.com.br 
Contato com o autor: ricardo.sep22@gmail.com

Ricardo Celestino nasceu em São Paulo, Capital, em 1986. Dou-
torando em Língua Portuguesa pela PUC-SP, trabalha como pro-
fessor de Língua Portuguesa nos ensinos médio e superior e como 
pesquisador na área de Análise do Discurso, no grupo de pesqui-
sa Memória e Cultura da Língua Portuguesa Escrita no Brasil, da 
PUCSP. Publicou nas coletâneas literárias Dimensões.BR e Palavras 
veladas, ambas da Andross Editora. Mantém o blog abanheem.blo-
gspot.com e artigos científicos em revistas acadêmicas indexadas. 
Contato com o autor: ricardo.celestino2003@gmail.com

Ricardo Thadeu nasceu em Riachão do Jacuípe, Bahia, em 1989. 
Mestre em Estudos Literários, atua como professor e escritor. Pu-
blicou os livros D’antes e Durantes, pela Virtual Books, Camisa de 
Marte, pela editora Multifoco, Trilogia do tempo, pela editora Ka-
lango, e Cópia oculta pela mac Editora. Participou de várias cole-
tâneas literárias, entre elas: Sangue novo - 21 poetas baianos do século 
XXI, da editora Escrituras. Mantém o site ricardothadeu.com.br
Contato com o autor: ricardo.thadeu@hotmail.com
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Roberta Grassi nasceu em Guarulhos, São Paulo, em 1983. Ga-
nhou o 1º Prêmio Uberaba de Literatura e recebeu Menção Hon-
rosa no III Concurso Claudionor Ribeiro de Contos. Publicou o 
livro A luz de um isqueiro, pela editora Deuses.
Contato com a autora: roberta_grassi@ymail.com

Rodrigo Zafra Toffolo nasceu em Santos, São Paulo, em 1984. 
Formado em Jornalismo e pós-graduando em Gestão Cultural, 
é escritor e roteirista. Participou de várias coletâneas literárias. 
Foi selecionado no 3º TOC 140, da Festa Literária Internacional 
de Pernambuco, dentre outros. É autor dos livros Um dia na vida, 
Forjando mundos e Condenados: o crime é apenas uma parte do quebra-
-cabeça. É colaborador fixo da Revista Samizdat. Mantém o blog 
rodrigozafratoffolo.blogspot.com.br
Contato com o autor: rztoffolo@outlook.com.br

Sirley Gomes nasceu em São Bernado do Campo, São Paulo em 
1995. Trabalha como funcionária pública. Publicou em diversas 
coletâneas literárias, entre elas As quatro estações, Corações entrela-
çados, Mentes inquietas e Amores (im)possíveis, da Andross Editora, 
Mantém o blog sirleychegs.blogspot.com
Contanto com a autora: sirleyche@hotmail.com

Taiane Gonçalves Dias nasceu em Santo André, São Paulo, em 
1986. Formada em Letras e pós-graduada em Estudos Linguís-
ticos e Literários pela Fundação Santo André, atua como profes-
sora de Língua Portuguesa, Inglês e Literaturas. Participou de 
várias coletâneas literárias de várias editoras, entre elas se des-
tacam Mentes inquietas, Horas sombrias e Sonhos lúcidos, todas da 
Andross Editora. Mantém o blog taianegoncalvesdias.blogspot.
com no qual publica parte de suas obras.
Contato com a autora: taiane.dias@uol.com.br
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Talita F. Lazarini nasceu em São Paulo, Capital, em 1985. Gradu-
ada em Recursos Humanos, atua como professora de inglês. Par-
ticipou da coletânea literária Horas sombrias, da Andross Editora. 
Mantém o blog thinkingofenglish.blogspot.com.br no no qual 
publica parte de suas obras.
Contato com a autora: talita.lazz@yahoo.com.br

Tauan G. Gomes nasceu em Ituverava, São Paulo, em 1991. Li-
cenciado em Química pela Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro, atualmente desenvolve seu mestrado pelo Programa 
Interunidades em Ensino de Ciências da USP de São Paulo. Pu-
blicou nas coletâneas literárias Quimera, Sopa de letras, O segredo 
da crisálida - Vol. III e Horas sombrias, todas da Andross Editora. 
Mantém o blog pausaparaaleitura.blogspot.com
Contado com o autor: tauanggomes@gmail.com

Thais Freire nasceu em Diadema, São Paulo, em 1995. Cursou 
Técnico em Edificações. Participou da coletânea literária Amores 
(im)possíveis, da Andross Editora.
Contato com a autora: thaisalexandrefreire@hotmail.com

Thais Pampado nasceu em São José dos Campos, São Paulo, em 
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