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APRESENTAÇÃO

Luxo e elegância de um mal antigo
Alfer Medeiros e Lara Luft

Escuridão. Dor. Medo. O fi m? 
Não. Apenas o começo.

Stephen King

O King Edgar Palace foi inaugurado nos primeiros dias de 
2017, no mesmo local onde antes existiu o King Edgar Hotel, no 
centro velho de São Paulo. A rapidez com que o novo empre-
endimento foi erguido, sobre os escombros de seu antecessor, 
foi impressionante. Muito dessa excelente performance se deve 
à construtora japonesa GYO (Golden Yardstick Organization), 
que se associou aos fundadores Howard Koontz  e Alan Straub, 
e trouxe toda sua tecnologia de pré-moldados e maquinário mo-
derno para permitir essa rápida reconstrução.

A GYO é representada no Brasil pelo sócio Junji Takami, 
que, assim como Koontz  e Straub, mora na cobertura do ho-
tel, andar de acesso restrito com somente três apartamentos. A 
inauguração do King Edgar Palace foi marcada pela presença de 
grandes empresários e fi guras políticas conhecidas do Brasil e 
do exterior.

Isso mostra o novo direcionamento dos planos de seus 
fundadores: em King Edgar Hotel, o foco era todo voltado aos 
procedimentos para alcançar a vida eterna. Agora, eles querem 
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ir além, fazendo alianças e aumentando sua infl uência em busca 
de poder. Para isso, não pouparão esforços e vidas alheias, man-
tendo a essência maléfi ca de seu empreendimento e cometendo 
atos atrozes sempre que necessário.

O novo sócio trouxe do Japão não apenas tecnologia, dis-
ciplina e capital. Com ele, vieram diversas criaturas e entidades 
para auxiliar nos procedimentos do hotel, desde os trabalhos 
mais simples que estão sob os olhos dos hóspedes até os rituais 
mais sombrios em quartos fechados.

Hospede-se neste novíssimo e luxuoso empreendimento 
hoteleiro da cidade, onde o Mal pulsa desde as fundações com 
colunas macabras até as coberturas onde planos nefastos são ar-
quitetados. Lembre-se de que nem sempre o check-out é garanti-
do...

Alfer Medeiros é autor da série Fúria lupina e organizador de 
coletâneas literárias para a Andross Editora. 

Lara Luft é autora e organizadora de coletâneas da Andross 
Editora. Foi patronesse da 10ª Feira do Livro de Santa Rosa (2014).
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Quarto 47 
Alicerces

Marcelo Aceti

Todo aquele, pois, que ouve es-
tas minhas palavras e as obser-
va, será comparado a um homem 
prudente, que edifi cou a sua casa 
sobre a rocha.

Mateus 6, 24

São Paulo, maio de 1947
Os ruídos mudos da cidade que crescia no entorno foram 

momentaneamente abafados pelo alívio ensurdecedor da sirene 
que indicava o fi m do turno de trabalho no canteiro de obras. En-
quanto os trabalhadores interrompiam suas atividades e se enca-
minhavam para os vestiários, os raios alaranjados do sol poente 
ardiam sobre as incansáveis — e inexplicáveis — escavações no 
terreno que o industrial Edgar Koontz  adquirira seis anos antes a 
um preço estranhamente convidativo.

As escavações tiveram início sem muito planejamento, 
prática nada habitual para o norte-americano Edgar Koontz , mas, 
a fi m de organizar minimamente seu arroubo de intuição, o in-
dustrial dividira o terreno em lotes, numerando-os em um peque-
no mapa que trazia sempre consigo no bolso da frente da camisa.

Aos poucos, um a um, todos foram desocupando o terreno 
e retornando às suas casas. Bem, quase todos. O lote 47 era um 
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campo de escavação muito afastado do prédio que abrigava os 
vestiários e o refeitório e, com as escavações já bastante adian-
tadas, o local, agora já bem abaixo do nível da rua, reverberava 
um zumbido contínuo, pulsante, ensurdecedor nos ouvidos do 
encarregado, impedindo-o de ouvir a sirene que indicava o fi m 
das atividades do dia.

A luz alaranjada no horizonte agora dividia espaço com 
um borrão arroxeado que se espalhava por entre as nuvens 
trazendo a noite. Secando o suor da testa com as costas da mão 
empoeirada, o homem esticou o pescoço e, num suspiro largo e 
exausto, olhou para cima. Nossa! Já deve ser tarde…, pensou dis-
traído. Mas o pouco que conseguiu relaxar naquele breve mo-
mento de descanso converteu-se repentinamente em sobressalto 
e adrenalina. Um vento. Um vulto. Com um girar brusco do pes-
coço retesado, baixou a cabeça, voltando o olhar para o lado.

Recém-acostumada ao brilho do sol poente, a vista fi cou 
confusa ao divisar tão repentinamente o breu e, por entre as 
manchas que espocavam nos seus olhos, o homem assustado co-
meçou a procurar algo em meio ao labirinto de entulho e tapu-
mes do lote 47.

— Victor?! — arriscou. 
 Ele sabia que estava só; o avançar das horas enegrecia 

quase por completo o buraco onde já estava enfiado há muitas 
horas e, mesmo sem conseguir distinguir ruído algum por sobre 
aquele zumbido pulsante que facilmente poderia levar qualquer 
mente a um estado de transe, ele sabia que estava só.

— V-Victor?! Ainda aí? — chamou mais uma vez pelo 
nome do supervisor que o acompanhava nas escavações. Super-
visor era o título que a companhia de Edgar Koontz  dera a uma 
meia dúzia de brutamontes que mais pareciam aqueles capangas 
dos grandes mafi osos do cinema. Victor, no entanto, apesar do 
porte intimidador e do jeito um tanto bruto, trazia sempre um 
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olhar preocupado, interessado e atento a toda atividade no lote 
que supervisionava, de sorte que um espírito mais sensível po-
deria ver nele um homem bom. Mas o encarregado da escavação 
do lote 47 seguiu sem resposta de Victor.

Ora, ele não é de brincadeiras…, ponderava o homem en-
quanto ensaiava alguns poucos passos na direção onde pensava 
ter visto alguém.

— Eu devo estar enfi ado nessa cova há tempo demais — 
resmungou sorrindo. — Eu já estou é fi cando maluco; essa terra 
toda deve ter entupido o meu cérebro — ruminou para si, sem 
acreditar no que estava fazendo, mas, a despeito da razão, o ho-
mem era impelido a seguir, embrenhando-se por entre os tapu-
mes e escombros em busca de algo que sentia que estava ali em 
algum lugar.

Enquanto a visão se acostumava novamente à penumbra, 
o homem seguia tropeçando pelo piso irregular do terreno até 
chegar a uma quina por onde ele acreditava ter visto o que quer 
que estivesse ali virar e sumir no vazio. Apreensivo, chegou a uma 
das vielas que se formavam por entre os escombros e freou o pas-
so um instante antes de seguir. Um vento. Um vulto. Seu corpo 
girou rapidamente, voltando-se para trás. No lugar de um grito 
de susto, somente o gelo que lhe corria pela espinha, fazendo 
formigar os membros e embaçar a vista.

Diante do homem assombrado, o motivo de seu espanto. 
Sentado sobre as patas traseiras, com a coluna esticada e apoian-
do-se soberano nas patas dianteiras, um gato olhava tranquila e 
fi xamente para o homem. Estranhamente, em vez de um suspiro 
aliviado e um relaxar de ombros, o horror. 

Aparentemente petrifi cado pelo medo, o pobre humano 
sentia o coração pulsar no ritmo daquele zumbido que agora 
vibrava a sua volta, emanando uma energia que o envolvia 
em um estado semiconsciente de pavor. Os olhos pesados, 
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ressecados pelo vento e arranhados pela poeira acompanhavam 
o movimento hipnotizante da cauda do animal, que se arrastava 
vagarosa de um lado para o outro, serpenteando sobre o chão, 
varrendo a terra sob si.

Sombria e inexplicavelmente, o olhar do felino encontrou 
os olhos do humano que, se antes o buscara sôfrego na escuridão 
e depois o observara amedrontado, agora aguardava, inerte, 
vazio. Dominado. Possuído pela atmosfera que o abraçava, o 
resto de consciência que ainda habitava aquele servo se deixava 
levar pelo brilho incomum dos olhos do gato que luziam um 
estranho tom arroxeado.

Os olhos do homem, profundos, negros e vazios como tú-
neis, se deixavam penetrar pela visão púrpura do gato. Mas o 
animal, antes postado como um ícone em um templo, agora as-
sumia o ar de um doce fi lhote que, ronronando, curvou a cabeça 
e se enrolou sobre o próprio corpo, num gesto lento e dócil. No 
entanto, conforme o animal girava o corpo sobre si, o vento rodo-
piava, levantando mais e mais poeira, e o gato, a despeito de tudo 
o mais que parecia não fazer sentido até ali, seguia num parafuso 
lento e mágico para dentro do chão até desaparecer por completo, 
deixando em seu lugar apenas um lampejo empoeirado que espi-
ralava uma luz roxa que brotava esfumaçada como um incenso.

No mesmo instante, o corpo do homem se atirou em dire-
ção à luz. As mãos trêmulas tentaram segurar o vazio, conter a 
poeira, agarrar a fumaça luminescente que emanava do chão por 
onde o gato se fizera engolir. Em um misto de anestesia e frenesi, 
o homem seguia absorto em um esforço incansável, escavando, 
cavando, cavoucando, removendo a terra, assoprando o pó da 
superfície; os olhos vidrados pareciam enxergar através do gran-
de bloco de pedra que se ia revelando aos poucos sob seus pés.

Aquela cena arrepiante durou uma pequena e angustiante 
eternidade. O homem, tomado de uma voracidade bestial, 
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acocorado no chão, a coluna encurvada dando-lhe o aspecto 
de uma criatura animalesca, parecia querer atravessar o chão, 
raspando a rocha com as mãos crispadas, lascas de unha 
espalhadas ao seu redor, seus pés apoiados na lama de suor, 
poeira e sangue que respingava das pontas dos dedos esfolados 
a ponto de expor os ossos.

O que restava de sua consciência permitiu divisar em 
meio às trevas o grande e pesado bloco de pedra sobre o qual 
se prostrara. De súbito, contorceu a espinha, dando a volta no 
próprio corpo, saindo de cima da rocha e, com um impulso de-
terminado, empurrou-a com uma força sobre-humana.

 O zumbido que tomava conta do ambiente pulsava cada 
vez mais intenso, cheio, pesado, dando corpo àquela atmosfera 
de terror. Contudo, no momento em que a pedra foi arrastada 
e rangeu no atrito com a superfície abaixo de si, por um breve 
e perturbador momento, tudo, o zumbido que atormentava, o 
vento tortuoso que sibilava e dançava com a poeira suspensa, o 
pulsar da energia que tomava o ambiente, tudo… parou.

Silêncio.
Cambaleando, o homem recobrava a consciência pouco 

a pouco. Ainda atordoado, viu-se parado diante de um poço. 
Secando o suor da testa com as costas da mão empoeirada, 
esticou o pescoço e, num suspiro largo e exausto, olhou para 
cima. Nossa! Já deve ser tarde…, pensou distraído. Mas o pou-
co que conseguiu relaxar naquele breve momento de descanso 
converteu-se repentinamente em sobressalto e adrenalina. Um 
vento. Um vulto.

Tomado de assombro, tartamudeou algo incompreensí-
vel enquanto inclinava o corpo sobre a bocarra de pedra aberta 
diante dele. Lá do fundo, o brilho púrpura acendia e iluminava as 
paredes arruinadas do poço, enquanto o zumbido ensurdecedor 
ecoava, ganhando o céu. O homem encolheu os ombros, apertou 
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os olhos e projetou o pescoço um pouco mais para a frente, na 
tentativa de ver o que emergia das trevas trazendo a luz.

O barulho, agora acompanhado pelo que pareciam gritos 
desesperados e ensandecidos, crescia à medida que a lumines-
cência púrpura se tornava mais e mais intensa, paralisando o po-
bre mortal que assistia àquele espetáculo sombrio do alto do poço.

Por um breve — e perturbador — momento, seus olhos pu-
deram distinguir cada um dos elementos que compunham aque-
le cenário macabro. O zumbido contínuo e pulsante, os gritos de 
agonia, tudo se tornou claro por um pequeno instante. Asas! De-
zenas, centenas delas. Asas negras e fi rmes batendo frenética e 
diabolicamente, sustentando o voo de um sem número de corvos 
que galgavam caminho em direção à superfície; o bater descom-
passado de asas pulsava num zumbido contínuo que reverbera-
va pelas paredes ressequidas do poço esquecido. O bando croci-
tava guinchos insanos rumando para a liberdade. E, do fundo, 
disparou por entre as aves a sombra lustrosa de um majestoso 
corvo de olhos arroxeados mirando — hipnotizando! — os olhos 
estupefatos que tentavam assimilar aquela cena.

Em meio à confusão de grasnos, bater de asas, bicadas, 
luzes e poeira que o poço vomitava, o homem se viu no olho 
daquele furacão demoníaco. Debatendo-se e urrando de dor e 
desespero, deu um passo em falso na pedra à beira do poço e 
mergulhou na escuridão. Enquanto a luz roxa nos olhos do corvo 
se distanciava, agora no alto, respirando o ar da superfície, o 
corpo agonizante jazia no fundo úmido e viscoso do poço.

A consciência esvaía-se aos poucos, mas o pobre homem 
condenado não adormeceu sem antes sentir por entre os dedos 
tortos, postos no chão estranhamente devido aos inúmeros ossos 
quebrados no impacto, o puído e pútrido tecido grosso das 
vestes sacerdotais que jaziam ali junto ao ardor gélido de uma 
corrente da qual pendia um crucifixo. Então, sentiu a respiração 
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falhar, o ar engasgando ao tentar atravessar o pescoço quebrado. 
A visão, turva como a água lamacenta que abraçava seu corpo, 
escureceu; os olhos fechando no correr de uma pesada pedra 
sobre a sepultura fazendo-se ali sua última e eterna morada.



O silêncio da cidade ainda adormecida no entorno foi 
rasgado pela sirene que indicava o início de mais um turno de 
trabalho no canteiro de obras. Enquanto os trabalhadores se en-
caminhavam dos vestiários para suas atividades, os raios quase 
brancos do sol nascente aqueciam as inexplicáveis — e incessan-
tes — escavações no terreno.

Após receber a visita de um dos supervisores em seu 
escritório improvisado atrás do refeitório, o industrial Edgar Ko-
ontz  tomou o mapa do loteamento nas mãos e, conferindo a lo-
calização nas anotações que fi zera, foi pessoalmente inspecionar 
o lote 47.

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.

 São Paulo, outubro de 2017
Como batidas fi rmes nas teclas de um piano, passos apres-

sados ganhavam o corredor do quarto andar e pararam diante de 
uma porta aberta. 

Insegura, mas irretocável, a bela mulher respirou fundo e 
postou-se no limiar da porta. Elevou o pulso, olhou na direção 
do relógio e, sem conferir as horas, voltou o olhar para o interior 
do quarto 47. 
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 Lá fora, do outro lado das grossas paredes do hotel, a 
paisagem modificada de uma cidade que se erguia dia após dia ao 
redor daquele terreno maldito. Paisagem complexa e fascinante, 
mas impossível de ser vista daquele quarto, cuja janela, como 
a senhorita Peterson observara, estava lacrada por tapumes que 
pareciam ter sido pregados há pouco.

— Com licença?!
Por um breve — e perturbador — momento, ela aguardou, 

mas aquela imagem parada diante da janela fechada não reagiu. 
Então, prosseguiu tentando puxar assunto:

— Quando chegou a mim a informação de que um amigo 
da família Koontz  estaria chegando para se hospedar, não pude 
deixar de vir pessoalmente trazer meus cumprimentos. Meu 
nome é Ingrid. Ingrid Peterson. Eu sou a gerente do King Edgar 
Ho… Palace… e, desde já, ponho-me à inteira disposição para 
tudo o que o senhor precisar, senhor…? — arriscou, esperando 
que o homem diante da janela selada emendasse sua fala, reve-
lando seu nome.

Ele inclinou a cabeça e riu para si mesmo daquela situação, 
fechando os olhos discretamente. Com um leve suspiro, girou o 
pescoço, voltando o rosto por sobre os ombros largos e disse:

— Victor…
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Quarto 23
Cavaleiro andante

Mariana Albuquerque

Como todo bom Pooka, sempre obedeço a comandos. Des-
de a primeira vez que me dei por mim, minha ordem foi proteger 
Normie. Não é que eu estivesse assustado, em pânico por passar 
de menino a gato pela primeira vez, e tenha corrido desembes-
tado, me metido num quintal com três pit bulls. Ela não me tirou 
da boca de nenhum mastim, nem passou meses cuidando das 
minhas feridas. Claro que não, que absurdo. 

Foi a resolução do Duque, protegê-la, eu, o cavaleiro que 
recebeu tão digno dever. Que fi zesse isso tomando pratos de lei-
te, brincando com luzes laser e ronronando em seu colo, bem, um 
cavaleiro precisa estar próximo à sua dama para protegê-la, não 
é mesmo?

Sátiros fazem piadas comigo. De fato, é desonestidade ser 
gato perto dela. Não que um Pooka possa ser algo além de sin-
cero. Essa história de mentir não é parte da nossa natureza, algo 
que a gente não pode evitar. 

Sei que é errado. É muito mais próximo ser bicho de esti-
mação que amigo. Ela me deixa dormir na cama dela, por exem-
plo, acho que não deixaria um garoto fazer isso. Mas Normie é só 
uma menina, e as nossas leis proíbem que nos mostremos para 
humanos. Se nunca consegui mudar de forma perto dela, de jeito 
nenhum, por mais que tentasse, isso é porque sou um cidadão 
cumpridor da lei e da ordem.

Quando Normie recebeu uma notícia que a fez cair em 
prantos, e sua mãe disse que precisavam viajar, claro que quis 
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estar com ela. Dona Salete não ia me deixar em casa sozinho, os 
pratos de ração extra deviam ser simpatia. Entrei dentro da mala, 
fi cando bem quietinho. De alguma forma, porém, me ouviram, e 
fui colocado de volta na casa.

Outro Pooka que não eu poderia ter desistido. Viagem de 
última hora, aquele choro, não sabia onde elas tinham ido ou o 
porquê, e não tenho a quem pedir o favor de uma carona de su-
petão. Não que eu não pudesse dirigir, se eu fosse para a forma 
de menino, e meus pés alcançassem os pedais. Mas tenho um 
truque melhor na manga. 

A maioria dos Pookas têm duas formas. Mas eu aprendi 
muito do que sou sozinho, ninguém me disse que tinha que parar 
em duas. Mudei de gato para menino, para abrir uma janela, e 
aí, mudei para minha terceira forma, tão banal assim como um 
pardal. Rita Lee morreria de inveja.

Corri, ou melhor, voei atrás do carro. Não cansa nada, 
sabe, voar seis horas seguidas. Batia-me no peito uma agonia de 
que Normie estivesse em perigo mortal. Ou eu estivesse prestes 
a ter um ataque cardíaco. Um dos dois.

Perigo mortal. Tive certeza, assim que vi o hotel. Prédio, 
imponente e moderno, com cheiro de recém-construído. Mas er-
rado, todo errado. 

Para começo de conversa, naquela tarde de fi nal de inver-
no de agosto, gélido, mas céu de brigadeiro só não azul-perfeito 
porque São Paulo sempre tem um marrom-poluição, o prédio 
brilhava. Fosse ele de mármore branco resplandecente com o sol 
seria válido. Fosse noite e o hotel, como tantos, tivesse holofotes 
para ser mais visível que a Lua, também. Mas não. 

O King Edgar Palace brilhava púrpura. 
Não tenho nada contra roxo. Sou dessa cor. Como gato, 

meus pelos são tão negros que refl etem arroxeado. Como pardal, 
sou cinzento e amarronzado, mas nas minhas asas se esconde 
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um par de penas ostro metálico. Como menino, meus olhos são 
violeta, o que me tornava o alvo dos valentões da escola quando 
ainda ia para escolas. Mas esse roxo todo é porque sou mágico, e 
aquele hotel? Enfeitiçado até o talo.

Pousei numa árvore para estudar melhor a arapuca. Feiti-
çaria, mas de que tipo? Saberia dona Salete do lugar onde se hos-
pedava com a fi lha? Claro, Dona Salete sabe tudo de ocultismo. 
Sempre se benze e passa afastada de pratos de galinha em encru-
zilhadas, e joga fl ores no mar e pula sete ondinhas no Ano Novo. 
Isso não é tudo que uma pessoa precisa saber sobre magia? 

Elas não viam a cintilação púrpura. Como eu podia dizer 
não entrem aí, se quiserem continuar vivas?

― Não entrem aí, se quiserem continuar vivas! ― uma voz 
grossa e fi rme admoestou. Por um instante achei que era eu.

 Um mendigo, longos cabelos brancos, segurou o braço de 
Normie, gritando com o destemor dos loucos. Cheirando a enxo-
fre, como alguém que já deu suas passadas no inferno. Em um 
dos seus bolsos, uma boneca com olhos de botões de prata, onde 
estava presa a alma de uma menina. 

― É imperativo que vocês...
Ninguém passa pelo inferno por ser bonzinho, e ninguém 

agarra Normie assim na minha frente. Mergulhei na direção de-
les. No ar eu era um pardal, a três metros do chão, virei garras e 
presas caindo em cheio naquela mão encardida.

Lanhos na mão, o mendigo recuou assustado. Dona Salete 
se espantou. 

― Como é que esse gato apareceu aqui? Jurava que tinha 
trancado ele em casa! Nem sei se o hotel aceita animais...

― Munkustrap já tá aqui, mãe, que podemos fazer, deixá-
lo na rua? 

Dona Salete suspira, mas aceita. Entro no hotel como deve-
ria, no colo de Normie. Um dos seguranças me encara.



King Edgar Palace

24

Nem pense em tentar me impedir de entrar, rosno mentalmen-
te para ele. Ele sorri, tira o seu chapéu, e saúda o grupo inteiro.

― Eu não consegui checar antes, o hotel tem alguma proi-
bição a animais? ― Dona Salete pergunta. 

― Claro que não, senhora. Mesmo que tivesse, um felino 
especial como esse sempre seria um convidado bem-vindo ― o 
segurança sorri, acariciando meu queixo.

Você pode entrar à vontade, ainda mais como hóspede, o sujeito 
diz na minha mente. 

Eu me preocupo com a ênfase na palavra entrar. Ele ri. 
Dona Salete faz o check-in, pega as chaves do quarto 23, e o segu-
rança, que não precisaria, pois não é carregador, faz questão de 
levar as malas, só para me ver me retorcer.

 O quarto, mais do que seria de esperar de um hotel mo-
derno no centro de São Paulo, tudo o esperado de um hotel so-
brenatural. Lareira trabalhada em mármore, duas grandes camas 
com dossel e lençóis de cetim, cortinas de veludo, tapeçaria sobre 
o chão, escrivaninha, cadeiras e mesas trabalhadas em madeira, 
com pés de leão e selos do Liceu de Artes e Ofícios, decoradas 
com pequenas antiguidades de porcelana... Estátuas de lobo, 
carneiro e corça, além de uma caixinha de joias no formato de 
uma cabine de telefone inglesa azul, um quadro emoldurado 
com uma bela fotografi a antiga de São Paulo, mostrando a Praça 
Ramos nos anos quarenta, um candelabro de cristal com um Imp 
balançando...

Um Imp balançando? Ele desaparece nas sombras, mas er-
rou. Não estou disposto a deixar nada atormentar Normie, que 
está perguntando à sua mãe, lágrimas nos olhos, se poderá ou 
não ir. Dona Salete diz que vai resolver com Ísis. Me pergunto 
quem é Ísis, aí me lembro do perigo mais urgente. 

Ele é rápido, discreto, quase invisível. Para azar dele, sou 
um gato. E o agarro com facilidade.
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Eu só estava trocando a lâmpada!, o Imp protesta. 
Decido apresentá-lo a Normie. Ela vai entender que o lu-

gar é perigoso quando vir...
― Você trouxe um rato de presente, Munkus? ― Normie 

tira o Imp da minha boca com coragem incrível para uma meni-
na. 

Rato? Ah, Normie, por que é que sempre...
Dona Salete fala no celular na varanda, para não ser ou-

vida. Normie, olhando para o Imp/rato, o prende na cabine de 
telefone de porcelana.

― Vou até o saguão do hotel, volto daqui a pouco ― avisa 
à mãe.

Sai, e a acompanho. Vai à gerente. A Srtª. Ingrid Peterson, 
conforme a placa de sua mesa, levanta uma sobrancelha ao ver 
uma garota de doze anos em seu escritório.

― Em que posso ajudar? ― pergunta, divertida. Estremeço 
ao ver quão velhos são aqueles olhos, num corpo que não apa-
renta um dia além de trinta e cinco anos.

― Meu gato pegou este rato no quarto ― Normie explica. 
― Não avisei para a minha mãe, porque ela teria um treco, e este 
já é um dia ruim. Mas achei que era bom falar com vocês.

― Rato? Asseguro que nosso hotel é limpo...
― Ele tá vivo aqui nesta caixinha. Olha, senhora...
― Senhorita.
― Senhorita, não quero problemas. Não vou falar sobre o 

rato, e se você for matá-lo, por favor, só não faça isso na minha 
frente. Está aqui. Essa caixinha é do quarto vinte e três, a senho-
ra...ita pode mandar uma faxineira devolver depois. Obrigada.

Ingrid espia o enfeite e vê o Imp. Olha para mim, com uma 
expressão que não consigo identifi car. Engulo em seco.

― Entendo. Obrigada ― ela diz. Normie se levanta. A ex-
pressão dela consigo ler. Perguntando-se o que fazer para dar 
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a desculpa de ter saído para a sua mãe e não mencionar ratos. 
Vendo o restaurante, se decide.

― Por favor, podem fazer esse lanche da tarde para duas 
pessoas, para servir no quarto? Com chá de camomila? Quarto 
vinte e três, muito obrigada ― ela pede. Ao menos a garçonete é 
humana, ou quase. Há teias de aranha em seu uniforme.

― Chá de camomila, meu favorito ― a freguesa atrás de 
Normie comenta. Não sei o que Normie vê, mas eu vejo órbitas 
vazias de caveira, o manto e a foice. ― Você é hóspede aqui? 
Já visitei este hotel tantas vezes, mas ainda me surpreendo com 
faces novas.

― Ah ― Normie responde, em tom de não devia falar com 
estranhos, mas é mal-educado não responder a quem fala comigo. ― 
Achei que o hotel tinha acabado de ser inaugurado.

― Antes do King Edgar Palace, houve outro. King Edgar 
Hotel. E antes ainda, um colégio. Conheço este local há longo 
tempo ― a caveira suspira.

Por favor, não machuque Normie..., penso.
Nunca sou eu quem machuco, apenas recolho feridos, a Morte 

me responde.
― Antes, eu passava três dias por ano neste hotel. De vinte 

e um de agosto, até vinte e três. Hoje... tenho um compromisso 
às vinte e três horas e treze minutos, e não vou sequer pernoitar. 
Este prédio novo... Não me sinto bem-vinda.

― O mundo às vezes muda quando a gente não queria, 
né? ― Normie comenta, tentando ignorar o horário maluco do 
compromisso mencionado.

― Você nem imagina. Vá, querida, sua mãe deve estar pre-
ocupada.

Normie sorri, se despede e vai. Dona Salete está chorando, 
mas fi nge que está bem quando chegamos. Normie explica que 
foi pedir algo para comerem, já que saíram sem almoçar. Dona 
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Salete a desculpa pela ausência, e pede desculpas porque Ísis 
não quer deixar que elas apareçam. Normie primeiro se revolta: 
como Ísis pode proibir... mas vê que está só machucando a mãe, 
então para de reclamar e a abraça. Ficam juntas até uma batida 
na porta avisar que o serviço de quarto chegou.

A criatura que traz o carrinho não é humana, apesar de 
fi ngir. Onde deveria ter rosto, não há nada. Nem sei o que é, 
algo oriental. Dona Salete e Normie não veem nada, nem quan-
do Dona Salete dá gorjeta à camareira. Com medo, tento checar 
a comida, o que faz Dona Salete acabar rindo, me empurrando 
e dizendo que aquela comida é de gente, a minha fi cou na casa 
onde eu também devia estar. 

Elas comem. Dona Salete tenta ver TV, cai no sono de 
exaustão e stress. Normie deixa lágrimas escorrerem do seu ros-
to, agora que sua mãe não pode vê-las.

― Não é justo ― ela murmura baixinho, escondendo seu 
rosto nos meus pelos. ― Como é que ela pode me proibir de ver 
o meu pai? A senhora Ísis...

Sinto um cheiro de enxofre vindo da lareira. Um bode negro 
tenta colocar seu focinho para fora dela. Mostro meus dentes para 
ele, rosnando baixinho. Ele balança os chifres desdenhoso, mas, 
quando tenta empurrar a tela de proteção para entrar, ela não cede, 
impedindo-o de passar. Normie acha que meu rosnado é com ela.

― Não gosto dela também, Munkus.
O relógio (não falei do relógio? Um carrilhão daqueles de 

pêndulo) toca onze horas da noite. Alguém bate na porta. O bode 
gargalha.

Normie abre:
― Senhora Ísis?!
― Salete me disse que vocês estavam hospedadas neste 

hotel ― Ísis fala. Ela é loira de cabelo liso perfeito, seios de plástica, 
barriga de lipo, vestido preto Chanel, bolsa com letras estampando 
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a marca que deve ser impressionante para quem conhece bolsas, 
sapatos salto agulha. Combinando com a maquiagem borrada. 
― Quase ao lado de onde estávamos. Afronta! Mas o pior não foi 
isso. Depois de todas as indignidades, eu ainda descubro pelo 
advogado que meu marido, além de sustentar vocês por anos, 
ainda deixou tudo para a fi lha da empregada! 

Ísis tira uma pistola da bolsa. 
― Tentei contratar um assassino. Não achei um que viesse. 

Me disseram que os últimos companheiros que entraram neste 
hotel vieram para um golpe simples, festa à fantasia com roubo 
a la carte, e nunca mais foram vistos. Mas comentaram que poli-
ciais também não gostam do prédio, um agente da Civil perdeu a 
mente e a carreira aqui, e não foi o único a ver coisas. Mal inves-
tigam o que se passa neste lugar.

Injusto, comenta o bode. Nem era esse prédio ainda.
― Se eu jogar esta arma sem número em um esgoto, duvi-

do que consigam me incriminar. Ainda mais que todos me viram 
na festa do velório... E meu advogado não vai dizer que estava 
tão bêbado que não me viu levantar da cama. 

Eu salto para proteger Normie, na cara de boneca Barbie da 
tal da Ísis. Ninguém nunca espera um gato no rosto. Ela dá um 
tiro para o alto. Dona Salete acorda. Normie corre para a mãe, as 
duas se trancam no banheiro. Elas estando fora de vista, poderia 
trocar de forma, mas, entre gato, pardal e menino... Ah, queria 
ser grande, com garras, para enfrentar essa megera.

O bode sorri.
O mesmo clique de quando virei gato, aquela sensação de 

ser pardal pela primeira vez se repetiu. Uma forma nova se des-
dobrando no meu corpo. Ou velha. Pássaro. Felino. Não duas 
formas. Só uma.

Grifo. Grande, penas de ébano tão escuro que refl etem ar-
roxeado, garras de cintilar ostro, olhos violeta, a juba púrpura 
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real. Ísis arregala os olhos. A varanda de porta de vidro, esta-
mos ainda no segundo andar, ela talvez quebre uns ossos, mas 
vai sobreviver à queda. Faço-a derrubar a pistola, jogo a mulher 
através do vidro. 

O bode gargalha. Me vêm à cabeça imagens de Ísis vol-
tando, tentando machucar Normie de novo. Um rugido sai da 
minha garganta. Salto e a agarro no ar, subo mais alguns, vários 
andares e a solto de novo. 

Ela cai no chão e não se levanta, torta como boneca partida. 
Me dou conta do que fi z, mas estou ok com isso. É, ok. Meu estô-
mago não se embrulha nem um pouquinho. Não estou tremen-
do quando pouso na varanda. Deve ser um terremoto, o prédio 
inteiro sacudindo. Não me escondo na forma de gato para fi ngir 
que nada aconteceu. Não, meu plano é miar e convencer Dona 
Salete e Normie de que está tudo seguro aqui e...

Um tiro ecoa, me atravessa. O maldito Imp que eu já tinha 
pego ri às gargalhadas.

 Acordo e três homens, um oriental e dois velhos, me enca-
ram. Estou acorrentado, ferro frio me prendendo até a alma. O 
branco com cara de só velho, não o acabado, o do cavanhaque, 
sorri pro japonês:

― Não encontrei forma de prender a menina que parece 
ser capaz de anular magia. E seria suspeito ela desaparecer ago-
ra, com toda a atenção da imprensa. Um gato salva a sua dona 
saltando na face de uma assassina, fazendo-a cair da varanda, 
mas levando um tiro e morrendo... Os repórteres amaram. Mal-
dito enxame de jornalistas.

O japa dá de ombros. Fico feliz que Normie esteja bem. O 
velho acabado, que cheira como o mendigo, com menos enxofre, 
mas não o sufi ciente para me consolar, gargalha:

― Um dos últimos grifos do mundo de prêmio de consola-
ção? Posso viver com essa derrota. 
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Quarto 15 
O Último olhar

Daniel Constantini

Errou todas as vias principais até encontrar o maldito ho-
tel onde fora convidado para jantar. Para dirigir em São Paulo, 
Neil precisava de concentração e muita calma. A nona sinfonia 
de Beethoven estava no último volume quando uma moto quase 
pegou o retrovisor. Neil respirava fundo e mordia os lábios para 
não perder a postura no trânsito. Trocou de música e continuou 
seu caminho. Ficou mais calmo quando começou a tocar Gloomy 
Sunday, da Billie Holiday, no rádio do carro. Nesse momento re-
lembrou de seu último trabalho, uma obra de arte em c arnifi ci-
na, sua maestria num salão de festas da embaixada americana 
há quase cinco meses. Uma das melhores obras que já pintou. 
Nunca teve tanto tesão numa navalhada. Forçou um sorriso plás-
tico e apertou o volante quando uma senhora num Corolla prata 
cortou o seu caminho na entrada do hotel. Quase que seu lindo 
Civic preto perdeu um farol. Imaginou arrebentar a garganta da 
velha no dente e com uma colher arrancar seus olhos. Então res-
pirou fundo e começou a berrar a Gloomy Sunday. Isso fazia mais 
efeito do que contar até dez. E então entrou no estacionamento 
inóspito do hotel mais calmo, antes que resolvesse transformar 
suas ideias em obras de arte.

KING EDGAR PALACE
Assim que estacionou, algo lhe chamou muito a atenção: O 

cheiro de sangue. Algumas luzes do estacionamento se fi xaram 
em meia-fase e outras piscavam, intermitentes. A viagem tinha 
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detonado suas costas e as olheiras denunciavam as quatro noites 
sem dormir. Sentiu uma pontada de dor de cabeça e então se deu 
conta de que não comia há dias. Seus cabelos desgrenhados se 
ajeitaram com um simples passar de mãos. Seu terno de risca de 
giz continuou impecável. Nem parecia que Neil dirigia por dias.

Seus primeiros passos o atraíram para uma das colunas do 
hotel. O cheiro de sangue vinha delas. Sorriu, acariciou a coluna 
e olhou diretamente na base da estrutura. Seu coração apertou 
de emoção. Quase que imperceptível, as inscrições Hitobashira 
lhe causaram furor.

— Não acredito...
Do porta-malas Neil tirou uma pesada mala preta e a pren-

deu com uma algema ao seu pulso. Somente os sócios do hotel 
podiam ver a obra de arte de sua vida. Redirecionou até a recep-
ção.

Apesar de amar o clássico, aquela arquitetura moderna e 
discreta no meio do centro velho de São Paulo ganhou sua graça 
defi nitivamente. Muita coisa deve ter acontecido naquele lugar e 
isso despertou ainda mais sua curiosidade. Estava ansioso para 
conhecer os construtores do hotel. Depois de olhar as colunas 
do estacionamento, sentiu-se em casa. Certeza de que faria um 
bom negócio naquele lugar. Sentiu também que aqueles homens 
o entendiam mais que qualquer pessoa neste mundo. 

Na recepção, foi recebido educadamente por uma mulher 
loira e simpática. A gerente do hotel o levou até o saguão do 
jantar.

— Estou muito atrasado?
— Não senhor. Na realidade, são eles que estão. Apenas o 

senhor Salomão está aqui.
— Sempre adiantado. Nunca no ponto. Homem difícil. 

Tudo bem. Na realidade, senhorita, fi quei preocupado. Você não 
para de olhar para esse relógio... Então eu pensei...
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A gerente fi cou sem graça, mas sorriu.
— Peço desculpas pela indelicadeza, é que preciso termi-

nar de cuidar corretamente de meus afazeres sem atrasos. Belos 
olhos, aliás.

— Fico lisonjeado, senhorita...
— Ingrid Pett erson. Sempre que precisar de ajuda, senhor 

Neil, pode me procurar.
— Com esses lindos olhos, talvez eu te procure mesmo — 

Neil retribuiu o elogio. 
No saguão do jantar, Neil deu de cara com o local vazio. 

Ao passar pela porta, percebeu um anúncio de reservado. Uma 
mesa redonda foi colocada ao centro e estava posta com uma lin-
da toalha branca. Assim que se aproximou, viu seu informante, 
Salomão, se deliciando com um prato enorme de macarronada 
numa das pontas da mesa. O cheiro do molho perfumava o sa-
guão, e Neil pôde sentir cheiro do orégano quando Salomão cha-
coalhou o vidro da especiaria em seu prato.

— Até que chegou rápido, magrelo. Achei que fosse se 
atrasar.

Salomão, o informante, pesava uns cento e quarenta qui-
los, alto, forte e sem cabelos. Vestia um terno preto que quase não 
lhe cabia. O garfo, a faca e a colher pareciam brinquedos em suas 
mãos. Ajustou a colher no prato e rodou o garfo num emaranha-
do de macarrão e molho. Fez barulho ao comer.

— Sente-se — disse o homem com uma voz grave e cheia 
de macarrão.

— Antes de chegar eu estava irritado, querendo pôr uma 
bala na sua cabeça. Mas, quando entrei neste lugar, tive que dar 
meu braço a torcer. Eles ofereceram muito dinheiro pelas minhas 
peças?

Um soco na mesa fez os pratos e talheres pularem, tilintan-
do numa sinfonia desconexa.
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— Eu mandei sentar! — repetiu o grandalhão num rosna-
do de buldogue maltratado.

Sem reação alguma, Neil puxou uma cadeira e se sentou.
— Primeiro você senta. Depois fi ca em silêncio. Ainda pre-

ciso conversar com você antes deles chegarem.
— Grosso como sempre...
— Preciso que você escute com cuidado esses caras. Além 

de comprar suas peças, eles querem dar um trabalho novo pra 
você.

— Trabalho? Eles mal me conhecem!
— Eles sabem das suas artes.
— Vale mais do que matar o cônsul americano?
— Vai valer, magrelo. Muito mais.
— Você me assusta com esses novos contatos… Possuem 

potencial. Nem parece coisa sua.
— Quando te chamei pra trabalhar com a Black Lett er, eu 

disse que valeria a pena, não disse? Você queria a sua arte reco-
nhecida, talvez agora seja o seu momento, magrelo.

— E a macarronada daqui? É boa?
— Já comi melhores. Estou comendo de fome. Não admito 

pessoas estragando o tempero de um bom molho. E vê se come. 
Está na cara que você não se alimenta há dias. Vá pedir um 
bolonhesa pra você.

— Espera um pouco! Vamos comer sem os nossos anfi triões?
— Faz de conta que tem gente aqui, ora — Salomão riu.
O cheiro do macarrão estava apetitoso. Neil se rendeu e 

pediu o mesmo que Salomão. Colocou a mala em seus pés e tirou 
as algemas.

— Não é bom isso? — Salomão lambeu o prato e pediu 
mais um.

— Pelo visto, você já repetiu esse macarrão umas quatro 
vezes, não?
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— Depois de marretar a cabeça de um pai lá no Morumbi, 
esfaquear a mãe e arrebentar a cabeça dos dois fi lhos no boxe 
do banheiro, fi quei com fome. Tive que carregar os corpos para 
dentro da caixa d’água. Sorte que eles possuem uma gigante de 
reserva nos fundos. Coube a família inteira. Esse esforço me deu 
fome. E os caras do hotel estão muito atrasados.

— Espero que eles valham a pena. Ou eu vou te bater.
— Tá louco, magrelo? Essa gente tem grana escorrendo 

pelo nariz. E quando foi que eu te deixei na mão? 
— Você é sujo com seus trabalhos, mas é limpo com os 

meus.
— Nem todo mercenário é um metido a almofadinha como 

você, Neil. Tanta perfeição, isso pra mim é coisa de mocinha. Ali-
ás, conheci boas mocinhas que eram tão sujas quanto eu, mas 
eram perfeitas em não deixar rastros. Uma vez conheci uma mu-
lher no interior de uma cidade perto daqui. Ela podia fazer o 
que quisesse e ninguém a pegaria. Eu fi quei sabendo que ela foi 
capaz de pegar dois caras no braço e arrebentar suas cabeças no 
para-brisa de um carro. E a polícia a liberou de medo que ela os 
agredisse. Os caras em que ela bateu eram conhecidos dela, mas, 
se fossem alvos, ela teria matado os dois sem o menor problema 
e teria se safado com a polícia em suas mãos. Essa mulher é foda! 
Não precisa fazer essa porcaria que você chama de arte.

— Me ofenda mais uma vez e eu uso seu sangue pra me-
lhorar o sabor do macarrão — Neil deu uma garfada, mastigou o 
macarrão e tomou o molho com a colher de forma delicada.

Ingrid aparece no saguão, seguida por três homens 
engravatados. Salomão continuou comendo o macarrão 
tranquilamente.

— Chegaram, magrelo. Nosso ganha-pão de hoje.
Salomão se levantou da mesa para cumprimentar seus an-

fi triões.
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Os três homens sentaram, ignorando Neil com a mão es-
tendida. Sentaram conversando entre eles.

Howard Koontz  e Alan Straub fi caram ao lado de Salomão, 
enquanto Junji Takami sentou-se de frente para Neil.

— Neil, esses são Howard, Alan e Junji. São donos do King 
Edgar Palace. São empreendedores e agora são meus parceiros 
de pôquer nas quartas.

— Cheiro bom de macarronada. Você não perdeu tempo, 
Salomão. Gostei de ver! — Alan deu tapinhas nas costas do bru-
tamontes.

— É de graça e estava faminto. Espero não ter sido 
indelicado.

Neil riu baixo. Salomão é indelicado só pelo fato de ter nas-
cido. Bons modos e aquele cara não combinavam.

Howard e Alan também pediram comida. Não demorou 
muito para que bifes enormes sangrando chegassem à mesa.

— Você não vai comer, Junji? — Alan lambia os beiços.
— Esse é o rapaz que você nos disse, Salomão? — pergun-

tou Junji franzindo o cenho.
— Sim. Ele é o único cara que possui o que vocês procuram.
Neil olhou torto para Salomão, falava com os olhos: Olha lá 

o que está fazendo… 
— Não me olhe com essa cara feia, Neil. Se é fome, coma! 

Mas eu os trouxe aqui porque você tem algo que eles querem…
— Vamos, me diga… — Junji interrompeu Salomão exalta-

do. — Me diga que você os trouxe! É verdade?
— Junji não para de falar sobre suas peças, meu jovem — 

Howard espalhava uma boa colherada de molho em seu bife.
— Salomão nos disse que você tem uma coleção de olhos 

guardados em seu acervo — adiantou-se Alan, lambendo os de-
dos sujos com molho.

— Escuta, rapaz, o que você tem nos serve para algo maior. 
Algo que a humanidade ainda não compreende, mas nós, sim. 
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Me diga, como é essa sua coleção? Será que podemos ver? Nós, 
aqui, pertencemos à mesma causa. Nenhum de nós desta sala é 
limpo o bastante para que segredos não possam ser compartilha-
dos — Howard sacou um sorriso sarcástico.

— Olha isso, garoto… — Junji tirou algumas fotos do pale-
tó. — Está vendo essas pilastras? São do nosso hotel. Eu mesmo 
fi z os projetos e construí todas. Consegue identifi car do que são 
feitas?

Neil pegou as fotos, olhou com cuidado e começou a gar-
galhar. Seus olhos brilhavam. Pensou consigo como os anos dei-
xaram aqueles velhos caquéticos esquizofrênicos. Apertou as 
fotos nas mãos. Os olhos percorriam por todas as colunas. Seu 
coração bateu forte, estava apaixonado. Era um trabalho incrível.

— Eu não acredito. Foi como eu suspeitei. Você que as 
construiu?

— Sim. Coluna por coluna. Sessenta e seis espalhadas pelo 
nosso hotel. Eu fazia o trabalho após o expediente da emprei-
teira. Hitobashira, com certeza você sabe do que se trata, não 
é? Uma antiga tradição dos meus ancestrais. Salomão disse que 
você nos entenderia — Junji pegou as fotos de volta.

— Construir fortifi cações com corpos humanos era uma 
técnica usada na Idade Média no Japão. O sacrifício humano 
era usado como oração aos deuses para que eles protegessem as 
edificações. Os humanos eram enterrados vivos como sacrifícios 
e se transformavam em parte das construções. E você fez isso em 
pleno século XXI. Isso é fabuloso! Mulheres, crianças, homens. 
Você enterrou uma quantidade absurda de pessoas vivas nessas 
construções. É uma obra perfeita.

— Neil, bem que Salomão disse. Você é fantástico! Agora, 
vamos. Me diga. Quantos olhos você coleciona em seu legado?

— Sessenta e cinco pares.
Alan, Howard e Junji arregalaram os olhos.
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— Como não conhecemos você antes, meu garoto? — Alan 
batia palmas.

— Pode nos vender sua coleção? Pagamos o que quiser — 
Howard tamborilava os dedos na mesa.

— Escuta, rapaz, dinheiro não é o problema. Mulheres, 
sexo, o que você quiser. Venda-nos esses olhos — Junji recortava 
uma face sádica e ansiosa.

— Eu quero morar neste hotel — respondeu Neil sem he-
sitar.

— Aqui? Com a cifra que você pedir pode comprar o seu 
próprio hotel. Por que aqui?

— Junji seu nome, certo? Esse trabalho é fabuloso. Se eu 
morar neste lugar, eu sinto que posso melhorar muito mais mi-
nha arte. Nunca nada me inspirou tanto como essas colunas.

— Então nos deixe ver suas peças! — Alan batia palmas.
Com muito cuidado e capricho, Neil colocou os pratos de 

lado, deixando muito espaço na mesa. Colocou a mala em sua 
frente e abriu. A mala tinha três andares retráteis que apareceram 
conforme ia se abrindo. Os olhos estavam em perfeito estado, to-
dos cristalizados em resina transparente. As diversas nuances de 
cores entre o verde e o azul, assim como o castanho e o preto, hip-
notizaram os olhares dos três sócios que estavam grudados, ba-
bando naquele que Neil considerava ser sua maior obra de arte.

— Então eu lhe proponho uma missão — Junji salivava de 
alegria.

— Missão?
— Você pode fazer a sua arte em um dos meus quartos. 

O quarto 15, um quarto prateado, belo, maravilhoso. Decore o 
quarto com esses olhos, como você quiser. Faça a sua arte. E en-
tão você pode morar nele, para sempre. Providenciamos prote-
ção contra a polícia e qualquer entidade governamental. Você se 
tornará um homem livre! O que acha?
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Neil gargalhou. Era uma oportunidade e tanto. Podia con-
tinuar matando, e fazendo seu trabalho para os mercenários da 
Black Lett er e ainda ter liberdade de ir e vir sem ser incrimina-
do. Sua coleção de olhos arrancados ao desespero de suas víti-
mas teria um lugar decente para morar. Um hotel revestido de 
corpos humanos e seus amados olhos. Tudo de que seu coração 
mais precisava naquele momento. Trocou olhares com Salomão, 
o acordo era sério. Aqueles três empresários eram tão obscuros 
quanto ele.

— Trato feito. Mas eu só deixo minha coleção aqui quando 
o quarto estiver disponível. Espero que assim eu conquiste a mi-
nha privacidade.

— Você terá, meu jovem. Você terá… — Junji apertou as 
mãos de Neil, fi rmando o acordo.

A noite terminou mais tarde com mais macarrão, bifes 
malpassados e manjericão.

 


King Edgar Palace jazia no centro velho da cidade de São 
Paulo. A capital caótica de prédios e carros havia recebido mais 
uma obra de arte moderna. Mesmo depois da explosão do hotel 
antigo, King Edgar Palace ressurgiu, trazendo o melhor da arqui-
tetura moderna e todo o conforto que um grande hotel poderia 
proporcionar.

O que está oculto nessa grande arquitetura é um mistério 
obscuro de cadáveres e práticas incompreensíveis que a bondade 
humana jamais poderia conceber.

Deitado em seu quarto, admirando os sessenta e cinco pares 
de olhos que adornavam todas as paredes de seu aposento, Neil 
podia sentir-se em paz. Os olhos piscavam, reviravam, estavam 
vivos. Era um estado de gozo tão profundo que não se cabia 



King Edgar Palace

40

de felicidade. Sentia-se em paz naquelas paredes. Encontrou 
pessoas sombrias tão belas quanto ele. Realmente estava em paz. 
Em paz e faminto. Percebeu sua fome às onze da noite. Ficou 
tão absorto contemplando a magia daqueles olhos revividos, que 
esqueceu de comer.

A campainha tocou três vezes. Era o serviço de quarto com 
o seu suculento bife malpassado ao molho madeira e uma gar-
rafa de vinho tinto seco. Todos os olhos se fecharam quando In-
grid, a gerente, entrou no quarto. Era como se nunca tivessem 
existido. Esconderam-se da visita.

Naquela noite, a gerente fez questão de trazer pessoalmen-
te o jantar ao mais novo morador. Olhou para o seu relógio de 
pulso umas seis vezes antes de servir o jantar na mesa de centro. 
Após arrumar a mesa, Ingrid sorriu.

— Falta um par — disse ela, calma e serena.
— Desculpe-me, querida. Mas não entendi — será que ela 

sabia sobre os olhos? A gerente vivia de conversa com Junji. Será 
que ela também sabe sobre as loucuras daquele hotel?

— Neil, meu honrado hóspede, só vejo sessenta e cinco pa-
res de olhos nestas paredes. Falta um para completar sessenta e 
seis. A mesma quantidade de colunas no hotel.

Neil gargalhou. Então ela sabia… 
— E daí? Estou contente com eles. Muito obrigado… 

Ingrid, acertei? Agora pode se retirar.
— Você está contente, Neil, mas nós não. Faltam olhos nes-

te aposento. Um par. Olhos negros, lúcidos, poderosos, olho que 
já viram de todo o mal deste mundo.

— Nossa, senhorita! Verdade? E onde posso encontrá-los? 
— perguntou Neil, zombando.

— Meia-noite, querido hóspede. Desfrute seu jantar. E, 
quando o relógio tocar meia-noite, os últimos olhos estarão aqui 
para completar a coleção. Boa noite…
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Ingrid se despediu, deixando para trás o hóspede que não 
foi nem um pouco com a cara da gerente.

— Mulher maluca! Amanhã converso com Junji sobre isso. 
Agora, vamos comer!

Faltava um minuto para a meia-noite quando Neil termi-
nou de devorar o bife e a entornar a garrafa inteira de vinho. 
Então, o relógio tocou.

Doze batidas.
A luz do quarto se apagou. Neil cuspiu injúrias. O quarto 

foi tomado por uma corrente de ar fria. Cuspiu mais injúrias. En-
tão tudo ao seu redor se calou. O som dos carros do lado de fora 
cessou. Nem o vento Neil ouvia mais.

Um rosnado rompia debaixo da cama. Neil correu para a 
porta de saída aos solavancos. Tentou abrir a porta, mas falhou. 
Chutou o sistema de cartão da chave da porta, mas ela não se 
abria. Pela primeira vez em toda sua vida, sentiu medo. Algo 
emanava bruscamente da cama. Algo que deixava o seu coração 
de assassino em pânico. Tinha algo em seu quarto com o que 
não sabia lidar. Era diferente, era uma presença que lhe tirava o 
fôlego e o deixava sem forças nos joelhos para se manter em pé.

Então aconteceu.
Preso contra a parede, Neil sentiu duas garras cravando 

em seus olhos. Gritou, agonizou, mas nada de a porta ou alguém 
o socorrer. Neil resistia contra a criatura que arrotava em seus 
ouvidos enquanto rasgava-lhe a pele.

Depois de berrar, começou a gargalhar. A dor e a 
adrenalina geradas pelo medo lhe davam um prazer que nunca 
tinha sentido antes. O sentimento de impotência e o coração 
explodindo lhe traziam níveis de excitação que jamais pôde 
obter quando arrancava a vida de suas vítimas. E os olhos aos 
poucos foram sendo arrancados enquanto gritava e gargalhava. 
Os gritos e a agonia da dor traçavam em sua mente um fi lme, 
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uma recapitulação de todas as atrocidades que cometeu até ali. 
Era como se todos os assassinatos cometidos lhe viessem à tona e 
o sentimento de medo, dor e insanidade o acometessem de uma 
vez só.

Então o fi m.
Depois de uma guerra de ego e prazer, os olhos foram ar-

rancados. E os sessenta e seis olhos completavam as paredes, 
combinando assim com as colunas do hotel. Neil, o assassino 
mercenário, já não existia. Sua existência fora apagada e seus 
olhos completaram a maior de suas obras de arte.

Eram duas da manhã quando Howard, Alan e Junji olha-
vam para o cadáver de Neil. No chão, traçadas com sangue, es-
crituras forravam o quarto todo.

— Completamos mais um sacrifício — Alan suspirou.
— Esse foi o mais difícil. O Salomão acabou se transfor-

mando em seu Judas. Quem diria que esse assassino, além de ter 
parte em nosso ritual, também seria um sacrifício. Economiza-
mos dinheiro e energia. — Howard acendeu um cigarro.

— Mande Ingrid levá-lo ao quarto 13. Vamos ver se este 
sobe aos céus ou ressuscita ao terceiro dia — Junji massageou a 
nuca.

— Se ele ressuscitar, poderá liderar os Imp. Não aguento 
mais aqueles diabretes aprontando em vez de trabalhar — Ho-
ward bocejou.

Este quarto está pronto. Vamos para o próximo. Ainda te-
mos muito no que trabalhar — Junji estalou o pescoço.

Os três empresários saíram do quarto. Mais uma noite co-
mum no hotel.

Dizem que naquele corredor, de dentro do quarto 15, até 
hoje uma voz masculina cantarola a Gloomy Sunday à meia-noite 
e muitos hóspedes sentem que estão sendo observados.

Alguns deles nunca mais voltaram para casa...
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Quarto 174 
Canção do oblívio

Isaque Q. M. Lazaro
 
O estouro grave do trovão a despertou, vibrando as janelas 

como se o próprio céu caísse, levando o mundo inteiro abaixo.
Ilyana estremeceu sob os lençóis e, com os olhos ainda sela-

dos pelo sono, tateou a cama buscando o calor aconchegante do 
noivo. Suas mãos preguiçosas percorreram o colchão, mas tudo 
que ela encontrou foi um vazio gelado.

Estava desnorteada. Há poucos instantes o escurinho era 
morno e aconchegante, e as gotas da tempestade tamborilavam 
suavemente na janela. Seu co rpo relaxava com o sussurro monó-
tono e gostoso, interrompido apenas pelo ocasional trovão, so-
litário e distante em algum ponto do céu. Mas agora a vastidão 
preta diante de seus olhos era incômoda, invadida por uma brisa 
impiedosamente fria. A garota ergueu o tronco nu, buscando em 
vão pela silhueta de Lucio. Seus olhos escanearam os arredores 
com toda a atenção que uma pessoa recém-acordada consegue 
ter, mas não foram eles que o encontraram. Foram seus ouvidos.

Um sibilo tímido e inconfundível, vindo de algum ponto 
entre sua esquerda e o infi nito. O som metálico vagaroso cantado 
quando os dedos dele percorreram a extensão do braço do vio-
lão; o cantar quase mudo da pele deslizando no aço das cordas.

Com uma meia-mordida de lábios escapando do sorriso, 
ela se ajeitou na cama, e o escuro cedeu para suas pupilas uma 
breve visão da silhueta do noivo. Ele sentava-se num banquinho 
acolchoado de couro, de costas para ela e de frente para a janela, 
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o olhar provavelmente perdido na imensidão da cidade lá em-
baixo. Perdido em luzes urbanas. Perdido no brilho das estrelas. 
Perdido na inspiração; perdido em si mesmo.

Três notas melancólicas fl utuaram pela escuridão do quar-
to, leves como plumas que se escondiam da tempestade violenta.

Seu coração não acelerou com a alegria (ela tinha medo de 
o som desconcentrar seu amado), mas ela estava lá, uma chama 
tímida que começava a crescer. Ainda se lembrava dos olhos cho-
rosos traindo a boca dele quando dizia que estava tudo bem e 
que estava apenas cansado. Do desespero do pobre músico quan-
do os meses se encolheram para semanas restantes até a entrega 
de sua nova composição, e dos rosnados de frustração quando 
qualquer tentativa de originalidade acabava com seus dedos mi-
metizando Led Zeppelin, Queen, ou qualquer outra banda que 
em sua adolescência o fez se afastar das carreiras tradicionais e 
arriscar tudo, buscando seu grande sonho.

Mas isso teve seu preço. E quando as semanas se afunila-
ram para dias, e o desespero de Lucio saltava de sob a pele, a luz 
veio na cabeça de Ilyana. Certa noite, menos de uma semana an-
tes da entrega da melodia para o agente, ela o convidou para pas-
sar o fi nal de semana longe de casa e do estúdio. Talvez relaxar 
o ajudasse a pensar melhor e — quem sabe — até mesmo algo 
na noite poderia inspirá-lo. Então ela reservou um bom quarto 
de hotel no centro da cidade e começou a pesquisar bons bares, 
cinemas, até mesmo uma lingerie nova, adornada com rendinhas 
verdes…

E agora lá estava ele, empunhando o instrumento que 
passara a evitar, testando pequenas notas perdidas entre o grito 
do vento e o som da chuva. Um relâmpago silencioso delineou 
a forma nua dele enquanto sentia as primeiras notas da corda 
mais grave. Houve um breve instante de silêncio apreensivo 
enquanto a nota se desfazia na tempestade. O tempo se arrastou, 
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cada longo segundo levado pelas gotas que açoitavam a janela, 
até que ele relaxou os músculos dos ombros, entregue, e um 
primeiro acorde do violão ecoou pelo quarto.

A nota triste perdurou por alguns segundos e a própria 
chuva pareceu diminuir a intensidade, em antecipação à melo-
dia que começava a se formar quando os dedos da mão direita 
de Lucio tentaram aquele mesmo acorde musical mais algumas 
vezes, num ritmo que começava a intensifi car. Ilyana já estava 
acordada e atenta, encantada pela beleza de ver a arte se formar 
daquele jeito único e espontâneo. Desde o teatro no fi nal da tarde 
até o amor que fi zeram poucas horas antes, era tudo perfeito. Por 
tê-lo trazido até ali, sentia-se parte daquele progresso, daquela 
vitória. Sentia enfi m que não era um peso na vida dele, uma ân-
cora para seu gênio musical. Talvez ela pudesse até mesmo se 
considerar parte daquilo tudo.

Então notas mais agudas começaram a dançar pelo quarto. 
Se o ambiente esfriara ou ela se arrepiava com o tom da música, 
Ilyana não tinha certeza, mas algo na fundação daquela melodia 
era diferente. Acompanhando a harmonia, cada vez mais crescia 
a sensação de que aquela combinação de notas não tinha relação 
com nada que jamais tivesse sequer escutado. Grave e agudo, o 
violão cantava, alternando acima e abaixo; abaixo e acima, emi-
tindo sons estranhos e ríspidos que enchiam a garota de apreen-
são e deslumbre.

Na verdade, não apenas ela parecia tomada pela melodia 
excêntrica, mas os metais das gavetas e lustre trepidavam em 
uníssono com as notas mais graves, como se a melodia que ia se 
formando conquistasse o próprio quarto do hotel; e seus objetos 
— na mente trapaceira da garota — começassem a vibrar, satis-
feitos com o tom que reverberava no ambiente.

Um trovão bradou lá fora, como se desafi asse a música que 
Lucio compunha, e ele respondeu atingindo as cordas com mais 



King Edgar Palace

46

força. Então os dedos do rapaz dedilharam as cordas; subindo e 
descendo escalas de notas uma atrás da outra, completamente 
desconexas, formando uma cacofonia agressiva, confusa e per-
turbadora. Uma nota desgrenhada se conectava à próxima, e os 
estilhaços de música começavam a se conectar como um calei-
doscópio insano. O vento glacial se espremia em jorros violentos 
através das frestas da janela, e as notas vinham e iam, mais e 
mais fortes, mais e mais selvagens, e lentamente o espelho oval 
no corredor começou a girar em seu próprio eixo. As cortinas não 
se agitavam com o vendaval que invadia o quarto; elas drapeja-
vam, suaves e fantasmagóricas, e certamente Ilyana teria gritado 
e fugido, pálida e apavorada, se não fosse algo muito mais per-
turbador logo a seu lado esquerdo.

Um tom. Um único som sendo prorrogado ao infi nito. 
Uma nota musical completamente diferente de tudo que ela já 
ouvira, um som que jamais deveria ser feito por um violão ou 
qualquer outra coisa neste mundo ecoava pelas paredes do quar-
to. Um som que a enchia com um pavor sem forma, uma sensa-
ção amarga e apreensiva de insignifi cância que ela não conseguia 
assimilar; e outra nota impossível arranhou suas entranhas e seu 
cérebro, embrulhando seu estômago, e a jovem levou ambas as 
mãos contra a própria cabeça pulsante, instintivamente pressio-
nando os joelhos contra o peito magro.

A melodia recomeçou. Como se a tempestade parasse 
de sussurrar, sendo pouco além de um espectro mudo e vento 
cortante, o violão era a única coisa que existia, despejando sons 
estranhos; sons que nenhum ouvido humano jamais deveria 
ouvir. Uma melodia alquebrada e esquizofrênica, que, mais as-
sustadoramente ainda, não era desgostosa. Muito pelo contrário, 
ela tinha uma forma única e fascinante, vibrações inconcebíveis 
que reverberavam no corpo da garota, vibrações que não tinham 
nada de humano, nada de natural.
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Então a janela se abriu, num estrondo repentino, seus vi-
dros quicando contra as paredes enquanto o frio e o vendaval 
violavam o quarto, agitando e erguendo tudo numa espiral gela-
da como a morte, enquanto as cortinas fl utuavam, independentes 
da gravidade, e as gavetas abriam e fechavam, tamborilando no 
ritmo da melodia. E ainda mais horrível foi quando um relâm-
pago mudo e pálido iluminou o rosto de Lucio, mais apavorante 
do que qualquer som; do que qualquer assombração, pois agora 
Ilyana podia ver a expressão em seu rosto, e lá nada havia além do 
mais completo pânico. A chuva e as lágrimas escorriam ao longo 
rosto imóvel e deformado pelo pavor; os dedos desafi avam qual-
quer resquício da anatomia humana, atingindo cordas e casas que 
nunca deveriam ser tocadas simultaneamente pela mesma mão.

Ela sentiu a bílis ardendo seu caminho esôfago acima. 
Quente e amarga.

Só então o corpo de Ilyana reacendeu seus instintos, e ela 
se pôs a correr. Para onde, ela não sabia, pois não só o escuro 
reinava novamente ao seu redor, mas a música, hipnotizante, era 
muito além do que conseguia processar. Os sons impensáveis 
tremiam dentro dela, rachando toda a perspectiva de existência 
que um dia tivera. Seus passos não eram mais sentidos e o escuro 
deixava de ser um conceito, pois seus sentidos falhavam e vol-
tavam, se aguçavam, derretiam uns sobre os outros, tremendo, 
rodando, uivando, dançando doendo rasgando gritando quebrando. 
E do fundo de sua alma vinha uma voz, um som que não era um 
som. Uma vibração que apenas uma mente à beira do precipício 
poderia travestir como som, como música. Como um grito.

Ela recuperou os sentidos. Gritava. Nua. Garganta, braços 
e pernas enrolados pelo lençol. Imobilizada contra a parede. As 
gotas da tempestade apedrejavam Ilyana e Lucio, que continua-
va a tocar com olhos distantes e envidraçados. As notas musicais 
se enfrentavam numa cacofonia horrível e maravilhosa, e as pa-
redes pulsavam, rítmicas e obscenas. 
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Suas gavetas e portas batiam no ritmo, as janelas estalavam 
como pratos e os móveis contrabaseavam a música, arrastando-
-se lenta e ritmicamente para lá e para cá. Todo o quarto esbaru-
lhava numa grande orgia mecânica e cega de sons residenciais, 
formando uma sinfonia muito além da concepção humana, uma 
canção sofrida e terrível que tentaculava pelo quarto, engolindo 
tudo lá dentro.

O ar pesava, amargo com a loucura e maldade. A televisão 
ligou. Nela, um borrão que lembrava um rosto cinza e horrível 
tremia, murmurando baixo. Os vértices entre as paredes e teto 
dobravam-se para dentro e esticavam-se em diferentes alturas 
e larguras, assumindo formas e proporções alheias a tudo neste 
mundo; formas que zombavam da geometria.

Mas, por misericórdia, através do véu de lágrimas, Ilya-
na não via nada além de seu amado Lucio, seu pobre Lucio, que 
sofreu tanto, que estava tão perto do sucesso; e agora era usado, 
violado por aquele quarto maldito. Se não fosse a culpa que aperta-
va seu peito, teria tentado escapar das amarras do lençol para ape-
nas fugir, apenas para seguir seu instinto de sobrevivência. Mas 
se havia algo tão grande quanto a loucura gelada daquele lugar, 
maior do que seu amor-próprio, era o peso em seu coração. Lá no 
fundo, Ilyana sabia que tinha arrastado ambos para o matadouro.

Ela tentou se forçar contra aquelas amarras. Xingou e chu-
tou, e se debateu e gritou, e chorou, e praguejou e se desesperou, 
implorando por um socorro que nunca, nunca viria. Ela forçou o 
máximo que seu corpo magro e congelado conseguia, mas os len-
çóis, vivos, apenas a apertaram, e mais; mais; mais, até o ar travar 
em seu pescoço e suas juntas fi carem à beira do deslocamento, e 
então, num só movimento, ela foi arremessada contra o chão.

Sua visão escureceu. Não respirava. Encravou as unhas no 
tapete. Rastejava devagar. Doía tanto. Estava devagar demais. 
Precisava ser mais rápida. Mas seu corpo não obedecia. Arrastava-
-se na direção de Lucio. Seu Lucio. Tão perto agora. Tão perto…
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Seus tímpanos zumbiam. A dor abafava a música. O ar não 
entrava nos pulmões. Só o gelo da tempestade, o fogo de suas 
costelas quebradas. E as lágrimas, que escorreram delicadas por 
um longo segundo, até serem forçadamente secas quando o len-
çol voltou a atacá-la, esfolando seu rosto no carpete; brutalizan-
do a jovem contra o chão e as paredes.

Aquelas notas disformes continuavam a ressoar, enquanto 
o quarto se dobrava e desdobrava em direções que não existem, 
dançando para aquela música caótica, cheio de malícia e gula 
enquanto o teto se deslocava, mole e pegajoso, em direção ao 
casal. Os dedos sangrentos de Lucio dedilhavam o violão em úl-
timos acordes exaustos que rachavam todos os vidros do quarto, 
apenas para a nota seguinte recuperá-los como se o tempo vol-
tasse para trás. O rosto de Ilyana grudava de secreção nos fi os do 
carpete, carne viva ensanguentada contra tecido, e, ao olhar pela 
janela através do choro e do medo, ela teve quase certeza de que 
ao longe, muito, muito além da tempestade, as próprias estrelas 
assistiam à composição desgraçada que tocava naquele quarto, 
como uma plateia cruel, invejosa e faminta.

Era frio, e escuro, e malévolo, e sem fi m.
E como o arco de um violino, Ilyana era esfregada no car-

pete e jogada contra os móveis, seu frágil corpinho se desmon-
tando; afogada e se desfazendo em toda a miséria ao seu redor. 
Então o lençol, enrolado em seus pés e rosto a ergueu no ar e a 
esticou; e esticou, e mais, e mais, e mais.

Ilyana gritou um grito do fundo de sua alma, um grito que 
subiu do estômago e rasgou a garganta. Um grito do fundo de 
sua existência, um grito cristalino de pavor, desespero e dor, en-
quanto tudo ao seu redor grunhia e se embrulhava para dentro 
em entropia, lento e perverso, e os ossos de suas costas dobra-
vam numa direção que jamais foram projetados para dobrar.

E uma grande e dolorida sequência de estalos encerrou a 
performance. O silêncio enfi m reinou.
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O mais misericordioso sobre aquele momento é que a dor 
de Ilyana acabou. A verdade sobre o que aconteceu com o jovem 
casal, e o destino repulsivo e blasfemo dos seus corpos, apenas 
aquele quarto sabe, e esses segredos estão mais seguros assim, 
onde ninguém jamais ousará buscar.

No entanto, o mais cruel não foi o fi m trágico de Lucio e 
Ilyana, um casal tão jovem e cheio de planos. Não foram as lá-
grimas de suas famílias diante do desaparecimento dos dois, ou 
a ausência de traços e informações naquele quarto impecável 
(apesar de alguns hóspedes vizinhos ainda ocasionalmente se 
queixarem de músicas, batidas e outros sons menos explicáveis 
através das paredes). O mais cruel é que, em seu último instante 
de existência, Ilyana não foi tomada por culpa, por pensamentos 
sobre a família, seu noivo ou sequer o medo da morte e das coi-
sas inexplicáveis diante de seus olhos. Não, o mais cruel é que, 
em seu último suspiro antes do fi m, ela fi nalmente percebeu que 
sua dor, seu desespero e seus gritos apavorados compunham 
mais uma parte daquela orquestra insana e babélica.

Ela tinha o papel principal naquilo tudo.
E, para seu horror fi nal, ela achou isso lindo.
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Quarto 168 
Borboletas no paraíso

L. F. Perugia

Por que estás tão 
longe de me salvar?

Salmo 22

Já é tarde, já é muito tarde para voltar atrás. O relógio 
na parede diz dez e meia, mas tenho impressão de que ele está 
quebrado há uma eternidade. Não faz diferença. Olho para mi-
nha garrafa de uísque, ou para o que ainda resta dela, não há 
esperança. Sem pressa, emborco mais uma dose. Quente, muito 
quente. O ar não funciona. A iluminação é ruim. Decoração pre-
cária. Mas que merda de hotel quatro estrelas é esse?

Talvez tenha escolhido mal o quart o, essas coisas aconte-
cem.

Ligo para a recepção. O telefone cor de creme é velho, mui-
to velho, com teclas grandes, enormes. Santo Deus, estamos em 
dois mil e dezessete. Espero alguns longos segundos até ser aten-
dido.

— Pois não?
É uma mulher do outro lado da linha. Sua voz está abafada, 

alguns ruídos estáticos arranham os meus tímpanos. Puta merda, 
ela deve estar falando do outro lado do mundo. Uma pequena 
aldeia do Himalaia, talvez. 

— Docinho, tem alguma coisa errada com meu quarto.
— Pode ser mais específi co, senhor? — a voz quase robótica.
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— Sabe como é, o anúncio de vocês é bem diferente da 
realidade.

— Não há nada de errado com seu quarto, senhor.
— Tudo bem, eu entendi o seu jogo.
— Não há nenhum jogo.
— Eu sei que não, docinho. Agora, será que pode mandar 

mais uma garrafa de água, digo, uísque pro 168?
— Estará aí em alguns minutos, senhor.
Desligo o telefone. Sirvo mais uma dose. A última da gar-

rafa. Eu sei que ando bebendo demais, não me culpe, em meu 
lugar sobriedade não é uma opção.

Caminho até a pequena varanda. Passos moles. O ar está 
úmido. Céu fechado, sem estrelas. Breve deve chover. Aquela 
chuva típica de São Paulo, sabe? Bem, acho que ninguém se im-
porta. Então eu sento sobre o parapeito e olho para baixo, é uma 
longa queda do décimo sexto andar. Quedas são sempre uma 
faca de dois gumes, pule de pouca altura e em alguns dias você 
acordará em uma UTI todo quebrado e sendo alimentado por 
uma sonda que vai direto ao seu estômago. Agora, pule exata-
mente de onde estou e o trabalho estará feito. Simples, rápido, 
mas provavelmente não indolor. 

Deveria haver um manual para os suicidas. 
Bebo, então, a minha última dose. Como sempre, a última 

é sempre a mais depressiva. Volto para dentro. As luzes piscam, 
uma, duas vezes. O telefone toca. É um som triste, prolongado, 
quase medonho. Mas que lugar dos infernos!

Atendo.
— Onde está minha bebida!?
Apenas ruídos.
— Alô? Alguém aí? A-LOOOU?
Ruídos intermináveis.
— Bando de incompetentes.
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— … pa … pap … pa-pai …
— S-sofi a?
— … papai… as borboletas estão tão lindas hoje…
— Impossível! — respondo completamente perplexo.
— … papai… por que não me salvou?
— Meu Deus, Sofi a, você está aí? Me responda, por favor!
— … sal… ve… -me…
— SOFIA!!!
Ouço um longo bipe indicando que a ligação foi encerrada.
Tremendo, deposito o telefone de volta ao gancho. Espas-

mos percorrem todo o meu corpo. Dentro de mim, uma enorme 
mistura de náusea e afl ição começa a tomar forma. Um terror 
quase palpável. Caminho até o banheiro tremendo, cambaleando, 
escorando-me nas paredes. Visão turva. Suor abundante escor-
rendo pela fronte. Abro a porta desajeitadamente e desabo sobre 
o vaso sanitário. O edifício todo deve ter me escutado vomitar.

Alguns minutos depois, ainda estou caído no chão do ba-
nheiro quando ouço batidas à porta. São pancadas fracas, sem 
entusiasmo, como um cachorrinho arranhando as unhas na ma-
deira.

Repondo que já estou indo.
Levanto com difi culdade. Jogo um pouco de água na cara. 

Meu refl exo no espelho encardido revela que a situação é pior 
do que parece. A porta recebe mais uma saraivada de golpes. O 
pilantra parece estar com pressa.

— SANTO DEUS, UM HOMEM NÃO PODE CAGAR EM 
PAZ!?

Caminho até a porta e a abro com um golpe de força. Um 
rangido horrível. A minha frente está o mensageiro do hotel. Um 
anão cego de um olho. Traja um colete vermelho impecável e 
gravata borboleta. Veio trazer o meu uísque. Péssima, péssima, 
péssima hora. 
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— A sua bebida, senhor — a voz esganiçada, quase cômica.
Olho para a garrafa equilibrada de forma magistral sobre 

a bandeja. O rótulo diz Burning Butt erfl y. Gozado, nunca vi essa 
marca. 

— Senhor, a bebida — resmunga o camaradinha, demons-
trando impaciência. 

Pego a garrafa sem o menor entusiasmo. Está gelada, no 
ponto certo. Pequenas gotas escorrem pelo recipiente de vidro. 
Aquele horrendo olho branco a me fi tar. É como se o mundo 
todo coubesse naquele pequeno e opaco globo sem vida. Terrí-
vel, absolutamente terrível.

— Adeus, cavalheiro. 
— Adeus?
Sem maiores explicações, o pequenino dá as costas e sai 

bamboleando pelo corredor. As perninhas tortas, arqueadas, 
mas, ainda assim, funcionais. Fico imaginando aonde eles con-
tratam tanta gente esquisita. 

A porta do elevador se abre. O mensageiro entra no peque-
no espaço retangular. A porta lentamente se fecha. Aquela boqui-
nha torta se contorce em uma última frase, quase imperceptível. 

A borboleta indica o caminho.
Mas que caminho? Sinto que a minha vida fi nalmente che-

gou a uma espécie de beco sem saída.
De volta ao quarto, coloco a garrafa sobre a pequena mesa 

de centro e deixo o corpo cair sobre a poltrona ao lado. Flashes de 
um trauma passado invadem minha mente. É como um sonho 
ruim que me persegue por todas as noites, implacável. Lembro-
-me, então, daquele dia ensolarado, dos pássaros cantando, a na-
tureza prosperando em meio ao concreto. As risadas, os balões 
coloridos, o cheiro de pipoca. As borboletas. Pequenos demônios 
de asas. Então o barulho dos freios ecoa em minha mente. O im-
pacto, o maldito impacto. Não quero me lembrar. Deus, poupe-
-me desse sofrimento. 
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Abro a garrafa e viro um bom trago em desespero. A bebi-
da desce de forma violenta. Eu estou em uma fl oresta na Nova 
Guiné. Está chovendo e a sensação térmica é de quarenta graus. 
Mosquitos voam em volta de minha cabeça. É um ótimo dia para 
uma caminhada. Prepare-se para uma jornada sem volta para as 
profundezas de sua fl oresta interior. 

Quando acordo, já é madrugada. Uma fina chuva cai do 
lado de fora. Em algum lugar acima de mim, algum vizinho es-
cuta uma música barulhenta, um violão meio bizarro com umas 
batidas malucas e uma moça berrando algo. Olho para a garrafa 
tombada em cima da mesa. Metade do líquido escorreu e en-
sopou o tapete. Minha cabeça dói. Procuro um cigarro em meu 
bolso. Nada é encontrado. Minhas mãos tremem, sinto estar pró-
ximo de um colapso. 

Uma pequena borboleta azul entra voando pela sacada. 
Traz consigo o vento frio e pequenas partículas de chuva. Suas 
asas se movimentam de forma elegante. É uma dança hipnótica, 
e eu estou hipnotizado. 

Um minuto depois ela pousa sobre a garrafa de uísque 
tombada. Uma visão quase mágica.

As luzes piscam não uma, não duas, mas várias vezes até 
fi nalmente se apagarem. Por um momento a escuridão. O silên-
cio. O vazio. A amargura que lentamente preenche o aposento. 
Um minuto depois uma pequena luz de emergência se acende 
no centro do ambiente. Um vermelho bruxuleante. A borboleta 
ainda está por ali, sobre a garrafa. Bela, inerte e maldita.

Borboletas… destruíram minha vida.
Retiro o telefone do gancho. Completamente mudo. O ho-

tel todo está mergulhado em um silêncio sepulcral. Sufocante. O 
ar está pesado, quase intragável. Abro dois botões da camisa na 
esperança de aliviar o terror. Perda de tempo. Então uma batida 
seca é desferida de algum lugar do recinto. 

Onde?
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A imaginação pregando peças.
TUMP! TUMP!
Olho para o pequeno armário ao lado da cama. Não pode 

ser possível. Os golpes ecoam, desta vez mais altos.
TUMP! TUMP! TUMP!
Mas que merda. Tento me aproximar com cuidado. Deva-

gar, bem devagar. Ofegante. Coração quase saindo pela boca. 
TAP! TAP! TAP! TAP! TAP! TAP! TAP! TAP! TAP! 
Os golpes agora soam desesperados. Agoniantes. Chacoa-

lham o móvel. Uma sensação terrível toma conta de mim. A sa-
liva espessa, como se a boca estivesse cheia de serragem. Então 
veio o grito. Estridente. Ensurdecedor. Saído das profundezas 
do inferno.

— POR QUE NÃO ME SALVOU!!!
Abro a porta desesperado. Vazio. Absolutamente vazio. 

Então eu desabo e choro copiosamente. Em um piscar de olhos 
sou transportado de volta para o dia que por tanto tempo tentei 
apagar. É uma tarde ensolarada e Sofi a está comigo, no parque. 
Eu lhe compro alguns balões bem grandes. Ela está crescendo 
rápido. Breve completará quatro anos. O sol está baixo, mas o 
calor ainda não deu trégua. Nessa época, eu era um homem feliz. 
As coisas possuíam algum sentido. Então a minha garotinha me 
indica algumas borboletas voando em tremenda algazarra sobre 
a grande relva verde.

— Papai, as borboletas estão tão lindas hoje!
Eu lhe digo que sim, que de fato estão. Ela olha admirada 

para aqueles pequenos seres alados e pergunta se pode brincar 
com elas. 

— Por que não — eu respondo. — Apenas fi que onde o 
papai possa vê-la. 

O que aconteceu a seguir não pode ser explicado. Em al-
gum momento, Sofi a começou a perseguir uma borboleta. Saiu 
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dos limites do parque. Atravessou a rua sem olhar e foi atropela-
da. Tudo que eu pude escutar foi o terrível barulho da frenagem. 
Aquele barulho horrendo me atormentou por anos. 

Então Sofi a estava lá, estirada no chão. O sangue escorria 
de seus ferimentos. Curiosos se ajuntavam para ver o ocorrido. 
O motorista atrás do volante, em estado de choque. A noite não 
demoraria a cair. Eu me ajoelho ao lado de Sofi a, sem saber o que 
fazer. Ela respira com difi culdade. A vida tão frágil. Tremendo 
e tremendo. Um maldito pesadelo. Então ela me estende a mão 
pequenina e, docemente, diz:

— Eu peguei… a borboleta mais bonita… de todas.
Ao abrir a mão ensanguentada, uma enorme borboleta 

azul levanta voo. Alto, alto, muito alto. Aquelas asas azuis vo-
aram para longe, para as bordas do céu, mas a borboleta não 
partiu sozinha, levou consigo minha pequena Sofi a. 

Desde então, a culpa me corrói as entranhas. Eu não pude 
salvá-la. Justo eu, que deveria ser o seu herói, agora não sou 
nada. Passo os dias bebendo. Fumando. Usando merdas que não 
injetariam num cavalo. Dopado demais para encarar a realidade. 
Quando a vida perde o seu sentido, só há uma saída possível, 
você sabe do que estou falando.

Já são cinco da manhã. A energia retorna de supetão. Não 
faz diferença. Engulo o choro. Meus olhos doem. A dor já não as-
susta tanto assim. Realizo uma força enorme para me pôr de pé, 
mas no processo meu corpo desaba sobre a mesa de centro. Ela 
se parte em dezenas de pedaços disformes. Meu corpo fica ali, 
inerte, ofegante. A borboleta azul pousa sobre meu nariz. Uma 
beleza indescritível. 

Tento capturá-la, em vão. 
A criatura bate as asas freneticamente e descreve pequenos 

círculos no ar. A imagem do mensageiro cujo olho tudo devora 
me vem à cabeça.
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A borboleta indica o caminho.
Sim, há um caminho, um último caminho, e eu sei bem 

como trilhá-lo.
Sem hesitar, meu corpo consegue se reerguer. Robotica-

mente, eu sigo a borboleta até a sacada. Passos lentos. Arrasta-
dos. Não tenho mais o mínimo controle sobre o meu organismo. 
A borboleta agora paira a alguns metros da borda. Eu olho para a 
cidade lá embaixo. Um carro fura o sinal vermelho. Pessoas vol-
tam a ganhar as ruas com seus guarda-chuvas sem graça. Abaixo 
de mim, em algum lugar eu escuto, ainda que timidamente, O 
canto do Cisne, de Franz Schubert. Sem a menor preocupação, eu 
me penduro sobre o parapeito. É incrível como dá para ver quase 
tudo aqui de cima. Meus joelhos tremem. A borboleta descreve 
círculos e piruetas a um braço de distância. Há magia em sua 
dança. Então, sem hesitar, eu estico o braço direito. No limite da 
vida. Eu posso tocá-la. Mas não é o sufi ciente. Nunca é o sufi cien-
te. Então, estico meu braço mais um pouco. Mais um pouco. Só 
mais um pouquinho e…  

VAPT! 
Consigo capturá-la na palma de minha mão. 
Sem mais delongas, eu volto para dentro do recinto. 
Não, eu não serei parte dessas estatísticas. Eu não serei 

mais uma notícia esquecida de jornal. A minha redenção começa 
agora, não tente me impedir.

E quer saber de uma coisa? Eu sempre sonhei em conhecer 
a Índia.
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Quarto 115 
Os dois lados da parede

Amanda Leonardi

I — Do lado de dentro da parede
Tudo começou quando fui emparedado vivo no King Ed-

gar Palace.
Era para ser minha lua de mel com Francine. Éramos am-

bos apaixonados por fi lmes e livros de terror e locais sombrios, 
eu afi cionado por Edgar Allan Poe e ela por Stephen King. Temos 
até correntes temáticas as quais não tiramos nunca do pescoço: 
eu tenho um corvo de prata e ela, um machado, em referência ao 
Iluminado. Ambos pingentes esculpidos por uma antiga colega 
nossa de faculdade, também fã de terror, Katherine Morgue. Na 
época, tínhamos até um grupo de terror em que todos os mem-
bros usavam pingentes esculpidos por Katherine e se reuniam 
para escrever e ler contos de horror.

Por causa dessa adoração pelas sombras, quando pesqui-
samos sobre lugares interessantes para passarmos os primeiros 
dias de casados, Fran sugeriu o King Edgar, devido às diversas 
lendas que rondavam o lugar, lendas as quais Fran encontrara 
na internet. Mesmo não acreditando em nada de coisas sobre-
naturais, eu me encantei ao ver as fotos do prédio, que parecia 
assustadoramente alto e sombrio. Escolhemos um quarto de um 
dos andares mais altos, o quarto 115, no décimo primeiro andar. 
Queríamos uma vista boa da cidade e conseguimos. A janela do 
quarto dava uma impressão de altura imensa, chegava a dar ver-
tigens olhar para baixo, como se o vazio entre meus olhos e o 
chão estivesse tentando me puxar.
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Era um quarto até bem simples e aconchegante. Um jovem 
alto, pálido e muito magro nos guiou até o quarto. Fran ado-
rou a maçaneta do quarto, prateada e esculpida com detalhes em 
forma de ossos. As paredes eram de alvenaria, tinha uma cama 
grande no centro, coberta por um edredom cinza, piso de madei-
ra, um armário em frente à cama e um criado-mudo ao lado. O 
valor que pagamos até que não foi alto, pois o lugar era confortá-
vel e aquela vista era muito bela: pude morrer vendo as estrelas 
por aquela janela aberta.

Claro que eu jamais esperava que aquela noite que come-
çou tão doce terminasse da forma que terminou. Foi a bebida, só 
pode ter sido. Bebi demais e falei demais. Fran trouxe duas gar-
rafas de vinho como surpresa para mim. Ela encontrou o Amon-
tillado, um vinho que eu adorava, que eu não bebia havia muito 
tempo e que jamais devia ter voltado a beber. Servimos taças e 
mais taças e, depois de acabar com a primeira garrafa, eu sentia 
como se estivesse fl utuando e como se as palavras saíssem de 
mim como o sangue sai de uma veia aberta, sem fi ltro, sem con-
trole. Não consigo lembrar como, que assunto foi que me levou a 
mencionar Katherine Morgue, uma escritora de terror com quem 
me envolvi na época na faculdade — época em que já namorava 
Fran havia uns bons anos (não tão bons assim, mas longos, com 
certeza longos). Quando o assunto sobre meu envolvimento com 
Katherine surgiu, eu vi um brilho diferente surgir nos olhos de 
Fran, um brilho assustador. Eu já estava tão bêbado que não con-
seguia sequer entender por que ela chorava e sorria ao mesmo 
tempo e dizia que nem Katherine, com suas fi cções sangrentas, 
imaginaria um fi nal mais cheio de horror para mim. E acabou 
sorrindo mais do que chorando, sorrindo um sorriso largo, cruel.

Lembro-me de ver os dentes de Fran sujos de vinho, a taça 
manchada de batom vermelho que ela deixava cair no chão e se 
despedaçar, as unhas afi adas dela arranhando minha garganta, 
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apertando o pingente de corvo da minha corrente contra meu 
pescoço enquanto eu desmaiava embriagado. Quando acordei, 
senti que havia algo prendendo meus braços e minhas pernas à 
parede. Onde aquela doente arrumou correntes? Havia uma pa-
rede de alvenaria idêntica às outras do quarto sendo construída 
à minha frente, com um espaço de menos de meio metro entre 
a parede antiga, eu e a parede nova. Fran e um funcionário do 
hotel construíam a parede juntos, reconheci o homem, pois fora 
o mesmo que nos mostrou o quarto, um homem alto, muito ma-
gro, com bochechas magras, maxilar quadrado e olheiras enor-
mes. Fiquei imaginando se ele e Fran já se conheciam, se eram 
amantes ou se aquilo era algum tipo de serviço de quarto que 
incluía assassinato.

Eu gritava e tentava me debater, mas as correntes me segu-
ravam fi rme à parede atrás de mim. Através do vão ainda vazio 
da nova parede, vi Fran entregar o que parecia ser uma grande 
quantia de dinheiro ao homem do hotel, provavelmente pagan-
do pelo serviço extra e pelo segredo. O homem desapareceu da 
minha vista e por um momento ela também desapareceu, fi cou 
só a vista da janela, as estrelas pálidas do céu não tão escuro da 
capital paulista. Uma das últimas coisas que meus olhos viram 
antes da escuridão sufocante. E dos olhos gelados de Fran, que 
jorravam ódio e orgulho por sua vingança em progresso. Ela co-
locou o último tijolo, cobrindo o último pedaço de noite viva que 
eu pude ver.

Pensei que aquele fosse o meu fi m, queria que tivesse sido. 
No entanto, ela devia ser algum tipo de bruxa, pois não foi o meu 
fi m. Foi somente o começo de uma eternidade aterradora. Senti 
meus músculos doerem, não aguentava mais fi car em pé, mas 
as correntes seguravam meus braços para o alto, meu pescoço 
contra a parede e meus pés rentes ao chão. Após não sei quan-
tos dias ou semanas, meu estômago roncava com tanta força que 
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parecia querer devorar a si mesmo. Eu sentia que logo morreria 
de inanição, mas a sede era ainda pior. Era como se um deserto 
tivesse nascido em minha garganta, senti que poderia começar a 
esfarelar de tão desidratado que estava.

É difícil determinar o momento preciso em que morri, pois 
desmaiei muitas vezes e, quando acordei, continuava preso nes-
sas sombras, meus olhos sufocados de escuridão, o silêncio a eco-
ar agudo em meus ouvidos, a sede a cortar minha garganta len-
tamente e a fome a me devorar de dentro para fora. Era cada vez 
mais difícil e doloroso respirar, até que deixou de ser necessário. 
Eu não conseguia mais me mover, nem sequer abrir os olhos. Era 
como se minha consciência estivesse presa em uma estátua, só 
que de forma pior: estava presa em um cadáver. E eu sentia toda 
a decomposição, cada larva roendo minhas entranhas, sentia dor 
e uma agonia sem fi m, sentia tudo.

Quando a decomposição chegou ao fi m, notei que meus 
movimentos pareciam retornar aos ossos vazios, e minha cons-
ciência, apesar de mais lenta e abstrata, também retornava. Era 
como acordar após a pior ressaca do mundo. Mas, acordar no 
escuro, acorrentado e sem sangue, correndo nas veias. Sem veias 
também, nem pele, nem olhos, nem nada. Somente uma consci-
ência pulsante em ossos que se debatem porque não sabem mais 
como se libertar.

II — Do lado de fora da parede
Eu não tinha muitas opções naquela maldita noite. Chovia 

torrencialmente e não consegui encontrar outro hotel por perto 
antes que escurecesse — e precisava passar aquela noite na ci-
dade, pois no dia seguinte tinha uma entrevista com um jornal 
sobre o aniversário de quarenta anos do lançamento do meu pri-
meiro livro. Não pensei, porém, que a estadia no hotel me traria 
inspiração para um novo conto de horror, muito menos que me 
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amaldiçoaria com os traumas que me trouxe (dos quais agora 
tento me livrar, atirando-os na fi cção, assim como todo artista 
faz).

Quando vi o prédio do lado de fora, antes de entrar e me 
hospedar, a aparência do lugar até me agradou um pouco. Tinha 
certa elegância, mesmo que de um modo um tanto grotesco. Mas 
a atmosfera que aquelas paredes tão altas e as tantas janelas va-
zias me traziam só podia se assemelhar com aquela presenciada 
pelo maldito amigo de Roderick Usher, ao estar na presença da 
melancólica casa de Usher do conto de Poe.

Já começava a anoitecer quando cheguei ao hotel. Devia 
ser quase oito horas da noite. Na recepção me informaram que 
o lugar tinha vinte andares e que era possível se hospedar até 
o décimo nono andar. Informaram-me que havia uma pequena 
reforma no décimo andar, onde a maioria dos quartos estavam 
vagos, exceto por um no décimo primeiro. Peguei o quarto vago, 
o 115, para não ser incomodada pelo barulho da reforma. Quan-
do cheguei ao quarto, notei que a maçaneta prateada tinha for-
mas peculiares esculpidas nela, formas que lembravam ossos. 
Para um prédio com uma aparência tão sombria, aquilo até fazia 
sentido. Pensei que seria um lugar bom para fazer uma festa de 
Halloween. Seria, se os horrores fossem apenas fi ctícios, como 
tento fazer com que sejam agora, condensando-os em palavras. 
Acho que é um dos melhores usos da fi cção, fi ngir que o horror 
é algo fi ctício, sobre o qual temos controle.

Ao tocar na peculiar maçaneta, senti uma sensação assus-
tadoramente gelada nos dedos, uma sensação estranha que 
pareceu me percorrer por dentro dos ossos até o pulso e pareceu 
um choque. Quase pedi para trocar de quarto, pois tal evento 
soava como um pressentimento de algo ruim prestes a ocorrer, 
mas respirei fundo, segurei outra vez a maçaneta, dessa vez 
enrolando a mão na ponta da manga do casaco e abri a porta. 
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O quarto era até bem comum e mais aconchegante do que eu 
esperava pelo preço da estadia. Um lugar de aparência bastante 
sóbria. Piso de madeira, paredes de alvenaria com tijolos marrons 
à vista. Era bem mobiliado, com uma cama de casal no centro 
(só tinham esse quarto com cama de casal disponível quando 
cheguei ao lugar), coberta por um edredom cinza, uma mesa de 
cabeceira do lado direito, um armário de carvalho em frente à 
cama, ao lado esquerdo da porta, a janela na parede à direita 
e, à esquerda da cama, uma parede completamente vazia, que 
parecia ser mais nova do que as outras paredes. Seus tijolos eram 
um pouco mais claros e o cimento que os unia era obviamente 
mais limpo e mais fi no.

Logo que apaguei a luz e me deitei para dormir, ouvi 
batidas na parede. Levantei-me da cama, no escuro e, guiada pelo 
som, fui até o lugar de onde vinham as batidas. Eram constantes, 
mas fracas. Vinham da parede esquerda. Quando cheguei perto 
da parede, as batidas pararam. Voltei para a cama, pois precisava 
dormir logo, mas, assim que eu estava prestes a pegar no sono, 
o mesmo som voltou, dessa vez mais intenso, mais frequente e 
mais forte. Era como se tivesse alguém preso do lado de dentro 
da parede, dando golpes contra ela. Tal evento se repetiu dezenas 
de vezes, até que resolvi descobrir o que se ocultava naquela 
parede e quebrava o silêncio. Lembrei da reforma no andar 
debaixo, desci até lá e peguei uma marreta. Fui andando pé ante 
pé, cuidando para que nenhum funcionário me visse pegando a 
ferramenta.

Voltei ao quarto, de onde ainda vinha o som de batidas. 
Aproximei-me da parede e a atingi com a marreta. Quando che-
guei à frente da parede, segurando a marreta, os barulhos de ba-
tidas vindas de dentro dela pararam. Um, dois, três golpes, e al-
guns tijolos se soltaram, revelando um esqueleto atrás da parede. 
Porém, não qualquer esqueleto: peguei uma lanterna e observei, 
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tremendo e suando frio, que havia algo pendurado nos ossos do 
pescoço, caído por sobre as costelas envoltas em teias de aranha: 
um pingente de corvo idêntico a um que lembro de ter esculpido 
certa vez para William, um amigo de faculdade, que se afastou 
de mim após anunciar seu casamento com uma jovem ciumenta 
a qual ele namorava por anos. Senti que perdia as forças quando 
reconheci o pingente. No entanto, o pior foi o que ocorreu a se-
guir: William levantou a cabeça e moveu a mandíbula, olhando 
em minha direção com as órbitas vazias, como se me reconheces-
se e tentasse se comunicar.

Continuei a quebrar e, quando vi as correntes que prendiam 
seu esqueleto a ganchos na parede, o libertei com ajuda ainda da 
marreta. Eu o removi do vão entre as paredes, não sem muita 
difi culdade e sem que uma ou outra aranha saísse das teias que 
o envolviam e subissem por minhas roupas. Deitei-o no chão 
e, com uma toalha úmida, lavei seus ossos empoeirados. Ele se 
movia lentamente enquanto eu lavava seus ossos; nenhum de nós 
dois entedia como se movia, pois seus músculos já haviam sido 
levados pelo tempo, mas não queríamos procurar explicação. 
Depois, deitei-o na cama de casal, cobri-o com o edredom e 
dormimos o sono dos mortos. Eu fechei meus olhos, William 
manteve suas órbitas vazias e abertas, pois não tinha outra opção. 
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Quarto 75 
Dívida

Claudia Mina

Era um momento de tensão. Eduardo não acreditava no 
que estava vendo. O homem de quarenta anos era um executivo 
que veio a São Paulo para um congresso e acabou se hospedan-
do no King Edgar Palace. Seu apartamento era amplo, limpo, de 
traços modernos, com móveis novos e decoração sofi sticada. Era 
uma suíte com todas as comodidades de que um homem de ne-
gócios precisava, incluindo uma área de escritório com mesa e 
cadeira executiva. Também tinha uma pequena área de cozinha, 
equipada com fogão, micro-ondas, forno, armários e utensílios, 
para os hóspedes que preferiam preparar sua própria refeição.

Eduardo havia chegado ao quarto depois do último dia de 
congresso. Como de costume, resolveu dar uma olhada nos seus 
investimentos pelo internet banking. Para sua surpresa, sua con-
ta estava zerada. Seu sangue gelou. Não pode ser, ele pensou… 
Aquilo era um engano. Onde estavam as economias de sua vida, 
o dinheiro para a aposentadoria, a faculdade de seus fi lhos e a 
casa dos sonhos? Não havia mais nada em sua conta ou em seus 
investimentos. Ele checou o extrato e não viu movimentação al-
guma. Era horrível, um pesadelo, a pior sensação que tivera na 
vida. Começou a tremer e a suar frio. Não podia ser verdade.

De repente, ele riu, começou a gargalhar. Deveria ser pro-
blema no site. Simples assim. Aquela deveria ser a resposta. Si-
tuação momentânea. Nada para se preocupar. Um alívio tomou 
conta dele.
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Decidiu pegar um uísque para relaxar, terminar a noite 
bem e sem preocupações. Sentou-se novamente e se preparou 
para desligar o notebook, mas uma notifi cação lhe chamou a aten-
ção: era um novo e-mail. Eduardo decidiu abrir. Porém, o que 
viu o fez derrubar o uísque e vomitar. Todo o conteúdo de seu 
estômago foi expelido, incluindo o jantar de negócios e a bebida, 
sujando o carpete. O e-mail continha apenas um anexo e contra-
riando seu feeling de que se tratava de spam, ele abriu. Era a foto 
de seu fi lho Micael, ou, mais precisamente, de parte de seu fi -
lho. O garoto de dezoito anos estava pendurado ao teto por um 
gancho. Metade de seu corpo pendia, enquanto a metade de seu 
tronco para baixo estava faltando. Parte de suas costelas estava 
exposta e tripas balançavam no ar. O rosto era claramente de seu 
fi lho, as mesmas feições e uma marca de nascença, uma distinta 
mancha em sua face direita. Eduardo tentou se recuperar da náu-
sea e olhou a imagem novamente… Era seu fi lho… Ou não era? 
Seria aquela uma montagem, uma brincadeira de mau gosto? 
Ninguém que ele conhecia seria capaz de uma ideia tão sádica. 
Foi então que seu telefone tocou.

Vi que você abriu a mensagem. É seu fi lho Micael, ele não quis 
cooperar, sofreu o castigo. Estou com a Caren. Preciso de dinheiro.

Outro e-mail havia chegado. Eduardo checou e viu a foto 
da fi lha de 17 anos. Estava enjaulada, com hematomas espalha-
dos pelo corpo...

Setecentos e cinquenta mil é o preço, até pouco por uma menina 
tão bonita…

Eduardo se lembrou da conta zerada. Acessou rapidamen-
te o internet banking e a situação não tinha mudado. Tinha que 
ligar para seu gerente, mas era tarde da noite.

— Não tenho o dinheiro… — Eduardo disse, com nervo-
sismo.

É lógico que tem… Quer fi car sem fi lhos? Você já perdeu um.
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— Eu quero dizer… Não tenho agora. Não consigo sete-
centos e cinquenta mil agora.

Você tem até amanhã. Sei que está em São Paulo. Não meta a 
polícia nisso.

Com isso, o sequestrador desligou.
Eduardo estava desesperado. Não conseguiu dormir à noi-

te. Nem percebeu quando e como a camareira limpou a mancha 
de vômito em seu quarto. Lembrava-se do corpo decepado do 
fi lho e tinha vontade de morrer… Mas não podia se matar, ainda 
tinha que salvar a fi lha. Assim que pôde, ligou para o gerente do 
banco. Para sua desolação, ele disse que não havia saldo em sua 
conta ou investimentos. Não havia histórico nenhum. Eduardo 
esbravejou de maneira histérica. Era óbvio que era uma invasão 
ao sistema do banco, deveria ter sido hackeado. Não era possível 
que outros clientes não tivessem o mesmo problema. O geren-
te disse que não, mas poderiam investigar o ocorrido. Eduardo 
não tinha tempo, pediu empréstimo, mas lhe foi negado. Decidiu 
desligar e entrar em contato com amigos e parentes, mas nin-
guém retornou as mensagens ou ligações. Absolutamente nin-
guém respondeu... E o prazo se esgotava… A polícia… era isso, 
ele devia ter feito isso antes, ter chamado a polícia. Quando esta-
va prestes a discar o número, seu telefone toou.

Nem pense em ligar para a polícia ou sua fi lha morre. E o meu 
dinheiro?

— Eu vou entregar, mas preciso de mais tempo. O banco 
não está me deixando sacar a quantia.

E, de repente, a ligação fi cou muda.



Caren sentia seu corpo todo doer. Estava prostrada há dois 
dias numa cela apertada, mal conseguia se mover. De tempos em 
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tempos, um pedaço de carne crua era jogado por entre as grades. 
Caren sentia nojo, mas a fome estava apertando. Olhou para a 
carne e seu estômago despertou. Acabou cedendo e pegando o 
que parecia ser um fígado. A garota segurou o nojo e mordeu 
a carne… Os primeiros pedaços foram difíceis, quase não con-
seguia engolir, mas os outros foram mais fáceis. O instinto de 
sobrevivência falava mais alto.

A água também era jogada, formava uma pequena poça 
no chão. Caren era obrigada a se contorcer para poder lamber o 
líquido e saciar sua sede.

De repente, a porta do cômodo se abriu e o sequestrador 
entrou. Caren não conseguia ver quem era, pois ele usava uma 
vestimenta semelhante à da Klu Klux Klan, que cobria todo o seu 
corpo.

— Seu pai não quer colaborar. Vai precisar de um incentivo 
— o sequestrador abriu a jaula e puxou Caren para fora pelos ca-
belos. A garota gritou e esperneou enquanto era arrastada. O ho-
mem a colocou sentada em uma cadeira e a fez inclinar o corpo 
sobre uma mesa. Ele puxou a mão de Caren e pegou um cutelo.

— Não! — Caren gritou.
— Não se preocupe, é só um dedo. Não se mexa, ou vai ser 

mais de um dedo que vai perder.
Caren mal conseguia respirar, viu sua mão espalmada so-

bre a mesa. Não tinha forças para se soltar e, se não fi casse pa-
rada, se machucaria ainda mais. Viu a lâmina do cutelo descer e 
não conseguiu olhar. Só voltou a abri-los num grito de dor.



Eduardo pensava no que fazer. Não havia conseguido con-
tato com ninguém. Nem o gerente do banco o atendia mais. Foi 
então que ouviu batidas em sua porta, um envelope foi passado 
por debaixo dela. Com apreensão, ele o abriu e viu uma pequena 
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caixa de veludo (semelhante àquelas de guardar alianças) e uma 
carta. Eduardo leu a breve mensagem: um presente para se lem-
brar do nosso compromisso, e, por fi m, abriu a caixa. Havia um 
pedaço de dedo lá e ele sabia de quem era.

O pai estava fora de si. Precisava de dinheiro de qualquer 
jeito… Mas onde? Em total desespero, pegou uma faca da mi-
nicozinha que havia em seu quarto e saiu. Alguém deveria ter 
o dinheiro. Algum hóspede poderia ter joias ou um relógio de 
valor. Sabia que era um plano ruim e que difi cilmente juntaria a 
quantia, mas viu alguém andando no corredor e foi atrás. Esta-
va louco, não conseguia raciocinar direito, agiu por impulso. O 
desconhecido era um homem muito elegante, vestindo um terno 
caro. Eduardo se aproximou o mais sorrateiramente que pôde e 
encostou a faca nas costas do estranho.

— Me leve até seu quarto ou eu mato você.
— Ora, ora, meu jovem. Abaixe essa faca, vamos conversar.
— Eu não tenho tempo para conversar.
O homem se virou calmamente e Eduardo sentiu sua mão 

baixar-se automaticamente, como se sofresse infl uência de uma 
força maior.

— Bem melhor assim. Agora vamos.
Eduardo seguiu o desconhecido até o elevador e subiu até 

o vigésimo andar. Era a cobertura. O homem entrou no aparta-
mento e convidou Eduardo a entrar na sala de estar.

— Vejo que está desesperado. Precisa de ajuda? Eu sou o 
Howard, fundador deste hotel.

Eduardo estava impressionado. Acabara de assaltar o ho-
mem que comandava o local e ele parecia calmo e solícito.

— Vou dizer a verdade. Eu tenho um grave problema. Meu 
fi lho foi morto e minha fi lha, sequestrada. Não tenho dinheiro 
para o resgate. Se pudesse me emprestar a quantia de que preciso, 
seria eternamente grato. Eu pagaria, é claro, nem que leve toda 
a minha vida.
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— De quanto você precisa?
— Setecentos e cinquenta mil.
— Feito… Mas vou querer uma coisa de você.
— Qualquer coisa.
— Ótimo, falaremos disso depois — Howard sorriu. Ele 

sumiu em um cômodo por um momento e voltou com uma mala. 
— Aqui está, 750 mil. Eu sempre guardo um pouco de dinheiro 
para emergências.

— Eu nem sei como agradecer...
— Leve isto também — Howard entregou uma pistola car-

regada. — Pode precisar.
Eduardo saiu da cobertura sem acreditar. Tinha consegui-

do, como por um milagre. Foi então que seu celular tocou.
Me encontre no subsolo do hotel.
O coração de Eduardo disparou. Então o sequestrador esta-

va no hotel o tempo todo? Tão perto... Ele entrou no elevador e foi 
ao térreo, depois acessou o subsolo. Pensou ter visto alguma coisa 
escrita na parte de baixo das colunas do estacionamento, mas não 
teve tempo de inspecionar o que era, pois seu celular voltou tocar.

Siga em frente e vire à direita depois da última coluna. Você vai 
ver uma porta, ela está destrancada. Siga as escadas e desça até o fi m.

Eduardo seguiu as instruções e se viu em um local escuro 
e opressivo. Aliás, aquela sensação negativa o atingia desde que 
descera ao estacionamento. Fora a tensão do sequestro, havia 
algo mais. No entanto, ele precisou concentrar sua atenção na 
tarefa de salvar sua fi lha. Viu uma porta no fi nal do caminho, 
aberta parcialmente.

— Deixe o dinheiro — disse o sequestrador.
— Eu quero ver a minha fi lha.
— Deixe o dinheiro e depois vai ter sua fi lha.
Eduardo fez como ordenado, mas se lembrou da pistola 

que carregava. Num movimento rápido, segurou a porta antes 
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que ela se fechasse e entrou no quarto. Viu a cena horrenda do 
corpo de seu fi lho começando a apodrecer, cheio de moscas e 
vermes. Sentiu uma tristeza profunda e um ódio sem tamanho.

— Onde está minha fi lha? — gritou, apontando a arma ao 
homem nas estranhas vestes que lhe cobriam o corpo inteiro.

— No inferno — o homem respondeu.
O sangue subiu à cabeça de Eduardo e ele agiu por impul-

so, disparou, derrubando o sequestrador.
— Pai! — o grito foi ouvido.
— Filha! Onde você está?
— Pai, eu estou aqui dentro!
Eduardo seguiu a voz e entrou no outro cômodo. Viu sua 

fi lha presa na jaula. Encontrou a chave numa mesa e libertou Ca-
ren. Pai e fi lha se abraçaram. Após o reencontro, ambos saíram 
do cômodo, ávidos por deixar o local e chamar a polícia.

— Por favor, fi lha, não olhe — Eduardo tentou cobrir os 
olhos de Caren, mas não conseguiu a tempo. A garota viu o cor-
po destroçado do irmão e quase desmaiou.

— Meu Deus, pai. Ele me dava carne crua…
— Sim, era do seu irmão. Eu guardei a carne na geladeira e 

dava para você comer.
Para o horror de pai e fi lha. O assassino não havia morrido. 

Eduardo atirou mais vezes, mas o homem não caía. O sequestra-
dor fi nalmente tirou as vestes. Ele era um ser horrendo, de corpo 
acinzentado e profundas cicatrizes costuradas, como se fossem 
pedaços de corpos conectados, como um Frankenstein.

— Não se lembra de mim?
— Eu não conheço você — Eduardo respondeu, ainda ten-

tando se recuperar do choque de ver uma criatura tão assombro-
sa à sua frente.

— Já se esqueceu? É tão fácil ignorar um assassinato assim?
Aquilo fez algo acender na memória de Eduardo. 
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— É você…
— Sim, há vinte anos você me atropelou numa estrada do 

interior. Seu covardezinho de merda, fugiu e não prestou socor-
ro. Me deixou lá agonizando, com o corpo todo aberto. Os ani-
mais começaram a me comer ainda vivo. Você sabe o que é isso? 
Comeram minhas entranhas, brigaram por minha carne, me ar-
rastaram, puxaram e dividiram meu corpo ao meio. Minha alma 
viu tudo que fi zeram com meu cadáver. Mas eu não os culpo, são 
irracionais, não têm maldade, agem por instinto.

— Eu era jovem. Tinha só dezoito anos... — Eduardo ten-
tou se desculpar.

— Maior de idade e responsável pelos seus atos! Não era 
nenhuma criança! Bebia e fi cava apostando racha! Você acha que 
não segui você?? Eu vi que você não parou depois daquilo. Con-
tinuou na sua vidinha irresponsável por muito tempo. Mesmo 
quando seu fi lho nasceu, continuou deixando ele e a mulher para 
sair por aí. Eu vi a negligência, vi as traições, não me impressiona 
que sua mulher tenha deixado você. E seu fi lho... Estava fi cando 
igual ao pai! Fiz bem em tê-lo matado antes que pudesse fazer 
algum mal à sociedade. Você acha que engana com o seu teatri-
nho de bom cidadão, pai de família exemplar? Pode até enganar 
os desavisados, mas eu sei do seu passado. Depois de morrer, 
meu espírito seguiu todos os seus passos, até que achei este ho-
tel. Ganhei um corpo novo, até que parecido com aquele meu 
antigo. Não é muito bonito, mas serve para as minhas intenções. 
Eu queria fazer você sofrer o que eu sofri, não queria dinheiro. O 
sequestro foi uma desculpa. Queria o seu tormento.

Eduardo começou a chorar. 
— Eu sou culpado. Quis acreditar que aquele homem que 

atropelei não tinha morrido, mas no fundo sabia que havia ma-
tado alguém. Fiquei com medo, só pensei em fugir dali. Eu não 
tenho perdão, mas, por favor, poupe a minha fi lha, ela não tem 
culpa de nada.
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— Pai, não!
— Sim, fi lha, você é inocente — Eduardo olhou para o ho-

mem que matou no passado. — Você já levou um fi lho meu, pou-
pe a Caren…

— Não, ela vai junto.
Eduardo abraçou a fi lha e sussurrou em seu ouvido. 
— Caren, eu vou ganhar tempo. Chame ajuda — depois 

disso, Eduardo foi em direção ao homem e entrou num corpo a 
corpo com ele.

Caren saiu correndo.
Enfi m, o sequestrador acabou levando a melhor e subju-

gou Eduardo.
— Me mate. Eu só queria a Caren longe daqui. Só promete 

que não vai matá-la!
— Prometo, se me der sua vida.
Eduardo concordou.
— Deite-se na cama — o homem pegou o cutelo e começou 

a cortar Eduardo pela cintura, rasgando-lhe ao meio. Sangue e 
tripas voaram, enquanto o corpo era seccionado. Eduardo viu 
tudo até perder os sentidos.



Howard entrou no quarto no subsolo e viu a carnifi cina de 
maneira apática.

— Vou pegar minhas coisas de volta — disse ao sequestra-
dor. — Nosso trato está feito.

— Minha alma é sua. Eu tive minha vingança — o seques-
trador caiu desfalecido, sem o espírito para sustentar a carcaça.

Howard viu o corpo destroçado de Eduardo.
— Sua alma também é minha. É isso que eu queria em tro-

ca do dinheiro.
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Howard saiu com sua maleta com os 750 mil, sua pistola e 
duas almas.



Caren correu até achar uma delegacia. Os policiais procu-
raram informações e descobriram que a garota havia fugido de 
um hospício. Nunca teve irmãos e seu pai havia morrido há dois 
anos. Ela teve um surto e foi internada. Pelo menos, era o que 
constava no sistema. Caren jurava que não era louca, que tudo 
aquilo tinha acontecido, mas foi internada num hospital psiquiá-
trico da fundação Koontz .

Aos dezoito  anos, foi fi nalmente liberada pelos médicos e 
começou a trabalhar no centro de São Paulo. Convencera-se de 
que tudo aquilo que achara que vivera fora apenas um delírio da 
sua mente. Mesmo assim, quando passava em frente ao hotel no 
caminho de ida e volta do trabalho, um arrepio lhe percorria o 
corpo.
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Quarto 202 
Almas negras

Everton Medeiros
 
São 22h33.
Sentado numa antiga poltrona em veludo verde-musgo, 

adornada com recortes em imbuia envernizada e capitonê no es-
paldar, Howard Koontz , fumando seu charuto cubano preferido, 
observa a chuva torrencial que se choca contra a ampla janela de 
sua sinistra sala de estar, no vigésimo e último andar do hotel 
King Edgar Palace. Sem trégua, relâmpagos e trovões alternam-
-se durante a caudalosa chuva que cai há dias. Não há ninguém 
naquele apartamento, exceto Howard. De fato, não há outro ser 
humano na macabra cobertura.

Dois grandes corvos pretos repousam nos braços da con-
fortável poltrona verde, um de cada lado do inclemente senho-
rio. Devido à grande e antiga admiração por essas aves, e tam-
bém por sentir-se ainda mais próximo da imortalidade, Howard 
nomeou seus companheiros alados de Hugin e Munin, em refe-
rência aos corvos mensageiros do mitológico e imortal deus nór-
dico Odin.

Enquanto a mão direita do Sr. Koontz  segura o fétido cha-
ruto, quase inteiramente consumido, a esquerda acaricia a ca-
beça do pacato Hugin. Munin, seu corvo mais fi el, crocita de 
ciúmes ao perceber seu mestre adulando o suposto rival. Instin-
tivamente, Munin voa sobre Hugin, sendo de imediato contido 
por Howard, antes que consiga cravar suas garras no despreve-
nido companheiro, que, assustado, voa para longe da poltrona.
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— Não, não, não, não, não! Já avisei você, Munin, que não 
tolero mais esse tipo de comportamento. Essa foi a última vez — 
diz Howard em voz fi rme, enquanto olha diretamente nos olhos 
negros do corvo traiçoeiro, que, em desespero, debate-se pela as-
fi xia provocada pelo punho de seu mestre.

O Sr. Koontz  precisa tomar uma difícil decisão. Sem dúvi-
da, a mais árdua de toda a sua existência. E tal decisão deverá 
ser sinalizada às almas negras, que habitam sua cobertura, antes 
que chegue a meia-noite daquele dia. Caso contrário, a incessan-
te busca pelo poder e pela imortalidade, conduzida por seus in-
fi ndáveis experimentos ao longo de anos, terá sido totalmente 
em vão. A sinalização que as almas requerem é a vida de um 
ser humano, mas esta ainda não é a difícil decisão que Howard 
deverá tomar, pois tirar a vida de alguém há muito deixou de ser 
um peso em sua consciência.

Howard não consegue ver diretamente as almas negras, 
percebidas por ele como oito entidades distintas, tampouco con-
segue ouvi-las ou senti-las, mas sabe da presença em seu apar-
tamento, pois ele mesmo as invocou logo após a construção do 
hotel, tendo-as identifi cado nas semanas seguintes à mudança 
para a cobertura. Para comunicar-se com as almas humanoides, 
desprovidas de rosto, detentoras de corpo etéreo e de cor negra, 
Howard escreve em cartazes suas perguntas, que podem ser res-
pondidas pelas entidades com um simples aceno de cabeça, posi-
tivo ou negativo, e os direciona aos inúmeros espelhos instalados 
por todo o seu apartamento. É no refl exo dos espelhos que Ho-
ward vê as almas negras, quando a luz ambiente é tênue, e é pelo 
refl exo que as almas leem os cartazes. Mas, para que as entidades 
possam comunicar-se com Howard, as perguntas devem ser es-
critas na forma especular, o que signifi ca dizer escritas em espelho.

Firme em seu sombrio projeto de poder, Howard não se 
importa com a presença funesta das almas, contanto que sirvam 
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ao seu propósito. Ele não sabe quem são, ou melhor, quem eram 
antes de desencarnarem, mas acredita que vieram em seu auxílio.

Sem perder mais do seu escasso tempo, Howard, resoluto 
em seu desígnio, levanta-se da poltrona, larga num cinzeiro o 
resto do charuto que ainda queima, vai em direção ao telefone 
prateado, localizado num dos cantos da escura sala de estar, e 
liga para a misteriosa Ingrid Peterson, gerente do King Edgar Pa-
lace. Enquanto o telefone chama, Howard olha para seu punho 
esquerdo e percebe que permanece segurando o pobre Munin, 
nesse momento desfalecido.

— Ingrid?
— Sim, Sr. Koontz !
— Preciso de um hóspede!
— Que hóspede, Sr. Koontz ?
— Qualquer um.
— E para quando o senhor precisa?
— Você tem uma hora, Ingrid, não mais!
— Entendi... E o senhor quer que eu mande diretamente 

para seu apartamento, é isso?
— Exato, Ingrid!
— Já vou descer para o lobby. Estou desconfi ada de que um 

dos funcionários da limpeza esteja desviando alguns de nossos 
hóspedes apropriados para o décimo sétimo andar, mas isto não 
vem ao caso agora.

— Ok. Outra coisa, Ingrid.
— Pode falar, Sr. Koontz .
— Amanhã à noite eu preciso que você fi que no hotel.
— Sem problemas.
— Você sabe como está nossa lotação?
— Amanhã nós receberemos mais alguns hóspedes e fi ca-

remos perto da lotação máxima.
— Excelente!
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— Muito bom mesmo!
— Então vá agora! Lembre-se, você tem menos de uma hora!
— Já estou descendo.
Howard desliga o telefone para, em seguida, ligar para seu 

amigo Alan Straub.
— Alan?
— Olá, Howard!
— Fique fora do hotel amanhã!
— Como assim?
— Não quero que se machuque.
— Howard, você sabe que não há nada que possa me ferir.
— Amanhã será diferente.
— Diferente como?
— Amanhã à noite receberemos alguns hóspedes. Entre 

eles estará alguém que pode eliminar sua imortalidade.
— Só há um jeito de isso acontecer.
— Eu sei. E esse é meu medo.
— E por que o hotel receberá esse hóspede? Quem é ele?
— Alan, não tenho como impedir isso e não sei também 

quem é. Desculpe-me! Mas ele fi cará apenas uma noite. Longe 
daqui, você e sua companheira estarão seguros.

— Entendo, Howard. Agradeço sua preocupação!
— Somos amigos, Alan.
— Somos.
— Então não esqueça! Amanhã deixe o hotel antes das 18h!
— Mais uma vez, obrigado!
— Estou muito próximo do meu objetivo, Alan.
— Nunca duvidei que alcançaria.
— Poder e glória eternos.
— Você tem trabalhado muito para isso.
— Tudo tem seu preço, meu amigo... E eu sei que pagarei 

caro por isso.
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— Valerá o sacrifício.
— Espero que sim... Então é isso. Tenho afazeres que me 

chamam.
— Boa noite, Howard!
— Até breve!
Howard desliga o telefone e olha seu relógio de pulso, que 

marca 23h11. Então, retorna à poltrona, senta-se, abaixa seu pu-
nho esquerdo e larga o lânguido Munin sobre o tapete ao lado. 
Após trinta longos minutos, ele ouve batidas na porta de entrada 
do seu apartamento. De imediato, levanta-se da poltrona e vai 
ao encontro do incógnito visitante. Ao abrir a porta, ele vê um 
homem alto e magro, de cabelos e olhos negros, e roupas inteira-
mente pretas. Um intenso arrepio percorre seu corpo. De imedia-
to, ele pressente que algo não está como o planejado.

— Boa noite, Sr. Koontz ! — diz o misterioso homem.
— Boa noite! — responde o desconfi ado Howard. 
— A senhorita Ingrid pediu-me para vir aos seus aposentos.
— Ah, sim... Entre, por favor! Sente-se naquela poltrona 

vermelha!
— Com licença — diz o desconhecido enquanto entra no 

apartamento.
Howard fecha a porta e discretamente retira um pequeno 

punhal escondido em sua calça. Em seguida, olha seu relógio e 
vê que marca 23h49. Então pensa: tenho pouco tempo. O desco-
nhecido senta-se na poltrona indicada, e Howard, logo depois, 
acomoda-se em sua poltrona. Ao sentar-se, ele percebe que Mu-
nin não está mais onde o havia deixado, mas isso pouco importa 
para Howard.

— Algum problema, Sr. Koontz ? — pergunta o desconhe-
cido.

— Nada importante — responde Howard em tom de des-
prezo.
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— Entendo.
— Qual é o seu nome? — pergunta o anfi trião.
— Deixemos isso de lado, Sr. Koontz . Diga-me por que me 

chamou ao seu apartamento!
— Para isso.
Howard imediatamente avança em direção ao misterioso 

homem e crava o punhal direto em seu coração. Ele deixa o ins-
trumento enterrado no peito do desconhecido e volta para sua 
poltrona, encarando-o nos olhos. O homem, imóvel, não demons-
tra nenhuma reação após ser perfurado. Howard, igualmente es-
tático, parece confuso. Então, o desconhecido retira suavemente 
o punhal do seu peito, sem sangue aparente, e diz:

— Sr. Koontz , eu já estou morto. Sinto decepcioná-lo!
— Mas.... Como assim? — retruca Howard, em visível es-

panto.
— Sr. Koontz , apesar de tudo que já passei com o senhor, 

eu vim aqui para ajudá-lo, pois sempre fui um servo fi el.
— Servo??? Não estou entendendo nada. Foi a Ingrid que 

mandou você aqui?
— Não. Eu interceptei o hóspede que o senhor requisitara 

e o dispensei.
— E por que você fez isso? Você é o tal funcionário do dé-

cimo sétimo que ela falou?
— Não sou esse, seja ele quem for. Fiz isso para ajudá-lo, 

Sr. Koontz !
— Ajudar-me? Você não me ajudou, só atrapalhou meus 

planos — em tom tenso.
— O senhor realmente não sabe de nada.
— O que eu não sei? — diz Howard em tom agressivo.
— O senhor está sendo usado por aqueles que buscam vin-

gança.
— De quem você está falando?
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— As almas negras não estão aqui para ajudá-lo, Sr. Ko-
ontz . Elas querem o seu fi m, assim como o fi m deste hotel.

— Como você sabe disso?
— O plano de destruir o hotel, quando estiver em lotação 

máxima, não trará poder ou imortalidade ao senhor. A vingança 
que as almas desejam é justamente matar todos aqueles que con-
tribuíram para a construção desse prédio, e também destruí-lo.

— Como você sabe disso?
— Eu sei muita coisa deste hotel, Sr. Koontz . Vi e ouvi mui-

to durante o tempo em que estive aqui em minha vida passada.
— As almas negras vieram porque eu as invoquei. Vieram 

em meu auxílio.
— Sim, vieram a seu pedido, mas não para auxiliá-lo.
— Quem é você?
— O senhor não conhece o passado das almas negras, e 

ainda assim confi a cegamente nelas?
— Tanto quanto em meus corvos.
— E onde estão seus corvos, Sr. Koontz ?
— Isso não me interessa.
— O que o faz acreditar que, destruindo tudo, inclusive 

a vida de seus amigos, hóspedes e empregados, alcançará seu 
objetivo?

— Quem são as almas negras?
— Quantos pilares este hotel possui, Sr. Koontz ?
— O quê?
— Quantos pilares este hotel possui?
— Dezenas, eu acho.
— Pergunto dos grandes pilares estruturais.
— São... oito pilares.
— Sim, oito... E quantas almas negras habitam seu aparta-

mento?
— Oito.
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Neste instante, Howard faz a associação das oito almas ne-
gras com as oito inscrições hitobashira nas grandes colunas estru-
turais do subsolo do hotel.

— Você está me dizendo que essas almas são das oito pes-
soas que enterramos nas colunas? — indaga Howard em tom 
apreensivo.

— O senhor tem alguma dúvida?
Após ouvir as ponderações do desconhecido, Howard se 

convence de que estava sendo usado pelas almas.
— Obrigado por me ajudar — diz Howard.
O misterioso homem levanta-se e vai em direção à porta 

de entrada do apartamento. Após abrir a porta, ele se vira para 
Howard, ainda sentado em sua poltrona, e diz:

— A propósito, meu nome é Munin.
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Quarto 27
A promessa

Gisele Carmona
 
Você não está preparada, eles disseram, está indo longe demais 

e não poderemos resgatá-la. Incrédulos! Susana se sentia preparada, 
sabia que estava pronta para aquele lugar. Salvaria o máximo de 
almas que conseguisse e depois cairia fora. 

Finalmente estava em frente ao famoso King Edgar Pala-
ce. Não pôde conter um leve sorriso de canto. Passou pela porta 
de entrada e atravessou o salão imenso que levava ao balcão de 
atendimento e mencionou ao rapaz sobre a sua reserva.

Enquanto aguardava o estranho recepcionista de olhos vazios 
procurar pelo seu pedido, reparou no segurança que cuidava das 
catracas de entrada dos elevadores. Ele a encarava. Tinha que 
tomar muito cuidado com as pessoas que trabalhavam ali, se fosse 
pega, poderia se meter em uma confusão gigante e perigosa.

Por sorte o recepcionista a chamou, sua reserva estava con-
fi rmada e ele estendeu a chave eletrônica de seu quarto. Talvez 
algo dentro dela gritasse nesse momento: Corra, não passe pelas 
catracas, vá para casa enquanto você ainda pode, mas ela preferiu 
simplesmente ignorar aqueles medos que ameaçavam seu objeti-
vo. Olhou para o cartão: o quarto 27 a aguardava.

O segurança ainda a encarou mais um pouco antes que 
permitisse sua entrada. Parecia estar tentando ler a sua mente — 
e talvez estivesse mesmo, já que Susana se sentiu estranhamen-
te invadida. No entanto, não fez objeções quando ela passou a 
chave eletrônica na catraca e seguiu em direção ao elevador. Ela 
notou um sorriso sarcástico se formar no rosto dele.
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— Tenha uma ótima noite de sono — ele disse.
Ela chamou o elevador e se pegou pensando nas palavras 

que ouvira. Ainda era início de tarde e estava sol lá fora. Por que 
ele tinha desejado a ela uma boa noite de sono? Será possível que 
ele já soubesse? Que tivesse lido sua mente e conhecesse os seus 
planos?

O elevador chegou. Ela saltou para dentro assim que as 
portas se abriram. Não queria mais sentir o olhar do segurança 
em suas costas. Apertou o botão do segundo andar e sentiu um 
imenso alívio quando a porta se fechou.

Você está imaginando coisas, Susana. Ele só estava tentando ser 
gentil, de uma forma um pouco estranha, desejando que a sua noite seja 
boa no hotel, já que é de se imaginar que você passará a noite aqui. Não 
banque a louca.

Assim que o elevador parou no segundo andar, ela obser-
vou o corredor. Estava bem iluminado e parecia tranquilo, mes-
mo assim não pôde deixar de sentir o suor em suas mãos. Andou 
até o seu quarto, ouvindo um zumbido estranho vindo do 21, 
em seguida sentindo uma sensação boa ao passar pelo 23. Antes 
de se virar para seu quarto, olhou para o brilho prateado que 
emanava pelas frestas da porta do 28. Novamente uma sensação 
muito ruim. Era melhor entrar logo.

Usou sua chave eletrônica para abrir a porta do quarto 27 
e se surpreendeu com o que encontrou. Era um belo quarto, apa-
rentemente sem nenhum vestígio de anormalidade, convidativo 
e com uma cama grande e confortável. Por um minuto quase se 
esqueceu do seu objetivo inicial.

Pediu um jantar simples pelo telefone e foi tomar um ba-
nho para relaxar. A entrada no hotel não tinha sido das melho-
res, mas agora as coisas pareciam estar se ajeitando. Precisava 
aguardar o horário em que sentisse sono para entrar em ação, 
então tinha bastante tempo para pensar.
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Susana cresceu em um orfanato e fi cou sozinha por mui-
to tempo. As outras crianças não a entendiam e a consideravam 
estranha. Sofria bullying até mesmo dos adultos e preferia fi car 
afastada. Pelo menos foi assim até a chegada de Laura.

Elas tinham dez anos quando  se conheceram. Laura era 
uma menina bonita, que chamava a atenção de famílias interes-
sadas em adoção, mas que acabava sempre voltando por não se 
adequar a modelos da sociedade.

As duas se tornaram grandes amigas e, embora as crianças 
ainda as chamassem de esquisitas e fi zessem maldades com as 
duas só para provocá-las, pelo menos agora não estavam mais 
sozinhas.

Eram como irmãs e, como irmãs, tinham decidido que uma 
cuidaria da outra e não precisariam de mais ninguém na vida. 
Essa era a promessa que ambas estavam dispostas a cumprir. Ou 
pelo menos foi isso que Laura achou.

Mesmo achando ótimo ter uma parceira não aceita como 
ela, Susana ambicionava mais do que a amiga. Ela queria encon-
trar uma forma de se destacar, de ser especial, de cuspir naqueles 
que a magoaram. Desejava vingança.

Quando tinha quinze anos, ele veio até ela em sonho. Não 
tinha um rosto, não tinha uma forma, era um vulto nas sombras 
e parecia gigantesco, a voz grave dizia poder dar a ela um dom, 
algo especial que a tornaria diferente. Ela topou, mesmo quando 
ele disse que precisaria de um pagamento, e não perguntou mais 
nada.

Quando acordou e se deu conta de que não era capaz de 
voar, nem de mover objetos com a mente, nem outra coisa espe-
cial, se sentiu frustrada.

Laura estava dormindo sossegada ao seu lado, então prefe-
riu não incomodar a amiga. Olhou no relógio, tinha passado al-
guns minutos das 3 horas da manhã. Levantou-se na ponta do pé.



King Edgar Palace

88

Saiu do quarto e, antes de alcançar a porta do banheiro, 
viu as chamas. Eram rápidas e estavam consumindo o prédio. A 
fumaça já alcançava o corredor e estavam todos sem saída.

Desesperada, ela entrou no banheiro. Não sabia o que fa-
zer, não sabia o que pensar, estava presa e assustada. Começou 
a tremer de medo com a possibilidade da morte se aproximando 
tão rápido.

No entanto, uma brisa fria a alcançou e, embora soubesse 
que o prédio estava sempre rigorosamente fechado para impedir 
a fuga das crianças, encontrou uma janela aberta e uma cadeira 
embaixo, por onde poderia subir e escapar. Ela não teve muito 
tempo para pensar, a fumaça já estava entrando e ela podia sentir 
o calor das chamas na porta.

Moravam em um sobrado e estavam no primeiro andar, 
logo, ela teve medo de pular e se machucar quando caísse, no en-
tanto, ela praticamente não sentiu a queda. Foi quase como cair 
em pé de tão suave que foi seu tombo — hoje ela tem certeza de 
que seu amigo misterioso ajudou de alguma forma.

Os bombeiros demoraram a chegar. Ela viu as chamas 
queimarem tudo. No máximo cinco pessoas — sem contar ela 
— foram tiradas com vida do lugar. A maioria morreu durante o 
trágico incêndio que ninguém soube explicar exatamente como 
começou.

Susana viu todos virarem pó, inclusive sua grande amiga 
Laura. O corpo dela nunca foi identifi cado, mas praticamente ne-
nhuma das vítimas foi.

Depois disso, a garota foi levada para outro orfanato, onde 
passou o restante de sua adolescência até chegar à vida adulta.

E foi depois dessa noite que ela viu que algo em seu pacto 
tinha realmente funcionado. Susana nunca mais teve uma noite 
de sono normal. Quando dormia, ela podia sair de seu corpo de 
forma consciente, podia ver o que havia por trás do manto que 
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nossos olhos humanos cobrem. Sua alma tinha acesso aos mais 
remotos mundos, onde as almas perdidas estavam todas aguar-
dando algum tipo de orientação, algum tipo de mensagem.

Tinha fi nalmente seu dom, mas para ela se tornou uma 
maldição. Estava sendo castigada por seus pensamentos cruéis 
e por seus desejos mesquinhos. As almas a acompanhavam to-
das as noites, implorando por luz. E os demônios, sorrateiros nas 
sombras, às vezes também a enxergavam e ela tinha que fugir. 
Foi em um desses momentos tensos que descobriu que poderia 
se machucar do outro lado e que sempre precisava voltar, senão 
fi caria presa para sempre.

Passou pelos médicos e eles diagnosticaram terrores notur-
nos criados pela mente perturbada de Susana, no entanto, eles 
nunca saberiam o que era de verdade.

Quando adulta, encontrou em sua busca um grupo de pes-
soas com o mesmo dom — mas nunca contou como tinha ganho 
o seu. Eles a ajudaram a descobrir como controlar a sua capaci-
dade e a fazer disso algo útil, ajudando pessoas desencarnadas 
que sofrem. Ela fez disso a sua forma de redenção por todo o mal 
que tinha causado naquele incêndio.

 Agora estava ali, prestes a cair no sono e acessar o que 
existia na dimensão paralela do hotel. Tinha que tomar cuidado, 
do mesmo jeito que ela podia ver o que estava escondido por lá, 
eles também podiam enxergá-la.

Não deixaria isso acontecer. Tinha treinado bastante. Ti-
nha ido a outros lugares conhecidos como assombrados. Tinha 
enfrentado demônios assustadores e se saído bem na grande 
maioria das vezes — embora sempre estivesse acompanhada de 
algum colega do grupo. Podia ser mais esperta do que eles.

Deitou e fechou os olhos, esperou a mágica acontecer.
Sua alma se libertou com a mesma facilidade de sempre.
Visto daquele lado, o quarto já não parecia tão convidati-

vo. O ambiente estava na penumbra, as paredes, mofadas, e o ar 
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cheirava a sangue e morte. A cama, onde seu corpo estava deita-
do, tinha vermes para todos os lados. Sentiu um impulso em re-
tornar ao seu mundo, sair do hotel correndo e nunca mais olhar 
para trás, mas se manteve fi rme, agora tinha que ir até o fi m.

Podia ouvir gritos e lamentos vindos de todos os lados. 
Eram muitas as almas aprisionadas naquele lugar.

Com muito cuidado passou para o corredor, por enquanto 
não tinha ninguém em seu caminho, humano ou não. Os gritos 
eram dos quartos. De todos eles. Pedidos de socorro, sussurros 
de medo e vozes amedrontadoras que torturavam.

Pretendia acessar um por um, enfrentar os demônios que 
talvez parecessem mais fáceis, resgatar as almas e ajudá-las a fa-
zer a passagem fi nal. A morte sempre acabava encontrando essas 
pessoas quando elas seguiam pela passagem certa e as levava 
embora em suas asas.

Estava quase atravessando a porta do quarto 28 quando 
sentiu sua alma ser arrastada, com uma força brutal, de volta 
ao quarto 27. Bateu com força no chão sem entender o que tinha 
acontecido. Nunca tinha sentido algo tão poderoso assim.

E foi quando se deu conta de que tinha caído em uma ar-
madilha, eles estavam esperando por ela.

O segurança — o mesmo da entrada — estava no quarto, 
aparentemente não podia acessar a mesma dimensão que ela, 
mas estava sentado ao lado do seu corpo, sorrindo.

Como esse infeliz entrou aqui?
Ela tinha sido descuidada. Não devia ter subestimado o 

poder do King Edgar Palace.
O homem simplesmente recolheu o corpo da cama e o le-

vou consigo, ainda com o sorriso nos lábios.
Não, você não pode! — mas ele podia, quem não podia era 

ela. Estava presa ali, sua alma não conseguia mais atravessar as 
paredes, por mais que batesse contra todas. A porta havia desa-
parecido.
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O desespero já estava instalado em seu interior naque-
le momento, mas nada superou a angústia de quando escutou 
aquela voz familiar.

— Susana?
Não, não era real. Laura não tinha como estar ali. Ela tinha 

morrido há muito tempo e em um lugar bem distante dali. O ho-
tel estava consumindo suas memórias para usar contra ela.

Ainda assim, mesmo com esses pensamentos, não teve co-
ragem de olhar para trás e encarar a presença que sentia.

— A CULPA FOI SUA — a voz gritou em condenação.
— Eu não provoquei o incêndio. Foi um acidente! — ela 

respondeu, tentando se defender do que acreditava ser um jul-
gamento de sua mente.

— Incêndio? Que se dane o incêndio. VOCÊ ME VENDEU 
EM TROCA DE UM PODER QUE NEM SABE CONTROLAR.

— Que história é essa? — ela resolveu se virar. A imagem 
era da mesma moça de quem se lembrava aos quinze anos, mas 
seus olhos estavam fundos, com olheiras escuras e feias. Tinha os 
cabelos e as roupas imundas. Era mesmo sua amiga, como isso 
era possível? — O que aconteceu?

— VOCÊ ACONTECEU — ela estava descontrolada, fu-
riosa. — Ele me contou tudo. Passou todos esses anos me con-
tando sobre o acordo de vocês. De como você estava disposta a 
tudo para ser especial, para ter uma forma de se vingar dos que 
te humilharam, e que ele te ofereceu tudo isso, em troca de um 
presente: EU.

— Eu nunca concordaria com isso… — a cabeça de Susana 
começou a trabalhar rapidamente. De fato, na verdade, não havia 
sido mencionado o que ele levaria em troca. Ela não se preocupou 
em perguntar e tinha entendido que o incêndio era o pagamento. 
Só que agora, vendo a coisa por outro ângulo, o incêndio era parte 
da vingança que ela desejava, e não o pagamento.
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— Ele me levou embora durante aquele incêndio. Fiquei 
presa, sozinha, na completa escuridão, com aquela voz que me 
lembrava todos os dias como eu era uma porcaria de pessoa, 
como eu era inútil, e como eu merecia aquela merda toda que 
estava acontecendo comigo. Você disse que cuidaria de mim e 
me ABANDONOU! Ele se alimentava de mim, Susana! Todos os 
dias ele se fartava com o meu desespero, o meu medo, a minha 
solidão. COMO VOCÊ PÔDE FAZER ISSO COMIGO?

— Laura, eu não sabia... Eu juro. Eu pensei que o incên-
dio…

— EU TE ODEIO — agora a expressão era de pura tristeza. 
Laura caiu de joelhos e começou a chorar.

Susana sentia uma dor imensa na alma. Nunca tinha ima-
ginado entregar a melhor amiga a tanto sofrimento. Sentir-se cul-
pada pela morte dela já era ruim, mas saber que ela tinha sido 
torturada por todos esses anos era avassalador.

Ela se aproximou da amiga em lágrimas e ajoelhou em sua 
frente. Abraçou-a da melhor maneira que conseguiu.

— Me perdoe, por favor. Eu nunca quis que isso aconteces-
se. Como você escapou de lá?

Isso pareceu acender uma luz de alerta nos olhos de Laura.
— Passei anos tentando encontrar uma forma de sair, me 

acostumando à escuridão para fazer dela uma aliada. Depois de 
muito tempo eu fi nalmente encontrei, e escapei. 

Um desconforto estranho chegou até a alma de Susana. 
Aparentemente ninguém no hotel tinha intenção de destruir seu 
corpo tão cedo, a ideia era aprisioná-la de uma forma mais per-
manente. Um castigo, para mostrar que tinha brincado com as 
pessoas erradas.

— Laura, olha para mim, é importante — a amiga levantou 
os olhos lacrimosos e cansados. — Como você chegou até aqui? 
Como me encontrou?
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— Um homem me disse. Ele me encontrou e disse que você 
estaria aqui. Que eu deveria te esperar para resolvermos o nosso 
problema. E eu fi quei aqui, esperando.

— Droga, é mesmo uma armadilha. Laura, você precisa 
cair fora daqui agora mesmo.

Mas, assim que disse isso, uma mulher — ou algo que pa-
recia como uma — apareceu na frente delas. Parecia uma cama-
reira, mas não tinha rosto. Independente disso, a criatura nefasta 
parecia encarar as duas moças ajoelhadas no chão.

Laura deu um grito assim que a viu e se agarrou a Susana.
A fantasmagórica Noppera-bo esticou seu braço, apontan-

do para algo escondido no escuro do quarto.
Antes mesmo de olhar, Susana já sabia que encontraria seu 

antigo protetor, aquele que lhe dera um dom, mas que também 
tirara algo valioso da sua vida. Ele tinha sido guiado até ali.

Era mesmo gigante. Tinha três cabeças: humano, cavalo, 
bode. Nada em sua expressão o tornava amigável. Ele tinha vin-
do pegar o que era dele.

Laura começou a gritar descontroladamente, ela se debatia 
enquanto abraçava Susana com ainda mais força. Aquela criatu-
ra não pretendia negociar.

Tudo pensado com antecipação. Eles tinham previsto a sua 
chegada, trouxeram Laura sabendo que ela seria uma bela dis-
tração e avisaram o demônio que a prendia, para que pudesse 
levar de volta o seu pertence. Eles sabiam como aquilo terminaria 
e não tinham perdido tempo em resolver o problema.

Ela realmente tinha subestimado aquele lugar, tinha sido 
vaidosa, e acreditado que sozinha poderia se dar bem, mas nin-
guém podia vencer sozinho. E aquela era a lição que precisava 
aprender.

— Laura, não se preocupe — ela sussurrou no ouvido da 
amiga e a abraçou com mais força.
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Em seguida, a criatura veio para cima delas, podia ouvir o 
som dos cascos no chão e tudo fi cou absolutamente escuro.

Susana só percebeu que ainda existia porque podia ouvir 
Laura gritar em seu ouvido. Estavam juntas na prisão e agora 
podia entender o motivo dos gritos. Era o nada.

Não havia o que enxergar, a sensação era de que estava 
completamente cega. Não sabia para onde ir, nem se podia se 
mexer. Os sons em volta eram lamúrias e tormentos, e eles entra-
vam em sua essência, como se pudessem grudar nela. Era deses-
perador. A amiga estava de costas para ela, encostada em sua co-
luna, ainda gritando de medo. Devia ser frustrante estar de volta.

Susana procurou a sua mão e a segurou com força.
— Laura, fi que calma.
— Eu não quero fi car calma, eu estou de volta a esse infer-

no — pelo menos não estava mais gritando.
— Encontrou a saída uma vez, pode fazer isso de novo.
— Eu levei ANOS para encontrar aquela saída. Não tenho 

mais forças para isso. Eu só quero deitar e chorar até simples-
mente deixar de existir.

— Vai ser mais fácil desta vez.
— E por que você acha isso?
— Porque eu estou aqui para cumprir a promessa. Nós va-

mos encontrar a saída juntas e eu vou te colocar nas asas da mor-
te. Você nunca mais estará sozinha, porque, agora, nós somos 
uma só.

E as mãos se fecharam com mais força, enlaçando aquela 
nova promessa com esperança.
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Quarto 39 
Lição noturna

Hedjan C. S.

Seguiu a loura pelo saguão do hotel, olhos grudados hip-
noticamente em seu quadril. De vez em quando ela olhava para 
trás, dando um sorriso que ele traduzia como venha me pegar. 
Sentia-se um pouco zonzo, culpa do Dry Martini, mas não o sufi -
ciente para impedir a brincadeira.

Ficou esperando enquanto ela pegava o cartão-chave com 
o recepcionista a uma distância segura. A última coisa que queria 
era esbarrar com algum conhecido. Certas aventuras devem ser 
discretas.

Desceram no terceiro andar, ela mais apressada agora. O 
esforço para acompanhá-la fez com que fosse promovido de um 
pouco zonzo para ligeiramente tonto. Assim que passou pela porta 
do quarto 39, ouviu a tranca sendo ativada. O quarto estava be-
lamente iluminado pelo poente. Sentiu o perfume do corpo dela 
quando se abraçaram. Cheiro de fl ores. Talvez rosas. Também 
sentiu algo espetar sua nuca.

Pensava de maneira apatetada sobre ter cuidado ao tocar 
uma rosa quando o chão se levantou e golpeou seu rosto.

Conforme seus olhos se fechavam, pensou no grande idio-
ta que era. Boa noite, princesa, hoje serei eu o Belo Adormecido.

Deu uma risadinha antes de o mundo se tornar negro.
Quando abriu os olhos novamente, já era noite. Tentou se 

levantar, mas não conseguiu. Tentou mover a cabeça, mas foi 
inútil. Tentou gritar por ajuda, mas, para seu horror, obteve o 
mesmo resultado.
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Estava em um local escuro, de frente para uma porta es-
cancarada. Podia ver a janela do quarto, metade de uma cama e 
o que pareciam ser vários sacos de mercado ao lado dela. O chão 
era gelado.

Ouviu um clique seco e a luz inundou o local. Imaginou 
que estivesse no banheiro do quarto. A loura o encarava de pé no 
umbral da porta.

— Finalmente! Fico feliz que tenha acordado… — a voz era 
estranhamente carinhosa. — Fiquei com medo de ter exagerado 
na dose.

A mulher se aproximou. Com esforço, conseguiu colocá-
-lo sentado, as costas apoiadas na parede. Quando o largou, ele 
começou a deslizar, adernando para a direita. Ela adiantou-se, 
impedindo que ele tombasse por completo. Fez movimentos 
mais vigorosos dessa vez. Afastou-se, contemplando sua obra, a 
cabeça inclinada para o lado.

— Perfeito! Confortável? Não? — seu rosto parecia o de 
uma professora de primário solidária ao aluno que tivesse rala-
do o joelho. Por alguns segundos, aquela expressão mudou. Ela 
o olhou como se fosse um inseto que tivesse saído do ralo. Ela o 
desprezava. — Que pena…

Acompanhou a loura com os olhos quando ela saiu do ba-
nheiro e fechou as cortinas. Ainda usava o mesmo vestido ver-
melho que o encantara, mas já tinha se livrado dos sapatos de 
salto. Voltou para perto dele.

— Eu tinha tentado com animais antes, sabe? — ela falava 
enquanto se olhava no espelho, retirando os brincos, o colar e os 
anéis. — Matei uns dois ou três cachorros… pobrezinhos… De-
pois fui para animais maiores… Tinha que calcular a relação dose 
e peso. Mandei um pobre cavalinho comer grama no céu… Sabe 
aquele seu segundo Dry Martini? Enquanto você tentava morder 
a marca de nascença em meu pescoço, eu coloquei uma coisinha 
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nele que deixou você mais sugestionável. Eu tinha que garantir 
que você viria até aqui... E, aqui, apliquei a segunda parte da 
surpresinha. É uma toxina binária... Tem efeito parecido com o 
curare... Mas para nossa sorte não fez você parar de respirar...

Ela saiu do banheiro novamente. Ele teve a impressão de 
ouvir um zíper sendo aberto e o farfalhar de roupas durante al-
gum tempo. Depois o som de algo pesado sendo arrastado. Ela 
gemia pelo esforço. Um grande baú de madeira entrou em seu 
campo de visão. Uma peça antiga e cheia de pinturas que pare-
ciam espirais vermelhas de vários tamanhos. Seis cadeados gran-
des estavam enfi leirados, trancando-o.

Ela voltou para o banheiro usando uma calça de moletom 
e uma camiseta branca que já vira dias melhores. Sentou-se no 
vaso sanitário, de frente para ele, e o olhou nos olhos.

— Provavelmente você está se perguntando por que está 
aqui. Vovô dizia que quem bate esquece… E papai provavelmen-
te dizia a mesma coisa… Você esqueceu, não foi, Sr. Martins?

Os olhos de Martins foram riscados por um lampejo de 
horror. Um monte de coisas passou por sua cabeça no curto es-
paço de tempo em que estava ali. Sequestro, vingança, a lenda 
urbana sobre mulheres que roubavam rins de homens seduzidos 
em bares… Ela sabia seu nome, suas preferências… Estava certo 
de que era uma vingança. Mas de quem? E por quê?

— Sabe quem são as pessoas mais fáceis de matar? As que 
têm rotina regrada. Você frequenta aquele bar desde que era mo-
destamente rico. Continuou indo lá uma vez por mês mesmo na 
época em que teve muito dinheiro e mandava no submundo. Um 
hotel explodiu, outro foi construído. E até agora que você não 
tem mais tanto dinheiro continua indo lá… Anos atrás seus gori-
las não teriam me deixado nem chegar perto...

Martins começou a respirar mais rápido e com difi culdade. 
Não sabia se era a posição ou o que aquela louca tinha dado para 
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ele. E então seu tormento aumentou. Começou a sentir formiga-
mentos nas pernas e nos braços. Passaram a ferroadas fortes que 
duraram pouco. O formigamento se espalhou em salvas até a 
virilha e o peito. Conforme ela falava, o formigamento avançava 
mais e mais.

— Mas só precisei esperar. Eu tinha seis anos quando você 
levou embora a parte boa da minha vida. Esperei quinze anos… 
E eu nem sabia no começo que estava esperando… Mas passou 
rápido. As coisas boas e as não tão boas... — a voz dela continu-
ava acariciante e tranquila, quase melódica. — Primeiro fi quei 
com uma tia maluca que me batia sempre que dava na telha… 
Depois passei um tempo com meu irmão e a mulher dele, até o 
tráfi co expulsar os dois da favela. Por sorte meu avô me salvou. 
E dos dez aos vinte ele quem me contou tudo que eu precisava 
saber sobre você... Vovô me ensinou a odiar você...

 Ficou olhando para ele por alguns segundos que parece-
ram horas. A expressão estava vazia. Não dava pra dizer se ela 
sorriria ou pularia sobre ele, arrancando seus olhos com as lon-
gas unhas pintadas com esmalte de tonalidade café.

— Meu avô e meu pai eram bem parecidos… Homens de 
livros… Vovô não concluiu o primário, mas papai se esforçou 
muito. Fez faculdade de História, mesmo com toda difi culdade. 
Você não sabe o que é isso, né? Esforço… Difi culdade… Meu pai 
era professor de História… Isso faz você se lembrar de algo?

O formigamento tomava o corpo todo dele. Martins temeu 
que fosse algum tipo de ataque cardíaco. O nervosismo o fazia 
suar em bicas, o suor descendo pela testa incomodava. Uma gota 
entrou por seu olho esquerdo, o ardor embaçou sua vista.

— Acho que não. Ele era menos que uma barata pra você. 
Não podia fazer nada contra você… Mas hoje é sua vez… Hoje 
você vai aprender sobre impotência. Hoje eu serei sua profe… 
— um alarme soou no quarto. Ela se levantou com movimentos 
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rápidos. O alarme foi desligado e ela voltou apressada, sentando-
se novamente. — Quase perdi a noção do tempo… Vou te contar 
uma coisa pra fazer você se sentir pior. Você deve ter começado 
a sentir formigamentos agora. Vai se espalhar rápido. Isso é o 
seu corpo retomando o controle. Um sinal de que nosso joguinho 
está quase terminando. Sabe, vovô tinha muitos livros no casarão 
confortável onde ele morava, lá no interior. Livros e livros 
maravilhosos, velhos e novos, daqui e de fora. Bíblias em latim, 
biografi as, livros de medicina, O Apanhador no Campo de Centeio, 
Os Sertões, O Primo Basílio, o Malleus Malefi carum... Ele tinha até 
um De Vermis Mysteriis e uma cópia arruinada do Al Azif… Foi 
nesse monte de livros que aprendi muitas coisas... A toxina que 
usei em você foi uma delas... Livros são maravilhosos…

Os olhos dele se iluminaram. A cretina calculara errado. O 
formigamento começou bem antes de o despertador tocar, o que 
signifi cava que, apesar de todo o zelo dela e do tal vovô, os cálculos 
estavam errados. Sentiu a respiração fi car mais fácil, talvez efeito 
da droga passando, talvez esperança. Talvez ele conseguisse re-
tomar o controle do corpo antes que o joguinho dela terminasse.

— Meu pai — ela foi para o chão, se aproximando dele, 
fi cando a uma distância onde ele poderia agarrar o pescoço dela 
se tivesse controle do corpo — cometeu apenas um erro em sua 
vida. Ele investiu todo o dinheiro que tinha na escola onde traba-
lhava... Porque amava aquela escola. E você comprou o terreno 
onde ela estava só pra poder derrubá-la e construir um dos seus 
clubes para cavalheiros... Meu pai se matou antes mesmo de vocês 
retirarem o entulho de lá...

Martins sentiu ainda mais medo ao ouvir aquilo. Ele já ti-
nha prejudicado muita gente e sabia de pelo menos quatro pes-
soas que adorariam ver quantas balas caberiam na sua nuca, mas 
aquela garota era louca. Ela o culpava por algo que ele não podia 
prever ou evitar.
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Ela se levantou de repente, fazendo as articulações dos jo-
elhos estalarem. Saiu mais uma vez do banheiro. Retornou com 
uma garrafa de água mineral cheia de um líquido amarelado na 
mão esquerda e um molho de chaves na direita.

— Isso aqui é só por garantia — desenroscou a tampa e jogou 
todo o líquido em cima dele, molhando bem a cabeça e o peito. O 
cheiro era horrível. Parecia alho, pimenta e outras coisas em infu-
são. — Depois de um tempo eles não diferenciam parentes de inimi-
gos… Mais uma coisinha que meus amigos livros me ensinaram...

Saiu do banheiro e, dando-lhe as costas, abaixou-se para 
abrir o baú. Martins sentiu o coração pular. Tentou encolher a 
perna direita e sentiu vontade de comemorar quando ela respon-
deu. Concentrando-se absurdamente, conseguiu fazer com que o 
braço direito apoiasse o corpo. Nova vitória.

Encolheu as duas pernas, trazendo os joelhos até a altura 
do peito, procurando não fazer barulho nenhum. Os músculos 
gritavam em protesto a cada movimento. Ignorou esses gritos, 
pensando apenas em chegar perto daquela vadia e acabar com 
sua vida. Queria socar aquele sorriso que o tinha enganado até 
que só restassem cacos de dentes.

Apoiado na parede, prendeu a respiração na esperança de se 
tornar furtivo. Os únicos sons eram o das chaves rodando nos ci-
lindros e dos cadeados caindo no chão. Ela já se livrara de quatro…

O som de metal do último se chocando contra o porcela-
nato encheu o quarto. Quando ela ergueu a tampa do baú, ele 
estava a poucos centímetros de sua nuca. Podia tentar um soco, 
que provavelmente a derrubaria, mas optou por agarrar aquele 
pescoço e apertá-lo.

O tempo todo ela devia saber que ele estava ali. A mulher 
se esquivou para a direita com a graça de uma bailarina. O rosto 
continuava meigo e sereno, quase exibindo um sorriso da pró-
pria Mona Lisa.
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Algo se levantou do baú como se fosse um brinquedo de 
mola. Mas, no lugar de um risonho e colorido palhaço, do baú 
se erguia algo que um dia já fora um homem, vestindo trapos 
embolorados, a pele amarelada marcada por manchas cinzas e 
chagas negras. Órbitas vazias estavam cravadas nele e dentes 
perfeitos, brancos e escancarados rosnavam silenciosamente.

A mulher viu o reanimado saltar do baú sobre o homem, 
que caiu no chão do banheiro, tentando tirar aquilo de cima do 
seu peito. Os dentes se cravaram na carne do peito e o homem 
guinchou como um rato, ainda incapaz de gritar. Sangue espirrou 
na parede, manchando os ladrilhos, quando o reanimado moveu 
a cabeça violentamente. As pernas de Martins escoiceavam.

Ela aproximou-se da porta do banheiro, encostou no um-
bral e fi cou contemplando. Não queria perder nenhum detalhe.

Quando seu avô terminou a refeição e voltou para o baú, já 
eram quase três da madrugada. Ela pegou os produtos de limpeza 
que estavam nos sacos de mercado. Havia muito sangue e alguns 
ossos pelo chão, incluindo uma parte do crânio de Martins que 
fora esfacelado. Tinha muito trabalho a fazer. Mas não importa-
va. Quando terminasse de limpar tudo, poderia descansar.

E o avô e o pai poderiam descansar em paz. 
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Quarto 151
Escape da morte

Paulo Dumi

Os pombos voaram com a chegada da van preta. A chuva 
fi na, vinda com o frio, caía quando o veículo parou na frente do, 
até então desconhecido hotel paulistano, King Edgar Palace.

— Você vai nos deixar neste… lugar? — perguntou Gui-
lherme, com desdém.

— Vocês quiseram participar do torneio na última hora. 
Foi o que deu pra arrumar — respondeu o empresário.

— Bah, deixe disso! É só pra dormir mesmo! — comentou 
Ricardo.

Guilherme e Ricardo estavam ainda se acostumando com 
a vida de viajantes. Afi nal, há alguns anos se tornaram atletas 
numa nova modalidade, que ganhou muitos adeptos no Brasil.

Eram escapers.
A palavra se origina dos campeonatos de escape rooms, que 

são salas temáticas em que os jogadores precisam decifrar enig-
mas e desafi os para sair no tempo máximo de uma hora. O que 
no início era só uma diversão acabou ganhando seriedade, até 
que os primeiros campeonatos começassem a surgir. A principal 
regra é: a equipe que conseguir fugir em menos tempo ganha a 
partida.

Atualmente, há ligas nacionais e internacionais, e os espec-
tadores podem ver as partidas tanto nos locais dos eventos quan-
to pela internet, já que há câmeras espalhadas por todas as salas 
de competições.
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Durante certo tempo, os dois aguardaram o mensageiro vir 
para pegar as malas. Mas, ao notar que isso não ia acontecer, 
decidiram, então, sozinhos, fazer o serviço. Saíram na chuva, pe-
garam as malas, e, antes de seguir para a recepção, ouviram o 
empresário dizer:

— Estejam prontos às nove!



 O saguão era grande e luxuoso. Porém, havia ninguém por 
ali. Ambos se dirigiram para a recepção. Ficaram ali por um tem-
po, mergulhados no silêncio.

 — Cadê o povo, tchê?! — Ricardo perguntou.
Subitamente, saindo debaixo do balcão, uma mulher de 

cabelos crespos e desgrenhados surgiu, dando-lhes um grande 
susto.

— Oi! Ha, ha, ha! Oi! — disse a mulher, de forma rápida e 
cantada, aos rapazes. Guilherme ainda se recuperava do susto, 
mas não deixou de notar que o sorriso postado e os olhos azuis 
vagos pertenciam a uma louca. — Er, então, o que desejam?

— Temos uma…
— Sim! — interrompeu a mulher. — Uma reserva! — ela 

mexia, animada, numa pequena caixa sob a mesa escondida pelo 
balcão. — Um, meia, meia... Um meia, meia... — de repente pa-
rou. Olhou para os dois. Soltou uma gargalhada, quebrando o 
silêncio do saguão. — Bem-vindos ao King Edgar Palace! Sou 
Olga, a recepcionista! — ela voltou a mexer na caixa, enquanto 
gargalhava sozinha.

Os rapazes se entreolharam, confusos. Já estavam dando 
meia-volta para ir embora, quando a mulher gritou:

— Onde vão? Logo agora que achei a chave de vocês! Um 
meia meia tá arrumando — ela estava ofendida. Jogou o cartão 
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magnético sobre a bancada. — Hunf, mal-educados! — subita-
mente, o rosto que mostrava mágoa esboçou um largo sorriso de 
felicidade. — Quarto 151, o ideal para vocês.

Ricardo pegou o cartão e foi na direção do elevador.
Guilherme, ainda sem saber o que falar daquele lugar, 

seguiu-o. Aquelas últimas palavras e o olhar penetrante da re-
cepcionista — que os acompanharam até elevador — mexeram 
com a sua alma de forma que o fazia querer ir embora. Preferiria 
dormir sob uma ponte, do que estar naquele hotel.

Em uma hora, ele saberia que sua preferência era a melhor 
opção.



Guilherme e Ricardo estavam no 15º andar, parados diante 
da porta do 151. Ao contrário das outras portas, que tinha a fe-
chadura para o cartão, a maçaneta desse quarto tinha apenas um 
visor com teclado numérico.

Os dois se olharam sem saber o que fazer. No cartão que 
receberam da recepcionista só tinha o nome do hotel. Na entra-
da do quarto ao lado, uma camareira estava de costas, mexendo 
num carrinho de limpeza de quarto.

Tudo normal, se ela não estivesse de quimono. Seu cabelo 
preto e liso estava armado, conforme a tradição nipônica.

Ricardo pegou o cartão e foi na direção da mulher.
— Com licença! Como abro a porta do 151?
Ao ouvi-lo, a mulher estagnou. Ao se virar, ela exibiu o 

rosto.
— Deus do Céu! — saiu da boca de Ricardo.
A face que o rapaz via não tinha olhos, nem nariz, nem 

boca.
Um silêncio se seguiu por cinco segundos, que pareceram 

horas, até uma voz metálica ecoar pelo corredor.
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— Ela só abre quando os olhos enxergarem o outro lado 
da luz — as palavras vieram da camareira, que se virou de novo, 
empurrando o carrinho para o próximo quarto.

Atônitos, ambos começaram a pensar na informação. Não 
tardou para Guilherme ter uma ideia.

Tirou do bolso o chaveiro, que continha uma minilanterna. 
Mas não era uma lanterna normal. Exibia fachos de luz negra. 
Ele mirou no cartão, e viu então surgir quatro números: 5930.

Ele digitou no visor, e a porta do quarto se abriu. Os dois 
colocaram as malas para dentro rapidamente e fecharam a porta, 
antes que a mulher sem rosto aparecesse de novo.



O quarto não era grande, mas abrigava duas camas, uma 
penteadeira com gavetas, e um armário. De canto, uma poltrona. 
Porém, não havia televisão.

No lugar dela, tinha um quadro. Uma bela jovem, de olhos 
fechados, estendia para a frente seus braços, juntando as mãos, 
que acomodavam uma carta.

Eles ainda observavam o local, quando ouviram dois bi-
pes soarem. Vinham da penteadeira, onde havia dois relógios de 
pulso. Ricardo pegou um deles.

— Mas, Bah! — disse, entregando o outro para Guilherme.
Os números no relógio estavam passando regressivamente.
No período de uma hora.
Guilherme correu para a porta, que não se abriu.
Seus corpos gelaram. Eles entendiam o que era aquilo, só 

não sabiam por que aquilo estava ocorrendo em um hotel.
De qualquer maneira, eles estavam dentro de uma escape 

room.
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Ainda atordoados com a ideia, os dois estavam parados, 
achando que fosse alguma pegadinha de TV, ou alguma brinca-
deira de seu empresário.

O relógio já apontava 58 minutos, quando ambos resolve-
ram vasculhar o quarto, atrás de alguma pista. Olharam atrás 
dos móveis, no banheiro, mas a única coisa que encontraram fo-
ram cadeados numéricos que trancavam as gavetas do armário 
e penteadeira.

Guilherme viu Ricardo olhar assustado para o quadro. E 
notou algo diferente:

— A mulher… sumiu, tchê!
Imediatamente, um bilhete passou por debaixo da porta. 

Era o mesmo bilhete que a mulher do quadro segurava. Guilher-
me o pegou e leu:

Aqueles que se hospedam no quarto 151 não conseguem sair, pois 
nele repousa um grande segredo. A não ser que, em uma hora, passem 
pelos enigmas que o selam, os hóspedes deste quarto morrerão.

Guilherme suou frio ao terminar de ler a carta. Aquela últi-
ma frase eles já tinham lido e ouvido em vários jogos de escape. 
Era sempre assim. Se não saíssem da sala em uma hora, algo hor-
rível acontecia. Claro que aquilo era só para que eles entrassem 
no clima do jogo.

Mas aquela ameaça, naquele bilhete, era diferente.
Parecia ser real.
Sem pestanejar, ambos começaram a busca por pistas. Com-

binaram de encontrar os códigos dos cadeados dos móveis. Ao 
tirar o quadro da parede, Ricardo achou atrás dele um número, 
cantando-o para o parceiro. Guilherme foi testando em cada ca-
deado, até abrir o primeiro. Ricardo foi espiando todos os cantos 
novamente, e, conforme foi avançando, iam abrindo os segredos.

Usaram vinte minutos para chegar até o último. Porém, o 
que surgia dentro das gavetas os deixava mais confusos. Além 
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de um binóculo, eles encontraram peças eletrônicas que eles não 
entendiam muito bem o que eram, até Ricardo se lembrar que 
aquilo se assemelhava a um dos brinquedos de seu primo.

— Bah, é um drone!
— Um drone?
— Sim! Veja as hélices. Só que está desmontado.
Ricardo começou a trabalhar na montagem, enquanto Gui-

lherme tentava entender para que teriam que usar um drone.
Ele raciocinou que só poderia usá-lo em um lugar aberto.
Ao afastar as cortinas, Guilherme viu a grande janela. À 

frente, a vista mostrava vários prédios.
E um deles chamou sua atenção.
O único edifício espelhado refl etia a imagem não só de 

Guilherme, mas de todo o King Edgar Palace.
E foi este quem o ajudou a desvendar a utilidade do drone.
O rapaz usou o binóculo, onde viu um pequeno círculo 

vermelho no meio do refl exo do Hotel.
Parecia um botão.
— Terminei! — Ricardo mostrava o drone montado.
— Então, afaste-se.
Guilherme forçou o dispositivo que destravava o vidro e 

abriu amplamente a janela. Pegou o drone, e Ricardo, com o con-
trole remoto, fez o objeto fl utuar como um besouro.

O drone guiado por Ricardo rapidamente alcançou o botão. 
Ao tocá-lo, um ruído veio debaixo da cama. Isso assustou Ricar-
do, que sem querer desligou o robô, fazendo-o cair e se espatifar 
contra o asfalto.

Os dois andaram para cada lado da cama. Arrastaram-na. 
Ali, um alçapão foi revelado.

E Ricardo refutou a ideia de pular.
— Bah, deve ter outro jeito de sair daqui!
Foi quando voltou para a janela e notou que, sob ela, havia 

um estreito parapeito. Seguiu-o com os olhos, e viu que termina-
va em uma sacada, possivelmente de uma suíte.
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— Bah! Que se dane o medo!
Guilherme, observando o parceiro já se esgueirando para 

fora da janela, lembrou-se da frase que lera na carta.
A não ser que, em uma hora, passem pelos enigmas que o selam, 

os hóspedes deste quarto morrerão.
— Não faça isso!
— Por que não?
— Lembre-se do bilhete! Precisamos passar pelos enigmas, 

senão morreremos.
— Bah, não fale asneiras! Essa é a saída mais rápida!
Nos escape rooms, uma charada era fácil demais quando 

não era a certa. E Guilherme tinha certeza de que Ricardo sabia. 
Porém, o desespero do amigo o cegava.

Aquela não era a saída.
Ao colocar o segundo pé no parapeito, a expressão de Ri-

cardo mudou. Grunhia. Gritava. Coçava-se. E gritava. Como uma 
maldição, sua pele fumegou, transformando-o em carne viva.

— Volta! — Guilherme tentava resgatá-lo, mas o parceiro 
não lhe obedecia.

Ricardo se coçava tanto, que não percebeu quando seu pé 
vacilou, e seu corpo foi impulsionado para a frente, fazendo-o 
mergulhar no vazio que distanciava o 15º andar do térreo.

Guilherme o viu cair. Fechou os olhos e chorou. Estava se 
desesperando, e a morte de Ricardo fora a gota d’água.

Um apito tirou o rapaz de seu pesar. Ele olhou para o reló-
gio, que indicava trinta minutos. Guilherme, com raiva, enxugou 
as lágrimas e, com um impressionante ímpeto, voltou para o al-
çapão, pulando para a escuridão.



Ao cair no alçapão, Guilherme se deparou com uma es-
pécie de tobogã espiralado. O início de sua descida foi suave, e 
ao atingir o andar inferior viu uma criatura que parecia ser um 



King Edgar Palace

110

híbrido macabro de mulher e ave. Seguiu escorregando por mais 
alguns andares, e pôde ver de relance alguns pequenos seres de-
moníacos saltando sobre uma criança, o que o fez instintivamen-
te fechar os olhos. A descida continuou. Olhou novamente o que 
acontecia ao redor, somente para se deparar com uma mulher 
sem olhos saltando por uma janela. Sua velocidade aumenta-
va e o tobogã parecia não ter fi m. Sem mais poder distinguir as 
formas de maneira correta, ouviu o zumbido do que pareceram 
mosquitos do tamanho de bolas de tênis.

Agora estava de pé, num local escuro. Tateou, encontrando 
uma maçaneta. Tratou de abri-lo, e o acesso lhe revelou um gran-
de estacionamento. Pelas placas sujas, pendentes de um só lado, 
ele estava no terceiro nível abaixo do solo. Guilherme andava 
com cautela por entre os carros enferrujados, em frangalhos e 
com peças faltando.

Quando chegou no fi m do caminho, o garoto olhou para 
os lados. Demorou um pouco, mas concluiu que ali não tinha 
cancelas, ou acesso para o segundo nível.

Na verdade, não tinha como sair dali.
Guilherme voltou a olhar para o relógio. Vinte minutos. 

Ele estava cansado, quando viu algo perturbador.
Numa parede, no meio do estacionamento, havia escrito 

em vermelho algo que ele sabia o que era, mas não fazia sentido 
para ele. Ele encostou em uma das pilastras opostas, e com o seu 
conhecimento básico começou a ler os ideogramas japoneses:

— Hi-to-ba-shi-ra.
Ao deixar escapar de sua boca as sílabas profanas, vários 

braços saíram das pilastras. Sem conseguir se afastar da que es-
tava ainda escorado, os braços que saíram dela o envolveram, 
dominando-o.

 Em poucos segundos, Guilherme foi aglutinado pela pi-
lastra humana.
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Os olhos se abriram. A cabeça doía. Parecia ter tido um pe-
sadelo. Sonhara que estava num hotel maldito, e que participara 
de um escape room mortal. Sonhara até que Ricardo havia morri-
do ao tentar andar por um parapeito...

Sonho nada!, pensou.
Ele levantou o tronco e, quando se pôs a entender onde 

estava, não acreditava no que via.
Ele estava sentado numa maca, no quarto 151. Porém, em-

bora tivesse recobrado a consciência de onde estava, Guilherme 
notou que as paredes expunham fi ações e encanamentos velhos; 
no lugar do lustre, havia apenas uma lâmpada incandescente. 
Na maca, várias manchas vermelhas. Uma cadeira elétrica subs-
tituía a poltrona de canto. No lugar da penteadeira, um baú de 
prata. E no lugar da moça no quadro agora tinha a imagem de 
um carrasco segurando um grande machado.

No relógio em seu pulso, a contagem persistia, e desta vez 
faltavam dois minutos para que o tempo se esgotasse.

E, ali, Guilherme se sentiu impotente.
Não sabia quando o jogo terminaria. Se estava perto ou 

longe de sair dali. Corria e tateava as coisas como louco. A respi-
ração pesava, e não conseguia mais encontrar as respostas.

Continuou a busca. Mas só achou mais um cadeado, que 
desta vez selava o baú de prata.

Então, o relógio que estava em seu pulso tocou, indicando 
o fi m da contagem de uma hora.

Não!
O baú de prata e o quadro contendo o carrasco começaram 

a chacoalhar. Aos poucos, a fi gura foi se materializando para 
fora do quadro. Era um monstro encapuzado. Devia ter uns dois 
metros e pesar uns 130 quilos só de músculos.

Com o machado, o carrasco se aproximou do baú. Guilher-
me se acuou, indo para um dos cantos do quarto. Observava o 
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carrasco, que abriu o cadeado com o machado, destampando o 
baú. De lá, tirou pedaços de um corpo, e arremessava-os para 
trás, sem se importar com Guilherme. A última parte jogada — e 
para perto do rapaz — fora a cabeça.

Ao ver o rosto, Guilherme enlouqueceu: era a mulher loira, 
que estava pintada no quadro daquele maldito quarto.

Desesperado, Guilherme tateou o bolso, e percebeu que 
ainda tinha a chave eletrônica do quarto. Na esperança de sair, 
ele correu para a porta, porém, ao tentar encaixar o cartão na 
fechadura, teve uma ingrata surpresa.

A fechadura eletrônica havia se tornado uma com a entra-
da de uma chave comum.

Mas que p…!
Guilherme viu o carrasco se levantar, segurando uma pe-

quena caixa de ouro. Com um dos punhos, estourou o último 
cadeado, abrindo a tampa.

De dentro dela, uma luz clareou o cômodo, voando liberta 
como uma borboleta. Guilherme não sabia dizer como, mas tinha 
certeza de que era a alma da mulher loira, aprisionada no quadro 
do quarto 151.

Um momento de torpor tomou Guilherme, e uma dormên-
cia invadiu sua consciência. A luz se aproximou dele, e sua alma 
começou a ser extraída do corpo cansado. Como um cão que 
obedece ao dono, a alma do rapaz voou até a caixa de ouro, que 
ainda era segurada pelo carrasco. Quando ela entrou por com-
pleto no objeto, o homem então o selou, guardando-o no fundo 
do baú.

Com isso, a alma da mulher estava fi nalmente livre, para 
poder descansar em seu devido paraíso.

Desde então, o próximo que se hospedar no quarto 151, 
verá Guilherme pintado no quadro, segurando uma carta, indi-
cando as pistas do jogo mortal que levará outra pessoa a ocupar 
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o seu lugar na caixa de prata, onde o corpo de Guilherme, depois 
de esquartejado pelo carrasco, fora depositado, além da caixa de 
ouro, que agora abriga a sua alma.

Olga saiu do quarto, segurando um relógio de pulso de 
prata, recentemente criado. Ingrid vai adorar, pensa com um sor-
riso insano.
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Quarto 31 
Espelho das almas

Andrea Bertoldo

Onde estou? Eu conheço esse lugar, mas... — a vampira olhava 
em volta, revirando a memória em vão. Parecia um quarto de 
hotel, mas não era um hotel qualquer... Aquele lugar tinha algo 
sinistro como nunca sentira antes, a não ser... Não... Pelo que sa-
bia aquele lugar não mais existia. Uma explosão o destruíra um 
tempo atrás, segundo Lestat, seu amado companheiro de imorta-
lidade. Pena, tinha boas lembranças de lá... Sorriu, lembrando-se 
do corpo do irmão mais velho estendido na cama king size.

Um lugar específi co do quarto a atraía como um ímã a 
um pedaço de metal. Em lugar de destaque no centro do quar-
to, um magnífi co espelho de bronze, uma relíquia antiquíssima, 
parecia chamá-la num apelo irresistível. Cautelosamente, ela se 
aproximou, fi cando de frente pra ele, examinando-o, intrigada. 
A superfície refl etora era tão escura quanto a noite mais sombria, 
nenhuma imagem, nada... 

Dando de ombros, a jovem, já entediada, se voltava para 
ir embora quando uma voz, lamuriosa, afl ita, a chamou, parali-
sando-a.

— Socorro!! Leila! Irmã! Por favor, me tira daqui!!! 
— Eva?! — somente a irmã caçula ainda a chamava por seu 

nome mortal.
— Mana, me tira daqui!! Socorro!! 
— O que está fazendo aí? Que diabos de magia é essa? — a 

vampira tentava em vão alcançar a irmã, mas só conseguia tocar 
a superfície fria do espelho.

— Calma, Eva! Vou dar um jeito de... 
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— Não! — ela gritou, em pânico. — Eles estão vindo! 
Um coro de vozes, na maioria infantis, numa cacofonia en-

surdecedora, tomou conta do ambiente. 
— Nãããooo!!! 
 



— Evaaaa!!! — Lilith gritou, levantando-se do esquife de 
um pulo.

— Lilith? O que houve? — perguntou, alarmado, o rapaz 
que dormia ao seu lado. — Teve um pesadelo? 

— É, acho que sim... — atordoada, ela esfregava os olhos, en-
quanto contava o sonho. — Acha que pode ser uma premonição? 

— Nunca tive algo assim. O que acha? 
— Amor, se você que está nessa de vampiro há mais tempo 

do que eu, não sabe... Por via das dúvidas, vou ligar para Eva.
— Precisamos ir para São Paulo. Temos trabalho a fazer, 

Lilith... 
— Vai fazendo as malas — ela respondeu, já com o celular 

no ouvido.
— D’accord... — ele revirou os olhos, levantando-se.
Após duas horas sem sucesso, Lilith estava realmente pre-

ocupada. A irmã, ao contrário dela, era frágil e submissa aos de-
sígnios do clã de assassinos em que ambas nasceram, e assim 
como Lilith, nascida Leila, sofrera abusos sexuais do irmão mais 
velho, Adam, por anos. Até que um dia Leila se tornou Lilith, a 
mais letal das assassinas do clã, e virou o jogo. Como ela se tor-
nara vampira? Seu amado irmão com seu humor negro mandara 
seu namorado acabar com ela. O que ele não sabia é que Lestat 
não era um assassino qualquer nem tinha esse codinome à toa... 1

Eles aterrissaram em Congonhas às 21 horas do dia seguin-
te. Lilith ainda não tivera notícias da irmã e, sentindo seu humor, 
seu companheiro preferiu deixá-la quieta até que... 

1Ver Lilith (antologia Horas Sombrias) e A Vingança de Lilith (King Edgar Hotel).
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— Como? Você não vai? — Lestat franziu a testa. 
— Vou procurar minha irmã. Te encontro no hotel mais tarde.
— Lilith, monsieur Straub exigiu nós dois para esse serviço... 
— Encontro você mais tarde, já disse — ela o encarou, séria.
Ele devolveu o olhar, empertigando-se.
— Sabe que posso te obrigar a vir comigo, não sabe? 
— Sabe que, se fi zer isso, vai fi car sem sexo pelo próximo 

século, não sabe? — devolveu na mesma moeda.
Ele abriu a boca como se fosse retrucar, mas logo mudou 

de ideia.
— Darei uma desculpa. Não demore — disse, dando-lhe 

as costas.
Lilith sorriu consigo e seguiu seu caminho.



A procura não demorou muito... Era uma pessoa de mui-
tos recursos e contatos, felizmente. No entanto, o resultado, em-
bora previsível, não fora o desejado... 

— Eva... Você não... — baixou a cabeça, escondendo a re-
volta, a tristeza e as lágrimas de sangue.

Sua doce irmã jazia morta num beco sujo da zona sul da 
capital paulistana. Fora claramente brutalizada e atirada ali para 
morrer conforme os sinais deixados. 

Jamais deveriam tê-la deixado ir a campo. Era inocente de-
mais para ser um membro atuante do clã. Assim que soubera na 
sede para onde a haviam mandado, soube que estava perdida. 
Eles a condenaram à morte. Cuidaria deles depois.

Encontrava-se agora diante de Alan Straub e do empresário 
e sócio Junji Takami. Lestat lhe resumira a situação: a sobrinha-
neta do senhor Takami havia sido sequestrada e morta e ele queria 
vingança. Daria o que quisessem se descobrissem o culpado e 
lavassem com sangue a honra de sua família. Ótimo. Ela queria 
sangue mesmo, e não por estar com fome.
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— O senhor tem consigo algo que estava com a sua sobri-
nha quando ela foi morta? 

— Apenas isso... — estendeu-lhe um colar de ouro arre-
bentado com um ideograma como pingente. — Havia acabado 
de lhe dar como presente de aniversário... 15 anos... 

Lilith pegou a joia com cuidado, levando-a ao nariz, ins-
pirando profundamente. Subitamente levantou-se, os olhos ver-
melhos e as presas à mostra, por apenas uma fração de segundo, 
mas, se os anfi triões perceberam, não pareceram se importar em 
absoluto.

— Sabe quem foi? — foi a única pergunta do impassível 
senhor Takami.

— Sei... — ela disse, devolvendo o colar. — O mesmo dege-
nerado que matou minha irmã... Não se preocupe, Takami-san... 
Cuidaremos disso.

Takami assentiu em silêncio, olhando o casal de assassinos.
— E como pretendem executar o serviço desta vez? — per-

guntou Straub, curioso. — Necessitam de algo em especial? 
Lestat deu de ombros, olhando Lilith. A vampira pensou 

um pouco e perguntou: 
— Os senhores teriam algum quarto com um grande espe-

lho de bronze antigo? 
— Quarto 31... — respondeu Takami, com expressão inde-

cifrável. — Como sabe sobre o Espelho das Almas? 
— 31, hein? ... Perfeito! Nome interessante... Conte-me 

mais sobre ele... 



Conseguira. Atraíra o maldito para o Quarto da Morte2. Lá 
estava o espelho do seu sonho... Depois do que Takami lhe con-

2 3 +1 = 4, em japonês, 4 tem o mesmo som da palavra morte... (N.A.).
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tara, já sabia o que fazer para se vingar por ambos... E talvez até 
reviver sua irmã. 

O sujeito, Alberto Maldonado, era um empresário rico, de 
meia-idade, bem-apessoado e acima de qualquer suspeita... Me-
nos para seres como Lilith, que podiam ler a maldade oculta no 
coração dos homens.

Lilith o fez acreditar que ela era uma adolescente, fugida 
de casa e perdida na noite, assustada e faminta... Simplesmente 
irresistível.

Como de costume, ele a alimentou, ganhou sua confi ança 
e, fi nalmente, a levou para descansar um pouco antes de ir pra casa. 
Convenientemente, passavam em frente ao recém-inaugurado 
King Edgar Palace... 

Ele começava a fi car mais ousado, das propostas veladas 
começou a passar aos toques íntimos. Enojada com os seus pen-
samentos lascivos, Lilith, sem que ele percebesse, o conduziu até 
o grande espelho.

Imagens começaram a se formar, mas não eram simples re-
fl exos... Cenas abjetas, dantescas mas que ao monstro pareceram 
um excitante fi lme pornô até perceber que ele era o ator princi-
pal... Ele e cada jovem e criança que ele destruíra, cada crime co-
metido por ele passava diante de seus olhos como o último fi lme 
de sua vida, o que de fato era.

— Que brincadeira é essa? — ele murmurava, incapaz de 
desviar o olhar daquelas imagens. — Quem é você? 

— Por hora, sua Nêmesis, meu caro... Olhe para o espelho 
e reviva toda a dor e o desespero de cada vítima sua... 

Ele, num esforço hercúleo de vontade, ainda tentou fugir, 
mas Lestat, oculto antes nas sombras do quarto, o segurou e 
o levou de volta. A fascinação das imagens fez sua parte e em 
pouco tempo as almas presas no espelho vieram buscar a de seu 
algoz.



King Edgar Palace

120

Lilith sorriu, satisfeita.
— Agora a melhor parte: o pagamento. Querido, jantar! 
Os dois vampiros se atiraram sobre a carcaça vazia do or-

gulhoso magnata enquanto o coração ainda batia.
Coberta de sangue, Lilith ergueu a cabeça ao terminar e 

ainda pôde ver as almas levando Alberto pro Inferno e muitas 
se libertando e seguindo seu caminho. Uma delas parou diante 
dela, sorrindo.

— Temashi no tema no temashi. Animam pro anima.3 Seu corpo 
a espera, minha irmã. A decisão é sua.

Lilith viu o espírito da irmã desaparecer e sorriu. O que ela 
decidisse estaria bom para ela. Olhando para os restos a seus pés, 
torceu o nariz e deu a mão a seu companheiro.

— Vamos. A noite nos espera. Missão cumprida.
Ele a envolveu num abraço faminto e lhe deu um beijo 

avassalador. 
— Oui, ma reine des ténèbres! Allez! 4

Pela janela, os dois sumiram na noite. No quarto, em pri-
meiro plano, apenas o cadáver e o espelho de bronze.

Esta era a lenda do Espelho das Almas:
Há muito tempo no Japão feudal houve um daimyô, um grande 

senhor de terras, que tinha uma lasciva fi xação por crianças. Uma po-
bre camponesa viu os fi lhos, cinco meninas e dois meninos, sumirem 
um a um, até que fl agrou o daimyô com o mais novo em pleno ato, 
com o monstro chegando ao ápice enquanto asfi xiava seu bebê. O ódio 
que sentiu foi tamanho que ela se tornou uma Baba Yaga, uma bruxa-
-demônio, e o matou somente com o olhar, aprisionando sua alma no 
espelho juntamente com todo o ódio, a raiva e o medo de suas vítimas. O 
espelho, dali em diante, sugaria toda alma com igual abominação para 
suas profundezas insondáveis... 

3 Alma por Alma (em japonês e em latim, N.A.).
4 Sim, minha rainha das trevas (francês, N.A.).
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Quarto 185
A loucura periférica

Caio Peroni

O cheiro era do Centro Velho — os odores específi cos de 
sempre: a urina de várias espécies, a carência de outras tantas, as 
vendas ilegais e o carbono dos escapamentos.

 A vista também era própria do Centro. A cidade anoitecia 
— não dormia, porque São Paulo jamais dormia —, mas vários 
de seus olhos permaneciam abertos. Janelas de todas as cores, 
abrangidas pela vista do quarto, cintilavam contra o pano po-
luído da noite paulistana — e você veria estrelas espalhadas por 
esse pano, sim, mas só se olhasse por tempo sufi ciente e conse-
guisse passar pela constante cortina de fumaça.

O quarto era alto, o que facilitava tudo. Ele escolh era o 185 
sem nenhum motivo especial, a não ser o fato de ser alto. Qual-
quer queda seria fatal, caso ele optasse pela queda. E de qualquer 
maneira, caso ele decidisse sair de lá ainda vivo, teria aproveita-
do a vista por algum tempo.

Ele até colocara a aliança no parapeito da janela por con-
ta disso. Seduzira-se pela ideia de atirá-la de lá e ver como ela 
cairia — talvez antecipar uma experiência futura —, mas, por 
enquanto, bastava deixar o pequeno objeto vivendo as mesmas 
antecipações.

Afi nal, ele sofrera muito por aquela aliança. Que ela tam-
bém temesse a queda, nem que por pouco tempo. 

Seu nome era Fábio Moraes e ele sabia se reconhecer o ho-
mem louco que se tornara. A sua única questão era se decidir 
entre uma de duas coisas: a loucura ou o fi m dela.
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E seu objetivo no quarto 185 do King Edgar Palace parece-
ra muito claro desde o início. Ele esperava que sua solidão con-
versasse com ele, estabelecesse um diálogo razoável que pudesse 
levá-lo à melhor resposta.

Mas a loucura... esta não era mais uma dúvida.
Apoiado à janela, ele se lembrou de todas as coisas que o 

levaram até lá. Fábio havia sido, em uma vida que parecia agora 
muito distante, um funcionário público que trabalhava das nove 
às quatro e voltava para casa às seis — por conta de alguma ativi-
dade que, de tão frívola, fora agora esquecida. Fábio fora casado, 
também — a marca da aliança ainda se destacava em seu dedo, 
do mesmo modo que a marca do casamento ainda impregnava 
seu coração, como se tivesse sido colocada lá por um pedaço de 
ferro em brasa.

Você ouviu esse farfalhar? Tem alguma coisa no quarto com você.
Fábio nunca fora pai — ainda bem, ele ponderava agora, 

porque tudo o que fora seu um dia agora encontrara outros ru-
mos na vida, e, se ele tivesse um fi lho, o rebento estaria prova-
velmente morto.

O emprego foi embora depois de um escândalo sexual. O 
casamento se dissolveu pelo mesmo motivo.

E ele achava que a loucura vinha disso, afi nal. Do peso de 
pensar que dez minutos deslumbrantes foram os responsáveis 
por arruinar uma vida inteira de trabalho e amor. Fábio não era 
um homem velho, mas era adulto o sufi ciente para já ter visto 
crescer no horizonte de seu futuro um edifício de realizações.

O edifício fora abaixo por conta de dez minutos. Ele se arre-
pendia de cada um deles, é claro, mas pensar neles o fazia querê-
-los com muita força. Fábio imaginava que um diabético se senti-
ria assim diante da barra de um doce delicioso e cheio de recheio.

Qualquer ser humano, aliás, se sentiria assim diante de 
algo destrutivo... simplesmente porque essa era a tendência.
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Ele se virou para o lado direito, desviando o olhar momen-
taneamente da paisagem urbana.

Você viu, eu sei que você viu... Não tente se enganar. Alguma 
coisa se mexeu... É preciso agradecer pela visão periférica... A central 
não dá conta de tudo.

Voltou à janela. O coração era uma balança que, batida de-
pois de batida, procurava pender para um dos lados.

E havia a loucura, é claro, bombeando pelas veias, impul-
sionada pelo mesmo coração que se fi zera juiz da situação.

Ela advinha de todas as ambiguidades que tomavam palco 
dentro de Fábio — em seu dentro mais profundo — para seu ter-
rível espetáculo. O coração ora sentia saudade dos dez minutos 
de prazer intenso e trêmulo, ora se fl agelava por um dia ter per-
mitido que os dez minutos acontecessem.

Ah, era tanta a saudade de prazer, visto que, agora, este 
era um sentimento tão inalcançável para ele quanto os dois polos 
de um ímã o eram um para o outro. Prazer. Não havia prazer na 
loucura, nenhum de que se soubesse.

E, se havia, era tão ilusório quanto todos os outros artifí-
cios da insanidade. Porque a própria natureza da ilusão era ser 
prazerosa.

Ele decidiu se afastar da janela — já estava farto de coisas 
que podia ver sem tocar... Só um dos sentidos não bastava mais. 
Ele precisava de todos. Todos ao mesmo tempo. Outra coisa que 
a loucura havia levado embora: a possibilidade de desfrutar da 
pluralidade do corpo.

Agora, ele podia ver, mas não tocava. Ou, se tocava, não 
podia ver. Gostos haviam todos ido embora. O olfato e a audição 
caminhavam para o esquecimento.

Ele era todo um vazio.
Foi andando pelo quarto. Havia algo naquele quarto — 

ora, havia algo naquele hotel — que era diferente de qualquer ou-
tro. Algo que era...
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— Quem está aí? — ele perguntou, porque, agora, o movi-
mento que captou com o canto dos olhos foi claro demais para 
ser ignorado.

Foi uma risadinha isso? O que você ouviu foi uma risadinha? 
Não pode ter sido...

O olhar atento, os músculos retesados, ele diminuiu o pas-
so para continuar andando. E então, fez-se a pergunta que se in-
sinuara nele desde a primeira suspeita de algo errado no 185.

Se a loucura estivesse muito além do limite, haveria escolha 
entre a vida e a morte? Ele poderia conviver com uma angústia 
arrasadora, um dilema dilacerante... Mas ver coisas? Ouvir coi-
sas? Ora, os sentidos não funcionavam para o mundo real, mas 
estavam muito dispostos para as alucinações!

Enquanto andava — passo cuidadoso depois de passo cui-
dadoso —, ele chegou à conclusão.

Não. Não haveria escolha entre a vida e a morte. Se, depois 
de sua estadia no 185 — durasse quanto tempo fosse necessário 
—, ele decidisse que sua enfermidade estava avançada demais, 
daria um fi m a tudo. Apagaria a luz. Esperaria até a lâmpada fi -
car fria de novo. E ela fi caria rapidamente, pois seu mundo todo 
estava frio.

Nada... enquanto você estiver prestando atenção, nada vai acon-
tecer.

Mas não havia modo de não prestar atenção. Era uma de-
cisão muito importante a que ele viera tomar. Não se podia dar 
o luxo da indiferença. 

Ao mesmo tempo, contudo, ele reconhecia que a visão cen-
tral não seria capaz de captar os sinais de sua loucura — caso ela 
estivesse mesmo lá, no quarto com ele. Talvez o melhor fosse se 
envolver em outra atividade. Ele parou no centro do quarto, a 
passos da cama, tentando pensar em qual seria a melhor para o 
momento.
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Nada de televisão. Já fora insuportável o bastante por uma 
vida inteira. À beira da morte, nenhum ser humano merece a 
telinha.

Ele não levara mala. Carregava a bagagem no corpo. Então, 
não havia leitura que pudesse consumir. Pensar em se deitar na 
cama — confortável, por sinal, pelo menos à vista — e ler era 
aprazível.

Foi ao banheiro. Fábio era um bom leitor, o que signifi cava 
que, em suas idas ao banheiro, caso se esquecesse de levar o jor-
nal ou o livro, bastaria que agarrasse a embalagem do xampu. E, 
além do mais, ele não tinha certeza se um homem em sua posição 
poderia desejar mais do que o ambiente era capaz de proporcio-
nar.

Ele deu os primeiros passos na direção do banheiro e, a 
meio caminho, parou. Algo na janela lhe chamou a atenção. A 
falta de algo.

Não é POSSÍVEL que isso não tenha sido uma risadinha... Foi, 
foi sim, e eu e você temos certeza disso.

— Sim, foi — ele respondeu a si mesmo, mas, de repente, 
estava tão atônito quanto ao que reparara que não se importaria 
nem se um hipopótamo de terno aparecesse no quarto para dis-
tribuir as cartas de uma partida de pôquer.

A aliança.
O parapeito estava vazio dela. Seu brilho não mais contras-

tava com a rudez do mármore.
Em franco desespero, ele se inclinou pela janela. Ali era 

alto demais — seu objetivo foi cumprido com sucesso —, o que tor-
nava impossível ver se a aliança caíra. Talvez o vento a tivesse 
empurrado... Talvez um pássaro noturno a tivesse buscado...

Ele voltou a encarar o quarto. Passou os olhos pela cama 
bem arrumada com o edredom vermelho grosso e bem dobrado; 
pelas paredes adornadas com um papel de motivos monótonos; 
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pela mesinha de canto com o telefone, o cardápio e o frigobar; 
pela porta que dava ao banheiro, e que trazia, inutilmente, a ins-
crição do número do quarto.

O que fazia sentido naquele quarto? E por que estaria tudo 
tão arrumado daquele jeito?

— Você roubou a minha aliança — disse Fábio ao quarto 
vazio, um sorriso aparecendo aos poucos nos lábios.

A risadinha veio de novo, agora ainda mais clara aos seus 
ouvidos, e lhe soou como música. Havia, pelo jeito, mais de um 
deles rindo.

E quem são eles?
Ora, não importava.
Porque, no fi m, existia uma outra escolha possível.
Louco, sim, até o cerne de cada sentido, ele foi se deitar na 

cama bem arrumada, sem nenhuma leitura por companhia.
A morte nunca estivera tão longe. 
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Quarto 198 
Cortesia da casa

Camila Bonifácio

Ao ver o King Edgar Palace pela primeira vez, o meu cor-
po todo se arrepiou. A imagem do edifício já estava gravada em 
minha mente, mas estar diante dele era uma experiência nova e 
assustadora, aquilo não poderia ser considerado normal. 

Respirei fundo, era por isso que eu estava ali. Precisava en-
tender como um hotel destruído, a princípio por um acidente nas 
caldeiras, se erguera de forma tão rápida. Como um excelente de-
tetive, modéstia à parte, eu precisava descobrir o que estava acon-
tecendo, mas isso só seria possível se eu me entregasse de forma 
profunda àquela investigação. Eu já tinha feito algumas pesqui-
sas por ali, e imediatamente percebi que o local é frequentado por 
tipos bem excêntricos, como um cara com sobretudo roxo, outro 
com jeito de cantor de rock e um mendigo que fi ca rondando o 
lugar junto com uma menininha de dar arrepios e uma boneca de 
pano. Chegou a hora de investigar mais a fundo. E a  melhor op-
ção para isso era me tornando um hóspede como qualquer outro.

Sorri, o táxi tinha sumido assim que retirei minha mala de 
dentro dele. As rodas da mala faziam barulho ao passar em cima 
de pequenas pedras enquanto eu tentava evitar que ela acertasse 
meu calcanhar.

Antes que eu pudesse bater na porta de entrada, um ho-
mem enorme, de dois metros de altura, cabelos negros e rosto 
pálido, sem vida, apareceu na minha frente. Olhando suas ves-
timentas, eu deduzi que não passava de um simples segurança.
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— Boa noite, eu tenho reserva.
— Eu sei — sua voz era rouca e grossa. — Estou aqui para 

cuidar que nada de mal aconteça com o King Edgar Palace.
Achei estranhas aquelas palavras. Imagina-se que o traba-

lho de um segurança é cuidar do bem-estar de seus hóspedes, e 
não apenas do edifício. Eu estava com pressa demais para come-
çar uma indagação, então, apenas ignorei o enorme homem e fui 
até a recepção, onde uma bela jovem me esperava.

— Boa noite, eu tenho reserva.
— Seu nome, por favor — a bela jovem sorria, com os de-

dos já a postos no teclado do computador para buscar minha 
reserva.

— Donato Hasse Bortolon.
— Achei — ela sorria. — Seu quarto é o 198, no 19º an-

dar — confi rmei com a cabeça. A intenção era fi car em uma das 
coberturas, mas elas eram exclusivas para os donos do hotel. — 
Aqui está seu cartão-chave e esse é um pequeno aperitivo por 
conta da casa, espero que goste.

— Obrigado.
Peguei o cartão-chave enquanto olhava o estranho doce 

que ela havia me dado. Pelo menos, eu achava que era um doce. 
Lembrava um brownie, mas sua cor não era totalmente marrom, 
recebendo um tom de vermelho em toda sua superfície.

Como um amante de doces, eu não consegui resistir e abri 
o embrulho, dando a primeira mordida. Era um doce, agora eu 
tinha certeza, com um leve amargor no fi nal que eu não consegui 
distinguir o que era. Dei de ombros e acabei com o aperitivo an-
tes mesmo de o elevador chegar ao hall.

A ideia de fi car em um andar tão alto é porque eu imagina-
va que conseguiria ver melhor o fl uxo de hóspedes e funcionários 
e, dessa forma, acabaria descobrindo algo apenas por conversas 
aleatórias. Ter uma boa audição era primordial nesse meu ramo.
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O elevador chegou ao 19º andar sem interrupções, o que foi 
uma enorme decepção. Em um edifício tão grande e movimenta-
do, eu vi apenas poucas pessoas, e aquilo não era bom. Precisava 
procurar mais. A única pessoa que vi no andar foi um barbudo 
bem feio, com verrugas na cara e um chapéu estranho com uma 
caveira, que saiu apressado de um quarto próximo.

Coloquei o cartão-chave na fechadura e destranquei a por-
ta. O quarto era enorme, espaçoso como nenhum outro quarto 
em que eu já tivesse estado e sua arrumação era tão perfeita que, 
por alguns segundos, fi quei preocupado em tirar qualquer coisa 
que fosse de seu lugar. Não havia uma única poeira em todo o 
cômodo ou mesmo no chão. Acho que a coisa mais suja ali era eu.

— Preciso descobrir quem arruma este quarto tão bem e 
parabenizá-lo — falei para mim mesmo, fazendo uma nota men-
tal.

Tranquei a porta.
Coloquei a mala no canto e fui tomar um banho. Fiquei 

longos minutos apenas refazendo tudo o que tinha planejado 
para descobrir o que estava por trás da destruição e reconstrução 
daquele estranho lugar. O dia seguinte seria um longo dia.

Quando saí do banheiro, ainda de toalha, vi uma bandeja 
de comida sobre a minha cama. Olhei em volta e não encontrei 
ninguém. Fui até a porta assustado, pois eu sempre trancava as 
portas, não importava onde estivesse — aquilo era quase como 
um TOC.

Girei a maçaneta e, surpresa, a porta estava aberta!
— O quê?! Eu jurava que tinha trancado esta droga... — 

usei o cartão-chave, dessa vez, confi rmando que a porta estava 
trancada. — Eu devo ter me enganado — olhei para a bandeja 
apetitosa sobre a minha cama. Eu não tinha pedido nada.

Notei que havia um bilhete sobre ela e o abri para ler o que 
estava escrito: Cortesia da casa.
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— Outra cortesia? Será que eles sabem que eu quero fechar 
este edifício? — sorri. — Acho que não.

Eu me joguei sobre a cama vendo o que teria para comer: 
Havia um suco de uma fruta que não consegui reconhecer, pan-
quecas, doces em geral, leite morno e algumas frutas. Fui dire-
to aos doces. Devorei-os em poucos segundos utilizando o suco 
para que eles descessem mais rápido até o meu estômago. O leite 
morno e as panquecas acabaram em seguida. Estava tudo tão 
delicioso que me fez comer até mesmo as frutas para as quais eu 
não ligava muito. Senti-me um obeso quando terminei tudo e vi 
os pratos sem nada.

— Muito bom! — ajeitei-me na cama. Eu precisava levantar 
para colocar uma roupa, mas a comida farta fez com que o sono 
me dominasse.

Dormi em seguida.
Não sei quanto tempo se passou até que um barulho me 

acordasse. Eu abri os olhos assustado, notando que o cobertor 
estava sobre o meu corpo ainda nu.

— O que está acontecendo aqui? — olhei o cobertor imagi-
nando quando eu tinha feito aquilo. Sentei na cama e percebi que 
a bandeja tinha caído no chão. Eu deveria tê-la chutado enquanto 
dormia, agora os cacos estavam espalhados por todo o chão.

Achei melhor recolher os cacos antes que eu causasse um 
acidente de manhã, esquecendo que eles estavam ali. Quando 
me levantei da cama, levei um enorme susto: havia três criaturas 
no chão do meu quarto limpando os cacos.

Elas tinham chifres e caudas que me causavam arrepios. 
Quando elas me olharam, notando que eu as tinha visto, mos-
traram os dentes pontiagudos e soltaram um grunhido fi no que 
machucou os meus ouvidos.

Eu levei a mão até as orelhas enquanto sentia algo quente 
escorrer entre os meus dedos. Olhei assustado e percebi que mi-
nhas orelhas estavam sangrando.



King Edgar Palace

131

— O que é isso?
Antes mesmo que eu pudesse ter a resposta, as criaturas 

me atacaram. Duas seguraram os meus braços e a outra segurou 
com difi culdade as minhas pernas, tirando-me do chão.

— Me soltem. Me soltem — eu gritava em desespero. O 
problema é que, quanto mais eu me debatia, mais elas me arra-
nhavam com suas enormes garras.

De repente, elas me soltaram. Eu caí no chão gélido com 
a barriga para baixo sentindo uma enorme dor nas pernas e nos 
meus países baixos. Eu estava em um quarto de hotel, sendo ata-
cado por criaturas demoníacas e ainda estava pelado. Tentei me 
levantar, mas uma dor percorreu o meu corpo, olhei para baixo 
para entender o que tinha acontecido e percebi que o osso do 
meu joelho direito havia atravessado a carne, dilacerando-a.

Uma delas puxou minha perna, arrastando-me pelo chão. 
Tentei me segurar em alguma coisa, mas era inútil. Eles me pu-
xaram, rasgando minha pele como se ela fosse papel. A dor era 
latejante e eu gritava pedindo ajuda, mas ninguém me escutava. 
Meus gritos pareciam abafados pela risada diabólica das criatu-
ras que pareciam se divertir com meu tormento.

— Me soltem. Me soltem — não conseguia me mexer 
direito, já que qualquer movimento brusco aumentava ainda 
mais minha dor.

As criaturas me prenderam no chão enquanto uma se dis-
tanciava, indo até os cacos jogados. Ela pegou um dos maiores 
pedaços e se aproximou de mim. Até aquele momento, eu achei 
que seria morto, mas elas me viraram de barriga para cima e a 
criatura foi descendo o caco até minhas partes íntimas.

— O quê?! Não! Não! Não faça isso! — eu gritava deses-
perado, mas nada parecia detê-las. Senti a ponta afi ada sobre a 
minha virilha e o suor escorria pelo canto do meu rosto.

Era o fi m.
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A ponta atravessou a carne, eu gritei de dor…
E, de repente, acordei na cama do meu quarto, sem uma 

bandeja em cima da cama ou mesmo no chão. Olhei para o meu 
corpo e estava vestido com as mesmas roupas com que eu tinha 
chegado ao edifício.

— O que está acontecendo aqui? — levantei da cama de-
sesperado e fui até a porta do quarto, que estava aberta. — Que 
porra é essa? Eu fechei essa porta, eu tenho certeza — respirei 
fundo, precisava ir até a recepcionista ver o que estava aconte-
cendo. Quando abri a porta, havia alguém do outro lado.

Olhei sem entender a imagem que estava bem na minha 
frente. Parecia uma mulher pequena com um penteado oriental.

— Pode me dar licença? — perguntei, e, quando ela se vi-
rou para me encarar, um grito de horror escapou pela minha gar-
ganta.

A mulher não tinha rosto. Apenas uma boca fi na que sorria 
para mim de forma cínica. Notei, em seguida, que os pés dela 
nem mesmo tocavam o chão, a mulher nem tinha pés.

— Mas que merda é essa? Que porra tá acontecendo neste 
lugar? — distanciei-me apavorado com a imagem que estava na 
minha frente. A mulher pareceu não se abalar, entrando em meu 
quarto como se nada tivesse acontecido. — Sai daqui, demônio... 
Fique longe de mim... Estou falando sério.

A mulher ia se aproximando, ao mesmo tempo que mu-
dava de forma. Senti meu coração acelerar e o medo percorrer 
meu corpo. O suor frio desceu pelo canto do meu rosto, me lem-
brando da última noite e do que poderia acontecer comigo com 
aquela estranha criatura.

Eu abri a boca para gritar pedindo ajuda, mas nenhum som 
conseguiu sair, sendo substituído por um enxame de abelha que 
invadia o quarto, picando a minha boca e deixando-a completa-
mente inchada.
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O que é isso?, pensei. Socorroo...
Aquele era o fi m.
— Senhor? Senhor?
Balancei a cabeça e me vi no hall do hotel em frente à re-

cepcionista.
— O que aconteceu?
— O senhor falou que tem uma reserva aqui e eu pedi o seu 

nome, mas você ainda não me respondeu.
— Nome?! — tentei me manter calmo. Eu só podia estar 

fi cando louco. — Donato Hasse Bortolon.
— Achei — ela sorria. — Seu quarto é o 198 no 19º andar. 

Aqui estão suas chaves e esse é um pequeno aperitivo por conta 
da casa, espero que goste. 

Parei. Agora estava entendendo tudo. Olhei aquele aperiti-
vo, vendo o que ele realmente era pela primeira vez.

— Vocês querem me drogar com esses aperitivos, não é?!
— Senhor?
— Não se faça de idiota. Eu sei o que vocês querem. Vocês 

querem me deixar maluco para que eu não descubra a verdade 
sobre este lugar — peguei o doce. — Mas vocês não vão conse-
guir — e me preparava para atacar o doce na recepcionista quan-
do o segurança me segurou o meu pulso.

— O senhor está se exaltando.
— Vocês podem tentar o que quiser, mas eu não vou comer 

nada de vocês enquanto estiver dentro deste hotel.
— Dentro do hotel? — o segurança parecia confuso. — Mas 

você nunca entrou neste hotel…
— O quê?!
Eu pisquei os olhos e me vi do lado de fora do hotel, para-

do em frente à porta, olhando para o segurança.
— O que é isso? O que vocês estão fazendo? Eu quero 

entrar nesta merda…
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— Sinto muito, senhor, mas você não vai passar.
— O quê?! Eu tenho uma reserva... Eu preciso entrar — eu 

gritava e tentava passar pelo segurança, que parecia uma mura-
lha. Eu estava tão concentrado em entrar no hotel que não perce-
bi quando uma ambulância se aproximou.

O problema é que não era uma ambulância qualquer.
— O que vocês estão fazendo? — os enfermeiros pularam 

em cima de mim, utilizando uma camisa de força para me amar-
rar. — O que vocês estão fazendo? Eu não sou louco... Eu não sou 
louco... Esse lugar tem... Tem... Esse lugar... — de repente, minha 
mente foi fi cando vazia, meu corpo foi fi cando fraco e eu nem 
mesmo... — Quem eu sou? Quem eu sou?

— Que cara, louco.
— Sim, louco. Obrigado por chegar tão rápido.
— Sempre às ordens. Um maluco desse não pode acabar 

com o esplendor deste lugar.
— Não mesmo.
Entrei no negócio branco.
— Ah... — o homem grande, mais muito grande, se aproxi-

mou de mim. — Tome esse doce, senhor — ele jogou algo sobre 
as minhas pernas. — É cortesia da casa.

E algo estranho aconteceu.
Sorri, pegando o doce que o homem havia me oferecido.
Olhei para trás e vi o imponente hotel. Que lugar maravi-

lhoso!
— Quero me hospedar aqui — falei. — Aquele lugar é in-

crível! Todos são muito amáveis.
— Quem sabe na próxima — o homem de branco fechou a 

porta na minha frente, enquanto eu tecia elogios ao King Edgar 
Palace.
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Quarto 33 
O quarto de sophia

Eduardo Silva Francisco
 
 Naquela tarde de sábado, o trânsito na grande cidade de 

São Paulo era duas vezes mais caótico que nos dias de semana. 
Percebia-se, pela escuridão que se formava, que uma chuva mui-
to forte se aproximava. Sophia dirigia atentamente, enquanto o 
rádio do carro anunciava que uma tempestade se aproximava, o 
que poderia ocasionar uma enchente que alagaria todo o centro, 
causando estragos e risco de morte aos transeuntes. Encostou em 
um local seguro e mandou uma mensagem de voz ao namorado:

— Querido, vai desabar uma tempestade aqui, talvez nem 
consiga sair de São Paulo hoje. O que você sugere?

Esperou alguns minutos, observando a movimentação da-
quele horário em que os trabalhadores voltavam para suas casas.  
A mensagem veio rapidamente:

— É melhor passar a noite em um hotel, e, assim que ama-
nhecer, se estiver propício, venha que estou lhe esperando.

O namorado era uma maravilha de pessoa. Compreensivo, 
carinhoso, bonito, só difi cultava um pouco o fato de morarem 
em cidades distintas. Ela era do interior, ele de Santos. Haviam 
se conhecido pelas redes sociais e era a terceira vez que iriam se 
encontrar pessoalmente:

— Você conhece algum bom hotel por aqui? Estou no cen-
tro da cidade...

Sophia morava em Ribeirão Preto, tudo ali para ela era no-
vidade. Olhou a sua volta, mas não viu nenhum:
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— Já me hospedei no Marabá, é cinco estrelas, caro, mas 
vale a pena. Tire informações com alguém.

Ela fechou o vidro do carro, continuou dirigindo, obser-
vando o vaivém movimentado da cidade grande. Havia lojas, 
restaurantes, bares, mas nenhum hotel Marabá. Teria de parar 
novamente e perguntar, na verdade, não gostava de pedir infor-
mações em lugares desconhecidos, mas não haveria outro jeito. 
Foi quando um prédio majestoso do seu lado esquerdo chamou 
a atenção pela bela estrutura: KING EDGAR PALACE.

Dobrou a rua e teve acesso ao estacionamento, onde guar-
dou o carro. Retirou as malas e dirigiu-se à recepção. Os trovões 
já anunciavam com força o que estava por vir. Avisou o namo-
rado que não havia encontrado o Hotel Marabá, mas que fi caria 
no King Edgar, não tinha necessidade de se preocupar com ela, 
ligaria mais tarde, depois de se acomodar e tomar um belo e me-
recido banho.

Sophia adorava arquitetura, e toda estrutura do hotel lhe 
chamava a atenção. Era impressão sua ou havia um toque japo-
nês naquilo tudo? Aproximou-se do balcão, pagou a diária e es-
colheu o quarto 33. Deu mais uma rápida olhada nas pessoas 
ao seu redor e entrou no elevador. Enquanto subia, teclava as 
mensagens para Marcos, seu namorado. Não deu tempo sequer 
de digitar uma frase inteira e chegou ao seu destino. A porta se 
abriu, ela saiu teclando, mas foi interrompida bruscamente por 
uma mão, que segurou seu braço com força. Assustada, depa-
rou-se com uma mulher, aparentemente quarenta anos, cabelos 
negros, olhos verdes. Olhando fi xo para ela, sussurrou:

— Não vá para o 33! Não vá para lá!
Puxou o braço, livrando-se daquele aperto forte. Foi se 

afastando devagar, sem tirar os olhos da mulher, que pronuncia-
va em tom cada vez mais baixo:

— Não vá, estou lhe avisando, não vá para o 33!
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Chegou à porta de seu quarto, viu-a se afastar e sumir pe-
las escadas acima:

— Que mulher mais louca! — disse enquanto esfregava o 
braço que estava dolorido pelo forte aperto.

Abriu a porta e adentrou no local. Aquilo era maravilhoso, 
que quarto lindo! Havia um quadro excêntrico na parede, uma 
pirâmide de Quéops. Ao lado do quarto, uma pequena sala, com 
frigobar e uma mesa. Acima da mesa, outro quadro, retratando 
Jesus Cristo durante sua morte. Mas o que mais chamou-lhe a 
atenção foi o símbolo que estava desenhado na sala ao lado: o 
número 33, abaixo de um grande olho. Ficou alguns minutos ob-
servando a imagem, achou interessante e ao mesmo tempo estra-
nha, deu de ombros e foi para o banheiro. Afi nal de contas, esta-
va cansada da viagem, precisava comer e resgatar as forças para 
o dia seguinte, seria mais um tanto de asfalto para percorrer.

Tomou um banho demorado, enquanto via pela janela o 
azul dos relâmpagos que riscavam o céu, precisava sair logo do 
chuveiro. Ouviu batidas na porta, quem seria? Não havia pedido 
nada...

Enrolou-se na toalha e foi atender, olhou pelo olho mágico 
e viu um rapaz com uniforme do hotel, uma bandeja na mão, 
esperando:

— O que deseja? — perguntou.
— Serviço de quarto, senhora.
— Mas eu não pedi nada...
— É uma cortesia da casa, um lanche e um refrigerante.
— Espere um momento, sim?
Correu até a cama, enfi ou-se no short jeans, vestiu 

rapidamente um top e voltou. Abriu a porta, o jovem sorridente 
e prestativo entregou-lhe a bandeja, disse que, se precisasse 
de qualquer coisa, era só pedir. Ela agradeceu e entrou. Estava 
mesmo com muita fome. Colocou tudo em cima da mesa, 
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quando bateram novamente. Droga, pensou, havia esquecido de 
dar a gorjeta para ele. Retirou da carteira dez reais e voltou para 
entregá-la. Ao abrir a porta, quase desmaiou de susto: a mulher 
que segurara seu braço estava ali, em pé, dedo em riste apontado 
para ela, dizendo dessa vez mais alto e ameaçador:

— Se não sair deste quarto, pagará caro! Saia daqui...
Dessa vez perdera a paciência. Quem aquela senhora pen-

sava que era?
— Escute aqui, não quero que fi que batendo na minha por-

ta. É só um quarto. Se voltar aqui de novo, vou chamar a gerên-
cia, está ouvindo?

A mulher recuou, cerrou os olhos, encarou de modo assus-
tador a moça e disse:

— Eu avisei, não foi falta de aviso... Eu tentei...
Sophia bateu a porta, cruzou os braços e sentou-se na cama, 

pensativa. Parecia conhecer aquela louca, não lhe era estranha. 
Colocou o celular no carregador e o pôs em cima da mesa, tran-
cou a porta e começou a contar para Marcos o que havia se passa-
do, enquanto devorava o sanduíche. Ele sugeriu que chamasse a 
polícia. Ela disse que não era para tanto, afi nal, era só uma velha 
gagá tentando assustá-la. Deu boa noite, iria dormir, afi nal, o dia 
seguinte seria longo. Certifi cou-se novamente de ter trancado a 
porta, abriu a janela que fi cava a poucos passos de sua cama, e fi -
cou quase dez minutos olhando a movimentação da rua. Aquela 
cidade era uma loucura, fi cava ainda mais sinistra com aqueles 
trovões e raios no céu. Queria ver a chuva assim que começasse, 
deixaria a janela aberta, estava no terceiro andar de um hotel. 
Com certeza estava segura ali. Deitou-se e, em poucos minutos, 
adormeceu profundamente.  

Acordou às três horas e três minutos da madrugada, um 
vento forte fazia com que as cortinas esvoaçassem quarto aden-
tro, e, mesmo coberta por um grosso edredom, sentia frio. Lá 
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fora a chuva caía pesadamente, com violência, respingos entra-
vam pela janela aberta. Levantou-se arrastando os pés, estava 
com muito sono, mas não queria deixar molhar o quarto. Raios 
e trovões faziam naquela noite uma dança assustadora. Ficou 
alguns minutos parada, olhando para fora, só faltava ter uma 
enchente para atrapalhar sua viagem. Uma violenta rajada de 
vento passou pelo seu rosto, empurrou a janela com força e tran-
cou-a. O quarto fi cou às escuras, caminhou até a cama e acendeu 
a luz amarela do pequeno abajur na escrivaninha ao lado. Ficar 
no escuro era o que menos desejava naquele momento. Puxou o 
edredom sobre si e virou-se para o lado, ajeitou-se novamente 
e fi cou escutando o barulho da tempestade. Não sabia de onde 
vinha, mas pingos de água caíam compassadamente em algum 
lugar, como o tique-taque de um relógio de parede. Era hipnoti-
zante, sentia as pálpebras pesadas e lentamente foi cedendo ao 
sono profundo que novamente se aproximava. Os olhos foram se 
fechando vagarosamente, pesados, sonolentos, até que ouviu um 
som semelhante a um gemido, ou um choro. 

Levantou um pouco a cabeça, aguçou os ouvidos. Ficou al-
gum tempo tentando escutar, mas nada. Deve ser o sono, pensou. 
Fechou os olhos novamente, precisava tentar dormir, não queria 
sair tarde do hotel. Subitamente, um choro alto, triste, melancóli-
co, assustador, se fez ouvir bem ao lado de sua cama. Sophia pu-
lou para o chão e se colocou em pé no meio do quarto, tremendo, 
olhos fi xos em sua cama. Mas que droga de barulho era aquele? 
Olhou embaixo da cama, no banheiro, em todos os lugares, abriu 
a porta, verifi cou o corredor, ninguém, silêncio total. Dessa vez, 
retirou o celular da tomada, colocou embaixo do travesseiro. Fi-
cou por alguns minutos de olhos abertos, mas o sono foi che-
gando e adormeceu. Ouviu um click, despertou de imediato, a 
luz do abajur apagara-se e o quarto estava às escuras. Sentou-se 
rapidamente e tentou ligá-lo, mas a energia parecia ter acabado. 
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Levou a mão embaixo do travesseiro, não encontrou o celular, 
levantou apalpando a parede, precisava achar o interruptor per-
to da porta. Por mais que procurasse, não conseguia encontrá-lo. 

O click do abajur de novo. A luz estava acesa. Ficou olhan-
do por alguns segundos. O que estava acontecendo ali? Come-
çou a voltar para a cama, mas a luz se apagou outra vez. Parou, 
não conseguia ver nada, a escuridão estava densa, nunca tinha 
visto coisa igual. Precisava pegar o celular, ligaria na recepção, 
para seu namorado, para a polícia, se fosse preciso. Foi quan-
do sentiu alguma coisa passar pelos seus cabelos. Afastou-se ao 
mesmo tempo que gritava de medo. Ouviu a respiração ofegante 
de alguém vindo em sua direção lentamente, um grunhido, pa-
recia uma pessoa abatida, cansada. Gritou, afastando-se rumo 
à parede, onde se encostou, tensa, olhos arregalados, tentando 
ver o que era aquilo. Foi tateando, mas parecia que a porta havia 
desaparecido. Desesperada, batia na parede, gritando para que 
alguém a ouvisse. Fez-se no quarto um silêncio mortal, ouvia-se 
apenas a chuva, que insistia em cair lá fora. Seu peito subia e des-
cia incontrolável, respirava com difi culdade, estava com medo, 
muito medo, afi nal de contas, era uma garota totalmente incré-
dula a respeito do sobrenatural. 

Saiu deslizando as costas pela parede, as mãos procuran-
do a porta, estava totalmente sem noção de direção. Foi quando 
encontrou a janela. Virou-se rapidamente e abriu-a, sentindo no 
rosto a chuva que insistia em cair com toda sua violência. Virou-
-se rapidamente, mas aquela visão paralisou seu corpo, suas per-
nas, até mesmo seu coração. A poucos centímetros de seus olhos, 
estava um velho, rosto descarnado, apresentando sinais de quei-
madura pelo corpo todo. Os olhos eram brancos, sem vida, e a 
boca entreaberta não apresentava dentes, exalando um odor po-
dre de enxofre. O velho foi se afastando, sem tirar os olhos dela, 
foi então que ela viu que sobre sua cama havia alguém, estava de 
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costas, mãos amarradas para trás, chorava, um choro que fazia 
doer a alma de qualquer ser humano. O velho aproximou-se e 
ergueu no ar uma faca. Sophia não conseguia gritar, apenas me-
neava a cabeça, num gesto de negativa pelo que estava por vir. 
Aquela fi gura grotesca e horrenda segurou pelos cabelos sua ví-
tima, uma mulher e a virou vagarosamente em direção à janela. 
Era a mesma que a segurara pelo braço, que lhe dera o aviso para 
não fi car naquele quarto. Os trovões e os relâmpagos aumenta-
vam, assim como a força da chuva, que molhava seus cabelos, 
suas costas, suas roupas. Apontando a faca em direção a Sophia, 
o velho balbuciou algumas palavras, e de sua boca saía uma gos-
ma nojenta e fétida:

— Para nós, a fi delidade é essencial...
Voltou os olhos para aquela que parecia ser sua esposa e 

disse:
— E você não pôde ser fi el a mim... Por isso, eu te conde-

no...
Abaixou a faca lentamente sobre seu pescoço e, vagarosa-

mente, cortou-o, fazendo o sangue jorrar pelo chão do quarto, 
enquanto ela se debatia freneticamente, a vida deixando seu cor-
po.

Sophia gritou com toda a força de seus pulmões, um grito 
que ensurdeceria quem estivesse ao lado, um grito de desespe-
ro, angústia, medo, terror. O barulho de seus joelhos batendo no 
chão confundiram-se com o som do corpo inerte e ensanguen-
tado que desabava sobre a cama. Antes de perder totalmente os 
sentidos, viu o fogo se alastrando sobre a cama, devorando os 
dois corpos com uma intensidade enorme, o quarto começou a 
girar, ouviu fortes pancadas na porta, em seguida desmaiou.

Quando abriu novamente os olhos já era dia, havia 
um médico sentado em uma cadeira ao seu lado e em pé um 
funcionário do hotel. Tentou erguer-se, mas a cabeça doía muito, 
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estava tonta e fraca. O doutor levantou-se e sorriu. Disse que 
tudo estava bem, que ela foi encontrada pelo funcionário caída 
junto à janela, sem sentidos. Perguntou os motivos dos gritos, 
mas Sophia preferiu não responder. Então ele disse, caminhando 
pelo quarto, sem encará-la:

— Há muitos anos, neste mesmo quarto 33, um homem 
cortou o pescoço de sua esposa porque fora traído por ela. A seita 
que ele frequentava pregava profundamente a fi delidade, e ele 
então a castigou com a morte. Desde então, todos os anos no mês 
de março, no dia 03, as pessoas que passam a noite aqui têm esta 
visão macabra. Foi isso que você viu, Helena?

Sophia olhou fi xamente para o médico. Respondeu com a 
voz quase num sussurro:

— Não, doutor, meu nome não é Helena. É Sophia, Sophia 
Marques!

Levantou-se rapidamente da cama e somente então pôde 
ver que o médico conversava com outra mulher, uma mulher 
que estava em seu lugar, em seu quarto, em sua cama. Mas, en-
tão... lapsos de memória vieram a sua mente, o amante, o marido 
traído, a viagem, o hotel... King Edgar Palace, as mensagens no 
celular, o ponto fi nal. Louis, o esposo, cortara sua garganta e em 
seguida suicidara-se, colocando fogo em si e no corpo sem vida 
da esposa. Sophia foi desaparecendo aos poucos, agora recorda-
va tudo, nunca teria paz, no ano que vem, no mesmo mês e no 
mesmo dia, voltaria para recordar sua morte no quarto 33!



143

Quarto 94
Hitobashira

Tatiane Gimenes

— Aqui está a chave do quarto que eu reservei no King Ed-
gar Palace para você passar o fi m de semana. Já está tudo pago e 
avisado sobre a sua estada, não se preocupe. Vá e descanse! Con-
segui esses três dias de folga para você colocar a cabeça no lugar. 
Você tem estado muito quieta e parece atormentada com alguma 
coisa nos últimos meses. Relaxe. Eu e a Lilya cuidaremos de tudo 
para a volta dos shows na semana que vem, demos folga para os 
garotos dos instrumentos musicais também. Ah, o quarto é o de 
número 94. Bom descanso, Niamh.  

Estas foram as únicas palavras de Maeve, minha empre-
sária e assistente, naquela manhã de sexta-feira. Tudo bem, eu 
não estava bem havia um bom tempo. Porém, eu não imaginava 
que isso estivesse tão aparente para as pessoas ao meu redor. 
Vê-la entregando aquela chave e dizendo aquelas coisas me 
deixou atônita. Eu não queria ter deixado tudo isso transparecer. 
Sempre acreditei ter conseguido superar todos os meus medos 
sozinha e sem que ninguém percebesse, mas não foi exatamente 
o que aconteceu. 

Naquela época eu era uma jovem de vinte e sete anos que 
estava no auge da sua carreira como cantora e à frente de uma 
das maiores bandas de rock com vocalista feminina. Fundei a 
banda Aisline aos dezoito anos, quando saí de casa para iniciar 
a minha busca por algum patrocínio que fi zesse o meu sonho de 
ter uma banda mundialmente famosa se tornar realidade. Óbvio 
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que isso não aconteceu logo de cara. Aliás, conseguir algo signi-
fi cante para a história da banda demorou longos anos, mas eu 
nunca desisti do meu sonho. 

Quando completei vinte e um anos, a banda já tinha três anos 
de formação e a composição dos seus membros não era tão sólida, 
pois ao longo desse tempo eu já havia admitido vários músicos 
que acabaram desistindo da carreira, envolveram-se com drogas 
ou receberam oportunidades melhores. Manter uma formação fi xa 
e próspera para a Aisline era algo muito difícil, já que ninguém 
acreditava que um dia ela iria ter algum destaque no meio musical 
ou sequer algum tipo de progressão, mas eu sempre me mantive 
fi rme e forte, até mesmo quando só fi cava eu na formação.

Toda a fama que a banda conquistou com o decorrer dos 
sucessos lançados preenchia o meu ego que há anos ansiava por 
tudo isso. Porém, a soma desses fatores mais a agenda cheia de 
compromissos começaram a me sufocar. O orgulho do progresso 
transbordava e eu passei a ter crises de pânico sempre que en-
trava no camarim por saber que estava prestes a pisar no palco e 
fi car de frente para milhares de pessoas. Eu continuava a cantar 
de olhos fechados, como sempre fi z, mas agora era por medo. 
Passei a ter medo dos meus fãs e do apego que eles passaram a 
ter por mim, aonde eu ia tinha algum deles me seguindo, que-
rendo um autógrafo, um abraço ou qualquer coisa que fosse, eu 
já não aguentava não ter um espaço só meu.

Lembro-me perfeitamente da sensação ao ver Maeve me 
dar a chave do quarto 94. Eu me senti parcialmente aliviada, pois 
teria três dias só para mim, trancada no quarto de um dos me-
lhores hotéis da cidade de São Paulo, longe de todos. Arrumei a 
mala com o sufi ciente para o fi m de semana e chamei um moto-
rista particular para me levar até o King Edgar Palace. 

Ao chegar em frente ao monumental edifício de vinte 
andares construído recentemente, eu avistei uma placa do 
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restaurante do hotel e resolvi que iria almoçar ali mesmo, 
antes de ir para o meu quarto. Peguei a mala com o motorista e 
caminhei em direção à recepção do hotel, a recepcionista, que era 
uma jovem loura de olhos azuis e sardas espalhadas pelo rosto, 
parecia um pouco assustada. Eu me apresentei a ela, estendi 
minha mão com o cartão de chave eletrônica para que ela pudesse 
liberar a minha entrada e disse que os assuntos burocráticos já 
tinham sido resolvidos pela minha empresária. 

— Sim, está tudo certo. Inclusive, a senhora tem um almo-
ço já pago no restaurante do hotel. Ele será servido em minutos, 
o segurança irá acompanhá-la até a sua mesa.

Achei estranho ter um almoço pago no restaurante do ho-
tel para mim, a Maeve não tinha me dito nada sobre isso. Talvez 
ela tivesse esquecido de avisar... 

Fui até a mesa na companhia de um segurança e sentei com 
minha mala ao lado. Enquanto me ajeitava, um casal deixava 
uma mesa próxima. Resolvi verifi car a minha maquiagem no es-
pelho que estava na bolsa, abaixei minha cabeça e a levantei rapi-
damente, pois vi um vulto passar de relance. Olhei e não vi nada. 
Porém, a mesa que tinha acabado de ser desocupada pelo casal 
estava limpa e organizada para receber novos clientes. Achei es-
tranho, mas eu estava muito cansada e decidi ignorar, talvez o 
vulto preto tivesse sido uma vertigem causada pelo cansaço...

Fiz o meu pedido e almocei calmamente, saboreando a 
comida e sentindo o gosto de tudo. Eu fi nalmente estava sozinha 
e em paz, sem ninguém gritando o meu nome ou tocando em 
mim. Há anos eu não comia tão bem e de verdade como comi 
naquela refeição. Terminei o almoço e fui direcionada por um 
dos seguranças até a porta do elevador que me levaria ao nono 
andar. Ao descer do elevador, fui recepcionada por um longo 
corredor sóbrio e elegante, avistei o meu quarto logo no início 
dele e segui em sua direção. Eu pretendia tomar um banho 
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quente, colocar um pijama e passar aquela tarde de sexta-feira 
jogada na cama, vendo televisão e comendo besteiras.

Passei o cartão na fechadura eletrônica da porta e, assim 
que ela abriu, senti um arrepio e os pelos das minhas costas en-
rijeceram. Imaginei que fosse a emoção em ter aquele quarto só 
pra mim. Entrei, fechei a porta, joguei a minha mala sobre a cama 
e me despi pelo caminho até o banheiro, deixando minhas rou-
pas jogadas pelo chão. Eu me sentia feliz por ter uma amiga além 
de uma empresária, pois Maeve conhecia perfeitamente todos os 
meus gostos; o ambiente e a mobília eram exatamente do jeitinho 
que eu gostava, brancos e limpinhos. Sem contar o almoço sur-
presa que ela tinha reservado para mim...

Após o banho, eu me sentia mais leve, liguei a televisão 
em um canal aleatório e fui pegar a toalha para secar o meu cor-
po. A mala estava aberta sobre a cama e vazia, todas as minhas 
roupas e a toalha de banho estavam dobradas ao lado dela, mas 
eu não me lembrava de ter mexido nela antes. Mesmo assim, 
preferi ignorar aquilo. Fui usar o secador de cabelos do hotel e 
percebi que o chão também estava vazio, sem as roupas que eu 
havia jogado lá. Olhei em volta, para todos os cantos do quarto, 
procurando desesperadamente pelas minhas roupas sujas e vi 
que elas estavam dobradas sobre a cama, ao lado da mala vazia e 
junto com todas as outras roupas. Naquele momento eu já estava 
começando a fi car assustada com tantas coisas estranhas aconte-
cendo e senti fraqueza, meu corpo estava fi cando sem forças e no 
mesmo instante a televisão desligou junto com toda a energia do 
quarto; a única luz disponível era a do dia, que entrava pelos vi-
dros da janela. Imaginei que estivesse precisando muito descan-
sar e deitei ali mesmo, sobre as roupas e com a mala ao meu lado. 

O cheiro era forte e me remetia a ferrugem, eu estava 
suando frio e meu coração, acelerado. Eu tentava mexer algum 
dos meus músculos faciais para gritar por socorro, mas meu 
corpo estava paralisado por completo, eu não conseguia me 
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mexer. Vozes clamavam por Niamh e ecoavam em minha mente, 
eu as ouvia em vários tons, eram de homens e mulheres. Muitos 
pediam ajuda. Naquele momento eu me sentia presa ao meu 
próprio corpo e, após inúmeras tentativas de tentar me mover, 
consegui abrir os olhos e vi meu corpo estagnado sobre a cama. 
Eu era apenas um corpo imóvel, sem poder de ação. O meu 
desespero aumentou e eu só queria sair correndo daquele quarto 
para fugir daquelas vozes. 

O telefone começou a tocar e eu acordei assustada, o quar-
to estava escuro e eu me sentia atordoada, mas estendi o braço 
até a mesinha ao lado da cama para atender a ligação.

— Alô?
— Olá, senhora Niamh! Aqui é o recepcionista do KEP, o 

senhor Howard Koontz  gostaria de conversar com você, posso 
transferir a ligação?

— Ah, sim. Claro.
Naquele momento eu estava tentando assimilar o que eu 

tinha acabado de passar e imaginando o que o dono do hotel 
pudesse querer comigo.

— Niamh? Aqui é o Howard Koontz , dono do hotel, você 
já deve saber. Estou entrando em contato para falar sobre você e 
a sua banda, gostaria que você viesse até o meu quarto para que 
conversássemos mais sobre, tenho algumas propostas a fazer.

— Sim, eu já ouvi falar muito de você. Principalmente após 
a explosão com o antigo hotel do senhor. Porém, eu vim até aqui 
para descansar e fi car uns dias longe da minha banda ou de qual-
quer assunto que esteja relacionado a ela. Você pode ligar para a 
minha empresária e falar com...

— Eu entendo, mas quero falar diretamente com você. Um 
dos meus seguranças irá buscá-la dentro de uma hora. Até mais.

Ele nem sequer deixou que eu respondesse e ainda desli-
gou o telefone na minha cara, o que me deixou ainda mais nervo-
sa. Respirei fundo, sentei na beira da cama, acendi a luminária ao 
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lado e levantei, iria tomar outro banho e me arrumar, já que ele 
não me dera outra opção além de ir até ele. Ao chegar ao banhei-
ro e acender a luz, comecei a me despir e percebi que o cheiro de 
ferrugem sentido durante o pesadelo estava vindo de mim. Eu 
estava coberta por sangue. O meu suor era sangue.

Liguei o chuveiro na temperatura mais quente possível e 
comecei a esfregar o meu corpo desesperadamente, na tentativa 
de tirar todo aquele sangue de mim. Eu não sabia o que esta-
va acontecendo, mas sabia que alguma coisa estava errada, pois 
desde que entrei naquele hotel comecei a sentir e presenciar coi-
sas estranhas. Fechei os olhos e sentei no chão do boxe, envolvi 
minhas pernas com meus braços e chorei sob aquela água quente 
que queimava as minhas costas.

Após cinquenta minutos, um dos seguranças do Sr. Koontz  es-
tava tocando a campainha do quarto, fora me buscar dentro do ho-
rário previsto e em menos de cinco minutos eu já estava no vigésimo 
andar, diante de um dos empresários mais importantes da cidade.

— Niamh, é um prazer conhecê-la pessoalmente.
Lembro-me de que eu sorri meio sem jeito e entrei naquele 

luxuoso apartamento com bastante receio do que estava por vir. 
Ele colocou uma das mãos em meu ombro e me guiou até uma 
mesa próxima, onde nos sentamos frente a frente. 

— Você deve conhecer a minha gerente do hotel, Ingrid 
Peterson.

— É, eu soube que ela tem patrocinado grandes nomes da 
música.

— Exatamente, ela é uma excelente profi ssional em tudo 
o que se propõe a fazer e ultimamente ela tem investido nesse 
ramo junto a mim. O que trouxe você até aqui hoje. A Ingrid tem 
acompanhado seu trabalho na banda Aisline nos últimos meses 
e tem um grande interesse pela sua voz... 

— Obrigada, mas o que você quer comigo? Já disse que 
vim aqui para descansar desses assuntos e que você deve falar 
sobre isso com a minha empresária.
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Naquele momento eu me colocava em posição para levan-
tar da cadeira e ir embora dali, mas ele segurou minha mão para 
impedir-me de fazer isso e riu.

— Acalme-se, mocinha! Ela me mostrou alguns materiais 
de sua autoria e eu vi que, além de uma linda voz, você compõe 
lindas canções melancólicas. Eu gostaria de saber se você gos-
taria de compor e cantar músicas que ambientem os corredores 
deste hotel.

— Após horas turbulentas neste hotel, você ainda quer que 
eu trabalhe para o senhor?! Eu não vejo a hora de sair daqui!!!

— Como assim? O que aconteceu com você? Posso saber?
— Não sei como descrever as coisas que aconteceram, mas 

eu tive a impressão de ver vultos no restaurante, coisas que es-
tavam desarrumadas apareceram arrumadas em um piscar de 
olhos e eu sonhei que vozes de fãs gritavam pelo meu nome en-
quanto eu dormia, eu vim aqui para descansar mas me sinto pior 
somente nas primeiras horas de estada!

— Deve ter sido uma das Noppera-bo ou um Imp.
— Oi?
— Novos funcionários do hotel.
— Tá, mas eu não solicitei nenhum serviço de quarto!
— É, eles odeiam bagunça.
— Eles quem?
— Esses novos funcionários.
— Mas eu não vi nenhum deles ali, as coisas simplesmente 

apareceram arrumadas de uma hora para a outra!
— Ok, deixe isso para lá. Depois falamos sobre eles. Primei-

ro preciso saber se você topa fazer parte deste meu atual quadro 
de funcionários. Porém, se você aceitar, terá de deixar a banda e 
passar a viver aqui conosco. Você tem interesse?

— Por que eu teria que viver aqui? E a Aisline? Os shows 
agendados e a gravação do DVD em Montreal?

— Precisamos que você faça parte do nosso ambiente e 
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transmita para todos os outros melodias como as que você com-
põe. Precisamos de você, seu tipo de vibração é muito importan-
te aqui. A Ingrid tentou patrocinar vários cantores nos últimos 
meses, mas nenhum deles conseguiu ser aprovado pelo Junji 
Takami, nosso sócio responsável pela construção deste novo pré-
dio. Você será nossa nova hitobashira.

— Hitobashira?
— Sim, quando chegar o momento oportuno, você entenderá.
A última coisa de que eu me lembro é que levantei por 

ímpeto daquela cadeira em um misto de euforia e medo, e me 
deparei com uma mulher sem face, que me segurou. Em poucos 
segundos, onde antes havia apenas uma superfície lisa de pele, 
um rosto se moldou. Maeve! De seus ombros saltaram alguns 
diabretes, e em seu ataque senti picadas no meu pescoço.

Quando acordei, já tinha meu corpo preso ao concreto no 
subsolo. Hitobashira. Pilar humano. Hoje minha voz ecoa junto a 
tantas outras que me perseguiram desde o momento que cheguei 
aqui. Porém, a minha voz e as minhas composições embalam o 
desespero de dezenas de pessoas que entram neste prédio e não 
saem nunca mais. Soube que o meu sumiço foi registrado em 
todas as delegacias da cidade e o investigam até hoje sem êxi-
to. Maeve cuidou de tudo, forjando minha fuga para o exterior 
usando identidade falsa, alegando que eu era usuária de drogas 
e que estava farta da carreira musical. Foi muito mais proveitoso 
para ela fazer o acordo milionário com os donos do hotel do que 
ter que lidar com uma estrela em decadência. Só me resta agora 
cantar meus lamentos entre concreto e maldade.
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Quarto 96
A pulseira de Michele

Ingrid Callado

Desço do táxi e admiro a estrutura do hotel, a arquitetura 
moderna e discreta o transforma em apenas mais um edifício en-
tre tantos de São Paulo. Lembro-me do dia da inauguração, Junji 
Takami e outros sócios de algumas empresas minhas estavam 
presentes.

Após alguns minutos pego o meu cartão e quando passo 
na catraca sou informado de qual elevador me levará ao meu 
andar. As portas se abrem para um corredor sóbrio, sem nenhum 
detalhe que chame a minha atenção.

Abro a porta do quarto 96 e me surpreendo com seu tama-
nho. É maior do que eu esperava. As paredes são claras e a cama 
possui lençóis brancos; uma TV grande na parede em frente à 
cama, uma cômoda e duas mesas — uma de cada lado da cama 
— completam a decoração do ambiente. Sem quadros de paisa-
gens como em alguns hotéis em que já me hospedei.

Tomo um banho rápido e, quando saio do banheiro, en-
contro um pequeno envelope preto em cima da cama. Dentro, 
apenas um cartão de Alan Straub me convidando para um jantar 
no restaurante do hotel à noite.

Reviro os olhos para o bilhete. Tenho certeza de que ele 
tentará me convencer a me aliar a ele em sua incansável busca 
por poder, ou seja lá o que ele tem feito. Ouvi histórias estranhas 
envolvendo o antigo King Edgar.
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Ainda estou ensaiando a palestra que farei para os estu-
dantes de administração quando ouço uma leve batida na porta.

— Boa noite, senhor Gonçalves — uma mulher jovem e 
atraente me entrega um pequeno pedaço de papel dobrado. — O 
senhor Straub pediu que lhe entregasse isso — ela sorri e olha 
para o relógio em seu pulso.

— Obrigado — sorrio.
Ela sorri e se afasta. O som das portas do elevador se fe-

chando me traz de volta à realidade. Fecho a porta do meu quar-
to e abro o bilhete. Com uma caligrafi a impecável, Alan diz que 
um funcionário irá me levar até o restaurante em poucas horas.

— Isso é o que eu chamo de mania de controle — sorrio 
para mim mesmo e volto a ler os papéis da palestra.

Às 21 horas em ponto, um jovem com o uniforme do hotel 
bate à porta. Sou levado até o restaurante. Muitas pessoas con-
versam em voz baixa em suas mesas. O jovem me leva até um 
local mais afastado, onde Alan me aguarda.

— Você vai se arrepender — diz Alan quando recuso mais 
uma vez sua proposta de me unir ao projeto obscuro.

— Posso lidar com isso — forço um sorriso.
Terminamos de comer em silêncio. Finjo que não noto Alan 

observando cada movimento meu com atenção. Quando nos 
despedimos, sua voz é seca e distante. No caminho para o quarto 
tenho uma sensação estranha, como se estivesse sendo vigiado. 
Olho ao redor algumas vezes, mas sempre estou sozinho.

Quando me deito para dormir, não demora muito para que 
eu adormeça.



Abro meus olhos e vejo uma caixinha pequena e rosa no 
travesseiro ao meu lado. Sento-me devagar e fecho os olhos com 
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força, mas a caixinha continua ali. Pego-a e abro-a com cuidado. 
Uma pequena pulseira prateada com um pingente de coração 
cintila com um raio de sol que passa pela cortina entreaberta.

— Não — sussurro com a voz engasgada. 
Lembro-me dessa pulseira. Era da minha fi lha, ela não tira-

va do braço. Abaixo o objeto e vejo uma garota usando uma farda 
de colégio católico. Seus cabelos loiros estão molhados e pingan-
do. Seus olhos possuem olheiras profundas e parecem vazios.

— Você a matou — diz e em seguida desaparece.



Falo na palestra e respondo as perguntas dos alunos de for-
ma automática. As palavras da garota ecoam em minha cabeça. 
Toco a pulseira em meu bolso e lembranças do corpo sem vida 
de minha fi lha voltam a me atormentar.

— Eu poderia ajudá-lo a esquecer isso — Alan está parado 
do lado de fora do auditório.

Ignoro-o e volto para o meu quarto. Paro na frente da porta 
e, antes de abri-la, sinto que estou sendo observado. Olho ao re-
dor, mas não vejo ninguém. Suspiro e fecho a porta. Uma brisa fria 
toca minha nuca. Eu me viro e olho para a janela. Está fechada.

Você a matou, a frase não passa de um sussurro.
Sinto minha visão escurecer e o quarto começa a girar.



Passo as mãos no rosto e sinto-as molhadas, um cheiro 
forte me deixa enjoado. Afasto-as e o sangue escorre pelos inú-
meros cortes nas palmas e dedos. Corro para o banheiro e abro 
a torneira, a água escorre, mas em poucos segundos os cortes 
desaparecem.
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— Por quê, papai?
Eu me viro rápido e vejo minha fi lha deitada no chão. As 

xícaras e pratos de brinquedo espalhados entre os bichos de pe-
lúcia. A porta do armário está aberta e as garrafas de produtos de 
limpeza estão ao lado do seu corpo frágil e sem vida.

Caio no chão de joelhos, mas o corpo sumiu.
— Você a matou como o meu pai me matou — a garota 

com farda surge a minha frente. — Vou mostrar a você.
Uma garota passa por mim de cabeça abaixada e outras 

três a seguem rindo alto. Demoro um pouco para reconhecer a 
garota de farda que estava no quarto do hotel.

Seus cabelos loiros balançam enquanto ela corre. Uma das 
garotas que a estava seguindo puxa seu cabelo e ela cai no chão. 
Seu rosto está coberto de lágrimas. Ela implora para que as garo-
tas parem, mas elas não param.

A garota é arrastada para o banheiro e lá as coisas pioram. 
As garotas batem nela, falam coisas absurdas e não param até a 
garota estar desacordada.

A cena muda. Estou em uma sala pequena, um homem está 
sentado em uma cadeira lendo um jornal. Aos soluços a garota 
conta ao homem o que aconteceu, mas ele não demonstra nenhu-
ma emoção. Diz que elas vão parar, que estão fazendo aquilo por 
ela ser nova e não ter tanto dinheiro quanto elas. Depois volta a 
ler o jornal.

A cena volta para o colégio. A garota está acuada no ba-
nheiro. As garotas humilham-na de várias formas. Então ela abre 
a janela do banheiro e se senta com as pernas para fora e pula. As 
garotas saem rindo do banheiro como se nada tivesse acontecido. 
Eu me aproximo da janela devagar, alguns andares abaixo, está 
o corpo da garota, as mechas douradas de seu cabelo manchadas 
com o sangue que escorre de sua cabeça.

Fecho os olhos com força e, quando os abro, estou no hotel 
de novo.
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— Meu pai podia ter me ajudado — ela sussurra.
— Por que você está fazendo isso comigo? — pergunto 

quando o corpo de minha fi lha aparece novamente.
— Você a matou.
— Não — sinto um aperto em meu peito.
— Você a matou — repete.
Abro a boca para falar, mas as palavras não saem. Sinto 

minha boca queimar, cuspo um líquido escuro e sangue no chão.
— Eu... não... — sinto minha garganta queimar e cuspo 

mais sangue no chão. Meus braços tremem, minha visão escure-
ce e, então, desmaio.



 Acordo na cama, minha garganta dói como se eu tivesse 
engolido pregos e cacos de vidro. Viro-me e vejo a garota parada 
perto da janela. Mas não é mais a mesma garota, é a minha fi lha. 
Ela está usando o uniforme de colégio católico, seu cabelo está 
bagunçado, seus olhos, vazios, e um fi o de sangue escorre de sua 
boca.

— Michele...
Ela inclina a cabeça para o lado e sua testa se franze.
— Por quê, papai? — sua voz soa estranha e metálica, como 

uma gravação.
Começo a tossir sangue e sinto todo o meu corpo queimar, 

bolhas estouram em meus braços e minha pele começa a fi car 
preta; um cheiro forte de carne queimando se espalha pelo quar-
to. Grito de dor até fi car rouco.

Tento me levantar da cama, mas caio no chão. Vejo a pul-
seira brilhar no chão e me arrasto até ela. Sinto minha pele soltar 
e a dor é indescritível. 

A garota me acompanha com passos lentos e em silêncio.
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Quando alcanço a pulseira, ela parece sobrenaturalmente 
fria em minha mão. O pequeno pingente de coração desaparece 
em meio à pele solta e o sangue que escorre incessantemente.

A garota se senta no chão à minha frente com um sorriso 
cruel nos lábios. Seu cabelo loiro está sujo de sangue no local 
onde seu crânio se partiu, causando sua morte.

— Você só precisava cuidar dela por alguns minutos — 
diz, olhando para a pulseira em minha mão. — Ela era muito 
nova para fi car sozinha andando pela casa.

Tento falar, mas me engasgo com o meu próprio sangue.
— Você sabe que não sou eu que estou fazendo isso com 

você, não é? — ela inclina a cabeça para o lado, falando com uma 
tranquilidade assustadora. — Você causou isso a si mesmo — 
continua. — Desde que encontrou o corpo da sua fi lha, você sou-
be. Soube que a culpa era sua.

— Eu...
— Você sente muito? Você se arrepende? São apenas pala-

vras. E essas palavras não vão trazer a sua fi lha de volta.
Não sei se estou chorando, mas sinto que estou. A dor é 

pior que as queimaduras que não param de surgir em meu cor-
po. Aperto a pulseira com mais força. O sorriso de minha fi lha 
surge em minha mente, mas logo a lembrança é substituída pelo 
momento em que peguei seu corpo sem vida em meus braços.

— Sua irresponsabilidade custou a vida de sua fi lha. Como 
a apatia do meu pai custou a minha — ela se deita e me olha nos 
olhos. O sangue que escorre do ferimento em sua cabeça se mistu-
ra com o meu no chão. — Se meu pai tivesse me tirado da escola 
como eu implorei para que ele fi zesse... — ela suspira. — Talvez 
eu tivesse tido uma vida longa. Talvez eu tivesse construído uma 
família — ela sorri com tristeza. — Mas não — ela passa o dedo 
na poça de sangue e olha o líquido vermelho escorrer pelo seu 
dedo. — Estou condenada a fi car presa neste maldito terreno.
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A porta se abre de repente e a garota desaparece. Sinto 
um alívio me inundar quando vejo um par de sapatos entrar no 
quarto e fechar a porta.

— Você devia ter aceitado a minha proposta, Ian — Alan 
Straub empurra meu corpo de lado com seu pé. — Eu pensei que 
este quarto seria um incentivo para que você se juntasse a mim, 
mas acho que estava enganado.

— Por favor...
Ele tira um lenço do bolso, abaixa e pega a pulseira de mi-

nha mão.
— Vou fi car com isso — diz, enquanto a guarda em seu 

bolso.
— Alan... — tento levantar minha mão, mas não tenho for-

ça sufi ciente. Sinto um peso em meu peito e volto a tossir sangue. 
Enquanto me afogo em meu próprio sangue, Alan se senta na 
cama e me observa com frieza.
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Quarto 161
Ester

Lucas Rezende de Paula

Tudo o que importava para Rafael era se teria dinheiro 
para comprar o novo smartphone do ano e quando receberia sua 
placa de cem mil inscritos. Foi exatamente isso que o levou até 
o King Edgar Palace em plena segunda de raro sol para a época 
do ano em São Paulo. Seu canal de futilidades agora estaria pres-
tando um serviço social, ele, afi  nal de contas, se importava com a 
sociedade, era uma celebridade virtual consciente. Ou era essa a 
imagem que lhe traria mais inscritos e curtidas, não importava.

A ideia surgiu após um caso que gerou muita discussão no 
país, não pelo crime em si, mas pela brutalidade. Isso reavivou 
a discussão sobre a violência contra a mulher. Essa seria sua ter-
ceira entrevista com uma vítima anônima para a sua mais nova 
série de vídeos, o canal teve um aumento de popularidade feno-
menal com a sua nova empreitada.

Após uma dose de burocracia provida pela política da em-
presa, pôde ir para o elevador rumo ao décimo sexto andar. O 
quarto 161 fi cava poucos passos à frente da saída do elevador, 
duas batidas conforme o combinado e a porta se abriu. A moça 
tinha uma beleza escondida na sua total falta de vaidade, seu 
olhar longe tirou toda a atenção do roupão e fez Rafael dar voltas 
ao mundo imaginando as perturbações da mulher.

— Pode entrar — disse, abrindo passagem.
— Licença, Ester. Calor, né? — mesmo que fi zesse mil 

entrevistas, tinha certeza de que sempre fi caria sem jeito no 
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primeiro momento, mas não havia nada que seus olhos de âmbar 
não pudessem conseguir. — Então, onde a gente pode conversar?

— Aqui na mesa — disse, virando-se para a mesa de dois 
lugares com a janela ao fundo. A estética da mesa com suas ca-
deiras acolchoadas trouxe à mente do rapaz dois lordes tomando 
chá e jogando xadrez. O quarto todo era decorado dessa forma, 
móveis antigos e de requinte. Pensou na palavra vitoriana, mas 
não sabia com certeza o que a palavra descrevia, preferiu fi car 
com o requinte.

— Tipo, eu sei que suas experiências são meio tensas, mas, 
assim, pode me contar tudo. Na real eu preciso que me conte 
tudo, pra eu poder te ajudar, entende?

— Perfeitamente.
— Beleza. Vou começar, ok? A gente pode fazer uma pausa 

sempre que você quiser. Vamos lá. Pode fi car contra a luz mes-
mo, fi ca mais fácil na hora de esconder seu rosto. Me conta sobre 
o que aconteceu.

— Meu pai veio morar comigo depois que minha mãe mor-
reu, ele sempre tinha sido tão bom pra mim, fi quei até feliz por 
ele vir. Mas não era o mesmo pai que me chamava de cachinhos 
dourados, ele estava obeso e nojento — fez uma pequena pausa 
enquanto continha uma ânsia. — Ele fi cou amargo, eu entendia, 
ele perdera a esposa, o amor da vida dele. Só que ele começou 
a apostar e pegar putas. Eu nem sabia no que ele apostava e só 
descobri quando um agiota veio cobrar uma dívida no meu apar-
tamento.

A história até então parecia bem genérica, mas era mate-
rial. Rafael então usou de toda sua experiência de duas entrevis-
tas para fazer Ester continuar falando:

— Entendo. Continue.
— Eu fui perguntar pra ele o que tava acontecendo e ele 

foi tão estúpido, disse que eu deveria ter pago, porque era pra 
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isso que eu servia. Eu questionei e ganhei um murro no peito. 
Naquela noite eu não dormi, não pela dor, mas pelo acontecido. 
Ele bateu em mim, ele me agrediu, aquilo era inimaginável. Hoje 
tudo que eu queria era que nas outras vezes ele sempre tivesse 
me dado um murro no peito.

— Ele começou a te bater sempre — deu sua sacada de 
entrevistador. Tinha alguma coisa estranha no jeito dela falar, 
parecia tudo roteirizado, mas continuou.

— Bater? Ele me espancava. Queria sempre mais dinheiro, 
eu dava tudo o que tinha na esperança de não apanhar e nunca 
adiantava — encolheu-se como se algo a incomodasse. — Eu me 
lembro do cheiro de salgadinho estragado, do gosto de ferro na 
boca e de sempre ter que limpar tudo no fi nal. Ele suava muito 
enquanto me batia, meu apartamento fi cava com aquele cheiro 
azedo. Eu limpava meu sangue e minha urina do chão, mas o 
cheiro de suor tava impregnado. Você não sabe o que é se mijar 
de tanto apanhar. Eu tomo vários banhos por dia pra não sentir 
cheiro de suor.

— Você procurou a polícia?
— A única vez que eu o enfrentei e disse que ia denunciar 

se me batesse de novo, ele sacou uma arma e me deu um tiro.
Uh… Agora esquentou, essa vai ser dez de dez. Tem até tiro no 

meio. Contudo, o espanto era real, um pai atirar na fi lha era algo 
de espantar o próprio diabo. Rafael tentou emular o sofrimen-
to e perturbação de ambos, sem sucesso. O desespero do pai ao 
perder a esposa e falhar miseravelmente com a fi lha chegando 
ao ponto de dar-lhe um tiro. A fi lha acolhendo o pai que passou 
a torturá-la na tentativa de afogar sua tristeza em um ritual de 
autodestruição. Ficou feliz em não conseguir imaginar tais sen-
timentos.

— Porra! Mas algum vizinho ouviu e ajudou? Como foi?
— Ele me matou.
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— Vai à merda — era isso a estranheza no jeito de falar, era 
tudo pegadinha. As outras mulheres sempre se emocionavam ao 
falar. Algum idiota trollou ele quando fi cou sabendo das entre-
vistas. O demente ainda pagou um hotel caro e eu caí igual um cone. 
— Sério, pula da janela, desocupada do inferno.

— Foi lá mesmo que eu estive.
— Uhhhh! Eu morri e voltei — disse com voz fi na. — Mina, 

arruma outro trouxa, vai.
— Mas eu voltei por um propósito.
— Beleza, vai. Pior que tá não fi ca.
— Eu agonizei por muito tempo, por horas, e Deus não me 

ajudou. Eu sempre fui tão devota e nem na morte eu fui digna de 
ajuda. Foi outra mão que se estendeu para mim.

— Putz , pior que pode piorar. Que história de merda!
— A estrela da manhã me ajudou, aliviou minha dor e me 

mostrou a realidade das coisas. Deus é um sádico, foi ao se opor 
a esse sadismo que ele caiu e agora intervém pela humanidade. 
Deus nos proíbe do que nos fez para fazermos, somos obrigados 
a ser gratos e implorar misericórdia.

Por mais absurda que a história fosse, ela amolecia um 
pouco os músculos. Ester falava agora com eloquência e tinha 
alguns espasmos. Era melhor ir embora.

— Eu vou vazar. Já deu seu show, né?
— Não acredita, humano? — levantou da cadeira, tirando 

o roupão. — Não estou viva nem morta. Estou aqui para espa-
lhar a palavra do arcanjo caído e preparar a chegada do anticris-
to. O único caminho para a liberdade é este. Abrace. Só ele é o 
meio, a liberdade e a alegria!

Se tivesse com vontade, Rafael teria se cagado. Nem notou 
os seios da moça, a luz que entrava pela janela despontava 
no buraco um pouco à esquerda do centro do peito de Ester. 
Queria sair correndo, mas não conseguia. Suas pernas estavam 
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imobilizadas com concreto, à medida que suas entranhas viraram 
gelatina. Até o omelete do almoço fez uma visita no fundo da 
garganta com o típico gosto nojento de estômago.

Depois de alguns milênios em forma de segundos, Ester 
demoliu qualquer tijolo remanescente de sanidade, subiu na 
mesa e pulou em Rafael. Ao cair e bater forte com a cabeça no 
chão, o corpo passou de congelado para inutilidade total. Seus 
olhos pareciam enganá-lo com o rosto estampado com confusão 
à sua frente, seus ouvidos lhes diziam sobre passos. Os do demô-
nio, talvez, vindo reclamar sua alma. O odor era inconfundível, 
lembrava do cheiro de iodo da sua cirurgia de apendicite. Ao 
tentar gritar, tudo que conseguiu foi soltar um chiado médio e 
grotesco.

— Pelo bem maior… Vale a pena...  — Ester esmigalhava a 
garganta de Rafael sacudindo a cabeça.

Antes de tudo escurecer e do som ensurdecedor da tra-
queia se partindo, pensou em sua mãe.

Ester permaneceu na mesma posição, com o corpo retesa-
do por algum tempo antes de desmaiar e o som da sua cabeça 
batendo no chão iniciar o reinado breve do silêncio.

A porta se abriu.
— Excluindo o fato de que ela matou o menino, eu diria 

que foi um sucesso.
— Sucesso, Lau? No fi nal ela perdeu completamente o con-

trole, começou a falar coisas sem nexo. E ela matou uma pessoa. 
Não acho que ela se ofereceria de cobaia se soubesse que mataria 
alguém. Vamos rever desde a fórmula.

— Quanta ética, Diego. Quase combinou com a sua ideia 
de comprar uma criança na deep web pra servir de cobaia. E eu 
acho que a Natália não faz nenhuma objeção à morte desse bos-
tinha — virou o rosto da moça caída no chão com o pé para o 
parceiro e a mulher de preto na porta do quarto. — O implante 
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pareceu bem convincente, você viu a cara do moleque quando 
ele viu? — gargalhou como em um churrasco ao ouvir uma pia-
da bêbado.

— Ficou bom mesmo, o corpo dela não rejeitou dessa vez.
— Ingrid, marque-me uma reunião com Alan e Howard. 

Tenho certeza de que vão se interessar pelo que tenho aqui.
— Falarei com eles assim que mandar alguém aqui para 

limpar tudo isso.
O trio saiu em direção ao elevador, falando sobre casuali-

dades:
— Vocês têm algum destino para o garoto? — Ingrid per-

guntou.
— Algum que ninguém ache — Stanislau deu de ombros 

mas logo em seguida foi picado pelo insetinho da curiosidade. — 
Não entendi a razão da pergunta.

— Por nada. Ele tinha olhos bonitos... Você também.
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Quarto 51
ObayfÔ

Rafael Andrietta

Olhos pesados, difi culdade de acordar. Corpo moído de 
uma noite ruim. Uma tosca luz iluminava a pocilga onde dor-
mia. Dois cômodos, mais para uma caixa de sapato que para um 
quarto. Retorceu-se na cama, um líquido viscoso encharcava o 
lençol. Passou a mão nos olhos, escorreu para a boca, sentiu o 
gosto de ferro. Sentou-se de pulo, gemeu de dor. Um cheiro po-
dre o tomou. A luz, mesmo fraca, irritava seus olhos ainda fecha-
dos. Apalpou o lençol em busca de algo para limpar seu rosto. 
Levantou; pernas vacilantes; caiu sobre uma cômoda. Força para 
levantar, apoiou-se na parede, mas não sabia aonde ir. Tropeçou 
e foi ao chão.

Rastejou até o frio azulejo, úmido banheiro. Firmou-se em 
pé apoiado na pia. Virou a torneira, estava seca. Bateu com o jo-
elho no cano, um barulho de engasgo.

Água na cara, olhos abertos. Respirou fundo, parou alguns 
segundos. Aos poucos reconhecia o lugar, mas não lembrava como 
fora parar ali, seria impossível que tal lugar ainda existisse. Sentiu 
em sua mão um pedaço de pedra, pasmo fi cou ao ver no lugar da 
pedra um par de dentes. Com a língua percorreu sua boca, um, 
dois espaços vazios. Nenhum espelho; tocou com a mão mesmo, 
desespero. Largou os caninos que rolaram para o ralo.

Voltou ao quarto. Um corpo nu estirado ao chão. Sangue 
por todo canto. O mundo girou sob seus pés, agachou para ave-
riguar, estava morta.



King Edgar Palace

166

— Monica... — balbuciou.
Um passo sorrateiro ao lado da cama.
Olhar de clemência e dor se torna fúria e ódio para o algoz 

de sua irmã. Encarou-o por tempo sufi ciente para imaginar o que 
iria fazer. Voltou-se para o corpo sem vida coberto de sangue.

Pôs-se em pé, ainda fraco, estranho, sua força era acima dos 
seus iguais. Algum veneno lhe fora aplicado, de outro modo, te-
ria partido aquele maldito ao meio em apenas alguns segundos.

Tontura. Fraqueza. Caiu de joelhos. Queria fazer algo, mas 
estava incapacitado.

Ao observar o quarto, espanto. Não poderia ser o mesmo 
lugar. Não! Como? A mesma cama, a mesma cômoda, os mes-
mos enfeites e decorações. Até alguns trapos de roupas pendura-
dos, tudo exatamente como era.

— Não, Belmok, não é o veneno — disse o estranho. — Pa-
rece que reconheceu o quarto — a voz grossa e rouca.

Belmok apoiou-se sobre os braços e foi até a parede. Se 
aquele era o quarto. Engoliu em seco. Olhou para o homem ago-
ra parado bem a sua frente. A pele negra e o corpo robusto. Então 
seria ele...?

— Onde ele está? — perguntou, impaciente. Belmok he-
sitou. Ainda perplexo em saber quem ali estava. — Onde. ELE. 
ESTÁ!? — gritou.

— Obayfô... Você nunca vai encontrá-lo.
O golpe foi tão forte que a cabeça de Belmok rachou a pare-

de. Seu nariz jorrava sangue. Um humano comum jamais sobre-
viveria a tamanha força.

— Ela estava bem aqui quando a encontraram e a arras-
taram — contou Obayfô, encarando-o. Outro soco, ainda mais 
agressivo. — Mas claro que você não se lembra, estava escondido 
em algum lugar — largou seu inimigo e levantou. — Foi bem 
aqui, na casa da Baronesa, que vocês a abandonaram.
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— Sarah era uma escrava, Obayfô — disse Belmok, fraco. 
— Pertencia à Baronesa, não a deixamos, ela vivia aqui.

— Mentira! — gritou. — Minha amada foi iludida pelo seu 
mestre. Enfeitiçada e mordida! Depois abandonada. Tudo que 
mais desejei ao longo desse século foi encontrá-los e fazê-los sen-
tir a dor que senti.

— Realmente acredita que ele a abandonou? — disse, cus-
piu sangue. Limpou a boca e levantou. — Ninguém a amou mais 
que meu mestre. Você foi burro, Obayfô, e a perdeu por sua es-
tupidez.

Obayfô voou contra Belmok, que bateu contra a parede, 
fazendo tremer o local. — Cale a boca! Depois de te destruir irei 
atrás dele — fi nalizou Obayfô, cravando um punhal na barriga, 
torcendo e rasgando o fl anco de Belmok, que foi ao chão numa 
poça de sangue. Inútil lutar, sabia da força de seu inimigo. Co-
nhecia sua história tão antiga quanto o tempo. Sua irmã estava 
morta com uma estaca cravada no peito e agora era incapaz de 
reagir.

— Não importa quão forte Kalevi seja, o quão antigo venha 
a ser, seu poder será insignifi cante.

Belmok riu. 
— Tolo... Apenas um tolo para se opor ao meu mestre. Já 

disse, Obayfô, a culpa é sua e apenas sua. Lide com isso.
Um novo avanço e uma sequência de golpes por todo o 

corpo de Belmok, que não mais podia se defender. Obayfô grita-
va, furioso enquanto rasgava a pele do vampiro. Sabia que aquilo 
não o mataria, apenas causaria dor com a lâmina que portava. 
Para Belmok era como se tudo estivesse em câmera lenta, o som 
tornava-se abafado e parecia voltar no tempo, a uma São Paulo 
ainda capitania.

— O que pretende fazer, Kalevi? — perguntou Belmok ao 
seu mestre, caminhando pelas ruas de terra batida.
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— Levá-la conosco para Europa, é claro — respondeu, se-
reno. — Amanhã à noite irei até a casa da Baronesa e farei uma 
oferta pela Sarah. Não terá como negar.

— E ele? O que vai fazer?
— Não se preocupe com isso, Belmok, eu cuidarei do 

Obayfô. Já nos trouxe problemas demais. Seus atos devem ser 
silenciados, ou seremos descobertos.

 Sua mente voltou ao quarto onde era esfaqueado e pintava 
as paredes de vermelho. Já não sentia dor, aguardava o golpe fi nal.

— JÁ CHEGA!
Obayfô parou. Belmok sorriu, cuspindo sangue em eufo-

ria. A voz vinha de nenhum lugar. Ecoava pelas paredes.
— Seu maldito! Por que demorou tanto?
— Desculpe a demora, Belmok, demorei mais do que espe-

rava no terceiro andar — fi nalizou, materializando-se na frente 
de Obayfô. — Os imps fi zeram um ótimo trabalho aqui — co-
mentou Kalevi, sereno mesmo diante de tal cenário —, realmente 
parece com o quarto da Sarah.

— Então... Então você...?
Kalevi apenas olhou para sua cria, seu amigo de séculos 

esfaqueado na cama e vertendo sangue. 
— É claro que sabia — voltou-se para Obayfô, agora com 

um olhar sério. — Ninguém me engana, Belmok, esqueceu? Ain-
da mais este ser!

Forte e inesperado foi o golpe contra Obayfô, que bateu no 
teto e caiu no chão. Kalevi o agarrou pela cabeça e bateu uma, 
duas, repetidas vezes contra o chão antes de arremessá-lo contra 
outra parede.

— Vampiro imbecil! Você sempre foi arrogante! Foi você 
quem não conseguiu se controlar e começou a matar os brancos 
e alimentar-se dos escravos — gritava Kalevi, enquanto golpeava 
Obayfô, quebrando dezenas de ossos. — Isso gerou suspeitas! 
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Uma praga vinda de VOCÊS! VOCÊS, ESCRAVOS! — Kalevi 
esmurrava o já irreconhecível rosto de Obayfô. Então o largou 
e voltou-se para Belmok. — Vai fi car aí deitado? Vai logo, me 
entrega o colar.

Belmok riu. Levantou-se e tirou do bolso um singelo colar 
com uma pedra ágata ao centro. Obayfô estremeceu.

— Como? — perguntou Belmok.
— Lilith e Lestat me ajudaram, apesar de estarem ocupa-

dos em sua estada. Este local, antes mesmo de ser o antigo colé-
gio Santo Augusto, foi a casa da Baronesa. E foi aqui que a quei-
maram, não apenas Sarah — explicou Kalevi, segurando forte o 
colar, lembranças de um amor incondicional.

— E onde é que estamos de verdade?
Antes mesmo de completar a pergunta, as paredes come-

çaram a mudar, assim como os móveis e tudo no local. Revelan-
do-se um confortável e moderno quarto de hotel. Tudo mudou, 
exceto o sangue que ainda encharcava o chão. A irmã de Belmok, 
que jazia ao lado da cama, também se modifi cou, revelando uma 
noppera-bo, fantasmagórica criatura sem face e com roupas de 
camareira. Apenas um truque, pra que Obayfô acreditasse estar 
no comando.

— Não era você que me caçava, Obayfô! Eu que nunca de-
sisti de te encontrar. Iria buscá-la naquela noite — contou, mais 
calmo e arrancando a pedra do meio do colar. — Partiríamos em 
seguida para a Europa, se você não tivesse ido à casa da Barone-
sa àquela noite — parou alguns segundos, a lembrança ainda o 
machucava. — Ao amanhecer, pude sentir o desespero de Sarah. 
Compartilhei de sua angústia e de seu medo enquanto a arras-
tavam para a fogueira. E impotente nada pude fazer, pois ainda 
era dia. Contorcia-me em desespero, tentei sair, quebrei as janelas 
e me pus do lado de fora, mas o Sol me derrubou e minha pele 
queimava, mas eu continuava. Arrastava-me pelos campos em di-
reção a ela, então apaguei e Belmok me levou de volta para a casa.
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Obayfô observava o relato sem reagir, a dor recaíra sobre 
seu pensamento até então crédulo da culpa de seu inimigo. Não 
aceitava a verdade, não poderia ser a verdade. Quando foi à casa 
da Baronesa, seu plano era levar Sarah junto, mas esta se negou e 
gritou, alertando os demais na casa. Obayfô fugiu, mas foi visto 
saindo do quarto e Sarah acusada de estar com a peste que mata-
va os negros e assolava os nobres pelas marcas de mordidas em 
seu corpo. O restante da lembrança fez o negro vampiro chorar.

— Quando anoiteceu — continuou Kalevi —, fui direto ao 
local e nada mais restava, exceto as cinzas da minha amada e este 
colar. Aniquilei todos na casa! TODOS! A Baronesa... Ah, a Baro-
nesa... Ela falou muita coisa antes que eu arrancasse o coração de 
seu peito, incluindo sua visita, Obayfô, na calada da noite.

Kalevi aproximou-se, pegou o punhal que antes estava com 
seu inimigo e encravou a pedra ágata na empunhadura. Duran-
te décadas procurara como destruir Obayfô. Um ser tão antigo 
quanto ele. Mas o que não esperava era o fato de a resposta estar 
em sua posse o tempo todo. Monica foi apenas a isca para atrair 
Obayfô ao Hotel, logo após trocou de lugar com a noppera-bo. 
Tudo teria que ser orquestrado, para que Kalevi tivesse tempo de 
liberar o poder da pedra ágata.

— Não se preocupe mais — sussurrou Kalevi no ouvido 
de Obayfô enquanto perfurava seu coração com a adaga. — Sua 
busca termina aqui.
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Quarto 166
1 quarto, 6 portas, 6 horas

Samuel Treméa

Um majestoso hotel erguia-se à minha frente. Um vento 
cortante fez meu corpo tremer levemente enquanto eu lia o letrei-
ro do edifício, King Edgar Palace. Será que eu estou no lugar certo?, 
pensei. O endereço onde eu começaria o desafi o correspondia ao 
do hotel, mas eu sentia que algo estava errado. O site por onde 
eu me inscrevi era feio e mal estruturado, em um claro contraste 
com o charme e a elegância que o prédio apresentava. Enfi m, 
precisava continuar. Afi nal, as contas estavam atrasadas e eram 
vinte mil reais que me esperavam caso eu terminasse o desafi o.

Ao entrar no edifício, varri o saguão com os olhos à pro-
cura da moça loira que me daria instruções. Ela estava em um 
canto da sala, com um traje social preto, olhando fi xamente para 
seu relógio de pulso.

— Ingrid...? — aproximei-me. 
A mulher levantou a cabeça e me fi tou, com olhos tão pene-

trantes que me causaram um arrepio na espinha. Ela confi rmou 
meu nome e, então, pediu-me para acompanhá-la até o elevador.

— As regras são simples — seu tom de voz era tão sensual 
quanto misterioso. — Você precisará passar por seis portas, enu-
meradas de 1 a 6, em seis horas.

Acenei com a cabeça e permaneci em silêncio, esperando 
que ela me desse mais informações, mas nada mais veio.

— É só isso? Não vai me dizer mais nada? — disse, lançan-
do um olhar confuso em sua direção.
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Nesse momento, o elevador chegou ao saguão e abriu suas 
portas. Ingrid me encarou e disse:

— Vou te dar uma última chance para desistir — um tom 
de deboche era perceptível em sua voz. — Se quiser, pode sair 
daqui e, caso o faça, nunca mais volte para cá. Caso queira conti-
nuar, entre no elevador.

Havia algo errado em suas palavras. Parte de mim dizia 
que eu deveria aceitar o que fora proposto. Em contrapartida, 
um outro eu apenas mandava ignorá-la e pensar no grande prê-
mio que nos esperava. Assim, tomei uma decisão. Por fi m, igno-
rei as palavras de Ingrid e, juntos, entramos no elevador.

Enquanto a caixa metálica seguia edifício acima até o 16º 
andar, permanecemos calados e imóveis por dois longos minu-
tos que pareciam eternos. O chão tremia sob meus pés, mas eu 
não sabia dizer se era trepidação do elevador subindo ou pela 
tensão que se apossava cada vez mais do meu corpo.

Ao chegarmos à frente do quarto, a mulher retirou um dis-
positivo semelhante a um relógio de pulso e o colocou em mim.

— A cada hora que passar, ele soltará um bipe. Quando 
faltar 10 segundos para acabar seu tempo, ele entrará em modo 
de contagem regressiva, como um cronômetro.

 Claro, como se já não houvesse pressão sufi ciente..., pensei.
 — E... se eu não conseguir? — perguntei.
Ingrid levantou o olhar em minha direção. Aproximou-se 

lentamente do meu ouvido e, quando seu relógio mostrou uma 
hora dobrada, sussurrou:

— Está na hora do jogo.
Ela colocou a chave na maçaneta e a girou. A porta se abriu 

com um leve ruído, cumprimentando-me com uma atmosfera 
densa e assustadora.

— Qualquer coisa, não hesite em gritar — disse ela, en-
quanto a porta do quarto se fechava abruptamente atrás de mim.
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Assim que a porta do quarto se fechou por completo, um 
bipe soou do relógio. Os dígitos 06:00 piscaram cinco vezes, até 
que o visor se apagou por completo. Nesse momento, minhas 
mãos estavam úmidas de suor, mas isso já não importava.

Como instinto, vasculhei o quarto com o olhar. Havia qua-
dros famosos, uma cama espaçosa, vasos de fl ores nas cômodas e 
uma grande TV na parede. Em particular, uma silhueta prateada 
estava destacada no chão. Mais à frente, havia um corredor e, ao 
fi m dele, a porta do banheiro se apresentava. Porém, havia uma 
entrada à esquerda. Andei lentamente e, assim que cheguei à bi-
furcação, um suspiro aliviado escapou da minha boca.

Diante de mim, havia uma porta de madeira com um nú-
mero 1 escrito em vermelho, grande o bastante para cobrir quase 
completamente a abertura. Deixei escapar uma risada e apenas 
sorria, enquanto caminhava tranquilamente até ela.

Se eu soubesse que seria tão simples assim..., pensei, enquanto 
abria a porta e entrava no próximo cômodo.

Escuridão. Frio. Permaneci um tempo estático, esperan-
do meus olhos se adaptarem ao breu que me cercava. Quando 
minha visão conseguiu se adequar minimamente ao ambiente, 
comecei a reconhecer o lugar onde eu me encontrava, o que fez 
meu coração começar a acelerar.

Eu estava no mesmo quarto de que eu acabara de sair.
Como... é possível...?!
 Os cômodos, a decoração, a cama. Tudo estava ali.
Andei lentamente pelo quarto, procurando um sinal que 

provasse que eu não havia perdido a sanidade, até que uma vi-
são fez minhas pernas travarem e minha pressão começar a cair. 
Em uma parede, ao fundo do quarto, uma sombra incomum se 
levantava. Esfreguei meus olhos com a mão e forcei mais a visão, 
mas era inegável que havia algo ali. Uma sombra com um forma-
to humanoide estava estática, atenta a cada movimento meu. Eu 
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tentava desviar o olhar da criatura, mas estava hipnotizado. Um 
desconforto começou a crescer dentro de mim, enquanto a som-
bra permanecia parada, como se zombasse da minha presença.

Com o suor frio começando a se formar em mim, comecei 
a tatear o que havia à minha frente, na tentativa de encontrar o 
corredor que seguia para o banheiro. Ora, se a porta número 1 
estava lá, a porta número 2 deveria estar no mesmo lugar, certo?

Errado. Desta vez, não havia banheiro, nem entradas à es-
querda. O corredor seguia reto, com uma curva à direita no fi m. 
No momento em que eu começaria a andar naquela direção, um 
pequeno barulho fez com que meus cabelos fi cassem em pé.

05:00. Olhei rapidamente para o relógio, que continuava 
bipando, e, instintivamente, para o interior do quarto. A sombra 
não estava mais lá. Comecei a suar frio, enquanto um sentimen-
to de insegurança tomava conta de mim. Virei-me, procurando 
aquela criatura por todos os cantos, mas não a encontrei. Até que 
eu olhei para baixo.

Agora, a sombra estava no chão, como se eu a estivesse 
projetando. Para onde quer que eu andasse, ela me acompanha-
va. O suor já começava a se acumular na minha testa quando, de 
repente, a sombra saiu do chão e, depois de um grito satânico, 
começou a se rastejar na minha direção.

Berrei tão alto que pensei ter feito meus pulmões sangra-
rem. Parti em disparada em direção ao corredor, com respira-
ção ofegante e tropeçando nas pernas, sem ousar olhar para trás. 
Não faço ideia de quanto tempo corri. O caminho parecia inter-
minável e, a cada segundo que passava, mais o demônio se apro-
ximava, de modo que eu já podia ouvir seus suspiros e sentir seu 
hálito asqueroso atrás de mim.

Ao chegar à curva, vi a porta número 2 se apresentando 
como minha salvadora. Sem perder tempo, segurei a maçaneta, 
girei-a e entrei no quarto seguinte.
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Assim que entrei, apoiei minhas costas contra a porta e le-
vei minhas mãos à cabeça, escorregando lentamente até o chão. 
Tentei pensar em toda e qualquer possibilidade lógica que justifi -
casse os eventos que presenciara até aquele momento. Mas nada 
veio à mente. Havia eu fi cado insano? Perdido o juízo e minha 
consciência havia cedido lugar à obscuridade?

Lá fi quei, encolhido e indefeso como uma criança na rua, 
até que um novo sinal sonoro me despertou do transe. 04:00.

Huh? Duas horas... já...?
O que estava acontecendo comigo? Já havia perdido a no-

ção de realidade, estaria perdendo a noção do tempo também?!
Louco ou não, eu precisava ir até o fi m. Assim, levantei-me 

com uma nova postura e segui pelo escuro corredor até que che-
guei a um novo cômodo.

O quarto estava completamente vazio, sem sinal de portas 
ou janelas, com apenas uma luz fraca que provinha do teto. Po-
rém, esse quarto tinha um diferencial: o chão estava todo coberto 
por uma espessa camada de areia e uma trilha preta estava dese-
nhada nela, com o que parecia ser carvão despedaçado.

Caminhei até o centro da sala, sem saber o que fazer ou 
para onde ir. Vasculhei todo canto possível da sala, mas não ha-
via caminhos nem passagens secretas. Então, prestei atenção à 
trilha desenhada no chão. E foi então que percebi. Havia um gi-
gantesco 3 desenhado em preto no chão da sala onde eu estava.

Mas... o que isso quer dizer? O que... vai acontecer?
Permaneci um tempo olhando para o chão, como se algo 

fosse sair dali a qualquer instante. Senti um leve formigamento 
em minhas mãos e pernas, decorrente do medo que crescia em 
mim. Foi quando tudo aconteceu.

Meus pés foram sugados para dentro da areia, quase me 
fazendo perder o equilíbrio. Tentei tirar os pés do chão, mas eu 
não conseguia sair do lugar. Comecei a gritar por socorro, mas 
ninguém parecia ouvir meus pedidos.
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Meu corpo descia a uma velocidade assombrosa. Embaixo 
do chão, minhas pernas sofriam com o impacto, sendo brutal-
mente apertadas pela pressão da areia, cuja força me trazia cada 
vez mais para baixo. O pânico tomou conta de mim e comecei a 
cavar desesperadamente. Em vão. A areia já se envolvia em mi-
nha cintura, sufocando o meu baço e minha bexiga. Quis gritar, 
mas não conseguia. Quis chorar, mas também não conseguia.

É assim que eu vou terminar...? O que eu fiz de errado...? 
Eu... perdi?, pensei, enquanto era engolido pelo chão.

Eu estava em um lugar escuro e completamente sufocado, 
mas ainda conseguia respirar, como se eu estivesse dentro de um 
casulo. E então, como num passe de mágica, o casulo se desfez e 
eu caí de mau jeito, deslocando o ombro com o impacto.

Fiquei deitado no chão, tentando me recuperar da panca-
da, até que vi uma pequena barata se mover ao meu lado. Logo 
após, duas larvas e um caracol a seguiram. Um cheiro peculiar 
acometeu minhas narinas. Náuseas e enjoos me atacaram. Le-
vantei o olhar e pude conhecer a fonte de todo aquele horror.

Eu estava em uma espécie de caverna e, logo à minha fren-
te, estava a porta 4. Mas ela não era uma porta comum. Centenas 
de baratas, caracóis e lesmas se amontoavam na parede, forman-
do a silhueta de uma porta, e, no meio delas, pequenas larvas 
brancas desenhavam um gigantesco 4 em meio ao pandemônio 
de insetos presentes ali.

Minha primeira ação foi desviar os olhos daquela visão 
horrenda e vomitar tudo o que havia consumido na última re-
feição. Recusava-me a voltar a encarar aquela bizarrice e, muito 
menos, a cogitar a possibilidade de fazer o que o jogo estava me 
ordenando a fazer. Conforme o tempo passava, mais eu me afas-
tava da porta dantesca e mais baratas acumulavam-se nela.

Se era um pesadelo, quando eu abandonara a realidade? Se era 
vida real... por que eu tinha que atravessar uma porta feita de baratas 
e lesmas?
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Então, pude ouvir um sinal sonoro que já me era extrema-
mente familiar. O visor do relógio marcava 02:00. Foi nesse mo-
mento que entrei em um estado mental no qual eu não me pre-
ocupava mais com as consequências dos meus atos. Esse estado 
se chama desespero.

Juntando toda a coragem de que dispunha e, depois de um 
brado reanimador, saí correndo em direção à porta. Enfi ei pri-
meiro minha mão naquela pasta gosmenta e fedorenta. Cascas 
de barata se juntavam ao aspecto gelatinoso das lesmas, forman-
do uma massa viva que começava a caminhar sobre meu braço. 
Forcei mais a entrada, colocando a cabeça ali dentro. Eu podia 
sentir cada passo das centenas de animais que, agora, passeavam 
despreocupadamente pelo meu corpo. Segundos que pareciam 
horas passavam, enquanto eu tentava vencer todos aqueles ini-
migos até que cheguei do outro lado.

Assim que eu terminei de atravessar a porta, não havia 
mais nenhum inseto sobre mim. Eu desabei no chão e fi quei ali, 
respirando e expirando, até o desconforto passar. Longos minu-
tos se passaram até que levantei e não acreditei no que vi.

Um longo corredor escuro se apresentava e, ao fi m dele, sur-
gia uma porta metálica com um 5 desenhado em vermelho. Sem 
obstáculos nem nada. Com o coração cheio de esperança e fazen-
do uma oração para que tudo desse certo, corri em direção a ela. 
Foi então que eu lembrei. Neste lugar, orações não servem para nada.

Ao chegar à porta, vi que não havia maçaneta. Tentei ar-
rombá-la com chutes e empurrões, mas, claro, sem sucesso. Foi 
então que ouvi uma voz que fez minha alma congelar e meu co-
ração saltar dentro do peito.

— Socorro! Tem alguém aí? Por favor! — uma voz chorosa 
vinha do outro lado da parede do corredor. Era a voz de uma se-
nhora de aproximadamente sessenta anos, com quem eu passara 
grande parte da minha vida.
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— Mãe? A senhora tá aqui?! — gritei.
— Filho? Onde você está?! Onde eu estou?! O que está 

acontecendo? Me desamarra, por favor! — essa última frase me 
atingiu em cheio, marejando meus olhos.

 — A senhora... está amarrada? — eu perguntei, com a voz 
relutante e com medo da resposta.

— Eu... eu tô presa! Eu não consigo me mexer... Meus bra-
ços estão doendo... Me ajuda, por favor! — eu pude ouvir solu-
ços e um choro contido.

Olhei para a porta de novo. Foi quando eu vi algo que não 
estava ali antes. Um botão vermelho estava ao lado da porta. E, 
logo em cima dele, havia os dizeres: Duas vidas. Uma morte.

O que... isso signifi ca? Será que... não, não pode ser...
— Filho, você ainda está aí? Fala comigo, por favor! Não 

me deixa sozinha!
— Mãe… só... me dá um minuto, por favor — eu precisava 

de silêncio para assimilar a situação.
Por quê? Por que fazer tamanha crueldade...? Não... isso não é 

obra de alguém humano...
— Desculpa, meu fi lho... — disse ela. — É que eu estou 

com medo...
Eu não sabia o que fazer. Eu queria gritar, mas não podia. 

Não podia dizer o que estava acontecendo a ela. Dizem que a igno-
rância é uma bênção. Neste caso, a ignorância é a minha solução.

— Mãe...?
— Sim, meu fi lho...?
— Eu amo a senhora... Nunca se esqueça disso — e, trans-

bordando de lágrimas, apertei o botão vermelho. 
 Instantaneamente, um som metálico gigantesco invadiu a 

sala.
— O que foi isso? Filho, você ainda está aí? — dizia a mu-

lher desesperada.
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Naquele momento, eu ouvi um rugido. Um rugido que, 
certamente, não pertencia a nenhum ser terrestre. Minha mãe 
começou a gritar, enquanto eu ouvia a fonte desse rugido partir 
em disparada. O que ouvi logo após... foi carne sendo devorada.

Instantes depois, a porta 5 abriu-se sozinha, revelando um 
lugar familiar. Eu saíra no corredor do primeiro quarto. Eu havia 
voltado ao início de tudo. Neste momento, um bipe soou.

00:10... 00:09... 00:08...
Exausto física e psicologicamente, desabei no chão. Queria 

correr, mas não conseguia.
 00:07... 00:06...
Arrastei-me até a sala e minhas suspeitas se confi rmaram. 

A porta 6 estava diante de mim, na entrada do quarto.
00:05... 00:04...
Com o intuito de um último salto, ajoelhei-me, o que fez 

meus ossos do joelho estalarem, mas não me importei e continuei 
me arrastando.

00:03... 00:02...
Com um brado que fez a estrutura do quarto se abalar, eu 

me joguei em direção à maçaneta.
00:01...
00:00.
click
Eu caí no chão, logo à frente daquilo que seria minha salva-

ção. Olhei para cima, mas a maçaneta havia desaparecido. Gritei, 
bati na porta e a arranhei até que minhas unhas se descolassem 
dos meus dedos. Em vão. Apenas o número seis estava naquela 
porta. Porta que, agora, havia se transformado em uma parede.

Eu me joguei no chão, incrédulo e confuso, até que fi nal-
mente entendi. Essa era a punição da última porta. Ter uma pe-
quena gota de esperança de que eu conseguiria sair daquele lu-
gar e, logo em seguida, essa esperança ser destruída na minha 



King Edgar Palace

180

frente, deixando apenas uma sensação crescente de desespero. 
Esse sentimento destrói sua mente  e sanidade, tornando-se mui-
to pior do que medo, nojo ou dor.

Segundos depois, todas as luzes se apagaram, jogando o 
quarto em uma penumbra espessa. Quando meus olhos se acos-
tumaram à escuridão... lá estava ela. A sombra que havia me per-
seguido horas atrás, encarando-me como uma sentinela.

Logo após, senti pequenos arrepios por dentro da minha 
roupa. Então, eu vi baratas e lesmas se multiplicando pelo meu 
corpo, como se eu fosse um gigantesco casulo de insetos.

Por fi m, o chão da sala me devorou até que me tornei ape-
nas mais uma silhueta prateada daquele quarto, preso nessa di-
mensão. Algumas pessoas conseguem ouvir meus avisos. Caso 
você ouça minha voz... fuja. Pois, se existe um Inferno, ele não se 
compara ao que eu sofri neste quarto de hotel.
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Quarto 141
Clara

Stephanie Santana

Acordou meio atordoada. Usava vendas para dormir, a fi m 
de não se aborrecer caso alguma luz escapasse pelas cortinas. Em 
sua cama, não percebera a presença de outra pessoa no quarto, 
sentada próxima à janela, de pernas cruzadas e fumando um pe-
queno e fi no charuto.

Clara não sabia ao certo o porquê de estar ali. Sentiu a 
urgência de se hospedar em um local onde não pensassem em 
procurá-la. Por que não um hotel de luxo que mal podia pagar? 
(Se é que assim se pode dizer após ter usado o dinheiro de suas 
economias em  um prazer supérfl uo de dois dias). Em casa, sen-
tia-se consumida. A rotina era a mesma todos os dias: Acordar às 
cinco e meia da manhã, comer seu café da manhã o mais rápido 
possível, andar, ônibus, metrô, andar, trabalho, mais trabalho, 
pausa para o almoço, ainda mais trabalho, cansaço, andar, metrô, 
ônibus, andar, comer, chegar em casa exausta. Malmente tinha 
tempo para um chamego com seu esposo e estava sempre exaus-
ta. Não física, mas psicologicamente. Deixara a vida de lado e 
fora se matando aos poucos em uma rotina excruciante. Sentia-
-se um caos e um vazio. (Um tanto quanto paradoxal, sim, mas 
era o sentimento.) Foi então que teve a ideia de se hospedar ali, 
bem no centro de São Paulo, naquele lugar chamado King Edgar 
Palace. Não notara ela, é claro, que sua ideia não passava de um 
sussurro bem convincente daquela presença que agora a obser-
vava, soturna, do outro lado do quarto, e da qual ela nem sequer 
se dava conta.
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Próximo à janela, o ser tinha a forma de uma mulher, por 
volta de seus vinte anos, de cabelos negros que cobriam parcial-
mente seu rosto. Ela sorria um sorriso largo, entre um trago e 
outro, observando sua cobaia acordar e começando a sentir uma 
forte dor de cabeça. Alheia à sua presença, Clara ignorou a en-
trada da camareira, que começara a arrumar sua cama enquanto 
ela ia ao banheiro. Enquanto preparava sua escova e pasta para 
escovar os dentes, pensou em como essa dor que sentia se asse-
melhava a uma ressaca, ainda que não tivesse bebido na noite 
anterior ‒ ou, ao menos, não se lembrava de ter bebido.

Parou um pouco, cuspindo o conteúdo de sua boca, quando 
se deu conta de que não se lembrava ao certo do que havia feito 
na noite anterior. Lavou sua boca e levantou o rosto, fi nalmen-
te se olhando no espelho. Gritou e andou bruscamente para trás, 
batendo-se na parede do banheiro. Sua roupa estava toda suja de 
sangue e em seu corpo não havia nenhum machucado. Aquele 
sangue não era seu. Saiu do banheiro, desesperada, quando fi nal-
mente notou do outro lado do quarto a mulher soltando gargalha-
das. Dos movimentos desesperados, paralisou, com mais medo 
do que nunca. Ela saiu da cadeira em instantes e parou à sua fren-
te. Sua expressão era de diversão, mas seus olhos eram brancos e 
opacos. Ela segurou Clara pela mandíbula, suspendendo-a no ar. 
Abriu sua boca como uma serpente e lambeu o rosto da moça.

‒ Obrigada, meu doce, por me criar e me trazer até aqui... 
Quem diria que você seria tão útil? ‒ deu uma pequena pausa, 
admirando as lágrimas que desciam o rosto de Clara, que não 
conseguia gritar. ‒ Depois de ontem, tenho a certeza de que você 
é perfeita!

O ser deixou Clara olhá-lo nos olhos, fazendo-a cair no 
chão, assustada e sem saber o que fazer. Flashes da noite anterior 
passaram pela mente de Clara, que se horrorizava mais e mais a 
cada segundo. Ela havia invadido outros quartos e em cada um 
produziu uma tortura diferente. Foram cinco, no total.
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No primeiro, aproveitou a chegada de um casal bêbado, 
louco por um menáge à trois. Após os seduzir, aproveitou o uso 
da banheira no ato para os afogar, deleitando-se nos rostos as-
sustados embaixo d’água.

No segundo, sua chegada foi suave, como alguém perdido 
procurando por seu quarto, ela enforcou o hóspede em sua pró-
pria gravata, largando o corpo estirado na cama ao sair.

Nos três seguintes, perdera a paciência. Levara uma faca 
consigo (não sabia ao certo como a arranjara) e se divertiu vendo 
o horror se instaurar nos rostos daqueles a quem degolou.

Suas matanças fi ndaram ao se deparar com um homem 
alto e magro, de roupas pretas. Ele possuía cabelos e olhos ne-
gros e algo na sua presença a fez sentir que era melhor voltar ao 
seu quarto.

Clara soluçava lembrando da noite de horrores que causa-
ra. Sua algoz gozava aos risos à sua frente. Ela surgira da agonia 
na mente de Clara. Crescera aos poucos, dia após dia, até que 
pudesse, enfi m, se libertar. Naquele lugar, de alguma forma, ad-
quirira uma forma física. Achara aquilo sensacional e tinha que 
aproveitar. Puxou Clara para si, fazendo asas negras surgirem 
nas costas da mulher assustada. Um bico longo se projetou dolo-
rosamente da face lavada de lágrimas. Era hora de se divertirem 
novamente, desta vez no décimo sétimo andar.
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Quarto 12
Ao fechar os olhos

Danielle M. Tostes

Era a primeira vez que Sara visitava São Paulo. Sua vida 
acadêmica era o que determinava seus roteiros de viagem. Dessa 
vez, seria uma conferência de apenas dois dias. Já que era rela-
tivamente perto do Rio de Janeiro, apenas uma hora de avião, 
aceitou participar do evento, apesar de sua curta duração.

A viagem do aeroporto até o hotel onde seria a conferên-
cia foi bem tranquila. Sara se surpreendeu ao chegar diante da 
fachada do King Edgar Palace. Embora tivesse ouvido que a es-
colha do local havia sido unânime e que era moderno e recém-
-inaugurado, ela não estava preparada para a grandiosidade que 
via à sua frente. Querendo aproveitar ao máximo sua estada, de-
morou-se um pouco a admirá-lo. Levantou o olhar para ver sua 
altura, imaginou como seria a vista lá de cima e desviou os olhos 
no mesmo instante. Entrou apressadamente e chegou à recepção.

— Boa noite! Seja bem-vinda ao King Edgar Palace. Em que 
posso ajudar? — disse a recepcionista com um sorriso largo ao 
vê-la se aproximar do balcão.

— Boa noite! Eu tenho uma reserva em nome de Sara Al-
ves. Pode verifi car, por favor?

— Com prazer. Aguarde um momento, por favor.
A recepcionista manuseou com destreza o computador a 

sua frente e acrescentou:
— Aqui consta que a senhora pediu um quarto para uma 

pessoa no primeiro andar, correto?
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— Exatamente.
— Todos os quartos do primeiro andar estão vagos no mo-

mento. Tem preferência por algum em particular?
— Na verdade, não — respondeu Sara, mas, ao olhar o ca-

lendário afi xado na parede, acrescentou: — Pode ser o 12.
— Perfeito. Este possui uma cama de casal, mas isso não 

aumentará em nada o valor combinado na reserva. Aqui está a 
chave — ao dizer isso, a recepcionista entregou a Sara um cartão 
com o número 12 e o logo do hotel. Sara se distraiu, observando-
-o. A recepcionista a tirou de seu transe:

— Além de abrir o seu quarto, esta chave também libera as 
catracas eletrônicas que restringem a área onde fi cam a escada e 
os elevadores que dão acesso aos quartos — explicou. — Tam-
bém preciso que a senhora preencha este formulário, por gentile-
za. A senhora pode preencher em seu quarto e entregar quando 
passar pela recepção. Ou, se preferir, pode solicitar que um dos 
nossos funcionários busque em seu quarto.

— Muito obrigada! Entrego amanhã pela manhã, se não 
tiver problema. 

— Perfeitamente, senhora. Não há problema algum.
Afastando-se da recepção, Sara seguiu em direção aos ele-

vadores. Ao longo do caminho, observou as placas que direcio-
navam ao restaurante, salas de reunião e auditório:

— É bom eu já ir prestando atenção pra não fi car perdida 
amanhã — falou a si mesma.

Passou pelas catracas, foi de encontro ao elevador que le-
vava ao seu andar e entrou. Mal percebeu a subida, de tão suave 
e curta que foi. Graças a Deus! Nada como fi car no primeiro andar!, 
pensou. Encontrou facilmente o quarto de número 12. Deu uma 
olhada no corredor e viu que o quarto ao lado do seu era o 14.

— Estranho... Sem quarto 13? Deve ser superstição — disse 
com desdém.
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Sara sempre reclamou de suas amigas supersticiosas ten-
tando fazê-las entender que não havia embasamento científi co 
para tais crendices. Como cientista, não podia dar nenhum cré-
dito a essas coisas. Resolveu não dar muita atenção a esse deta-
lhe do hotel e entrou em seu quarto. Acendeu as luzes e olhou 
ao redor. O quarto era bem amplo, des ign moderno, e a TV era 
bem maior que a de Sara. Tinha um piso laminado de tom claro 
impecavelmente polido. Ela viu as cortinas fechadas e achou me-
lhor mantê-las daquele jeito. Havia uma poltrona aparentemen-
te bem aconchegante numa das extremidades, notou, mas o que 
chamou mesmo sua atenção foi o abajur prateado na mesinha 
de cabeceira. Era bem elegante e tinha um brilho peculiar, quase 
hipnotizante. Isso deve custar a minha alma, pensou. Admirou-o 
por uns instantes, porém, começou a sentir os sinais de cansaço.

— Melhor eu me arrumar pra dormir que amanhã tenho 
que acordar cedo. 

Tomou um banho e deitou-se. Adormeceu quase instanta-
neamente.

Abriu os olhos e estranhou o ambiente. Quando se acos-
tumou à escuridão, recordou-se de que estava no quarto 12 do 
King Edgar Palace. Mas acabara de adormecer, por que acor-
daria tão rápido? Tudo parecia da mesma maneira que deixara 
quando fora dormir. As cortinas fechadas a impediam de ver se 
já havia amanhecido. Tateou o colchão em busca do celular e não 
o achou.  Sentia uma sensação estranha. Uma sensação que pa-
recia familiar. Ouviu uma música ao fundo: Controlando a minha 
maluquez, misturada com minha lucidez, vou fi caaar… Despertou no 
susto. Era o despertador de seu celular tocando. Como sempre, 
era a subida do refrão que conseguia acordá-la. Coçou a cabeça, 
inconscientemente:

— Parecia que eu estava acordada. Que sonho mais esqui-
sito.
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O sonho a intrigara, mas seguiu normalmente a rotina de 
seu dia. Participar de uma conferência era sempre uma excelente 
experiência, principalmente por conta da interação com os ou-
tros pesquisadores. Além de ser o momento de se inteirar sobre 
as novidades da sua área de pesquisa, era o momento de ser vis-
to, de ser lembrado. Em meio às atividades do dia, Sara se esque-
cera de seu estranho sonho. 

No fi m do dia, entrou em seu quarto a passos lentos e se 
arrastou até a cama. Sentia as pálpebras pesarem. Sabia que pre-
cisava tomar um banho, mas seu corpo pedia outra coisa. Entre-
gando-se aos braços de Morpheu, adormeceu.

Estava em seu quarto. Tudo da mesma maneira, mas no-
vamente com a sensação estranha. Estou sonhando de novo?, ques-
tionou-se. Levantou-se da cama para olhar com mais atenção. 
Olhou ao redor, mas não conseguia enxergar bem devido à escu-
ridão. Lembrou-se do abajur pelo qual se encantara e acendeu-o. 
Quando seus olhos se acostumaram à luminosidade e conseguiu 
enxergar propriamente, seu coração pulou uma batida. O chão 
não era o mesmo. Suor começou a escorrer de sua face. Sob seus 
pés, estava um piso de vidro, completamente transparente. Atra-
vés dele, via-se a rua a mais de setenta metros de distância. Era 
como se estivesse na cobertura do hotel, mas com nada abaixo 
de si para impedir sua queda. Instintivamente, buscou onde se 
apoiar. Depois de alguns passos, sua mão encontrou a parede. 
Escorou-se e foi abaixando lentamente até fi car de joelhos no 
chão. Finalmente, reconheceu a sensação. As sessões de terapia 
a haviam ajudado a controlar sua acrofobia. Sara reduzira o nú-
mero de episódios devido a seu medo de altura a quase zero. 
Com todas as precauções que aprendera a tomar, sentia apenas 
um desconforto esporadicamente. Mas, quando se viu a mais de 
setenta metros de altura, vendo a movimentação do centro velho 
de São Paulo abaixo de si, não teve muito que fazer. Sentiu que 
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o ar começava a lhe faltar, encolheu-se o quanto pôde, fechou os 
olhos e começou a rezar baixinho:

— É só um sonho, eu vou acordar. É só um sonho, eu vou 
acordar...

Sara não sabia quanto tempo fi cara ali. Parecia que tinha 
sido uma eternidade. Abriu os olhos na esperança de já ter acor-
dado, mas seu coração acelerou imediatamente. Nada mudara.

— Respira fundo, Sara! Respira fundo, Sara! — falava para 
si. — Isso não é real, mas você tem que fazer alguma coisa!

Para Sara, era quase impossível pensar direito a mais se-
tenta metros de altura. Fez um esforço imenso para conseguir 
olhar a sua volta e viu algo diferente. O abajur que tanto admi-
rara estava brilhando, e tinha um brilho quase fantasmagórico, 
diferente do que vira antes.

— Será que…
Não havia outra explicação possível. Tudo parecia normal, 

menos aquele abajur. Sara passou a acreditar que ele poderia ser 
a causa daquilo que estava passando. Se eu me livrar dele, talvez eu 
consiga acordar desse pesadelo, pensou.

O abajur estava distante. Sara se afastara dele quando an-
dou até a parede. Ainda tentando controlar sua respiração, fez 
uma busca no quarto com o olhar. Ela precisava de algo que a 
ajudasse a destruir o abajur a distância, já que sabia que não teria 
forças sufi cientes para caminhar até ele. Viu seu par de sapatos 
no chão a alguns metros. Desviou o olhar imediatamente. Não 
conseguiria pegá-los. Não com a vertigem que sentia toda vez 
que olhava para o chão.

— Não consigo fazer isso! Por que eu não acordo? — gri-
tou, cedendo ao desespero, e começou a chorar!

Sentia-se fraca, incapaz. Mas o choro aliviou a angústia em 
seu peito. O desabafo lhe deu mais clareza. Sabia que não olhar 
para baixo não resolvia o problema, mas ajudava. Pensou, então: 
E se eu fi car de olhos fechados?
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Começou a tatear o chão na direção em que avistara os sa-
patos. Precisou deitar no chão completamente para alcançá-los. 
Finalmente, sentiu o salto e agarrou o par de sapatos com força. 
Vagarosamente, ainda com os olhos fechados, trouxe-o para per-
to de si e sentou-se novamente. Abriu os olhos, mirou o abajur e 
jogou o sapato.

— Merda! — xingou. — Não acredito que eu errei!
Agora, Sara só teria mais uma chance. Precisava acertar.
— Calma, Sara! Calma, Sara!
Mirou mais uma vez, contou até três e jogou.
Com o impacto, o abajur caiu no chão, a lâmpada se 

quebrou e o quarto ficou no breu total.
Sara acordou num sobressalto. Sua cama estava completa-

mente encharcada de suor. Ainda vestia as roupas que usara no 
dia anterior. Olhou em volta. Tudo estava como no dia anterior, 
exceto…

— Meu Deus! Cadê o abajur? Aconteceu… de… verdade?
Era como se o abajur nunca tivesse existido. Não havia ca-

cos que indicassem que algo se quebrara ali. A mesa de cabeceira 
simplesmente estava vazia.

Sara levou um tempo para se recuperar do susto. Porém, 
depois de um bom banho e muita refl exão, decidiu que, sendo 
real ou não o acontecido, o abajur não estava mais lá: não tinha o 
que temer. Precisava participar do segundo e último dia da con-
ferência, e foi o que fez. Não conseguia prestar muita atenção ao 
evento, apesar de todo o seu esforço. Sua cabeça sempre voltava 
para o que acontecera naquela noite. Ao fi m do dia, voltou para 
o seu quarto esperando uma boa noite de sono antes da viagem 
de volta. Entrou distraída e, somente quando colocou o celular 
na mesinha de cabeceira, viu…

— Como?
O abajur prateado estava lá. Lindo e brilhante.
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Congelou por alguns segundos, mas logo despertou de seu 
torpor. Jogou tudo o que tinha na mala em segundos e saiu em 
disparada. Antecipou seu checkout, pagou a conta e se dirigiu à 
saída, o mais rápido que pôde. Na pressa, não viu o segurança 
que estava a sua frente e ambos se esbarraram:

— Perdão, senhora — disse o segurança.
— Eu que peço desculpas — respondeu Sara. — Estava 

com pressa. Eu acho.
Sara prosseguiu até a saída um pouco confusa. Ela encon-

trou-se com uma jovem que estava chegando ao hotel. 
— O que você achou do hotel? — perguntou a jovem.
— Ele é ótimo! — respondeu Sara. — As instalações são 

excelentes! Participei de uma conferência aqui e o serviço que o 
hotel ofereceu foi impecável.

— Ah, muito obrigada! — agradeceu a jovem, entrando 
alegremente no hotel.

Sara saiu do hotel e fi cou pensando no que acabara de di-
zer. Falou do que lembrava. Mas não era assim que se sentia...
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Quarto 18 
Visita Indesejada

Elina Monteiro

 Para: Carla Diniz
De: Alice Diniz
Assunto: Notícias

Ca,
Eu sei que você deve estar com muita raiva e já estou preparada 

para enfrentar toda a sua fúria de irmã mais velha, mas a verdade é que 
tudo saiu do controle, por isso espero que você entenda os meus motivos.

Fui atacada por uma criatura maldita e cruel, uma assombração 
desumana e impiedosa que aterroriza os escritores em seus piores pesa-
delos...

... O bloqueio criativo.
O clichê dos clichês, eu sei. Mas, quando a minha criatividade, 

aquela pequena traidora, decidiu entrar de férias sem aviso, achei que 
seria uma boa ideia mudar de ares e, quem sabe, encontrar um pouco de 
inspiração, por isso me hospedei no King Edgar Palace.

E agora que o mistério foi explicado, por favor, não jogue sua ira 
contra mim. 

Lice.



— O que você achou do hotel? — perguntou Alice a uma 
mulher que saía de lá meio distraída.
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— Ele é ótimo! — respondeu ela. — As instalações são ex-
celentes! Participei de uma conferência aqui e o serviço que o 
hotel ofereceu foi impecável.

— Ah, muito obrigada! — agradeceu a escritora, tendo cer-
teza de que fi zera a escolha certa.



Se você quer mesmo saber, não tinha nada de sombrio ou 
assustador quando as coisas estranhas começaram a acontecer.

Na verdade, era uma dessas noites misteriosas, com mui-
tas estrelas e uma lua tão encantadora que só poetas a poderiam 
descrever com devida justiça; mas o terror é uma criatura brinca-
lhona que nem sempre avisa quando vem nos visitar.

Alice encarou a tela em branco do computador portátil 
com uma expressão nada agradável, beliscando de leve a ponta 
do nariz. Fazia um tempo considerável que tentava, sem muito 
sucesso, escrever algo minimamente decente, e, em um processo 
cansativo entre digitar e apagar palavras, ela estava começando 
a ponderar se não seria melhor desistir por enquanto. 

Depositou os óculos de armação grande e pesada sobre 
a mesa, levantando-se. Esticou os braços e massageou o pulso 
dolorido. Soltou um longo suspiro, sem ter muita ideia do que 
fazer, e se lançou na cama com todo o peso do corpo. Poderia ler 
um livro, ou pedir uma sobremesa pelo serviço de quarto.

O relógio na mesa de cabeceira sussurrava seu barulhinho 
nervoso.

Tic tac, tic tac, tic tac
Tic tac, tic tac, tic tac
Tic tac, tic tac, tic tac
Meia-noite. Ligou a televisão e fi cou passeando pelos 

canais, sem achar nada de interessante que prendesse a sua 
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atenção. Decidiu, por fi m, parar em um programa de novos 
talentos qualquer. As candidatas se abraçavam e trocavam 
elogios fi ngidos, depois de terem se enfrentado em uma batalha 
musical, quando o aparelho desligou sem motivo algum.

A luz, então, piscou.
Uma, duas, três vezes.
E ele apareceu de lugar nenhum.
O garoto, se é que poderia ser considerado assim, era páli-

do como um cadáver, tinha um sorriso sádico e cheirava a terror 
e morte, mas isso não era o mais assustador, nem o mais inquie-
tante.

Eram os olhos.
Vazios.
Vestindo apenas bermudas azuis, ele deu um pequeno sal-

titar e uma risadinha infantil. Seus olhos puxados se tornaram 
dois riscos horizontais.

— Quem é você? — Alice deu alguns passos para trás, he-
sitante.

— Oh — A criança balançou a cabeça em um gesto de re-
provação. — Pergunta errada, Alice. Não gosto quando falam 
assim comigo.

— Seja lá quem você for, é melhor ir embora, ou vou ligar 
para a recepção.

— Humanos, sempre falando mais do que o necessário — 
revirou os olhos. — Blah, blah, blah.

Com as mãos tremendo, ela agarrou o telefone na bancada, 
que imediatamente se derreteu, queimando suas mãos. Gritou 
em agonia O menino continuava lá, parado, assistindo a tudo. 
Tentou correr até a porta ou a janela, mas não havia mais porta 
ou janela alguma para escapar.

— Não adianta fugir — bateu palmas em uma brincadeira 
infantil. — Que pena, poderíamos ter sido amigos. Ninguém 
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escapa de mim — aproximou-se dela em passos lentos, 
sussurrando um segredo. — Nunca.

Primeiro veio o estalar de dedos, depois a dor e o sangue 
escorrendo dos olhos coisas invisíveis a arranhavam, puxavam 
seus pés e arrancavam seu cabelo em uma sinfonia caótica. Ela 
podia ouvir os risos e sentir os ferimentos, mas tinha esperanças 
de acordar e descobrir que fora um terrível pesadelo. Aquilo, po-
rém, era real como a maioria de todas as coisas horríveis. 

A escuridão a engoliu.
 A criatura sorriu, um sorriso perverso.
O quarto dezoito voltou a ser como era; imaculado, como 

se nada tivesse acontecido. De diferente, apenas a caneta pratea-
da com as iniciais AD.
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Quarto 66
Às cinzas

Fabian Way

Ich bin verbrannt mit Haut und 
Haar. Verbrannt ist alles ganz 
und gar. Aus der Asche ganz al-
lein Steig ich auf zum Sonnen-
schein. Das Feuer liebt mich! 
Das Feuer liebt mich nicht!

Não era raro encontrar-me devaneando enquanto escrevia 
nestes últimos dias. Qualquer mudança no clima, por mais sutil 
que fosse, parecia ludibriar minha mente. Certa noite, enquanto 
revisava meu manuscrito a respeito do imaginário coletivo e ou-
via a chuva açoitar a janela de minha biblioteca de estudos, voltei 
a pensar sobre o assunto: sempre achei fascinante o fato de exis-
tirem certos arquétipos no inconsciente coletivo e como a mente 
humana era capaz de reproduzir tais padrões ao longo dos sécu-
los através de suas histórias e comportamentos. Divaguei sobre 
o assunto, durante o que me pareceram horas, até que o crepitar 
da lareira fez-me retomar os sentidos; o fogo que se extinguia 
mostrava-me que a hora de recolher-me já havia há muito tempo 
passado. No entanto, detive-me em meus aposentos por mais al-
guns instantes, a fi m de contemplar a última chama esvanecer na 
lareira. O bruxulear do fogo, além de me reconfortar, instigava-
-me. Tão logo o sentimento de conforto instaurou-se em mim, a 
chama se dissipou e permaneci em meio às trevas. Caminhei até 
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o quarto silenciosamente e sem acender luz alguma, a fi m de não 
perturbar o sono de minha senhora. Deitei-me e logo adormeci.

Acordei com uma angústia profunda e encontrei-me, mais 
uma vez, envolto em trevas. Durante o pouco tempo que dormi, 
sonhei com uma antiga lenda que certa civilização, séculos dis-
tante da nossa, costumava ter como verdadeira: tal lenda aludia 
a certos seres, imperceptíveis em sua essência original, capazes 
de assumir a forma e tomar o lugar de seres humanos. Tais seres, 
de acordo com a lenda, uma vez que assumem forma humana, 
atormentam o sono de suas vítimas, normalmente membros de 
uma família, até que estas, tomadas pela exaustão e sem conse-
guir resistir às investidas de seus obsessores, têm seu espírito 
consumido. Identifi car e livrar-se dessas criaturas era uma tarefa 
que beirava o impossível, uma vez que seu comportamento, me-
mórias e aparência eram idênticos aos daqueles que assumiam a 
forma. Refl etindo sobre tal lenda, adormeci novamente sabendo 
que havia esquecido uma parte fundamental dela.

Quando despertei na manhã seguinte, sentia-me indispos-
to e a angústia aumentara. Minha senhora já havia deixado o lei-
to. Encontrei-a na cozinha preparando um farto desjejum. Ao me 
ver fora da cama, sorriu e perguntou-me como eu havia passado 
a noite, ao que lhe respondi que não poderia ter dormido melhor. 
Não achei pertinente incomodá-la com minha afl ição. Alimen-
tamo-nos juntos e retomamos nossos afazeres diários. Quando 
a noite trouxe novamente o momento de repousar, contudo, fui 
mais uma vez assolado por sonhos aterradores. Acordei ainda 
mais indisposto do que no dia anterior. O mesmo ocorreu du-
rante os dias que se seguiram; dormia cada vez menos, pois os 
pesadelos se intensifi caram e qualquer ruído que perturbasse a 
quietude da noite era o sufi ciente para me deixar alerta. Minha 
senhora parecia alheia a isso tudo: toda manhã irradiava energia 
e bom humor e tratava-me com a doçura de sempre. Algo em 
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seu comportamento, no entanto, passou a chamar minha aten-
ção: ao andar pela casa, parecia-me que ela evitava aproximar-
-se de qualquer superfície refl exiva. De início, pensei que tal 
impressão era apenas algum refl exo de minha exaustão e noi-
tes maldormidas e decidi ignorar tal peculiaridade. Certa noite, 
porém, enquanto observava as chamas da lareira em sua dança 
hipnotizante, voltei a refl etir sobre a lenda dos seres invisíveis 
e lembrei-me que tais criaturas eram conhecidas como espíritos 
das chamas e que a única forma de identifi cá-las era através de 
seu refl exo que, por vezes, tremeluzia tal como a chama de uma 
vela. Meu coração afundou-se em um pesar profundo enquanto, 
pouco a pouco, eu me dava conta do perigo que me espreitava: 
seria a criatura com a qual eu havia passado meus últimos dias 
um espírito das chamas que havia assumido a forma de minha 
senhora? Seria por isso que, apesar de minha exaustão eviden-
te, ela não aparentava demonstrar preocupação alguma? Seria 
esse o motivo pelo qual o ser infeliz evitava superfícies refl exi-
vas? Não restavam dúvidas agora: a criatura demoníaca vinha 
atormentando meu sono, dia após dia, consumindo minha vita-
lidade aos poucos enquanto aguardava a hora certa de fazer sua 
investida fi nal e me consumir por completo. Contudo, esse ser 
ancestral não poderia imaginar minha perspicácia ou suspeitar 
que eu fosse conhecedor de sua origem e de sua forma de agir. 
Ciente do mal que me rondava, eu estava determinado a eliminá-
-lo. Passei a agir, então, de forma dissimulada, a fi m de esconder 
de meu obsessor o fato de tê-lo descoberto.

Nos dias que se seguiram, dediquei-me a estudar mais 
sobre tais demônios; descobri sua origem e como eliminá-los: 
acreditava-se que costumavam assombrar o lar daqueles que, 
por falta de costume ou esquecimento, deixavam de fazer uma 
prece antes de apagar velas, lareiras, ou qualquer outra espécie 
de chama. Para destruí-los, bastava fazer o reverso do que havia 
lhes atraído: fazer uma oração e, então, atear-lhes fogo. 
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Conhecendo os meios para livrar-me de meu obsessor, fal-
tava-me apenas escolher o local onde eu realizaria o ato. Planejei, 
então, uma viagem a uma cidade de meu país que minha senho-
ra sempre desejara conhecer e propus ao demônio, com a descul-
pa de que andava muito fatigado por conta dos afazeres diários, 
que passássemos alguns dias hospedados em um luxuoso hotel. 
O espírito, tendo conhecimento das memórias e do comporta-
mento de minha senhora, alegrou-se com os planos e logo estava 
com suas malas prontas para a viagem. Ao chegarmos à cidade, 
o demônio que se passava por minha senhora emanava alegria, 
era inacreditável como esses obsessores eram capazes de dissi-
mular todos os aspectos daqueles em quem se transformavam. 
Se eu não tivesse conhecimento de sua forma de agir, jamais teria 
suspeitado que aquele ser, que se encontrava sorrindo diante de 
mim, não era minha amada senhora e, sem dúvida alguma, teria 
sucumbido. 

Ao chegarmos ao suntuoso King Edgar Palace, localizado 
no centro velho da cidade, a felicidade de meu obsessor era tama-
nha que pensei ter visto seus olhos se encherem de lágrimas. En-
tramos, identifi camo-nos e pegamos as chaves de nossos aposen-
tos. Antes de subirmos para nossas acomodações, pedi serviço 
de quarto para todas as nossas refeições diárias, fazendo questão 
de escolher os pratos preferidos de minha senhora. Agora que 
chegara tão longe, eu não podia arriscar que o demônio desco-
brisse meus planos. Chegamos em nossos aposentos, o quarto 66 
do 6º andar, uma combinação de números auspiciosa para meus 
planos, e, como bom cavalheiro que sou, abri a porta para meu 
doce demônio e carreguei sua bagagem para dentro do quarto. 
O espírito, em sua efi ciente dissimulação, estava extasiado com 
o conforto e a decoração do quarto. Tão grande era seu conten-
tamento que me abraçou e beijou-me exatamente como minha 
senhora teria feito e, então, olhou em meus olhos e agradeceu-me 
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por tê-lo trazido para tão agradável local. Tão repugnante era 
sentir seu toque frio em minha pele, que por pouco não o repeli.

Os dias que se seguiram transcorreram como planejado: ao 
que tudo indicava, meu obsessor não suspeitava de meus planos 
e manteve-se fi rme em sua abominável dissimulação. No 6º dia 
de nossa estadia, porém, enquanto o espírito tomava banho, es-
capei furtivamente de nossos aposentos a fi m de negociar com 
um dos seguranças do hotel: ofereci-lhe uma quantia signifi ca-
tiva em dinheiro para que ele me arranjasse alguns apetrechos 
necessários para que eu desse continuidade a meu plano. O ho-
mem recusou o dinheiro, mas não o pedido. Combinei que ele 
deixasse minha encomenda na porta de meu quarto na noite do 
dia seguinte. Retornei para meus aposentos e meu demônio ain-
da estava fi nalizando seu banho. Chegada a hora de dormir, a 
criatura abraçou-me e, mais uma vez, agradeceu-me pelos dias 
maravilhosos e, por fi m, adormeceu envolvendo-me em seus 
braços. Eu, por minha vez, lutei contra o sono, com medo de 
adormecer e ser consumido pelo espírito das chamas.

No dia seguinte, surpreendi minha senhora demônio com 
um belo jantar romântico: ordenei que sua refeição favorita fosse 
trazida, junto com uma bela rosa vermelha e uma garrafa do me-
lhor vinho que o local oferecia. Enquanto comíamos à meia-luz, 
despejei, discretamente, uma dose de tranquilizante na bebida 
de meu obsessor. Momentos após o jantar, a criatura desejou-me 
boa noite e adormeceu. Jamais levantaria novamente.

Minutos antes da meia-noite, os itens que eu havia enco-
mendado já estavam na porta de meus aposentos. Retirei-os com 
cuidado do pacote que os envolvia e comecei o ritual que daria 
fi m ao espírito que me afl igia. Comecei amarrando-a na cama 
com cordas: pés e mãos fi rmemente atados para que não con-
seguisse escapar. Então, embebi a tocha com álcool e acendi-a 
com fósforos. Nesse momento, como se atraído pela chama, o 
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demônio despertou e, ao descobrir que havia sido descoberto e 
que seria destruído, começou a chorar dissimuladamente e per-
guntar o motivo de meus atos. Como resposta, ensopei-o com o 
restante do álcool e comecei minhas preces. O demônio chorava 
desesperadamente e implorava para que eu parasse. Pedia, em 
nome de nosso amor, para que eu retornasse à sanidade e o pou-
passe. Diante disso, pensei ter sentido uma lágrima escorrer de 
meus olhos e, sem mais demora, concluí minhas preces e ateei 
fogo ao detestável ser. Seus gritos de dor e agonia tomaram o 
quarto. Observei-o queimar por alguns instantes, o bruxulear 
das chamas me reconfortava. A presente cena era de uma beleza 
única: as chamas percorriam o corpo agonizante de minha senho-
ra-demônio numa espécie de dança infernal que convidava seus 
expectadores a dançarem com elas. Por fi m, incapaz de suportar 
a sensação asfi xiante causada pela fumaça, abandonei o quarto 
e deixei o hotel o mais depressa possível. Retornei, então, para a 
segurança e conforto de minha casa.

 Certa noite, enquanto revisava meu manuscrito a respeito 
do imaginário coletivo e ouvia a chuva açoitar a janela de minha 
biblioteca de estudos, voltei a pensar sobre o incidente do ho-
tel: sempre achei fascinante o fato de existirem pessoas que se 
sentem atraídas pelas chamas e como a mente humana é capaz 
de sucumbir a seus encantos. Divaguei sobre o assunto, durante 
o que me pareceram horas, até que o crepitar da lareira fez-me 
retomar os sentidos; o fogo que ali queimava mostrava-me que 
minha hora já havia há muito tempo chegado. No entanto, de-
tive-me em meus aposentos por mais alguns instantes, a fi m de 
contemplar as chamas se espalharem pela sala. O bruxulear do 
fogo, além de me reconfortar, atraía-me. Tão logo o sentimento 
de conforto instaurou-se em mim, fui envolvido pelas chamas. 
Caminhei até o quarto, sem realizar uma prece sequer a fi m de 
não perturbar o fogo, deitei-me e logo adormeci.
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Quarto 111 
Espelho de prata

Hebe Santos
 
Mil seres invisíveis devoravam-na sem dó. Não havia es-

capatória: ela estava aprisionada a um recinto branco em cuja 
porta não havia maçaneta. O gigante espelho retangular não re-
velava seus algozes, tampouco ela. Contudo, conseguia ver-se 
claramente e sentia cada pedaço que lhe era arrancado.

Uma abertura surgiu no teto.
— Eu os odeio! — gritou com rancor. Uma sensação de 

fardo a acometeu, aliada a um terror crescente. Estaria ela em um 
universo paralelo?

Calista acordou angustiada. Precisava livrar-se do mal-es-
tar gerado pelo pesadelo. Estranhamente, sentia dores em todo 
o corpo. Dores atrozes. Chorou. Um ódio soberano àquelas cria-
turas a acometeu e ela haveria de vingar-se de cada uma delas.

— Malditos demônios devoradores de almas, ainda hei 
de estraçalhá-los! — gritou com voz rouca. Surpreendeu-se de 
imediato. Como sabia que eram demônios? Aliás, desde quando 
bruxas acreditam em entidades pertencentes ao Cristianismo? 
Ah! Calista, meu lótus niílico... Decerto se trata de uma inter-
pretação de seu inconsciente sobre o inferno, esse resquício de 
sua educação cristã do qual você não consegue se desvencilhar. 
Provavelmente é isso. Os enigmas da psique são realmente fasci-
nantes! — ponderou ela, com o propósito de acalmar-se. O sorri-
so que despontou em seu rosto se desfez de modo efêmero, pois 
uma presença quente a envolveu com força e a penetrou com 
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volúpia, registrando em seu corpo as marcas ardentes de sua es-
pectral presença.

— Você é minha! — disse com voz roufenha e escura.
O choro de Cibele ecoou no apartamento. Calista preci-

pitou-se até o quarto e a pôs entre os braços. Na penumbra, a 
beleza da bruxa ganhava contornos surreais, cabalísticos. Seu co-
ração não podia ser visto, mas pulsava com tamanho amor que 
iluminava tudo ao seu redor. O pequeno pomo fora poupado. De 
súbito, uma hipótese pairou no ar e o pensamento mergulhou no 
tempo: acaso o tenebroso sonho refl etia, de alguma forma, uma 
realidade onipresente no hotel? Afi nal, quando se deparou com 
o olhar de Ingrid ao entrar pela primeira vez no suntuoso lugar, 
sentiu-se caída em um abismo do qual não poderia sair.

Cibele chorou com uma intensidade descomunal. Sentia-se 
afl ita. Com o propósito de acalmá-la, a jovem mãe se pôs a cantar 
melodicamente um notável acalanto:

Se essa rua, se essa rua fosse minha
Eu mandava, eu mandava ladrilhar
Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes
Só pra ver, só pra ver meu bem passar...

Embalada pela canção, a pequeníssima fada adormeceu. 
Seus sonhos sombrios não podiam ser vistos, mas se faziam pre-
sentes. Diabretes pulavam assustadoramente todas as cerqui-
nhas enquanto gargalhavam. Aves de fogo voavam pelo céu de 
sangue e os ventos gélidos não as apagavam: eram imortais. As 
pequenas mãos de Cibele tremeram de repente e uma lágrima 
escapou de seus olhos.

Calista intuiu o martírio da fi lha enquanto a observava, 
contemplativa. Acaso os demônios teriam força o bastante 
para atuar sobre uma alma pura e indefesa? Será que tudo que 
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aprendera sobre eles durante o catecismo era inverídico? Deus 
não deixaria que eles a atormentassem, afi nal, bebês não pecam, 
não têm a nódoa macilenta do pecado, essa infração do espírito.

— Pela pena de Maat! O coração de minha fi lha é uma plu-
ma! — afi rmou convictamente. 

—¿Cómo ellos pueden herirle a mi hija, Dios de los cristianos?— 
perguntou.

As luzes começaram a piscar insistentemente, como se 
alguém as estivesse apagando e acendendo, a mão invisível do 
além...

— Que brincadeira disparatada e ingênua! Francamente! 
Vocês frustraram as minhas piores expectativas!

— Regina mea... — murmurou a voz com virilidade incon-
tida.

— Eu não sou a sua rainha, patife! — vociferou.
— Ego homo tuus sum! — bradou o espírito ignoto.
— Não! Você não é meu homem, e sim o meu estuprador! 

Maldito! — Calista gritou, completamente ensandecida pelo 
ódio que a possuiu com vigor. O sórdido ser lhe era familiar. A 
memória se pôs a evocar fatos amargos, situados em um passa-
do não propriamente distante, um passado cujo bafejo quente 
queimou a alma da bruxa, fazendo-a chorar e encolher-se em um 
canto próximo ao berço de Cibele. Esta, por sua vez, dormia a 
despeito de todo o ruído externo. O barulho provocado pelos 
diabretes, em seu pesadelo, era muito mais forte.

Fora em uma chuvosa manhã de domingo. Estava cami-
nhando em uma praça erma quando uma forte mão a puxara e, 
simultaneamente, tapara-lhe a boca. Depois, arrastara-a até um 
carro e a fi zera desmaiar com um soco.

Assim que acordara, vira-se nua, amordaçada e maniatada 
dentro de um quarto limpo, organizado, repleto de livros de Psi-
cologia e Sexologia.
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O sujeito aparecera, igualmente nu, segurando uma faca 
de pão serrilhada. Observara-a extasiado. Tinha poder de vida e 
de morte sobre ela.

— Para você, eu sou Deus! Não passa de um aglomerado 
de carne, pele e ossos. Não se preocupe: eu a tornarei útil.

O desespero havia se apoderado do corpo de Calista. Len-
tamente, pusera-se a deslizar a faca sobre os seus seios, fazendo-
-lhes pequenos cortes. A seguir, pusera-se a lambê-los voluptu-
osamente.

— Tenho fantasias que são consideradas torpes, impró-
prias. A seu ver, o exercício da sexualidade deve ser algo regrado? 
Deve haver, em outras palavras, um manual de conduta sexual-
mente correta? Objetos cortantes e sangue me excitam, fazem-me 
sentir o que é etéreo, indescritível. Assim, aspiro à essência do 
prazer carnal. O que pensa sobre isso? Ah! Perdoe-me, sim? Não 
pode falar, apenas sentir, não é? — inquiriu retoricamente.

A lâmina era deslizada com malícia sobre o corpo dela en-
quanto ele o beijava. Calista chorava.

 O criminoso encostou a lâmina em sua vagina e sorriu.
— Isso será prazeroso, garota! — e, dizendo isso, penetra-

ra-a com força. O grito não ecoara: havia fi cado preso à garganta, 
obstruído pela mordaça. Depois, o sádico removera a faca e a pe-
netrara. Deleitara-se. Sem retirá-lo da malfadada mulher, que já 
não mais suportava a dor, comentara ironicamente: — Viu como 
você foi útil? 

Recomeçara os movimentos a fi m de encontrar o êxtase 
de novo. Terminado o ato, desamarrara-a e a fi zera escutar uma 
versão imoral da Chapeuzinho Vermelho. Seguidamente, vira-se 
compelido a realizar uma observação:

— Bem...conclui-se que não se pode andar sozinha por aí, 
não é mesmo? Os perigos são tantos! — dissera com ares de fi n-
gida preocupação.
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— Agora, levante-se, sua vadia imunda! E se contar a al-
guém o que ocorreu aqui... bem... não se pode ser eternamente 
útil — ameaçou-a sem dó.

Calista se vestira com difi culdade e fora embora. O corpo e 
a alma sangravam. Meses após o estupro, Cibele viera ao mundo.

Emoções vulcânicas se entremeavam aos redemoinhos de 
pensamentos. Ele é o espectro que a possui desde que chegou 
ao hotel! E o faz há uma semana, com insistência à brasileira e 
pontualidade inglesa.

— Maldito seja! Que o portal do inferno o arrebate para si!
O anátema se inscreveu em um dos mundos paralelos si-

tuados no tempo, vibrando na frequência exata, como uma onda 
maligna. O seu desejo sincronizou com o universo e ganhou cor-
pus. Ela não pôde ouvir, mas o espírito implorou por clemência 
enquanto era arrastado por seres bestiais. E o pior: levou consigo 
a possibilidade de ela salvar a si e a fi lha, pois maldições, es-
sas preces singulares de um mal perpétuo, são tão vinculatórias 
quanto a consanguinidade. Calista o descobriria adiante da pior 
maneira. Abyssus abyssum invocat.

Extenuada, lançou-se sobre a cama e adormeceu. Um rede-
moinho de diabretes surgiu no quarto, tornando-o quente. De-
pois, em coro, pôs-se a recitar um satânico feitiço:

Mil ventos estão soprando
Ah! Você se perderá
Sua alma vai caminhando
E em breve sucumbirá

O demônio a espera há tanto!
Ele almeja possuí-la...
O falo dele é acalanto...
Como um grito de pupila.
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O seu espírito será
Aprisionado no além...
Logo a serpente o terá.
Quem o salvará? Ninguém!

O seu corpo fará parte
Deste magnífi co hotel.
O seu sangue é tinta da arte
Também nosso coquetel.

Estava rodeada pela névoa densa. Árvores frondosas ma-
tizavam de sombriedade a panorâmica paisagem. Logo à frente, 
um castelo de pedra mostrava a sua imponência. Noite espessa, 
cantos taciturnos de urutaus e uma lua enorme compunham um 
mistério denso. A porta principal a convidava gentilmente. Ca-
lista não se fez de rogada: entrou.

Castiçais espalhados pelo ambiente inabitado o ilumina-
vam bem. A grama que brotava em alguns cantos do solo dava 
vida ao local. À esquerda, havia um altar rústico, de pedra, sobre 
o qual instintivamente se deitou completamente nua, ventrílo-
quo ingênuo de um colossal ardil. Fechou os olhos. Era uma ofe-
renda.

Uma sinfonia clássica tocava suas notas de carmim. A ser-
pente verde deslizou sobre seu corpo e o possuiu. Ao término, 
falou-lhe algo ao pé do ouvido. O último acorde disse adeus. A 
bruxa acordou afl ita, suada, ofegante. Não havia mais tempo. O 
que lhe foi dito?

As lâmpadas piscaram. O vidro do espelho retangular ad-
quiriu uma tonalidade distinta. Risadas esganiçadas eram a nova 
sinfonia. Cibele chorou alto, cercada por inúmeros diabretes. Um 
cheiro de sangue inundava os pulmões de Calista. Seu coração 
batia como asas de beija-fl or. Lembrou-se do sonho: 
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— Fizeste um pacto comigo para ter tua fi lha. Eu te fi z con-
cretizar teu sonho, a meu modo. Reforçaste as cláusulas do con-
trato hoje por meio de um sorriso, sinal de concordância. Dentre 
elas, há duas em especial: a contratante cede eternamente seu 
espírito a Belial e aceita que ele determine o dia do cumprimento 
das cláusulas maiores. Chegou a hora de cumpri-las, querida. A 
propósito, com o anátema desperdiçaste a única chance que ti-
nhas de salvar-se e de salvar a sua fi lha. Que lástima! — afi rmou 
a serpente.

Calista sentiu um gosto amargo. Era verdade. Fê-lo quan-
do era jovem e inconsequente. Não havia desculpas. O arrepen-
dimento, o medo e a dor a tomavam. Nenhum deus as obser-
vava, nenhum anjo as protegia. A salvação era tão inalcançável 
quanto o céu.

Ela pagou o preço: viu seu bebê ser devorado por uma hor-
da de diabretes enquanto sua alma era arrastada pelo inusitado 
portal, o espelho prateado e belo que ornamentava o apartamen-
to. Seu corpo se tornou mais uma das vértebras do imenso demô-
nio de concreto: o King Edgar Palace.
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Quarto 49 
Letícia

Irineu Albuquerque

Letícia estava sentada numa poltrona de braços, estilo clás-
sico em couro preto, estofada com capitonê. Pele extremamente 
branca, olhos negros com sobrancelhas perfeitas e grandes cílios. 
Corpo magro, mas com curvas reveladas em um vestido verme-
lho chinês de seda, com detalhes de rosas em ouro e gola alta. 

Sua suíte de um branco cegante, com uma limpeza cirúr-
gica. Naquele ambiente, nenhum microrganismo sobreviveria, 
nenhuma mosquinha sequer voaria por ali, aquele quarto era 
da Morte, ou, pelo menos, de umas de suas rep resentações, pro-
vavelmente a mais bela delas. Tudo estava irremediavelmente 
em seu local. Uma cama dossel totalmente branca, com muitos 
babados e arrumada — a morte dorme? —, um baú a seus pés 
também branco — que segredos estariam ali guardados? Tapetes 
por toda parte, uma pequena mesa redonda de madeira de lei 
com duas cadeiras e em cima um grosso e enorme volume de 
capa branca e um lápis, o segundo e último objeto preto no am-
biente. Não existindo nenhuma janela. As paredes quase total-
mente nuas, com exceção daquele quadro. E ela o examinava de 
olhos fi xo sem piscar. Na imagem a fachada do antigo King Edgar 
Hotel. Naquele mesmo instante ela também estava num quarto 
no oitavo andar, esgueirando-se como uma sombra, com suas 
asas abertas devorava duas almas que se entregavam a prazeres 
inomináveis, mergulhadas em rituais de sangue e perversidade, 
tudo havia começado com uma promessa e terminará em san-
gue, dor e prazer.
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A imagem da fachada do KEH a deixava estranhamente 
perturbada. Um trabalho inacabado!, sussurrava ela. Na esquina 
do hotel, um carro vira a esquina em alta velocidade e o entrega-
dor de pizza na bicicleta não realizará a entrega. 

Batidas na porta, que em seguida se abre. A camareira en-
tra, observa o ambiente e, com olhar atônito, comenta: 

— Nem que eu viva mil anos e faça faxina todos os dias não 
conseguiria deixar um quarto assim. Pelo amor de Deus, quem 
arruma este quarto? Este andar é de minha responsabilidade, 
mas ele sempre está limpo! — gira meia-volta e olha diretamente 
para a poltrona negra, e observa ali sentada Letícia, que sorri um 
risinho encabulado. — Não precisa fingir comigo, pequeno espí-
rito. Siga seu caminho — a camareira sem rosto se vira e sai do 
quarto. No corredor, atônita, com um branco na cabeça, não sabe 
ao certo o que deveria fazer e segue em frente.

— Os humanos e suas artimanhas! São capazes de qual-
quer coisa para escapar, mas nenhuma porta ou feitiço pode 
impedir a minha passagem, e levo tudo aquilo que posso tocar. 
Mas tenho que aturar alguns truquezinhos sujos, é bem verda-
de. E este prédio está cheio de gente querendo me pregar peças. 
Phillip quase foi meu, partiu sem que eu o tocasse e agora está 
por aí! Mas todos terão sua hora.

Letícia, Lethos, Ceifador, Tanatos ou Hades, não importa o 
nome, não importa para onde as almas seguem, seja céu, infer-
no, ou lugar nenhum, ela sempre cumpre seu dever, não apenas 
hoje, mas desde sempre, desde antes até o depois, pois a morte 
abre e fecha todas as portas.

Entretanto, seu objetivo hoje é algo inusitado. Um novo 
funcionário, Carlos Batista das Neves, contratado no dia em 
que o hotel foi inaugurado. Nesse dia, era Lethos quem estava 
na cerimônia, tentando passar despercebido por todos, mas 
a Morte sempre chama a atenção em todos os aspectos, suas 
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personifi cações sempre são intrigantes. Lethos é um homem de 
um metro e noventa, de cabelos grandes que caem no rosto e 
barba bem contornada e aparada.

Carlos também não passou incólume, pelo menos para 
Lethos. Estava com uma aura de proteção que o escondia dos 
demais no hotel, mas a Morte enxergava longe! E agora iria pro-
curá-lo e tirar a limpo aquela história.

Letícia desceu até o térreo e seguiu para o restaurante. Já 
sabendo que encontraria Carlos trabalhando como garçom. E es-
trategicamente sentou-se no setor de mesas que ele atendia. 

— Bom tarde, madame! Nosso menu. Mas recomendo nos-
so pato à Pequim, é sempre uma ótima opção! E nosso tempo de 
espera pelo prato está muito pequeno.

— Boa tarde, Carlos! — o garçom não estranhou ser cha-
mado pelo nome, porque estava usando um crachá que o identi-
fi cava. — Vou seguir seu conselho. Não saboreio pato laqueado 
há muito tempo. E me traga vinho tinto Château Clark. 

Carlos digitou o pedido e comentou sobre o bom gosto da 
madame, aproveitando para perguntar em qual quarto estava 
hospedada.

Letícia o observou, afastando-se e constatando a aura es-
verdeada que dele emanava. Era um rapaz de bom porte, mas 
não muito alto, cabelos e olhos castanhos, pele queimada do sol.



— E então, madame? Estava a seu gosto?
— Sim! Perfeito! Estava muito parecido com o que comi na 

China.
— Sério? Perfeito! Um dia quero conhecer o Oriente!
— Sem dúvida, você adorará! Mas não quero falar da Chi-

na, quero saber sobre você!
— Desculpe, madame! Mas sobre o que está falando?
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— Ora, Carlos! Sei bem o que você é! — Letícia pisca o olho 
esquerdo com um sorrisinho sarcástico. — E, se você realmente 
é o que acredito, esforçando-se um pouquinho saberá o que sou. 
— Carlos dá um passo atrás. — Nossa! Não tinha percebido, ma-
dame, mil perdões! Como posso servi-la?

— Assim é bem melhor, meu passarinho! Quando sair do 
serviço, suba até a minha suíte para conversarmos. Aqui está mi-
nha chave de acesso reserva, assim você poderá chegar até lá sem 
ser incomodado! — Letícia entrega o cartão já se levantando e 
dizendo até breve.

Ao concluir seu horário de trabalho, Carlos sobe até a suíte 
de Letícia, hesita por um momento e, quando vai tocar a campai-
nha, a porta do quarto se abre totalmente e uma luz branca vinda 
do interior o ofusca por um instante, mas logo em seguida dá o 
primeiro passo na direção da luz.

— Olá, passarinho! — a porta atrás fecha suavemente. — 
Muito bem, por que não tira esse disfarce e se apresenta como é 
na verdade? — Carlos a olha desconfi ado, mas levanta os braços 
e uma luz verde o envolve. Logo em seguida, grandes asas azuis 
se abrem, e as suas roupas se transformam em uma veste colante 
vermelha e negra, e a cabeça que antes apresentava um cabelo 
castanho fi ca raspada, e tem aproximadamente uns dois metros 
de altura. — Mas, olha, veja só! Um Anjo Vingador!

— Olá, minha senhora! Sou Hdhel, a mão pesada do Se-
nhor. É um prazer poder falar com Vossa Senhoria!

— Ora, passarinho, deixe de bajulação! O que você está fa-
zendo aqui, neste hotel de loucos?

— Desculpe! Não era minha intenção! Mas fui enviado 
para combater um mal pior ainda do que as estruturas deste 
prédio. Um demônio que está se alimentando das almas que se-
guem para o inferno, e está se tornando cada vez mais forte. O 
equilíbrio precisa ser assegurado.
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— E quem seria esse demônio? Não senti nenhuma pertur-
bação no transcurso das almas recolhidas.

— Claro que não! Não foram as almas que levou, mas 
aquelas que o prédio consumiu, que caíram nas garras do mal 
que aqui habita. Um demônio que vive no subsolo e que foi im-
portado pelo japonês dentro de uma caixa de fósforo com terra.

— Ora, ora! E o que pretende fazer, passarinho vingador?
— Tenho apenas mais dois dias para executar a missão e 

depois preciso partir. Minha missão é destruir o Chikyū Akuma 
— 地球悪魔, o Diabo da Terra!

— E como pretende agir? Vai descer e dizer: Vem cá, diabi-
nho, chegou a sua hora!

— Minha senhora, sei que não vai ser fácil, mas preciso 
fazer. Tem que ser esta noite, depois da última hora, quando eles 
fi cam mais excitados e cheios de si. Então eu apareço e uso mi-
nha espada.

— Espada? Onde você a deixou?
— Quando necessário, eu a terei, pode apostar!
— Eu espero que sim, Hdhel. E torço por sua vitória. Es-

sas pessoas que habitam este prédio não estão para brincadeira e 
esse Chikyū Akuma deve ser barra pesada.



Carlos desce para o subsolo depois da meia-noite, e obser-
va as colunas de sustentação, repletas de energia. Mas, ao con-
trário do que esperava, não encontra sinal nenhum do Chikyū 
Akuma.

— Olá! O que faz aqui embaixo a essa hora, meu jovem? 
— ao se virar, Carlos se depara com o Junji Takami, o arquiteto 
japonês, que o olha de uma forma diferente, como se estivesse 
percebendo sua natureza. — Você trabalha aqui no hotel, não é 
verdade?
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— Sim, trabalho, sou garçom no restaurante. 
Junji se aproxima, inclinando a cabeça, e pega do bolso da 

calça uma pedra, um vidro vulcânico transparente, verde e poli-
do. Logo em seguida olha através dele para Carlos. 

— O que temos aqui?! Você tem uma aura especial, ra-
paz. O que pretende aqui, não é comum os funcionários não 
autorizados descerem ao subsolo, e muito menos neste horário 
— Junji se afasta e recita algumas palavras em japonês: — Tochi 
no Akuma no yami o hyōji sa re, hogo-sha to shite no yakuwari o ha-
tashimasu.

Carlos sente um leve tremor no solo e a temperatura am-
biente cai instantaneamente uns quinze graus. Uma brisa de lu-
gar nenhum sopra. Uma risada estridente na lateral direita dele, 
num local envolvido por sombras, e então alguma coisa caminha 
em sua direção.

— Mais uma luzinha humana para me alimentar, mestre 
Junji? — era um ser de dois metros e meio de altura que se apro-
ximava. Estava nu, o corpo desprovido de pelo e com uma pele 
acinzentada e cheia de poeira, com projeções de apêndices nos 
braços e pernas parecidas com pontas de ossos, olhos vermelhos 
numa face que lembrava um gato, com pelos longos projetados 
abaixo do nariz. Cabelos longos e brancos. — Hoje vou descan-
sar saciado.

— Ele é um funcionário com um segredo. Não sei o que 
quer ao certo. Vou retornar para minha suíte e continuar a leitura 
do Livro Negro. Cuide dele e depois me conte os detalhes — Junji 
se afasta gargalhando e dirigindo o olhar para Carlos. — Você 
deu um passo mais largo que suas pernas suportariam, jovem! 
Uma pena que teremos que contratar um novo garçom.

Sozinho com o diabo da terra que caminha em sua direção, 
Carlos levanta os braços e mais uma vez se transforma na sua 
real forma.
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— Um ser da luz! Nunca jantei um como você! Será que 
tem uma alminha luminosa como os humanos?

— Por que não se aproxima e tenta descobrir? 
Com movimentos mais rápido do que Hdhel esperava, 

Chikyū Akuma faz um movimento de rodopio e uma rasteira bem 
aplicada faz com que caia de costas, batendo a cabeça no chão. 

— Ah! Esse velho golpe sempre funciona — o diabo do 
solo salta sobre o anjo de boca escancarada, revelando presas 
enormes. Entretanto, é jogado por sobre a cabeça de Hdhel, que 
se levanta e aplica um chute no diabo do solo, mas tem o pé agar-
rado e mais uma vez é derrubado e ao mesmo tempo girando 
e girando é jogado contra a parede. Em seguida, Chikyū Akuma 
corre na direção do anjo e com o cotovelo, com duas projeções 
ósseas, tenta varar o coração do anjo. Este desvia o corpo, mas 
mesmo assim é atingido no ombro. Gritando de dor, empurra 
o demônio e, subitamente, uma lança comprida, mas de ponta 
curvada como uma foice, surge do nada nas mãos de Hdhel, que, 
após dois giros rápidos, desfere um golpe no meio do corpo de 
Chikyū Akuma, que atônito percebe o corpo se dividindo em dois 
e caindo ao chão. E com um forte brilho se transforma em areia.



— Parabéns, passarinho! Você livrou o mundo de mais um 
demônio. Pena que este prédio tem muito mais coisas para se 
vencer.

— Lamento, minha senhora, mas meu tempo aqui fi ndou. 
Cumpri a missão para manter o equilíbrio, aquele demônio po-
deria ter feito coisas muito piores. Pelo menos o fl uxo de almas 
perdidas diminuirá.

— Ah! Duvido muito. Esse povo daqui é cheio de truques 
para manter a eternidade.
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— Adeus, senhora! 
No segundo seguinte, Letícia estava só novamente no 

quarto, mas acompanhada de várias luzes partindo para a ver-
dadeira eternidade.
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Quarto 88 
Biscoito da sorte

Kelly Amorim

— Um uísque com gelo picado, amigo! — disse para o bar-
man.

Francis pegou o copo e se encostou no balcão, de costas 
para o bar. A noite de sábado apenas começando e ele es tava 
atrás de sua nova presa. Ele gostava de vir ao King Edgar Palace 
por sempre ter pessoas diferentes, excêntricas e fora do comum. 
Já estava farto da mesmice dos outros bares de São Paulo.

— Em compensação, hoje está um porre. Já faz duas horas 
que estou aqui e não me aparece ninguém interessante.

Uma voz arranhada falou atrás dele:
— Eu posso te fazer companhia.
Ao se virar, deparou-se com a mulher mais horrenda que 

já vira. Ela era mirrada e de olhos rasgados, com a cabeça quase 
toda calva, apenas uns tufos de cabelo aqui e ali. Seu rosto, pes-
coço e braços eram purulentos, exalando um odor fétido.

— Saia daqui, você me dá nojo! — Francis tapou o nariz 
e a boca com a mão, saindo rapidamente de perto e indo para a 
porta do bar. — Realmente aparece de tudo por este lugar...

Nesse instante, uma mulher loira passou pelo corredor 
com uma sacola, chamando a atenção sua. Bonita, alta, de cabe-
los longos e dourados. E o melhor: desacompanhada.

— Ao menos aceite um biscoito da sorte — ainda era a in-
sistente mulher calva, estendendo uma cesta de vime. Ela mal o 
olhava, pois os terçóis impediam.
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Tomado por repulsa, mas querendo se livrar dela logo, ele 
pegou um dos biscoitos com um guardanapo na mão. Abriu-o:

Sorte no amor.
— Espero que seja mesmo — disse, com desdém, desvian-

do sua atenção para o que interessava.
A loira ia em direção ao estacionamento do hotel. Tinha os 

cabelos molhados e usava um agasalho de moletom. Teria aca-
bado de vir da academia? Isso justifi caria o rosto cansado e a 
respiração ofegante. Mas isso não importava, não podia deixá-la 
ir embora.

— Eu te ajudo com a sacola, senhorita.
— Não, obrigada, vou só guardá-la no carro.
— Já está indo embora?
— Não, ainda fi co um pouco.
— Eu posso te pagar uma bebida, então. Parece cansada e 

um drink refrescante viria bem.
— Já estive no bar hoje, não pretendo voltar lá.
— Que pena não termos nos encontrado antes. Eu ia adorar 

sair com você, talvez no restaurante novo que abriu aqui perto.
— Parece interessante. Tenho algo mesmo a comemorar. 

Como você se chama?
— Francis. E você?
— Maísa.
Ela tinha um perfume de rosas adorável e voz agradável.
— Que gracinha essa sua manchinha — disse ele, tocando 

num canto do pescoço dela.
— É de nascença — riu.
— Parece uma gota de chocolate — e deu um leve beijo no 

local.
— Eu já venho. Vou trocar de roupa — deu um sorriso e 

passou pela catraca que dá acesso aos elevadores de hóspedes.
— Estarei te esperando aqui mesmo.
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Ela já estava no papo. Quando voltasse, subiriam para uma 
suíte e o sábado estava ganho. Ele aguardou dez, quinze minu-
tos. Estava começando a estranhar a demora. Trinta minutos, 
uma hora. Francis foi até a entrada do hotel para tentar encontrá-
-la. Será que tinha acontecido alguma coisa ou ela simplesmente 
se debandara?

Eram 20h07 e Maísa não voltara. Exatamente um minuto 
depois, saía do elevador uma mulher oriental de cabelos negros 
que chegavam à cintura e franja reta cortada perfeitamente. Ela 
usava um vestido de alça fi na e decote provocador, caindo per-
feitamente em seu corpo escultural. Analisando-o com um sorri-
so de canto de boca, a beleza da mulher deixou Francis em transe 
enquanto caminhava em sua direção.

— Está sozinho? — estendeu sua mão direita para ele.
Talvez minha sorte comece realmente agora. Que pena que você 

sumiu, Maísa.
— Não mais — correspondeu ao gesto e beijou as costas da 

mão dela.
— Yun Chang.
— Francis.
Algo dentro do homem começou a efervescer. Um calor 

promíscuo o dominava. Não sabia o que era exatamente, mas co-
meçou assim que avistou aquela misteriosa chinesa. A pele alva 
dela o atraía, a mão delicada, as longas unhas, a boca carnuda...

— Por que não subimos para o meu quarto? — perguntou 
ela, parecendo adivinhar os pensamentos dele.

Ao chegarem ao oitavo andar, pararam em frente ao quar-
to 88. Por alguns segundos, Yun fi cou olhando os dois números.

— Sabe por que escolhi este quarto?
— Não.
— A simetria do número é perfeita e indica o infi nito. Ele 

traz prosperidade e sucesso. Por sorte, não tem o quarto número 
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oito neste hotel, mas sim o oitenta e oito, o que signifi ca que é 
duplamente perfeito. Acredito que hoje seremos uma dupla per-
feita também. Vamos, entre.

O quarto era impecável e dominado por cheiro de incen-
sos. Tapeçaria chinesa, vasos de porcelana e outros artigos de 
ouro e cores chamativas decoravam o local.

— Você tem algo de misterioso que me atrai, eu não sei di-
zer exatamente o que é — falou Francis, alisando os cabelos dela.

— Sou perfeita para você?
— Extremamente perfeita — beijou-a próximo à orelha. 

Depois outro beijo, tracejando toda a linha do pescoço até parar 
na clavícula.

— O que houve? Está pensando em outra?
Francis tocou numa pinta que havia ali. Era idêntica à da 

Maísa. Talvez tenha sido por causa da brincadeira aquela hora 
que ela saiu e não voltou mais. Resolveu não cometer a mesma 
gafe agora.

— Claro que não.
Delicadamente ele despiu o vestido de Yun. Quando a rou-

pa tocou o chão, um leve cheiro fl oral, completamente distinto 
dos que os incensos exalavam, foi possível sentir.

— Esse cheiro...
É idêntico ao de Maísa! Não. Eu preciso focar na mulher diante 

de mim agora. Dane-se a outra que me largou sozinho. Veio alguém bem 
melhor!

— Sabe, é a primeira vez que vejo uma chinesa de olhos 
verdes.

— Você gosta? Sou perfeita para você, não sou?
— Sim, claro que é. É linda e decidida.
— Mas você parece distante — ela se afastou e se sentou 

na beirada da cama. A lingerie de renda preta contrastava com a 
brancura de sua pele. — Está aqui comigo, mas sua mente pensa 
em outra mulher. Eu te vi mais cedo com uma loira.
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— Ah, sim, eu estava. Mas imagino que ela achou não ter-
mos nada a ver, tanto que foi embora sem dar qualquer satisfação.

— Vi como admirava os olhos dela — uma lágrima de san-
gue escorreu pelo olho esquerdo. — Você gostava bastante do 
sorriso dela, não era?

Apesar da visão macabra, Chang sorriu, exatamente como 
Maísa sorria. Francis olhou melhor e teve a impressão de ver as 
duas mescladas na sua frente.

— Você também parecia gostar bastante dos cabelos dela... 
Diga-me, gostava ou não gostava?

— O que está acontecendo? Eu não estou entendendo.
— Fale-me!
— Sim, eram bonitos, mas...
— Entendo — ela alisou os próprios cabelos. — Se eu fosse 

como ela, você iria me desejar. Não iria me rejeitar pela segunda 
vez esta noite.

— Rejeitar? Do que está falando? Eu estou aqui com você... 
Chang se levantou e ajoelhou ao lado de um baú de roupas 

em frente à cama. O estômago de Francis embrulhou imediata-
mente. Dentro estava Maísa esquartejada, faltando os olhos, os 
lábios e um pedaço do lado esquerdo do pescoço, exatamente 
onde fi cava a pinta em forma de gota de chocolate. Chang pegou 
pelos cabelos a cabeça decapitada da mulher e arrancou-os aos 
chumaços.

— São belos fi os loiros... Serei igual a ela e você irá me de-
sejar — colocou-os na boca e mastigou. Aos poucos, seu próprio 
cabelo começou a mudar de coloração, de negro para dourado. 
— O que mais gostava nela, Francis? O que ela tem que eu não 
tenho? Seios fartos? — como um bisturi, Chang cortou a carne do 
busto com as unhas.

— Pare com isso, eu só quero ir embora! — segurando vô-
mito, a bile amargando a sua garganta.
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— Não, eu me tornarei bela como ela e você será meu.
Francis correu para a porta, mas ela o alcançou. Chang ia 

se transformando em Maísa como um quebra-cabeça macabro.
— Você pode até fi car bonita, mas sempre será horrível por 

dentro!
Ignorou-o, pois já estava acostumada com esses escânda-

los, não adiantava ele espernear. Ainda mais por ele não se tocar 
que era tão horrível pessoa quanto ela.

— Você está tendo a sua tão sonhada sorte no amor.
Em meio a sangue e horror, Chang levou Francis até a cama 

e o dominou por completo. Parecia se passar uma hora, duas, a 
eternidade. Através do espelho de teto, ele via Chang voltar ao 
seu corpo verdadeiro. Pus brotando nas costas, punhados de ca-
belo caindo da cabeça e se amontoado pelo colchão. Secreções 
dos seios pingavam em seu rosto enquanto ela se movimentava 
nele. O corpo do homem não resistiu ao ato, fazendo-o chegar ao 
clímax com um cadáver.

Completamente nua e satisfeita, Chang saiu de cima do ho-
mem e admirou seu próprio refl exo.

— Fomos uma dupla perfeita esta noite, meu amor, mas 
foi você a minha vítima. Agora só resta a oitava para me ver livre 
dessa maldição.
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Quarto 56
Nenhuma a menos

Maíra Martins de Carvalho

A estação de metrô da Sé se estendia como um corpo pé-
treo e cinzento sob a terra, carregando dentro de si um emara-
nhado ruidoso de vida. Ao descer a longa escadaria principal, a 
língua que conduzia ao interior daquele corpo, deparava-se com 
um jardim ao fundo e uma sequência de corpos humanos sen-
tados ali sobre a mureta que servia de banco. Havia miséria em 
muitos dos rostos ali acomodados. Uns esperavam a chegada de 
alguém. Outros nada esperavam. Uns eram da rua, dormiam sob 
as marquises, quando a estação cerrava os seus dentes, impedin-
do que se tivesse acesso ao interior do grande corpo pela longa 
língua de degraus. Havia moradores de rua, amigos conversan-
do, estudantes com suas mochilas, mendigos com seus sacos, 
velhos, mães com crianças, bêbados, loucos, desempregados, 
cachorros, desiludidos, pedintes, pregadores com bíblia à mão. 
Dentre aqueles rostos, surgiu o de Mariana, que ali se sentara 
para pegar dentro da mochila um convite com um endereço im-
presso de forma elegante. Teve de revirar muito a mochila até 
conseguir encontrar o convite, quase receou tê-lo perdido. Deco-
rou o endereço e se dirigiu, com a intimidade de quem andava 
por aquela estação e por aquele centro velho de São Paulo todos 
os dias, ao seu destino.

No dia anterior, Mariana, que estava de férias, com pouco 
dinheiro e sem companhia para viajar ou passear, pegou a cor-
respondência na caixa de correio e olhou, entediada, as contas de 
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água e cartão de crédito, propagandas de pizzarias, cartões de 
empresas dedetizadoras, até que a sua expressão entediada deu 
lugar a um ar interessado, pois havia uma correspondência dife-
rente: o envelope era maior que o de uma carta comum, o papel 
era como o usado em convites de casamentos ou para eventos 
solenes, não havia remetente e lhe era endereçada. Abriu a carta 
e retirou um cartão, um convite com letras elegantes e douradas 
num fundo preto: Caríssima Mariana, está convidada a passar um 
dia e uma noite hospedada no Hotel King Edgar Palace, para desfrutar 
das acomodações, do restaurante, do serviço de quarto e da companhia 
de nossos hóspedes, sem quaisquer despesas. Apresente este cartão na 
recepção e desfrute do presente. O endereço do hotel estava escrito 
no rodapé do cartão. E mais nada. Nenhum nome. Nenhum tim-
bre. Papel e impressão caros demais para não ser um convite de 
verdade. A proposta de desfrute viera bem a calhar, pois estava 
entediada e as férias mal haviam começado. Decidira-se: iria até 
o Hotel King Edgar Palace no dia seguinte logo pela manhã, as-
sim poderia aproveitar um dia inteiro e uma noite inteira.

No caminho, Mariana acendeu um cigarro e se deteve em 
frente a um poste onde se lia num cartaz colado: Venha se juntar a 
nós: nenhuma a menos. Haveria uma manifestação no dia seguinte 
contra a violência sofrida pelas mulheres em seus lares, em seus 
trabalhos, em suas vidas no mundo. Iria à manifestação no dia 
seguinte. Marcou mentalmente o compromisso. A manifestação 
teria início no marco zero da Sé. Seguiu fumando e com a testa 
franzida. E tanto voou em seus pensamentos sobre ser mulher, 
que chegou ao hotel sem perceber. Conhecia bem a rua e a re-
gião, mas não se lembrava daquele hotel, um prédio de vinte 
andares, moderno, discreto. Tentou se lembrar. Não conseguiu. 
Era como se, das vezes que passara por aquela rua, o hotel lhe 
fosse invisível. Surpreendeu-se por isso. Não era um prédio dis-
creto o sufi ciente para passar despercebido. Entrou e seguiu até a 
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recepção, onde uma mulher jovem, vestida com um tailleur preto 
e elegante, parecia dar orientações a um segurança. Mariana sor-
riu um sorriso grande e franco.

— Bom dia. Em que posso ajudá-la? — Ingrid perguntou 
com outro sorriso, numa voz simpática e prestativa, sem deixar 
de fi xar os olhos nem verdes nem castanhos de Mariana, como se 
tentasse defi nir-lhes a cor. Acompanhava o traço feito a lápis pre-
to nos olhos de jovem e puxado nos cantos. Eram olhos grandes. 
Feiticeiros. Meio mil-e-uma-noites. Ingrid sorriu um pouco mais 
ao ver o borrado preto nos cantos por conta da maquiagem. Era 
um sorriso de simpatia, quase maternal. Não eram tão somente 
os olhos de Mariana que Ingrid devassava, e sim todos os cami-
nhos percorridos por Mariana desde a primeira respiração, o pri-
meiro choro ouvido pelo mundo, o primeiro abraço, o primeiro 
embalo nos braços da mãe.

— Bom dia. Recebi um convite — Mariana estendeu o pa-
pel preto com letras douradas e um sorriso pendurado nos lá-
bios. Não sabia por que motivo estava tão feliz por ver aquela 
moça simpática.

Ingrid sabia do que se tratava. Apesar da aparência jovem 
e fresca dos vinte e tantos anos, Ingrid era muito velha no mun-
do, mais do que se poderia imaginar. Com seus botões, Maria-
na pensava: Poderíamos ter brincado quando crianças, inventaríamos 
brincadeiras e histórias, rodaríamos no ar até cair de tanto rir.

— Senhorita Mariana, é nossa convidada. Aqui está a sua 
chave — consultou o relógio de pulso antes de alcançar o cartão 
de chave eletrônica e entregá-lo. — Seu quarto é o número 56 e 
fi ca no quinto andar — sorriu um sorriso menos quente. — Fui 
orientada a entregar o número 56 a quem me apresentasse o con-
vite preto com letras douradas. Agora, acompanhe-me. Vou con-
duzi-la até o elevador que a levará diretamente ao quinto andar.

Ingrid não dera tempo a Mariana para fazer a pergunta 
que queria. Calara as palavras na boca de Mariana. A nova 
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hóspede tentou não se magoar com aquela resposta antes 
da pergunta, meneando a cabeça para afastar as moscas do 
desencanto. Acompanhou Ingrid e seguiu as suas instruções, 
tentando manter o encanto daquela moça, que a recebera com 
tanta simpatia, intacto em seu coração.

No quinto andar, Mariana desceu do elevador e seguiu 
para o quarto 56. Ao abrir a porta, havia um longo corredor largo 
margeado por colunas, tudo em mármore branco, que conduzia 
a uma porta gigantesca, com seus exagerados cinco metros, toda 
trabalhada em madeira e ferragens prateadas. O corredor era 
claro, iluminado por luz natural que vinha pela claraboia. Ficou 
maravilhada com aquela passagem, apesar de não esperar que 
tudo aquilo coubesse dentro de um quarto. Percorreu o corredor 
e abriu a grande porta. Por trás dela, havia um salão circular com 
várias portas fechadas e entradas que conduziam a outros corre-
dores largos e claros. No centro, alguns sofás, poltronas, tapetes 
e mesinhas, móveis antigos e conservados convidavam a sentar. 
Alguns estavam ocupados por mulheres muito bem vestidas e 
que usavam penteados diferentes, tão perfeitas, perfeitas demais, 
quase não pareciam de verdade. Mariana tentou ser discreta ao 
olhá-las. Não conversavam. Pareciam enfadadas. Mariana pen-
sou que não fora a única pessoa que recebera o convite em papel 
preto com letras douradas. De outro corredor, vinham duas mu-
lheres altas e magras, olhavam para frente como se nada vissem. 
De repente, uma delas lhe lançou um olhar e Mariana percebeu 
que estava sendo olhada por todas. Quando começou a se sentir 
desconfortável, voltou os olhos para as portas do salão e notou 
outra porta com o número 56. Ergueu uma sobrancelha. Será que 
aquela porta seria a do seu quarto? Era a única porta numerada 
de todas que ali existiam. O número possuía o mesmo caractere 
das letras de seu convite. E igualmente dourado num fundo de 
madeira escura, sólida e trabalhada. Seguiu as instruções de In-
grid: quarto número 56. 
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— Bom dia. Irei até o meu quarto — murmurou timida-
mente, seguindo a passos rápidos até a porta. 

Abriu e entrou. Era outro salão circular com várias portas 
fechadas e entradas que conduziam a outros corredores. O que 
surpreendeu Mariana, porém, foi o gigantesco e cilíndrico aquá-
rio que se estendia do centro do salão até a claraboia no teto ex-
tremamente alto. Ao redor do aquário, contornando-o no chão, 
havia uma esteira larga e almofadas acetinadas em verde-água e 
azul-mar sobre ela. O salão estava vazio. Mariana aproximou-se 
do aquário, deixou a mochila no chão e tirou as sandálias antes 
de pisar na esteira. Peixes deslumbrantes, gigantescos, como só 
os sonhados, deslizavam pela água clara e transparente. Um de-
les se aproximou da parede de vidro, Mariana encostou o nariz 
sobre a superfície fria para melhor apreciá-lo, quando, assom-
brada, viu e ouviu os lábios do peixe pronunciarem: Mariana. 
Deu um passo para trás.

— Você fala! — conseguiu soltar ainda sem saber se se ma-
ravilhava ou se se horrorizava diante daquela beleza mágica.

  O deslumbrante peixe começou a se transformar, diante 
dos olhos de Mariana, num rosto de mulher com uma fl or ver-
melha sobre a orelha. A água clara e limpa tornara-se turva de 
repente. Em meio àquela turbidez, Mariana notou horrorizada 
rostos de mulheres dentro do aquário. Não havia muita nitidez. 
Mas eram mulheres. Tinha certeza do que via. Procurou o rosto 
do peixe-mulher, encontrou-o ali no mesmo lugar e tocou-o por 
sobre o vidro frio. Sua mão foi puxada para dentro do aquário, 
atravessando o vidro como se fosse uma cortina de água. Ma-
riana, assustada, puxou o braço, deixando uma fenda aberta. 
Aproveitando-se da fenda, o peixe-mulher começou a forçá-la 
freneticamente e abriu um buraco grande o sufi ciente para poder 
passar. Como se fosse uma criança diante de um perigo, Mariana 
só conseguiu gritar: Mãe!, mas sua mãe não estava ali.
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  A água tornara-se turva a ponto de Mariana não conse-
guir mais vislumbrar o peixe-mulher, mas algo se movia na gi-
gantesca fenda que ela conseguira abrir. Uma garota saiu por 
ela de dentro do aquário, possuía olheiras profundas e pretas. 
Deitou-se no chão, sobre a esteira, aos pés de Mariana e disse 
numa voz vazia:

— Fui má com minha mãe.
Mariana já não sabia se tudo aquilo era real, embora sentisse 

a pele gelada e arrepiada, o coração oprimido, o estômago revira-
do: o medo habitava seu corpo. Algo começou a se mover na fen-
da novamente, era uma menina loira, alta e magra, também com 
olheiras profundas e pretas. Sentou-se no chão, sobre a esteira, aos 
pés de Mariana. Exausta, Mariana se deitou na esteira, entre as 
garotas. Em meio ao silêncio, as duas começaram a passar as mãos 
sobre o corpo de Mariana como em busca de algo. Era um carinho 
que assustava, machucava. Para fi ngir extroversão e esconder o 
seu nervosismo, Mariana sorriu e tentou puxar conversa:

— Sabia que você poderia ser modelo? — dirigiu-se a uma 
das garotas, fi ngindo ver beleza naquele corpo e rosto perfeitos, 
mas aparentemente vazios de vida.

— Eu sei, Mariana. Eu já fui modelo.
— Mariana, me dá um cigarro — pediu a outra garota. 
Mariana lembrou-se da mochila largada no chão e agrade-

ceu por ter uma oportunidade de se levantar. Só havia um maço. 
Levantou-se, calçou as sandálias, abriu a mochila e pegou o maço 
de cigarros. De onde estava, jogou o maço para as garotas. O 
maço caiu no chão, sobre a esteira.  As duas meninas lançaram-se 
sobre o maço como animais famintos. Mariana correu até a porta 
pela qual viera, precisava alcançar o elevador. No salão da entra-
da, as mesmas mulheres ainda estavam ali. Seguiu até o corredor 
principal, mas, antes que pudesse pisar nele, uma das garotas do 
salão do aquário barrou-lhe a passagem, seu rosto estava defor-
mado, em decomposição, e perguntou num tom de fi ssura:
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— Cadê o fogo? Cadê o fogo?
Mariana abriu a mochila e pegou o isqueiro. Antes de en-

tregá-lo, olhou ao redor, todas as mulheres fi xavam nela olhos 
vazios. Estavam mortas. Mariana horrorizou-se. Segurou o is-
queiro com força e o arremessou longe. A garota, que lhe barra-
va a passagem, correu até ele e Mariana fugiu pelo corredor na 
tentativa de alcançar a primeira porta do quarto 56, que a levaria 
ao corredor do elevador. Alcançou a porta. Estava trancada. Não 
havia fechadura eletrônica por dentro. Era uma porta para ser 
somente aberta por fora. Receou se virar. Sentia nas costas um 
ar gelado e nas narinas um odor pútrido. Estavam ali. Fechou os 
olhos. Não queria ver.

— Bom dia. Em que posso ajudá-la? — Ingrid respondeu 
com outro sorriso, numa voz simpática e prestativa.

Mariana abriu os olhos aliviada diante daquela voz fami-
liar. Sentiu uma vertigem, pois estava na entrada do hotel, na 
recepção, em seu primeiro contato com Ingrid Peterson. O se-
gurança também a fi tava. Abriu os lábios sem saber o que dizer, 
mas precisava dizer alguma coisa.

— Preciso ir embora. Obrigada — não conseguiu sorrir.
Mariana voltou as costas a Ingrid, que consultou seu reló-

gio de pulso uma vez mais antes de acompanhar Mariana com os 
olhos até a saída. Na saída, Mariana cruzou com Alan Straub, um 
dos proprietários do hotel, que lhe lançou um olhar incrédulo. 
Ao vê-la atravessar a entrada do hotel e desaparecer nas ruas de 
São Paulo, voltou um rosto assombrado e inquiridor para Ingrid, 
que lhe respondeu com olhos frios:

— Ela é minha.
 Já nas proximidades da estação da Sé, Mariana notou um 

aglomerado grande de mulheres, muitas vestiam camisetas e 
carregavam cartazes com os dizeres: nenhuma a menos. Não 
conseguiu calar a pergunta tenebrosa que lhe veio aos lábios 
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trêmulos: a manifestação não estava marcada para amanhã? 
Precisava fumar para se acalmar. Abriu a mochila, revirou-a e 
não encontrou o seu maço de cigarros.
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Quarto 189
Zashiki Warashi

Melissa Barbosa

Andréa via planilhas longas, maiores do que a própria tela 
do computador, nas quais pequenas formigas coloridas dança-
vam tango. Os insetos conversavam numa língua que parecia 
alemão, mas Andréa, que havia feito um intercâmbio na Áustria 
e era fl uente no idioma, não entendia nenhuma frase.

Isso a preocupava: os bichinhos pareciam ter algo impor-
tante a dizer sobre os números. Porém, por mais que tentasse 
compreendê-los, nada fazia sentido. Então eles cresceram e ga-
nharam pelos e agora eram coelhos furta-cor que marchavam 
lentamente ao som de uma valsa suave e fúnebre. 

Andréa acordou. Por um momento fi cou aliviada, mas 
logo sentiu um arrepio no estômago. Não sabia que lugar era 
aquele. Levou alguns segundos para se lembrar de que estava 
em São Paulo, a trabalho.

E estava vivendo dias maravilhosos. Com a penas 23 anos, 
era a responsável pelas compras de uma pequena rede de lojas 
de brinquedos do interior do estado. Bonecas de todos os tipos, 
bichos de pelúcia — ursos, coelhos, cachorros, gatos, ovelhas, 
polvos, dinossauros —, móveis tão pequenos que cabiam na pal-
ma de sua mão, jogos de todos os tipos, tiaras brilhantes, enfi m, 
toda uma gama de coisas macias, reluzentes e cheirosas fazia 
parte de seu dia a dia. 

Ergueu-se para pegar o celular no criado-mudo e percebeu 
que tinha companhia. Um menino, que parecia ter cerca de sete 
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anos de idade, sorria para ela, parado em frente às assépticas 
cortinas brancas. Ele não vestia nada além de bermudas azuis. 

Um sonho dentro de um sonho, pensou Andréa, ao recupe-
rar-se do susto. Não seria o primeiro. Uma vez achou que tinha 
acordado e viu-se ao lado do Antonio Banderas, dentro de uma 
piscina cheia de sapinhos de plástico. Noutra, a suposta vigília 
trouxe um show dos Beatles ao seu banheiro — no qual ela tinha 
de acomodar mais de cinquenta mil pessoas. Agora, as formigas 
loquazes davam lugar à criança japonesa. 

Sem saber o que mais poderia fazer, resolveu puxar 
assunto.

— Oi, como você se chama?
— Zashiki Warashi.
De novo o arrepio no estômago. Que sonho estranho, pen-

sou. De onde conhecia aquele nome? Tinha algo a ver com hotel. 
Sim: segundo uma lenda japonesa, era o de um espírito criança 
que trazia boa sorte aos donos e aos hóspedes. Tinha visto isso 
num anime. 

— Quer brincar? — ele perguntou, ainda sorrindo.
— Brincar de quê?
O menino deu de ombros. 
Andréa teve uma ideia. Ligou a lâmpada amarelada do as-

séptico abajur branco e deu uns tapinhas na cama.
— Vem aqui, vou mostrar uma coisa bonita para você.
O menino sentou-se ao seu lado. Ela juntou as mãos e, na 

parede branca, fez surgir uma pomba. Ele gargalhou. Incenti-
vada pela risada do menino, ela foi buscando outras formas no 
fundo da sua memória. Quando percebeu, estava contando uma 
história bizarra sobre pombas, cavalos e patos que queriam voar 
num balão até o reino das nuvens mágicas.

Por que não acordo?, perguntou-se, inquieta, quando a histó-
ria terminou e as risadas se tornaram escassas. 
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Do outro lado das cortinas, a cidade estava cada vez mais 
brilhante, e o barulho das ruas tornava-se cada vez mais intenso: 
a noite ia embora. 

O celular começou a tocar Hate to see you go, dos Rolling 
Stones. Eram 6h45, hora de acordar. 

Por que não consigo?
O menino fi cou sério, e Andréa, olhando bem dentro de 

seus olhos doces e solitários, sentiu-se afogar na tristeza que 
refl etiam. Ele aproveitou aquele momento de intimidade para 
abraçá-la. 

— Fica comigo, por favor! 
Ela tentou gritar, mas não pôde. Os pequenos bracinhos 

brancos, alvos como as cortinas, o abajur e a parede, assépticos 
e brancos como os de um fantasma, eram extremamente fortes e 
expulsavam rapidamente todo o ar de seus pulmões. 

Quando conseguiu se desvencilhar, sabia que aquilo não 
era um sonho. Mas não tinha passado a adolescência vendo ani-
mações japonesas em vão: conhecia muito bem os benefícios que 
um espírito bondoso daqueles podia trazer para seus negócios e 
para a sua vida. 

— Eu não posso fi car aqui. Mas você quer ir comigo para 
onde eu for?

O menino assentiu com a cabeça. 
Andréa levantou-se e foi até o armário, de onde tirou uma 

de suas enormes malas cheias de brinquedos. De dentro dela, ex-
traiu um pequeno urso branco e marrom, com olhos de plástico 
de um azul um pouco doce demais. 

— Tem de ser aqui dentro.
O menino fi cou por alguns segundos parado, tentando 

entender a proposta. E então, mais brilhante e asséptico do que 
nunca, o demônio Hakujouna entrou no brinquedo chinês com 
cara de bobo que a menina segurava a sua frente. 
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Quarto 191
A voz do subsolo

Rubia Cunha
 
O som da porta sendo destrancada era quase inaudível, 

assim como meus passos automáticos ao adentrar o quarto. Era 
o ranger de uma porta mais ao fundo do corredor, ou eu ou-
via choros abafados de bebês? Manter a luz desligada, como de 
costume, apontava as pequenas frivolidades pífi as em relação às 
perguntas que me condenavam por minhas ações.  Quantas vezes 
você se prometeu que não faria mais esse tipo de coisa? Quantas vezes 
você prometeu reavaliar cada um dos seus erros cognitivos?, seria o 
que ele me diria em mais uma de nossas sessões. Porém, abando-
nei tudo isso no momento em que senti falta de toda dor e sofri-
mento que carreguei comigo desde a minha infância. Agora... Eu 
não sabia o que sentia perante o abismo em que a minha mente 
se encontrava. 

Abismo… Mente… Pensamentos… Era difícil compreen-
der o alinhamento dos sentimentos que se alquebram a cada es-
forço que eu fazia para me concentrar. Por algum motivo eu che-
guei ali, por tantos outros, abandonei os costumes que estavam 
me salvando. Ah, sim! Acho que eu já havia comentado isso, não 
sei bem se no início ou se na repetição das lembranças que me 
alcançam. Também não consigo lembrar quando cheguei à cama 
ou quando ocorreu a troca das roupas pelo pijama. Tic… Toc… 
Tic… Toc… A voz em minha mente volta a afi rmar que eu havia 
prometido quando eu detectasse algo errado. Preciso saber quando 
você estiver desanimada. Preciso que você me dê um feedback, ok?
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Aquelas palavras se perdem enquanto fi rmo meus olhos 
ao teto no que tento imaginar o ser corpóreo que anda a noite in-
teira. Tenho certeza de que ele compreenderia se eu pedisse que 
parasse de andar. Afi rmo que aquele ser dos infernos deveria 
estar se deliciando ao sentir o meu quadro piorar. Não! Isso tudo 
é uma somatização da minha mente imaginativa que adora o ce-
nário de perseguição, de desamor, pelo fato de que me sinto um 
nada. Melhor, muito menos do que nada, o nada sem representa-
tividade para a vida de outras pessoas. Você releu a lista que eu te 
passei? Você tem certeza de que é isso tudo que você está imaginando?

O riso começou baixinho. Tampei a boca para evitar a gar-
galhada que tentava se propagar. As lágrimas escapavam fugi-
dias e fi nalmente respirei fundo, arrancando aquele lençol negro 
de cima do meu corpo. 

Os cabelos pingam, manchando o chão. Nada que um pano 
seco não resolvesse enquanto meus passos acompanham os do 
201. Como está o seu humor hoje?, a voz parece quase materializar 
aquele belos olhos semicerrados (Dois? Seis?) que tentam… me-
lhor, tentavam enxergar um vacilo, uma mentira, uma sombra 
que fosse que eu deixasse escapar. Estou beeem! Seria uma fala 
bem engraçada. Pego o celular, lembro-me de ter o contato dele 
aqui...

— Será que você pode parar de caminhar um pouco aí em 
cima? — resmungo, fechando os olhos, sentindo a respiração 
descompassar em um ódio crescente. Aqueles passos superavam 
em muito às noites de gatos correndo pela casa. Cheguei a ima-
ginar um sorriso sádico brotando em meus lábios; meus cabelos 
encharcados com algo líquido, porém viscoso; escutar a risada 
que sempre assombrou meus colegas de trabalho; perceber os 
olhos vazios com o prazer ensandecido de pensar em alta escala 
com morte. Devo lembrar que não é uma morte alheia, mas sim desejar 
algo inesperado acontecendo com você?
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— Sem graça! — praguejo e largo o celular na cama antes 
mesmo de entrar em contato com ele para retomar a salvação de 
minha alma e sanidade. — Como era mesmo para ligar direta-
mente no quarto dos outros hóspedes?

Devo ter desistido. Ao menos é do que me convenço quan-
do percebo que cheguei ao bar do hotel sem lembrar de como 
isso ocorreu. 

— Mais uma, por favor! — aceno a long neck ao bartender 
sem o olhar diretamente. Fico pensando que todas as pessoas 
que frequentam o restaurante parecem iguais em seus sorrisos, 
seus gestos, suas falas e seus olhares julgadores dos aspectos hu-
manos e das desgraças alheias. — Pode fi car com o troco — deixo 
a grana e saio bebendo a cerveja ao caminhar em direção ao ele-
vador. Recosto a cabeça no batente lateral e deixo os meus olhos 
se fecharem, esperando o sinal sonoro que me permitiria entrar 
e subir para o meu andar. Por que você não sobe até o 12º andar e 
depois sobe pelas escadas?

— Desde quando você sugere aventuras que saciem a mi-
nha curiosidade com um 13º andar que não existe? — falo sem 
perceber que eu estava conversando com teoricamente um vazio. 
Mas eu não estava, não é mesmo? Isso é ilógico! Mesmo perante as 
superstições, a lógica prevalece, pois um 13º andar não deixa de existir, 
só porque o nomeiam de 14º andar ou que eles resolvam lacrar o acesso 
pelo elevador e pelas portas de emergências, deixando assim apenas o 
lance das escadas necessárias para casos de incêndio.

Nossa! Como ele estava falador, mesmo sendo um ser que 
adotei, por simplesmente gostar da voz dele apesar da presença 
de sua imagem, mesmo ele não estando. Este é o problema 
de se ter uma mente imaginativa alta demais em uma pessoa 
como eu, mas não pude deixar de perceber pelo canto do olho 
aquela mulher chegando para o fundo do elevador, ajeitando-
se atrás de seu grande baú com espirais malucas e cadeados. 
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Mais especifi camente no canto direito, deixando suas costas bem 
protegidas de um possível ataque, usando o baú como escudo. O 
sorriso no canto do meu lábio foi quase provocativo, indicando 
que ela estava correta em tentar se proteger de estranhos, mesmo 
sendo nós tão parecidas fi sicamente — jovens, morenas e lindas… 
Novamente! Releia a lista que eu te passei.

Dessa vez, não consegui controlar. O riso veio e não parou, 
olhei para cima e lágrimas começaram a correr pelo rosto. Os 
dedos se afrouxaram devagar ao redor do gargalo da long neck 
e sei que a pessoa deveria estar olhando nervosamente para o 
painel contando os números dos andares para se livrar logo da 
situação em que eu a estava deixando. 

— Argh! — rebusco o ar fechando os dedos fortemente no-
vamente. O mundo escurecia aos poucos e eu não parava de rir. 
Mil pensamentos corriam e eu só via aquele olhar inquisidor. 
Aquele belo olhar inquisidor! O que passa na sua mente agora?

Virei para trás para responder o que passava na mente e 
a única coisa que eu vi foi o espelho; o meu rosto encharcado 
de lágrimas; aquele olhar vazio; aquele sorriso e o número 13 
estampado em uma porta pouco atrás de mim. Meu coração se 
acelerou com a possibilidade, mas, ao buscar a realidade, percebi 
que não havia porta nenhuma… Apenas havia aquele corredor 
longo indicando os quartos do terceiro andar, a morena arrastan-
do seu baú apressadamente para os fundos. Você está exagerando! 
E dessa vez eu tinha que concordar com ele. Dei um passo para 
trás, pressionei mais uma vez um botão e deixei que o destino me 
conduzisse andares acima do hotel.

É impressão minha ou eu não havia percebido o aviso 
sonoro a cada andar? Abri os olhos e vi que a minha mente 
estava me pregando peças. Eu estava rebuscando lembranças 
do passado quando isso ainda existia e que foi deixado de lado 
por brincar com os nervos de claustrofóbicos em elevadores. 



King Edgar Palace

241

Comecei a batucar a cabeça de leve na parede até aquela doce 
voz anunciar o 20º andar. Estranhei um pouco o fato. Se soubesse 
que era tão fácil acessar esse andar, eu já o teria feito. Já teria 
batido no 201 e falado em minha voz baixa, quase gutural, para 
que ele parasse de caminhar a noite inteira. Era tão simples… 
Você não está fazendo suposições?

A voz continuava a falar e falava cada vez mais a cada pas-
so meu em direção ao 201. A porta estava entreaberta; as luzes 
apagadas; a maçaneta ao alcance da minha mão. Eu sentia de 
novo aquele olhar me perscrutando. Só que dessa vez o arrepio 
na nuca veio tarde demais ao que deixei meus passos no automá-
tico e mantive a luz desligada no que invadi o quarto acima do 
meu. A garrafa havia sido abandonada no elevador, mas minha 
mão tateava algo mais gelado e acalentador — uma faca extre-
mamente afi ada.
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Quarto 108
O ensejo fÚnebre de AnÚbis

Daniel Maciel

Um invólucro vazio, uma casca-zumbi despida da fagu-
lha espiritual. O ritual obscuro que desencavara de um antigo 
grimório de magia negra dera parcialmente certo. O corpo ca-
davérico de sua tão amada esposa Anny fora reanimado. Que 
alegria teve ao presenciar aquelas pálpebras se abrindo, dei-
xando novamente à mostra suas singulares joias-íris castanho-
avermelhadas. Correu para abraçá-la e, tão logo se aproximou, 
percebeu que algo dera terrivelmente errado. Anny continuava 
tão fria como outrora e fi tava o vazio. Conforme ele tentava dia-
logar com sua dama póstuma, percebia que esta o encarava sem 
realmente compreender o que lhe era proferido. Puxou-a pelas 
mãos, conduzindo-a para a sala. Como uma marionete, ela não 
impôs resistência alguma, deixando-se levar. Uma folha a ser 
tragada pela brisa bucólica. Sentou-a no sofá e pegou seu celular, 
ligando para seu contato. 

— Como tudo ocorreu? — não houve alô. 
Carmem Lúcia, a feiticeira, era sempre direta. E aquela 

voz... feminina, anciã, agourenta... dava-lhe calafrios. Podia ser 
descrita como uma espécie de sussurro rouco e nefasto. Cada sí-
laba parecia ecoar de maneira efêmera em sua mente, sendo cada 
repetição uma medonha versão distorcida da original.

— Ér... E-ela acordou, mas está di-diferente...
— Eu lhe avisei quando veio até mim, Isaak. Sua esposa 

não passa agora de um zumbi ambulante. Interpretei contigo 
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passo a passo cada linha ritualística descrita no Grande Grimó-
rio. Vi o desagrado carimbado em su’alma. Não se pode valer de 
magia negra e ao mesmo tempo tentar sair ileso, pagar de bom 
samaritano. Ou mergulha de cabeça no sangue rubro de Lilith, 
ou desiste de ter sua Lady de volta nos seus braços. 

— Não! Quando lhe perguntei sobre adaptações... disse 
que poderia dar certo...

— Não coloque palavras em meus belos lábios, doce Isaak. 
Apenas te informei que adaptar um ritual milenar poderia resul-
tar em um experimento desfalcado e, talvez por sorte, levemente 
satisfatório. E foi o que de fato aconteceu, tolinho. Você tem o 
corpo, mas não tem o principal: o espírito. Substituir um sacri-
fício humano pelo de um bode? Escolher como templo litúrgico 
sua própria casa ao invés de um lugar com Egrégoras negativas, 
como pede a magia necromântica? Fico abismada que ainda te-
nha tido uma pequena centelha de resultado.

— Olha... A-agora que vi que tudo isso é mesmo real... es-
tou disposto a tudo! Indique-me um lugar para eu refazer todo 
o procedimento.

— Gostei de seu tom de voz obstinado! Mas dizem que 
cão que muito ladra... Enfi m, anote o endereço. O local se chama 
King Edgar Palace.



Entrou no elevador do hotel. Preferia escadas, mas não 
poderia subir dez andares com duas malas empunhadas em uma 
mão — sendo uma delas pesada em demasia — e conduzindo 
sua fantoche-humana com a outra. Apertou o número dez 
no painel. Enquanto o elevador concluía seu trajeto rumo às 
alturas, levantou o chaveiro do quarto 108 na altura dos olhos, 
admirando-o. Tratava-se de uma pequena fl or de lótus vítrea de 
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cor violeta que parecia deter um misterioso fulgor de mesma cor. 
A escolha do quarto não fora mera obra do acaso, e sim uma 
sugestão da própria Carmem Lúcia. O número 108 era poderoso, 
sagrado e, de acordo com a dita-cuja, profaná-lo com um ritual 
negro o ajudaria. Eram 108 as repetições de um mantra. As 108 
nadis que convergem para formar o chacra do coração. Os 108 
pecados no budismo tibetano. E a lista continuava... E foi perdido 
nesse pensamento que quase desembarca do elevador no andar 
errado ao soar de um apito, chocando-se contra uma moça. Era 
loura e bem apessoada, trajava roupas sociais negras e detinha 
um ar enigmático e magnético.

— Me perdoe, senhorita... É que a porta se abriu... Este não 
é o décimo andar? — perguntou, exalando uma névoa de nervo-
sismo entranhada em cada sílaba de seu pedido de desculpas.

— Sou eu quem pede desculpas, também estava distraída 
consultando as horas — respondeu em uma voz de cetim, esten-
dendo o braço direito e deixando à mostra um belo relógio de 
pulso prateado. — Este é o sétimo andar.

— Se o erro foi duplo, ambos estão perdoados. Chamo-me 
Isaak Alcântara.

— É um prazer conhecê-lo. Sou Ingrid Peterson, a gerente 
deste hotel. E sua esposa, como se chama?

Isaak congelou. Anny estava tão silenciosa que, por alguns 
segundos, até se esquecera de sua presença. Apressou-se para 
dar uma explicação que soasse convincente.

— Ah... Claro, que cabeça a minha. Esta é Anny. Ela é, infe-
lizmente, surda-muda de nascença.

— Oh, sinto muito. De qualquer forma, devia levá-la ao 
hospital, os olhos dela parecem... Mortos. Pronto, décimo andar. 
Espero que tenha uma ótima estadia.

O elevador parara, fazendo soar novamente o apito de avi-
so, deixando Isaak profundamente agradecido por não ter que 
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responder ao último comentário de Ingrid. Ergueu com certa di-
fi culdade as duas malas do chão e arrastou sua noiva cadáver 
porta afora, enviando um tênue aceno com a cabeça como forma 
de despedida para a jovem gerente loura.

— Talvez deva dar uma olhada no fundo da gaveta inter-
na do guarda-roupa. Pode ser que ache utilidade para o que lá 
encontrar — ouviu mais uma vez aquela voz sutil às suas costas, 
mas, quando se virou, as portas do elevador já se encontravam 
cerradas. Continuava a subir.

Que mulher peculiar e indiscreta, pensou, indo de encontro 
à porta com o número 108. Colocou a chave na fechadura. Um 
suor frio escorria por suas costas, descrevendo toda a trajetória 
de sua coluna vertebral. Respirou profunda e lentamente. Ainda 
poderia desistir daquela loucura, recuar. Olhou para as órbitas 
funestas de Anny e depois para a pesada mala que carregava 
consigo, a maior. Acho que já fui longe demais para desistir agora. 
Num acesso repentino de coragem, girou a chave e entrou no 
cômodo. O recinto estava totalmente às escuras, de modo que 
soltou a mão de Anny e passou a apalpar a parede interna a pro-
cura de um interruptor. Sentiu o relevo, apertou o botão. Uma 
luz de tom violeta — como a do chaveiro — iluminou todo o 
dormitório. O piso era escuro e as quatro paredes brancas jaziam 
repletas de símbolos gravados em dourado. Um enorme olho de 
Hórus, de mais ou menos dois metros de comprimento por um 
de altura, era o mais chamativo dos símbolos, fi cando metrica-
mente paralelo à porta de entrada, na parede oeste. O teto era 
todo espelhado, refl etindo tudo o que se passava abaixo, como 
se para ilustrar a antiga frase hermética: O que está em cima é como 
o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. A 
cama de casal era suntuosa, com um dossel creme todo rendado. 
Na parede sul havia uma estante infestada de livros de páginas 
mofadas, um espaçoso guarda-roupa de mogno e uma tuba dou-
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rada e empoeirada encostada no vértice sul-oeste. Na norte, um 
quadro com o desenho de um ser humano andrógino em posição 
de lótus, banhado pela luz prata da Lua. Seus olhos estavam ar-
regalados e eram vermelho-sangue. Ao lado do quadro se encon-
trava a porta para o banheiro.

— Anny, sente-se na cama. Consegue me entender? Irei só 
lavar meu rosto antes de começarmos. 

A morta-viva ruiva se demorou alguns segundos fi tando-o 
nos olhos, para depois obedecer à ordem, sentando-se na beirada 
do leito sem expressar um som silábico sequer. 

— Bom, parece que aos poucos você está me compreen-
dendo melhor. Fique quietinha aí.

O toalete era magnífi co, com azulejos brancos imaculados, 
uma fabulosa banheira de porcelana, um vaso sanitário, um bidê 
e um lavatório com um imenso espelho de moldura ornamenta-
da com saliências triangulares. Abriu a torneira, lavando o rosto. 
Seus olhos verdes rodeados por olheiras escabrosas e sua pele 
morena repleta de manchas doentias deixavam o aspecto de sua 
face digno de pena. Penteou os cabelos grisalhos para trás e tra-
tou de voltar ao quarto. 

Anny continuava estática no mesmo lugar em que ele a 
deixara. Sorriu-lhe de forma artifi cial e foi até a mala menor. 
Abriu o zíper e despejou no piso todo o conteúdo de seu interior. 
Treze velas negras, uma caixa de fósforo, giz branco, uma adaga 
de prata, três incensários, uma mortalha negra e uma estatueta 
representando Anúbis, o Deus egípcio dos mortos. Tirou uma 
lista do bolso, conferido então todos os itens.

— Droga! Esqueci a caixa de incenso — bradou furioso, 
dando um soco contra a parede. Como pôde esquecer algo de-
pois de ter conferido tudo várias vezes? Num insight, lembrou-se 
da última coisa que a pitoresca mulher do elevador lhe dissera. 
Será possível?, perguntou-se descrente. 
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Foi até o local descrito pela mulher e lá, no interior da tal 
gaveta, encontrou uma caixa solitária de incenso de sândalo. 
Tomou-o nas mãos como se este fosse uma ossada jurássica rara 
que acabara de achar enterrada em algum sítio arqueológico. Mil 
dúvidas passavam por sua mente, mas resolveu rechaçar a todas. 
Não era hora de divagar, o importante era que agora estava tudo 
ali. Vestiu a mortalha, indo então até o centro do dormitório e, 
com o giz, rabiscou um círculo, gravando dentro dele uma estre-
la de cinco pontas invertida. O crânio de Baphomet. Pediu que 
Anny se deitasse no interior do círculo, de modo que seus dois 
braços e pernas e sua cabeça tocassem, cada qual, uma ponta da 
estrela-invertida. Rodeou todo círculo com as treze velas, acen-
dendo-as uma a uma, enquanto entoava as palavras:

— Invoco as Trevas, Invoco o Caos. Vinde a mim!
Espalhou os três incensários pelo quarto, acendendo um 

incenso para cada e acoplando-os nas bases de bambu. Deposi-
tou a estatueta de Anúbis rente à cabeça de Anny, ajoelhou-se 
perante ela, dizendo:

— Ó poderoso Deus Chacal. Conceda-me o poder temporá-
rio de revogar a morte de Anny — repetiu a frase por três vezes.

Bum! A lâmpada violeta explodiu no bocal, deixando o 
quarto iluminado apenas pelas velas. Isaak deu um salto, assusta-
do. Seu coração com sístoles e diástoles aceleradas. Escutou o ba-
rulho de passos, e estes vinham de todas as direções possíveis. Gi-
rou o pescoço, caçando a origem do som. Foi quando notou uma 
sombra crescendo na parede, tornando-se a cada segundo mais 
nítida e sólida. Um homem com cabeça de chacal. Ao reconhecer a 
forma, arregalou os olhos, virando-os para o piso. A estatueta ha-
via desaparecido. A sombra fi nalmente se desprendeu da parede, 
passando de um plano bi para tridimensional, posicionando-se a 
sua frente e falando num tom de voz lupino e aterrador:

— Isaak, invocaste-me, aqui estou. Concedo-lhe o poder 
temporário de revogar a morte, mas saiba que o peso desse seu 
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coração pulsante será sua perdição eterna. O fogo do tártaro irá 
calcinar sua carne, torrar seu discernimento. Ó profano ser que 
se põe contra o fl uxo constante da vida e da morte. Onde está o 
sangue a ser derramado, ó hediondo pecador?

O cômodo passou a tremer. Livros despencavam da estan-
te em direção ao piso. Um barrir estridente se fez ouvir: a tuba 
solitária que outrora se encontrava no canto do quarto agora fl u-
tuava, entoando uma melodia medonha e desafi nada. As portas 
do guarda-roupa abriam e fechavam, num batuque ritmado in-
fernal. As paredes se contorciam, como se fossem feitas de uma 
pasta viscosa de corpos humanos que vez ou outra se solidifi ca-
va, bailando para fora e para dentro, exibindo mãos e braços pá-
lidos e crânios sem rostos que gargalhavam um riso satânico. No 
teto, o espelho dera lugar a um tipo de portal abismal obscuro, 
de onde um bando de morcegos transitava livremente, girando 
em forma de espiral ao redor do quarto.

— Isaak, onde está o sangue? — cobrou o chacal.
Correu até a segunda mala, abrindo-a. De lá, um corpo 

pendeu adormecido. Um garoto de uns doze anos, ensebado 
e maltrapilho. Um mendigo-mirim que passava boa parte do 
dia furtando carteiras no centro de São Paulo. Já que precisaria 
tornar-se um assassino, que o sacrificado fosse alguém de que nin-
guém daria falta, pensou Isaak quando escolheu sua vítima, no-
cauteando-o. Arrastou o pequeno corpo até as pernas de Anny, 
já com a adaga de prata empunhada. Seus membros tremiam, a 
lâmina dançava em sua palma. Estava banhado de suor, sendo 
que gotículas caíam ao piso, retendo-se nos rejuntes. Sua pressão 
caiu, a cabeça latejava e a visão desfocava. Não podia desmaiar 
agora, precisava fi nalizar o ritual. Como que para apressá-lo no 
que deveria fazer, os morcegos guinchavam, os corpos pastosos 
na parede gemiam, a tuba barria, as portas do guarda-roupa ba-
tucavam e a estante, agora despida de todos os livros, se chocava 
contra a parede.
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— Isaak, faça. Não tem mais volta, alguém deverá desva-
necer-se! — entoou Anúbis. 

— M-me desculpe. Não tenho escolha... — disse, empu-
nhando o cabo da adaga com ambas as mãos, a lâmina apontada 
para baixo, na direção do peito esquerdo do garoto. Foi nesse 
ponto que todos os sons diabólicos cessaram. Isaak fl utuava num 
plano completamente branco onde só existiam ele, a adaga e o 
garoto, este agora de olhos abertos. A lâmina fazia sua trajetó-
ria em slow motion, sem pressa. Os lábios púrpura do menino 
pareciam descrever algo, mas não saía som algum. Fixando ali 
seu olhar, pôde fazer uma leitura labial da frase: Sempre temos 
escolhas, você só escolheu ser egoísta. Lágrimas de sal transborda-
vam das nascentes oculares de Isaak, temperando aquele am-
biente surreal e pecaminoso. A lâmina perfurou a pele, a carne, 
o coração. Um jato hemorrágico foi prontamente catapultado, 
maculando o branco do lugar, criando um rio visceral de sabor 
ferroso. O garoto permanecia com vida, seu coração pulsava. 
Tum-Tum-Tum. Issak fez o sacrifício humano como pagamento 
pelo ritual. Alguém devia morrer, mas ele não era um assassi-
no. Era um suicida. Seu sangue impuro verteu até a última gota 
pelo ferimento, escorrendo e circundando todo o corpo de Anny, 
que logo submergiu dentro de um casulo de lu z escarlate que foi 
lentamente aumentando de proporções, até engolir o quarto 108 
por inteiro, tragando-o para um limbo infernal. Em meio a essa 
distorção bizarra no espaço-tempo, podia-se ouvir uma estranha 
e tortuosa melodia composta pelo som de uma tuba desafi nada e 
uma gargalhada lupina primordial.



Anny saiu pela porta de entrada do King Edgar Palace com 
um vestido ensanguentado e uma criança de pele suja e com tra-
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jes em farrapos segura no colo. Ignorando os olhares assustados 
dos transeuntes que passavam, depositou o garoto na calçada. 
Agora ele não era mais problema dela. Era irônico que ela, um 
demônio cruel possuindo uma casca humana, houvesse tido mi-
sericórdia do menino, salvando-o de ser sugado rumo à dor e ao 
tormento eternos. O espírito de Anny também estava ali, divi-
dindo o mesmo espaço, mas não era ela quem controlava a má-
quina humana. Empunhou o celular que fora de Isaak e discou 
para o último número salvo na memória.

— Estou no corpo. Fazia muito tempo que não respirava os 
ares deste mundo.

— Ótimo! Espero que não quebre sua parte no acordo — 
soou a voz da feiticeira Carmem Lúcia do outro lado da linha.

— Sou um demônio de palavra. Espero-te no local combi-
nado. Terá tua tão almejada imortalidade, humana.
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Quarto 19 
Para cima e de volta outra vez

Tauan Garcia Gomes

Um conto dedicado, como sem-
pre, a Ela; novamente, ao Rei do 
território do Maine; mas agora 
também a eles e a mim.

 
Roberto Sklodowski quase nunca viajava. Na verdade, ele 

evitava sair de sua cidadezinha no interior de São Paulo, pois 
nas outras cidades nunca se sabe o que se vai encontrar. Pontes 
elevadas, passarelas muito altas, elevadores panorâmicos, esca-
darias. Só de imaginar, ele sentia uma lenta gota de suor gelado 
escorrendo pelas costas.

Em 2013 ele deixou de receber o prêmio que ganhara no 
sorteio de natal da Associação Comercial da cidade porque a en-
trega ocorreria em um palco de três metros de altura montado no 
centro da cidade.

A maioria dos medos — fobias na verdade — tinha origem, 
ele sabia, em traumas e sustos da infância, era assim com a coul-
rofobia da sua prima Ester, por exemplo. Ele não conseguia, en-
tretanto, rastrear a origem de seu pânico; pelo que sabia, sempre 
sofrera de profunda aversão a alturas, por menores que fossem.

No último inverno, entretanto, percebeu que seu medo ha-
via atingido um patamar incapacitante. Ele tivera de ir à agência 
o Banco do Brasil da cidade vizinha, pois a usual fora explodida 
em uma tentativa (bem-sucedida, é claro) de assalto. Depois de 
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fazer sua transferência e sacar o que pensava ser sufi ciente para o 
mês, ele se dirigia à saída quando foi acometido pelo pior ataque 
de sua vida.

Por alguns minutos, vira-se congelado, com difi culdade 
para respirar, se mover ou mesmo pensar. Tudo por causa da 
vista da calçada logo abaixo, fora do banco, a sessenta centíme-
tros de altura. Na entrada do banco, três degraus separavam a 
calçada da porta de vidro; de dentro, era possível ver toda a rua 
através das paredes envidraçadas da ala externa do banco. Essa 
vista, a simetria dos ladrilhos do passeio logo abaixo, somada à 
rua vazia de uma cidade estranha, foi o gatilho necessário para 
uma crise de suores e vertigens dignas de uma montanha-russa.

Durante alguns minutos, ele se esquecera de onde estava, de 
como sair dali e até de quem era. Sua salvação foi o toque do celu-
lar. A musiquinha estridente o ancorara de volta à realidade, devol-
vendo-lhe a capacidade de desviar os olhos da vista apavorante e 
de retomar a caminhada rumo aos pequenos degraus de salvação. 

Em casa, de volta à segurança do chão fi rme, ele chorou 
como uma criança. Chorou alto e sem vergonha, chorou para ex-
purgar sua inutilidade. Chorou sozinho até adormecer.

Na manhã seguinte, decidiu que venceria seu medo. Ou 
morreria tentando.

O King Edgar Palace serviria como qualquer outro hotel 
de uma metrópole para seu objetivo. Vários andares, em uma 
cidade agitada, onde ele seria um ilustre desconhecido a passar 
despercebido. Nem se dera ao trabalho de refl etir, ao ver o anún-
cio do novo e moderno hotel construído no centro de São Paulo 
sobre os escombros de um velho hotel menor. Concluíra que lhe 
caía como uma luva, um novo hotel para uma nova fase de sua 
vida, livre das amarras do medo e da preocupação.

Roberto não estaria em uma simples viagem de férias, sua 
intenção não era conhecer lugares e pessoas diferentes, tratava-se 
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de uma verdadeira jornada em que buscaria resolver sua vida. 
Não uma viagem de autoconhecimento, ele já conhecia o que ti-
nha que conhecer sobre si. E o principal era o aterrador medo de 
altura que o acompanhara por toda a vida, limitando seus pas-
sos, determinando suas escolhas e assombrando seus pesadelos.

Ele reservara para a segunda quinzena de julho, quando 
estaria de férias e poderia desaparecer à vontade, uma semana 
no quarto dezenove do hotel. No primeiro andar, o mais baixo 
com quartos, ainda assim uma vitória e tanto para ele, se conse-
guisse vencer os dois lances de escada que separavam a recepção 
de seu quarto.

Ele chegou ao hotel no fi m da manhã da quarta-feira, 18 de 
julho, depois de dirigir por cinco horas até a capital. Fez check-in 
e seguiu diretamente para o quarto, dispensando o tour ofereci-
do pelo recepcionista. 

Subir as escadas foi um desafi o completo. Primeiro ele se 
certifi cou de que ninguém estaria parado atrás dele, esperando 
caminho aberto para a subida. Depois, tomou fôlego como se 
pretendesse atravessar a nado uma piscina olímpica. Tremendo 
e agitado como um adolescente rumo à garota dos sonhos, ele 
deu o primeiro passo. Um fracasso total. Mal seu pé direito — e 
tinha que ser o direito — tocara o degrau, fora recolhido e voltara 
fi rmemente para junto do esquerdo. A segunda tentativa foi mais 
efetiva, com uma ajudazinha das mãos que seguraram o joelho 
tiritante. Em seguida, as mesmas mãos conduziram a outra per-
na ao encontro da primeira.

Do alto do primeiro degrau ele parou, segurou-se na 
parede, respirou e enxugou a cascata de suor que escorria do 
rosto. Ironicamente, os degraus seguintes foram mais fáceis, 
embora tão demorados quanto o primeiro. No total ele demorou 
três minutos para vencer 36 degraus, embora ele mesmo não 
tivesse a menor ideia do tempo que gastara na subida. No alto do 
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primeiro patamar, ele não deu a dramática olhadela para baixo, 
seguiu em frente para a segunda etapa daquele primeiro desafi o.

No quarto, inspecionou as acomodações, desfez as malas 
e se deitou para se recuperar da longa viagem e do desafi o de 
subir as escadas. Em nenhum momento pensou em reparar em 
detalhes da decoração do seu andar (apesar de ter achado um 
tanto excêntrico haver um abajur prateado ali), nem mesmo em 
aspectos mais práticos como a localização da saída de emergên-
cia ou de extintores de incêndio. Roberto só conseguia se preo-
cupar com a sensação de segurança — ainda que fajuta — que 
obtivera longe da visão de altura a ser vencida.

Ao acordar, no início da noite, o lusco-fusco paulistano 
invadia a janela do quarto, trazendo a presença da imundice lá 
de fora, a cidade mergulhada em uma crescente escuridão como 
se afundasse em um pântano de enxofre; o doentio alaranjado, 
resultante da dispersão dos moribundos raios solares pelo ar 
saturado de fuligem e óxidos de carbono, mesclado com o sufo-
cante cinza da noite vindoura, parecia invadir o cômodo como 
uma presença material.

Da cama, ele podia vislumbrar o telhado sujo e encrostado, 
como o casco cheio de cracas de um velho navio, de uma casa 
logo além da cerca de arame laminado do mudo do hotel. Ele 
podia ver uma pomba de olhar cínico o encarando de baixo para 
cima, encarapitada na cumeeira do telhado.

Ocorreu-lhe, primeiro, o rompante de enxotar o odioso 
animal. Mal se levantou da cama, foi acometido por uma tontu-
ra súbita de compreensão. Não podia o animal olhá-lo de baixo 
para cima, postado no ponto mais alto do telhado da casa vizi-
nha ao hotel, subindo a rua. Estando no primeiro andar, no má-
ximo olharia de frente; de cima, mais provavelmente. 

E ele estava mesmo no primeiro andar. Ou não? Ora, sim! 
Ainda o atormentava a fadiga nas pernas mais em razão da 
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tensão do que pela subida de dois lances de escada. Apenas dois 
lances de escada.

Quando a pomba alçou voo, a ideia de estar solto no ar, 
acima do telhado de uma casa, como a ave agourenta sugeria, foi 
forte demais para ele, que caiu de volta na cama, zonzo de medo 
e surpresa.

Ao bater na cama e abrir os olhos, Roberto percebeu que 
não era fi nal, mas sim meio de tarde. O sol invadia o apartamen-
to do hotel, inundando de luz toda a parte leste do quarto. Da 
janela, não era possível ver a casa vizinha, mas a piscina do hotel, 
pouco abaixo do nível de seu apartamento.

Culpando seu engano constrangedor pelo cansaço e pelo 
estresse de estar em um ambiente desconhecido, ele resolveu to-
mar um banho antes de sair para a cidade. Separou na mala a 
roupa que usaria, fechou a cortina que dava para a área de lazer 
do hotel e foi ao banheiro.

Dois programas não podiam ser perdidos em São Paulo: 
uma visita à Pinacoteca e um pulo no Conjunto Nacional. Duas 
pérolas em meio à imundice da metrópole odiosa.

Ao contemplar a arquitetura rústica da Pinacoteca, uma 
obra de arte em si, ele praticamente se esquecia de seu pavor 
de altura e conseguira visitar quase toda a exposição, evitando 
apenas as partes do segundo andar em que teria visão livre do 
pátio interno do primeiro. O acervo permanente já era de tirar o 
fôlego, mas a exposição de Nelson Leirner fi cara em sua cabeça 
mesmo no percurso de carro, no começo da noite até a Avenida 
Paulista. Lá, antes de entrar na livraria, ele resolveu adiantar seu 
jantar com sanduíche e suco natural na lanchonete que fi ca na 
esquina do Conjunto, uma das mais apertadas da cidade, mas 
também uma das melhores.

Na livraria, mesmo se restringindo ao primeiro piso, ele 
tinha acesso a uma quantidade imensa de livros, títulos sufi cientes 
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para mantê-lo ali, entretido por horas, até ser, praticamente, 
expulso na hora de fechar, com uma sacola cheia de livros e a 
carteira razoavelmente mais leve.

De volta ao hotel, vencido o desafi o diário da escada, seu 
pensamento era um só: dormir. Mal se permitiu uma ducha an-
tes de fechar a cortina da janela do quarto e dormir o sono dos 
justos.

Na manhã seguinte, acordou sobressaltado com o incon-
fundível som do rotor de um helicóptero passando rente ao seu 
quarto. Da cama Roberto apenas vislumbrou o vulto da máqui-
na, que passou a poucas dezenas de metros de sua janela, contra 
a claridade matinal que entrava pelo vidro.

Embasbacado, imaginando como um helicóptero poderia 
voar tão baixo e tão perto do prédio do hotel, ele nem se ques-
tionou se havia ou não fechado a cortina antes de adormecer. 
Ao levantar-se da cama e estender a mão para puxar o pano e 
afastar a luminosidade indesejada, ele se encontrou encarando 
a escuridão. Ainda sonolento, ele percebeu que não era manhã, 
e que o barulho que ouvira devia ter sido uma moto a acelerar 
na rua. Enquanto fechava novamente a cortina, espiou a piscina 
lá embaixo, fazendo-se o desafi o de encarar a vertigem contem-
plar o refl exo da lua nas águas da piscina por pelo menos um 
minuto inteiro. Mas não podia ver nada, absolutamente nada de 
sua janela, era como encarar a mais absoluta escuridão. Aliviado 
por não ter de contemplar o chão quatro metros abaixo de si, ele 
voltou para a cama e se aconchegou ao seu edredom. Nada me-
lhor do que dormir tranquilo e seguro debaixo de um edredom 
pesado com o ar-condicionado ligado no máximo.

Na manhã seguinte, no salão do restaurante do hotel, ele 
encheu dois pratos e três xícaras com o que considerava sufi cien-
te para um homem começar o dia: uma farta porção de ovos me-
xidos, duas boas colheradas de bacon tostado, pão com geleia, 
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croissant com presunto e queijo fresco, coalhada com mel, café 
forte, iogurte de morango e suco de pêssego.

Sua mesa, a única vaga no salão, e isso era apenas um pro-
blema menor, aliviado pela quantidade de comida que lhe faria 
companhia, fi cava de frente para a janela que dava para a piscina 
do hotel. Estando praticamente embaixo de seu próprio quarto, 
ele poderia ter reparado na casa que pensara ter visto na tarde 
anterior, logo depois dos muros do hotel, rua acima. Entretanto, 
conseguiu reparar apenas na árvore que sombreava parte das es-
preguiçadeiras no pátio abaixo, mesmo assim apenas depois que 
acabara de comer e esperava esfriar sua segunda xícara de café. 
Era uma antiga fi gueira, como as que havia na praça central de 
sua cidade, e alcançava fácil os doze metros de altura. Na copa 
da árvore, frondosa e de um verde profundo, sabiás e maritacas 
revoejavam barulhentamente.

De volta ao quarto, ele começou a planejar o dia que teria 
pela frente, um passeio de metrô seria o teste fi nal, desafi ar as 
sucessivas escadas rolantes teria que fi car para outro dia. Para 
aquele dia, uma caminhada matinal pelo Jardim Botânico, almo-
ço no mercadão e à tarde o Museu de Arte Contemporânea da 
USP.

Ao regressar ao hotel, no período entre a tarde e a noite da-
quele dia, suado, empoeirado, com o zumbido do trânsito cinze-
lando no ouvido, com os músculos a reclamar, ele só conseguia 
pensar em pedir uma pizza, tomar um banho e dormir por onze 
horas seguidas. 

Colocou a banheira para encher com a mais quente das 
águas, fechou a janela e a cortina do quarto e ligou para a pi-
zzaria. Esperou a pizza assistindo à TV, deixando três neurônios 
morrerem a cada minuto assistido do Brasil Urgente. Quando a 
recepção avisou que chegara a encomenda, ele mandou subir, 
recebeu, pagou e correu para o banho, tirando as calças enquanto 
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equilibrava a pizza quente na mão esquerda. Deixando-a apoiada 
na cômoda ao lado da janela, foi para o banho.

Poucas coisas são tão relaxantes quanto um banho quente 
depois de um dia de muita atividade. Roberto relaxou a ponto 
de fi car com os músculos retardados, com pouco controle efeti-
vo, e acabou escorregando ao sair do banho. Além do susto e da 
vergonha, ele bateu fortemente com a cabeça na louça da banhei-
ra. Desprevenido e desatento, tentando reagir graças ao fl uxo de 
adrenalina, mas ainda fatigado, foi desajeitado e mergulhou três 
vezes antes de conseguir se pôr sentado na banheira, livre da 
sensação de iminente afogamento.

Com calma e sem pressa, ele conseguiu sair, sentar-se no 
vaso e enrolar-se na toalha. Enxugou-se pensando em tudo o que 
acontecera em menos de um minuto. Tudo resultado exaustão e 
do ambiente desconhecido, quase hostil.

No quarto, enrolado em um roupão comprido e macio, pe-
diu um pouco de gelo ao serviço de quarto, pensando em evi-
tar um galo na parte de trás da cabeça. Mal havia recolocado o 
telefone no gancho, bateram na porta. Era a loura de aparência 
efi ciente que ele já vira de relance na recepção. Ela lhe estendia 
uma toalha enrolada em gelo com uma mão e consultava o reló-
gio no outro braço.

— Mas já...? — começou Roberto quando percebeu que não 
esperava que o gelo viesse enrolado em uma toalha. Como se ela 
soubesse que ele caíra. 

— Melhor colocar isso na nuca rápido, se não quiser um 
belo galo te acordando pela manhã — respondeu ela, movendo 
e deixando de lado o próprio relógio, mirando-o nos olhos com 
uma intensidade incomum.

— Sim, eu...
— E se eu fosse você, fecharia aquela janela também. Será 

uma noite fria — agora ela voltava a verifi car as horas.
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— A janela? Mas eu... 
No tempo que ele gastara para confi rmar que a janela esta-

va de novo aberta, ela se afastara e já virava pelo corredor.
Depois de trancar a porta atrás de si, ele fechou a janela e 

puxou as cortinas, já segurando o gelo na nuca. Deitou-se um 
pouco, de bruços, com o gelo equilibrado na cabeça, e acabou 
cochilando. Acordou com a desagradável sensação de uma gota 
gelada lhe escorrendo pelo pescoço.

Sentado na cama, comeu metade da pizza assistindo a um 
telejornal. Quando ia começar uma novela, ele desligou a televi-
são e guardou o resto do jantar no frigobar. Ao fechar a porta do 
banheiro antes de se deitar, percebeu que a cortina estava aberta. 
Ele não se lembrava se a havia ou não fechado antes, mas pensou 
ter visto algo de fora de sua janela, uma fi gura que lembrava 
um morcego com chifres. Ao chegar mais perto da janela, nem 
se lembrou de procurar o estranho animal; pontos luminosos se 
moviam no chão lá embaixo, como pequenas lâmpadas de LED.

Forçando um pouco a vista, era possível perceber que as 
luzes eram diferentes, umas mais alaranjadas e imóveis, outras 
amareladas ou azuladas, se movendo em fi la dupla ou em linhas 
perpendiculares. Era como olhar para a maquete de uma cidade 
à noite. Com sua iluminação pública de lâmpadas de vapor de 
sódio, e os carros, velozes, pelas ruas e avenidas. 

Chocado com a possibilidade de ter uma vista daquelas, 
que implicaria uma altura inconcebível para um acrófobo, Ro-
berto afastou-se, tropeçou nos próprios pés e caiu, batendo no-
vamente a cabeça. Dessa vez, pela força da pancada ou pela re-
petição, ele desmaiou.

Horas depois, acordou, zonzo, com ânsia e visão turva. 
Sentado no chão, arrastou-se até o frigobar e bebeu dois goles 
de água gelada muito rapidamente. Vomitou-os de pronto. Na 
verdade não vomitou, porque a água não chegou a alcançar o 
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estômago. Apenas devolveu a água, no chão. Respirou profun-
damente e bebeu mais uma vez da garrafa, agora devagar e em 
pequena quantidade. Três goles acovardados foi tudo o que ele 
se permitiu antes de depositar a garrafa sobre o criado ao lado da 
cama e se apoiar nela para levantar.

Sentado, colocando a cabeça em ordem, ele se lembrou da 
segunda queda e de seu motivo. Com algum esforço, manteve a 
calma e procurou com o olhar a maldita janela. As cortinas fecha-
das zombaram dele por uns trinta segundos até ele se convencer 
a se levantar. Caminhou até a parede, arrastou uma cadeira para 
se apoiar e separou os tecidos debochados com violência.

A única luz que viu foi a que era refl etida pela piscina. As 
sombras da fi gueira e das espreguiçadeiras completavam o qua-
dro de absoluta normalidade.

Atordoado, Roberto fechou a cortina e enfi ou-se na cama, 
dolorido no corpo e no ego, desconcertado e um pouco ame-
drontado, querendo apenas estar de volta a sua casa.

Ao acordar na manhã seguinte, sem a menor noção de tem-
po, ele não conseguiu planejar seu dia, não pôde se lembrar de 
que dia da semana era, nem teve apetite para ir procurar café da 
manhã, só fazia imaginar o que poderia ser a fonte do estranho 
uivo que ouvia. Baixo, sussurrante e constante. 

De pé, rente à cama, uma sensação de instabilidade se 
acometeu sobre ele. Parecia que estava suspenso em uma pla-
taforma ligeiramente oscilante, como se mal fi xada ao chão. Na 
verdade, ele quase sentia o quarto sacolejar no ritmo do vento. E 
era vento o que ouvia. Mais que ouvia, sentia. Não era apenas o 
som que invadia o quarto; uma impressão de frio, de mobilida-
de, dominava-o.

Tendo sua atenção atraída para a cortina que pareceu sa-
cudir por um instante, ele pôs-se em lento movimento em dire-
ção à janela, antevendo a visão dantesca que teria ao contemplar 
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o vazio abaixo de si. Passo a passo, cada passo tão inconstante 
como foram os primeiros, escada acima, ao chegar ao King Edgar 
Palace, ele se aproximou da parede, ouvindo apenas o uivo do 
vento e o pulsar do próprio sangue circulando. Abrir a cortina foi 
como assistir a sua mão mover-se por vontade própria, branca e 
suarenta, em direção ao tecido e ao vazio.

Através do vidro, a piscina, a fi gueira e os hóspedes do ho-
tel. Nada de vento anormal, de altura desmedida nem de queda 
certa.

Aquele barulho infernal existia apenas em sua cabeça. 
Chega!
Roberto não aguentava mais aquele pesadelo. Iria embo-

ra imediatamente. Jogou as roupas na mala, misturando roupas 
limpas com roupas sujas, sapatos com cuecas. Sairia dali nem 
que fosse só com a roupa do corpo.

Com a mão na maçaneta, a mala parada ao lado, o sopro 
do vento ainda no ouvido, ele lançou um último olhar raivoso 
ao quarto. Na cama, a barra do lençol oscilava em um balé ca-
denciado com o vento. Com os joelhos fraquejando, olhou pela 
janela e viu o azul do céu, provocante, acima da copa da fi gueira. 
Cerrou fi rmemente os olhos. Acima da copa da fi gueira? Acima 
dos doze metros da imponente árvore ancestral?! Do segundo 
andar de um hotel comum?

Ao reunir coragem e olhar novamente, não pôde mais ver 
as folhas verdes da árvore. Inclinando o corpo para frente, sem 
largar a maçaneta, ele ainda conseguiu ver um relance de verde 
se afastando para baixo. Essa foi a gota d’água. Apavorado, ele 
puxou com força a porta, e quase se projetou abismo abaixo.

Descobrira a origem do vento. Ele não vinha de fora do 
hotel, pela janela, mas do corredor. Ou de onde uma vez houve-
ra um corredor. No lugar do carpete vinho, agora havia pedras 
despenhadeiro abaixo. 
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O corredor mantinha suas dimensões originais. Ainda ter-
minava em uma curva cinco quartos à frente, e a porta do eleva-
dor ainda o encarava, alguns metros através do penhasco recém-
-instalado.

Mal conseguindo raciocinar, ele bateu a porta, trancando-
-se no quarto novamente. Com as costas apoiadas na porta, ele 
escorregou em direção ao chão, dando vazão ao desespero na 
forma de lágrimas. Soluçando, com a visão turva, ele olhou ao 
redor em busca de uma saída, mas só o que viu foi o mais odio-
so dos meios de transporte inventados pelo homem, um Boeing 
747, impossivelmente voando rente ao seu quarto, em altíssima 
velocidade.

O aberrante absurdo da situação o convenceu de que tudo 
não passava de uma ilusão ou uma alucinação derivada de uma 
concussão resultante das pancadas que sofrera na noite anterior. 
Usando a parede de apoio e a maçaneta de suporte, ele se colo-
cou de pé, enxugou o rosto e abriu a porta novamente, decidido 
a não enxergar o abismo e abandonar o maldito hotel.

A única resposta que obteve foi a do vento abissal, ainda o 
ameaçando, ainda o chamando.

Se era apenas uma ilusão, ele poderia pôr a mala no corre-
dor que a veria fl utuando acima do penhasco inventado por sua 
mente. Rindo como um demente, ele jogou a mala em direção 
ao que deveria ser um macio carpete e a assistiu despencar asso-
biando em direção às nuvens que serviam de falso fundo ao seu 
abismo.

— NÃÃÃÃÃOO!! — gritou o homem que assistia desapa-
recer sua última esperança.

Como se respondendo ao chamado do desespero, o eleva-
dor abriu com um clique metálico, iluminado, seguro e convida-
tivo.

Será que ele conseguiria alcançá-lo? 
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Precisaria saltar sobre uma altura incalculável por quase 
dois metros. Se falhasse, seria uma queda em direção à morte cer-
ta. Se fi casse esperando, poderia enlouquecer ali, sozinho, no alto.

Tomando distância até o meio do quarto, ele correu em di-
reção à porta, e se acovardou, parando dois passos antes de onde 
deveria saltar. Sentindo o coração batendo quase por fora de sua 
camisa, ele voltou ao centro do quarto, tremendo com o mais 
intenso pavor que já sentira, ele se deixou inundar de adrenalina 
e voltou a correr. Dessa vez, o pavor de defi nhar à beira daquele 
precipício venceu o pavor de cair e ele pulou. 

O salto pareceu demorar duas horas. Duas horas em que 
ele tinha apenas o vazio sob seus pés, o vento irritando os olhos e 
o medo circulando por seu sangue como um hormônio adicional.

Em determinado momento, ele teve certeza de que havia 
tomado pouco impulso. Que não alcançaria o elevador nem esti-
cando os braços. Talvez batesse com a cabeça meio metro abaixo 
de onde mirara. Isso seria uma bênção, ele desmaiaria e não teria 
de ver todo o resto da queda em direção à morte.

Mas, menos de um segundo depois de ter deixado o piso 
do quarto, ele caiu no chão do elevador, que imediatamente fe-
chou suas portas com outro clique metálico. 

Roberto fi cou ainda deitado de barriga no chão por uns 
bons três minutos até sentir que tinha forças para se levantar. 
Somente ao olhar para as portas do elevador, ele compreendeu 
que ainda não estava em segurança. Ainda não pisava sobre terra 
fi rme.

No painel onde deveriam estar os botões dos andares, ha-
via apenas um botão, sem número ou letra. Apenas uma seta ver-
tical apontando para cima. Para cima.

Despido de qualquer esperança ou conforto, certo de que 
não poderia refazer o salto de volta ao apartamento sem uma 
distância para correr pegando impulso, ele apertou o botão.
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Mal se lembrava das aulas de física da escola, mas tinha 
certeza de que era inércia aquela força que sentia pressionan-
do para baixo. A seta não mentia, ele estava se deslocando para 
cima, em alta velocidade.

Passado um tempo que ele teria medo de calcular, se tivesse 
presença de espírito para tanto, o elevador parou silenciosamen-
te, mas não abriu as portas como era de esperar. Em vez disso, ao 
parar, iluminou o botão de abrir as portas, como se perguntando 
se Roberto tinha coragem de abri-las e descobrir aonde chegara.

Com a respiração presa, ele o fez. Fechou os olhos, entre-
tanto, antes de poder visualizar nada devido à claridade que in-
vadia a penumbra do elevador mal iluminado.

Ouvindo vozes baixas, contidas, mas certamente humanas, 
ele arregalou os olhos e contemplou o saguão do hotel. Sem hesi-
tar, ele disparou em corrida, pulando a catraca que impedia aces-
so aos elevadores do King Edgar Palace e correu pelo saguão, 
sem reparar no sorriso discreto da jovem loura, ainda de preto, 
por detrás do balcão da recepção. Correndo com toda a veloci-
dade que podia, usando cada reserva de energia que ainda lhe 
restava, ele deixou o hotel, repetindo em sua mente que nunca 
mais voltaria a um hotel!
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Quarto 38 
A Última taça

Suzy Hekamiah

Diante do tempo, o músico e seu trabalho.
A claridade do monitor era tudo que tinha na sua frente no 

quarto 38 do terceiro andar do edifício KING EDGAR PALACE, 
o editor em branco signifi cava um lapso de criatividade, o cur-
sor piscava ansioso por mais uma função, ele não sabia qual se-
ria a próxima palavra para digitar. Tomou mais um gole de café 
amargo, checou as luzes e a música que o apoiava. Não estava 
imerso na nova composição, ela jazia em sua mente.

 A última palavra mente da primeira estrofe chamava outra 
que ele não soube explicar o que era. A métrica da letra sumia em 
outra direção. Deu branco! O jeito foi abrir a janela e sentir o ar 
fresco que entrava, tocava sua face e permitia ser parte do corpo 
do artista.

Ainda inquieto, virando o pescoço de um lado para ou-
tro, sentindo o estalo de suas juntas, fechava os olhos e tentava 
buscar alguma inspiração dentro da sua alma. Era horrível não 
ter onde pisar pela falta de criatividade. Voltou ao seu posto de 
trabalho, enquanto não surgia um pulso do Romantismo do velho 
compositor. 

No caderno ao lado, havia um cronograma para todo o 
novo álbum que estava disposto a compor e uma vasta lista de 
palavras que deveria incluir, porém algo estava faltando para co-
locar tudo em prática nas melodias. Sua pesquisa acelerada pelo 
oculto apimentaria aquele novo trabalho e em sites e mais sites 
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buscava informações misteriosas sobre a maldade humana. Esta-
va possesso e muito cansado. O jovem músico de trinta anos, que 
fora reconhecido internacionalmente por suas composições em 
trilhas sonoras de comerciais, fi lmes e jogos, se sentia esgotado. 
Estava cansado.

Inerme. Perante sua mente, o mundo lá fora tinha virado 
névoa. O Universo fora um grande jogo das sombras até ele pe-
gar mais café. 

Os ventos noturnos na casa, oriundos da janela que deixara 
aberta, o agraciavam até sua ida à cozinha. Havia uma questão 
importante em aumentar o nível de cafeína em seu organismo, 
esse ato o deixara acordado para escrever.

Da máquina de café na pequena copa do quarto até sua 
mesa de trabalho, apenas alguns passos.

Vindo de Los Angeles, seus dias eram negros, o que o 
mundo enxergava como a cidade da fantasia era uma cidade 
fantasma presa a status, aluguéis caros e onde muitos vivem de 
aparência e contas atrasadas. Os lugares eram bonitos e as coisas, 
acessíveis, o que fazia com que muitos mostrassem mais do que 
tinham. Mas é só isso. Muitos eram presos em seus corações e 
no fi m todos se tornam donos de corações de gelo. De qualquer 
forma, faziam bem ao célebre músico, Pietre. Seu sonho hollywoo-
diano o levara àquele fatídico hotel em São Paulo onde a mente 
desvanecia para uma cultura completamente urbana para o ame-
ricano que via no Brasil um escapismo, a mudança fora de seu 
país e na expectativa de absorver os ventos daquele famoso hotel 
trouxe bons frutos e ele gostava disso. 

No quarto, além da caneta prateada com as iniciais AD, 
apenas um item de decoração: uma lâmpada. O objeto dourado 
estava um pouco empoeirado, fazia jus à clássica cena de que to-
dos que a possuem devem esfregá-la e assim fez o gesto, antes de 
voltar ao seu quarto, desejando: Que meus desejos mais profundos 
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se tornem realidade, todo ritual apenas para não perder o costume 
de um clichê tão atemporal do folclore árabe. Deixou-a sobre a 
mesa, ao lado de lindos tecidos que comprou no mercado cen-
tral durante o dia no centrão da calorosa São Paulo. O fato de 
distração e a cafeína já davam novos ares para seu ócio, como se 
tivesse mergulhado em água fria e limpado o ambiente cerebral 
para novos pensamentos.

Voltou ao trabalho.
A pesquisa sobre as melodias que deveria incluir em sua 

nova trilha sonora para um famoso fi lme épico de deuses egíp-
cios continuou por mais algumas páginas web, até voltar às li-
nhas do documento e seguir com o destino do personagem — no 
roteiro do fi lme um artista preso por uma maldição. Porém, algo 
ainda estava confuso. Parou os dedos sobre o teclado para pen-
sar cuidadosamente em como redigiria o emaranhado de pala-
vras dentro de sua cabeça para descrever os sentimentos do fi lme 
em sua composição.

Sob um novo ano escuro e a Lua Negra lá fora, ele conti-
nuou suas pesquisas para oferecer cor aos seus escritos sobre pos-
sessão demoníaca. Acontece que a cada verso em latim ou hebraico 
que lia, ele se conduzia às profundezas dos feitiços, sem nem 
mesmo imaginar. Seus olhos refl etiam as imagens de Satã dos 
arquivos e, se alguém reparasse em suas pupilas, era possível ver 
o Inferno em movimento. Ele não percebera, estava afoito por 
colorir sua criatividade com tanta informação histórica. Imerso. 
Intocável. Maligno.

O quarto 38, redecorado pelo hóspede, estava repleto de 
miniaturas de personagens de fi lmes e desenhos animados, mol-
dava a fi gura do esquisitão que tentava escrever algo naquela 
noite sob o céu paulistano. Diante dos ares da madrugada, seu 
quarto localizava-se como um buraco no céu. 
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 O tempo é astuto de maneira peculiar. Funciona como um 
buraco negro e só temos realmente a noção dele, porque sabemos 
que existe o fi m. E, junto dessa sensação para terminar o pará-
grafo, suas costas começaram a pesar. Os olhos lacrimejaram e 
uma inquietação, juntamente com um calorão, o fez olhar para 
todos os lados. Sentia-se vigiado, de repente. Sentia-se só com 
mais alguém.

Focou nas imagens da pesquisa, algo estava por lá. No edi-
tor, o cursor continuou a seguir em frente, digitando palavras e 
mais palavras sem pausa, uma inspiração profunda era liberada 
e de forma instigante, se não fosse um detalhe, não era ele que 
estava escrevendo aquilo! Suas mãos estavam imóveis sobre o 
teclado e sem comandarem a máquina. Pietre bateu duas vezes 
em seu computador, considerando algum problema tecnológi-
co, mas foi em vão. Cada letra estava sendo digitada por algum 
pensamento forte. Eis a citação do que aparecia em seu monitor:

Tempo árduo de uma maldição, sem tempo para acabar com elas, 
os amaldiçoados são escolhidos por sua força, por seu coração. O que 
existe lá fora, a Ciência ou as Religiões, não poderão explicar. É algo que 
se confunde. O elo entre as almas e o demônio descansará sob a areia 
desse lugar. Não há nada que possam fazer quando o medo tomar con-
ta da ambição dourada, quando os olhos lerem as palavras do espírito. 
Considera-te amaldiçoado.

As misteriosas palavras o carregaram para longe e tudo o 
que raciocinava se tornava confuso. De repente, aquele quarto 
era estranho.

A noite no seu auge.
O ar que respira está mais quente, suas traqueias sentem o 

calor aquecer os pulmões e, assim, respirar se torna mais difícil. O 
homem desorientado balança a cabeça para todos os lados e julga 
estar com sono, sonhando acordado toda a sensação estranha 
que vivera até aquele momento. Ele caminhou pelo ambiente, 
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seus passos contaram um, dois, três, e ele parou para um gole de 
café, a próxima sequência contou: um, dois, três, quatro, surpresa! 
Algo o acompanhava no tempo do caminhar, mas foi descoberto. 
Ele suspirou e se engasgou com a bebida quente, alguém estava 
no quarto, alguém além dele! Pelo menos, era o que pressentia. 
Correu para debaixo da mesa, suspirou feito louco, muito 
ofegante, tremendo com a xícara na mão, o café quente saltava 
para seus joelhos e ele nem se importava, bastava proteger os 
seus olhos com os óculos. 

Muito medroso para quem escrevia temas sombrios. O 
medo nem sempre reprime, mas mostra nossa verdadeira face. 
E, naquele momento, ele não conseguia se controlar, como um 
tipo de fobia social por estar sendo vigiado. Então, percebeu que 
uma densa fumaça foi pairando, tomou todo o ambiente com a 
fuligem, o princípio de incêndio não fora normal e o desespero 
se tornou uma consequência. 

Cambaleou pelos cantos, ele tentou fugir, as portas se fe-
charam e pequenas explosões acometeram o lugar. Procurou, 
por toda a parte, alternativas para poder se safar, todas elas em 
vão. Os olhos do fogo já o encaravam e ele ansiou para lutar e 
virar o jogo.

Nossos anseios mais profundos precisam ser provocados 
e, assim, Pietre foi provocado por aquela gigante fi gura de fu-
maça e fogo. O monstro exalava gritos e seu hálito de enxofre 
sufocava o rapaz. O grande aspecto de demônio formado pela 
fumaça  com a cauda saindo da lâmpada, o fez entender. Era um 
Ifrit, um demônio conhecido pela cultura árabe sempre à procura 
de vingança. 

Os rugidos do inferno que ouvia misturavam-se com a 
lembrança das maldições que tinha lido. Conhecia a face do de-
mônio, ele teria sido o criador da morte? Ele estava escrevendo 
justamente sobre um escritor possuído em sua história e agora se 



King Edgar Palace

272

lembrava das palavras que pensou quando esfregou a lâmpada: 
Que meus desejos mais profundos se tornem realidade. E então se tor-
nou o amo da própria morte.

Escravo do poder.
O músico fora possuído pela fumaça após seu grito, o 

monstro entrou em sua boca e consumia seu corpo, incendiando-
-o. Em poucos segundos, o homem tão criativo fora tomado pelo 
fogo como se tivesse sido atingido por napalm. 

Escravo do mal.
A pobre vítima do demônio das terras árabes sucumbiu 

em cinzas, enquanto o ser maligno tomou conta do apartamento. 
E no meio da fumaça, uma caricatura chegou com vinho e san-
gue, admirou o trabalho bem-feito enquanto tomava sua bebida 
em uma taça de ouro.

— Esse tinha algo a mais — disse, olhando o conto semia-
cabado no computador de Pietre. Então, sentou e escreveu as úl-
timas linhas:

Diante de um trabalho bem-feito, mais uma alma é entregue ao 
mar de lava e segue para os portões do inferno, enquanto o mandante 
terminou de limpar a casca da vítima e de escrever a canção de fantasia, 
que aqui quem lhe conta as palavras conhece a verdade. A maldição 
muda de lugar em cada tempo e agora, como escravo do poder da morte, 
Ifrit toma o seu lugar na Arte de Pietre, não precisando sair da lâmpada. 
Demônios vivem em quem acredita neles. Toda Arte tem um preço, as-
sim como cada homem. Nenhum artista chega ao auge sem moldar seu 
negócio, alguns suam muito e outros… vendem a alma.
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Quarto 21
Teoria mortal

Willian Sene
 
Algumas teorias são melhores enquanto somente teorias. 

Ao colocar em prática, isso pode cair em chão e causar alguns 
danos. Foi o que aconteceu com Elisa Morris ao tentar provar 
a ideia de que fantasmas não existem e tudo não passa de uma 
mentira utilizada para assustar as pessoas. 

Fazia parte de projeto pessoal, estava escrevendo um livro 
sobre a verdade em que acreditava. Para tanto, iria se hospedar 
em um quarto no King Edgar Palace, hotel conhecido por ser ha-
bitado por fantasmas. Sabia que tudo não passava de artimanhas 
dos funcionários para assustar as pessoas e torná-lo conhecido. 
Conseguiram seu intento e o mesmo era famoso pelas coisas hor-
rendas que as pessoas diziam ver ao passarem uma noite lá.

Logo que chegou, já sentiu a sensação térmica diminuir. O 
teatro já iria começar. Pegou sua chave de número 21 e subiu ao 
seu andar. No corredor, uma menina passava com seu gato. Além 
de tudo, ainda aceitavam animais ali. Um absurdo para ela, que 
tinha alergia aos seres peludos. O seu quarto era bem arrumado e 
o cheiro de desinfetante era forte. Desfez as malas e se deitou um 
pouco para descansar da viagem turbulenta que tivera.

Na primeira noite ouvira pequenos ruídos. Nada que a as-
sustasse, apenas teve que dormir com seus tampões de ouvido. 

Quando acordou, havia pequenas pegadas de lama no 
chão. Nada assustador, embora emburrecedor. Eles não perdiam 
tempo em fi ngir teorias fantasmagóricas. 
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Na sua segunda noite, os barulhos foram fi cando gritantes, 
nem mesmo os tampões adiantavam. Sons de gritos e zumbidos. 
Qualquer computador podia transmitir tais sons. Não conse-
guira dormir, mas não importava. Seu relatório já estava quase 
pronto e poderia ir embora. Fantasmas não existem e pessoas 
tentam criar alusões a isso com barulhos e imagens de fi lmes de 
terror. Tão clichê.

Ao amanhecer, percebeu mais pegadas e manchas do que 
parecia ser sangue. Sobre elas pequenos mosquitos se acomoda-
vam.  Nojento, mas nada assustador. 

Na terceira noite as coisas começaram a piorar. Um mos-
quito entrara em sua boca enquanto dormia. Elisa reparou e o 
cuspiu fora. Porém, ao fazer isso, mais três se infi ltraram. Por 
mais que tentasse, esses não saíam. Engasgara com um deles e 
nisso uma mosquitada adentrara também em sua boca.

Não havia mais espaço livre em sua boca. Seu interior já 
estava repleto desses insetos, fazendo de lá sua moradia. Tentara 
de toda forma expulsá-los, mas, quanto mais tentava, maior era 
o número de mosquitos que entravam. Foram cobrindo seu rosto 
inteiro, deixando marcas por onde picavam. 

Sua energia se esgotara e tentara diversas vezes gritar, mas 
não conseguia nem mexer seus lábios. Estavam doloridos e in-
chados. Seus olhos estavam tampados pelos insetos e nada con-
seguia enxergar, além da escuridão. 

Aquela agonia durou horas. Seu vômito subia e tentava 
sair, porém era interceptado pelos pequenos seres que habita-
vam em sua boca. 

Elisa tentava arrancá-los com as mãos, dando tapas em seu 
rosto. De nada adiantava, seu pesadelo parecia sem fi m.

Demorou mais algum tempo até que desmaiou. Acordou 
depois de duas horas com seu rosto latejando. Levou a mão até o 
rosto e não encontrou nada além de pequenas marcas. Os insetos 
haviam ido embora. 
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Vomitara em seus próprios pés. Em seus restos encontrara 
os vestígios da noite passada, mosquitos apodrecendo em meio 
aos musgos brancos. Apesar de tudo, sua teoria continuava forte. 
Seres sobrenaturais de qualquer espécie não existiam. 

Olhou-se no espelho e soltou um grito de espanto. Seu ros-
to estava todo deformado, olhos inchados e vermelhos, a boca 
em desarmonia. Havia pequenos furos em todos os cantos, sua 
língua adormecida e com cortes verticais. A dor era avassaladora. 

Queria sair o quanto antes de lá e já escrever sobre o que 
continuava a insistir, porém havia prometido a si mesma que fi -
caria cinco dias naquele quarto e iria cumprir. 

Nessa noite ela estava mais esperta. Comprou inseticida 
e usaria caso ocorresse o mesmo da noite passada. Ao entrar no 
supermercado, todos os olhos se viraram para ela. Afi nal, ela era 
a esquisita da vez, o monstro na sociedade. Havia sido humi-
lhante. 

Na quarta noite, aparentemente haveria paz. Mas nem 
tudo é como parece. Dessa vez ouvira vozes, algumas conheci-
das. Uma delas era a de sua mãe, que já havia morrido há dez 
anos.

— Minha fi lha, vamos brincar?
Era aterrorizante. Não havia como ser sua mãe. Elisa esta-

va se sentindo paranoica. Devia ser coisa de sua cabeça, era o que 
tentava acreditar. 

Fechou os olhos mais uma vez e viu o rosto dela em torno 
do seu. Elisa gritou e se sentou. Sua mãe havia sumido. 

Tentou dormir novamente. Sua mente queria lhe pregar 
uma peça. Sentiu um arrepio em sua nuca que percorreu seu cor-
po inteiro. Sentia um leve toque em sua pele, mas nada havia 
além da brisa do vento da janela aberta.

Elisa fi cou alucinada e dizendo coisas sem sentido. Havia 
uma explicação racional para aquilo: ela estava fi cando paranoica. 
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Era isso. Estudara psicologia e sabia que aquilo era sintoma de 
um transtorno traumático. A noite anterior explicava isso.

Ao olhar novamente para o quarto, viu a imagem de sua 
mãe. Ela estava nua e com pedaços apodrecidos sobre a antiga 
pele. Seu cabelo, tão vívido, se tornara uma massa podre de ur-
tigas irregulares. Seu suor se escorria de uma forma desumana. 
Vinha em sua direção e suas pegadas iam deixando sangue. 

Acordou.
Elisa despertara. Era tudo um pesadelo. Nada havia sido 

real. 
Apesar disso sentia o cheiro de podre no ar. Aquele cheiro 

devia ter instigado a se criarem imagens inverossímeis em sua 
mente. 

Na última noite, Elisa tentou retirar da mente qualquer 
imagem perturbadora e tentou dormir tranquilamente. Não ha-
via como ser pior que as noites anteriores. Isso é o que ela achava.

Houve barulhos de batidas. Depois alguns passos rápidos.  
Zumbidos destemidos e ferozes. Abriu os olhos e se deparou 
com diversos seres. Sua mãe estava no meio, como se fosse uma 
líder dos monstros. Havia mais três. Um não tinha os dois olhos, 
havendo um buraco vazio no lugar. O outro era esquelético, uma 
magreza excessiva e com espinhas enormes sobre o rosto, um 
sorriso infeliz se abrindo para ela. Por último havia um de altura 
maior, de pelo menos três metros, com os pés enlameados e uma 
faca ensanguentada na mão. 

Os mosquitos foram crescendo e assumindo tamanhos ir-
reais. Seus zumbidos fi caram mais altos e irritantes. 

Todos vieram em sua direção. Ela tentava lutar contra isso. 
Dizia a si mesma para acordar, que aquilo não era real. Porém 
era e não parecia pretender acabar. 

Eles a puxaram com força, destrocando seu braço com dor. 
Sua mãe puxou seu cabelo com força, arrancando-o do couro 
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cabeludo. Elisa gritou de dor. E a dor era real, aquilo estava 
acontecendo. 

Fechou mais uma vez os olhos. Haviam sumido. Tranqui-
lizou-se um pouco, porém logo todos os seres reapareceram em 
sua frente, do nada. Eram seres sobrenaturais. Não havia nega-
ção para aquele fato. Ela iria morrer. Ela queria morrer. 

Os mosquitos gigantes lhe davam picadas doídas. Uma lhe 
atingiu o estômago, causando uma dor lancinante. Outro atingiu 
seu cérebro, abrindo um buraco na cabeça, fazendo jorrar sangue 
sobre ele.

O gigante enlameado lhe acertou uma facada no peito e 
uma em suas pernas. Seu sangue se espalhava por todo o quarto. 
Tentava gritar, mas não saía som nenhum. 

O esquelético veio e lhe deu um beijo terno. Desejou-lhe 
boa noite e um bom fi m de vida. 

Cinco anos se passaram e Elisa nunca se esqueceu de como 
sobreviveu a tudo aquilo. Embora não se considerasse viva. In-
ternou-se em um hospício e todos os dias tinha pesadelos com o 
ocorrido. Sua mente nunca teria paz. Sua teoria não tivera êxito. 
Seres sobrenaturais existem e podem causar danos, tanto físicos 
quanto emocionais. E no fi m da noite há sempre uma visita, à 
qual Elisa recebe com gritos ensurdecedores de agonia. 

— Minha fi lha, vamos brincar?
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Quarto 195
Titi Bucareste

Deco Farnesi

Estirado numa cadeira no corredor do 19º andar, Antônio 
dos Santos se sente um trapo. A cabeça latejando, apalpa os olhos 
em busca de lucidez. Firmando as vistas, enxerga algo reluzen-
te na mão direita. Ao piscar, gotas de chuva coloridas de cinza 
percorrem com vida própria, fazendo escorrer seu rímel. Retesa 
os músculos das coxas, percebendo trajar um vestido ensopado 
de chuva. Ergue a mão esquerda, deparando-se com um papel 
de carta amassado. Na mão direita, uma garrafa de Rémy Martin. 
Plena de si, Antônio dos Santos, ou Titi Bucareste, lembra apenas 
que tinha o King Edgar Palace como lar residencial.  

Ergue-se cambaleante até o quarto. Tenho de terminar o li-
vro... Que dor estomacal é essa..., pensa. Escorando-se como pode 
pelas paredes do corredor, busca as chaves do quarto apalpando 
o corpo. Mas traz consigo só a carta e a luzidia garrafa. Sim, agora 
lembro... O pastor Diocleciano me deu esta bebida. Retrocedeu como 
pôde os últimos acontecimentos. Chuva torrencial, carta... do meu 
fi lho Flávio de Moro! Olhando o chão, nota um halo de chuva for-
mado por sua voluptuosa presença molhada. A poça refl ete a ja-
nela ao fi nal do corredor, momento em que nota algo passar bem 
rápido. Uma fi gura diminuta e alada, lembrando um hominícola 
de asas. Olha diretamente para a janela, mas nada vê além dos 
fortes pingos de chuva desnudados por ocasionais relâmpagos.

Felicita-se com o conhaque descendo até o estômago sem 
agredir as mucosas. Percebe a porta do quarto entreaberta e 
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treme. O pequeno e indefeso Antônio dos Santos dos açudes secos 
de Cabaceiras ressurgia nesses momentos. Época em que sofreu 
um quase aleijão por seu pai Abadiel. O agricultor perseguiu 
Antônio ao descobri-lo rindo como uma hiena e empapuçado 
de mel corpo afora, deitado na cama do agricultor Geraldo 
Meleiro. Conseguiu escapar da maioria dos golpes do pai, o qual 
o atacou com um pedaço de caibro. Sua bacia acabou trincada e 
nunca mais recuperou bem os movimentos. Foi resgatado pelo 
Conselho Tutelar cheio de feridas pustulentas. 

Hoje não. Blogueira, Titi defendia a ideologia de gênero 
radicada de início na Paris do Leste. Lá acabou gerando seu nome 
artístico. Iria encarar o quarto com sua consagrada coragem. 
Vazio. Percorre com o dedo indicador o bordo da escrivaninha, 
como a fi rmá-la como o futuro entreposto do rebuliço neuronial. 
Seu futuro romance trans era repleto de amores, tanto do show-
biz quanto do submundo pérfido. Sentia-se o arquétipo do Deus 
Janus, com facetas desenvoltas para diversos mundos. Descalça 
sobre o carpete, dá talagadas na garrafa de conhaque. Seu note-
book multicolorido a aguardava na escrivaninha, o beneplácito 
cursor piscando. Assenta-se na poltrona para ver se as ideias vêm 
fartas; mas a única abundância é a de sua robusta fi gura na tela 
preta. Somado à raiva por mal caber na poltrona estreita, lembra-
-se da blusa molhada e explode em ira, rasgando-a. Levanta-se 
abruptamente da poltrona, momento em que ouve sons de lamú-
rias misturadas aos de arranhões. 

Olhando para a janela do 195, percebe estar sendo observa-
da por um ser disforme e cancerígeno. Está ladeado por criatu-
ras engatinhantes lembrando bebês, também disformes. Possuem 
conformação craniana rachada, de cuja abertura escorre massa 
encefálica. Os bebês rascam as unhas nas paredes e emitem sons 
lembrando vômitos. A criatura voluptuosa tem o olhar penetran-
te, com crateras pelo corpo lembrando feridas pulsantes. É como 
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olhar o interior de um jenipapo podre partido ao meio. Agoniza de 
dor por conta da saída dos bebês néscios. De posse de um pedaço 
de vidro, a criatura corta a própria barriga numa surpreendente 
cesária. Agonizante, passa a desferir socos nas paredes. Isso causa 
a queda sôfrega da maioria dos bebês. Dois dos recém-nascidos 
saem da barriga envoltos nos órgãos internos da criatura-mãe.

O ser então prossegue sua via crucis prédio acima. Parte do 
que parecia seu bucho estava exposta pela cloaca. Os órgãos in-
ternos eram arrastados como um saco aberto de estopas. Outros 
dos pequeninos correm até a abertura da janela aos berros. Titi 
alcança a janela basculante, soltando-a violentamente no batente. 
Frente a frente com os bebês, nota a massa encefálica da cabeça 
malformada de um deles derramar-se sobre a face de outro. O 
bebezinho sorvia o produto orgânico com gosto. As pancadas da 
janela esmagam a mão de um deles decepando pequenas garras. 
Um rugido mais afastado com tom de comando é ouvido. Os 
bebês remanescentes direcionam os olhares para o alto do pré-
dio. Seguem então a trilha de sangue, órgãos internos e placenta 
deixados pelo ser. Após travar a janela, Titi resolve ir até o ba-
nheiro. Pouco se lembrava além de ter aparecido encharcada e 
desnorteada no hotel.

TOC! TOC! TOC!
— Tá aberta! — grita Titi. 
Um homem alto irrompe no interior do quarto pela porta 

entreaberta. Calçando botas negras com pontas de aço, camisa 
jeans tingida de preto com silkados brancos, barba de costeleta 
lembrando Wolverine e cigarro no bolso direito da camisa. Pos-
suía duas enormes verrugas na face meio ocultas pela barba, e 
um curioso chapéu preto de caveira dourada. Analisa o interior 
do quarto e tira um celular iPhone do bolso da calça. Após dar-se 
por satisfeito, vira-se para Titi. Ai, Deus, deve ser cliente. Não me 
recordo de ter marcado, pensa. 
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— É o senhor? — pergunta Titi, ajeitando de relance os ca-
belos encaracolados pela tela escura do notebook. 

Ignorando, o homem olha pelo vão da porta entreaberta. 
Após certifi car-se de que se encontravam sozinhos, ajoelha-se e 
abre o zíper. Direciona o celular para Titi, parecendo fi xar o olhar 
na tela. Hum, o danadinho é voyeur, pensa Titi, retirando a blusa 
e subindo na poltrona. Já sem as roupas encharcadas e trajando 
apenas um ceroulão bege, Titi inicia a misancene. Com a brevida-
de de um piscar de olhos, após tocar-se freneticamente, o homem 
se levanta e passa a andar pelo quarto. Vasculha as gavetas de-
sarrumando tudo, momento em que se lembra do jeans arriado. 
Abotoa-o e puxa o zíper. 

— Ei, tá me ignorando, puto! — grita Titi desconectando o 
notebook. 

A partir daí, segura o computador com as mãos. Sabia que, 
se fosse preciso, o usaria como porrete. Mesmo que viesse a per-
der a matéria-prima digitada, escrita já pela metade.

Flying down to Rio, going to Brazil1 — toca o iPhone do ho-
mem, o qual o atende.

— Não. Ele chegou? Tô descendo — suas palavras são bre-
ves. — Meu trabalho aqui acabou — pigarreia. Em seguida diri-
ge-se a passos largos até a porta.

— Tô vendo mesmo, seu porco... Cadê o dinheiro, desgra-
çado? E essa sujeira sua no carpete, fi lho da puta?! — berra Titi.

Titi então abandona o notebook na poltrona, correndo em 
direção ao homem. Mas tudo o que vê é uma porta ser fechada 
com estrondo. Chorando, esmurra em vão a porta. Não consegue 
abri-la e todos pareciam ignorar seus clamores, como se um mau-
soléu furtivo tivesse vindo a lume. Ajoelha-se no carpete, perce-
bendo algo caído perto de onde o homem tinha se ajoelhado. 
Engatinhando, procura evitar ser atingida pela umidade deixada 

1 Música do álbum 1916 da banda inglesa Motorhead.
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por ele no carpete. Era uma espécie de carteira de identidade que 
tinha caído. Sobressalta-se com as letras garrafais do documento. 
Caramba, o nome dele é Lemes e é Inspetor de Polícia! 

— Pois é, Lemes verrugento — disse, jogando a carteira em 
cima da escrivaninha. — Cê tá me devendo um programa. 

A carteira profi ssional do homem cai atrás da pequena 
mesa. Sentindo-se exausta, Titi se deita na cama, adormecendo 
o sono dos justos.



Não demora muito para o sol revelar-se escaldante para 
o menino Antônio. A sensação de pisar no açude alquebrado 
era vívida. Tinha acabado de ter a pelve trincada e fugia do pai. 
Trazia no embornal pedras escolhidas para estilingadas em ca-
langos, uma muda de roupa e um pano de prato com cuscuz 
nordestino de sardinha. Iria almoçar só se a fome batesse forte. 
Apesar do suor, programou colocar a camisa engomada do uni-
forme só à noitinha. Não queria chegar à casa de sua tia Rose 
sebento e fedendo rato. Em certo ponto o açude fazia um declive, 
de onde Antônio ouviu o que lhe pareceu o som do vento. Pega o 
estilingue e uma pedra no embornal. Então eis que surge o cha-
péu de couro nordestino do pai. 

— Sabe o que eu tenho aqui comigo, rapariguinha? — diz 
Abadiel. — Vou te matar, fresco! 

Ladeando os ombros do homem, estavam três bebês defor-
mados que Titi viu no hotel. O som de vento vinha de uma funda 
maior que o braço do pai. Um dos bebês era rodado na funda 
como munição. O bebê então é lançado, atingindo a barriga de 
Antônio. Sente o umbigo ser dilacerado por mordidas. Titi acor-
da sobressaltada do pesadelo com dores abdominais. Mas o som 
de vento do sonho permanece! Bucareste, então, confere que som 
seria aquele, escondida embaixo do edredon, momento em que 
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se depara com uma Noppera-bo no quarto. A camareira não nota 
sua presença. Aparentando devaneio e com os olhos revirados, 
ela passa a girar sobre si. Então, objetos e mantas começam a ser 
empilhados sem nenhuma mão os tocando. Após um tempo, a 
Noppera-bo sai do quarto, aparentemente recomposta.

Titi nota, pela porta entreaberta, que o carrinho da serviçal 
é deixado no corredor. Está com os utensílios típicos, um espa-
nador e um réchaud sujo e vazio. Eis que ouve choros vindos da 
porta aberta do elevador. 

— Por favor! — dizia uma voz feminina. — Aaah! — grita 
a mulher, acompanhada dos sons dos bebês. 

A porta do elevador se fecha e Titi resolve subir as escadas 
para acudi-la. Avança os degraus de três em três lances, mas uma 
porta entreaberta no andar de cima detém-na diante da batida 
eletrônica vinda do ambiente. Moças belíssimas surgem de den-
tro, ovacionando a deusa trans ao reconhecê-la. Em meio às lu-
zes estroboscópicas, como num quadro de Salvador Dalí, quatro 
dos bebês surgem, saltando em cima das garotas. Eles as comem 
com gana. A marcha de Titi é interrompida por dois dos bebês, 
sentindo dor excruciante na perna esquerda. Padecendo, cai na 
soleira da porta e, prestes a desmaiar, vê por uma das janelas o 
ser a encarando, impassível. Instintivamente leva a mão à perna 
e, percebendo-a dilacerada, rasga o vestido. A trovoada prosse-
gue inóspita, direto da garganta negra da noite irascível. Rasga 
o segmento debaixo da peça atando-o ao ferimento. Desce nova-
mente as escadas praticamente engatinhando. Uma vez de volta 
ao quarto, ao ver o conhaque, vai com sede até ele, bebendo-o 
generosamente. 

— Aaaah! — grita Titi, o travo forte da bebida percorrendo 
suas entranhas como dragster de motor explosivo. 

Derrama-o no ferimento e amarra ainda mais fi rmemente 
a perna ferida. Vai até o banheiro, onde permanece abaixada na 
pia. Observa a água corrente como um porto seguro, tobogã de 
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praia paradisíaca. Como foi mágico 2012 com Juanita Pequeña em 
Punta Cana. Minha fi nada amiga. Lembra-se da carta do fi lho ainda 
guardada no vestido e ergue-se para ver sua imagem no espelho. 
Assusta-se ao se deparar com o refl exo do ser disforme e não o de 
si mesma. Lembra então ser a terna mãe adotiva do Padre Flávio 
de Moro, com quem não mantinha contato há anos! 

— Algo ocorreu com Flávio! — comenta, só. 
Chorosa, apoia-se até a cama, onde se assenta. Tem a leitura 

da carta como um rito de passagem. Retira a carta dos seios, cujo 
papel se mostra ainda mais molhado. Desdobra-a cuidadosa-
mente, observando a bonita caligrafi a. Letra de quem teve grande 
formação humanística e conseguiu adentrar como um amigo nos 
lares televisivos brasileiros. Então Bucareste passa a ler a missiva. 

Até eu me tornar o popular e televisivo Padre… BLAM! — Titi 
interrompe a leitura com o barulho vindo do corredor. 

— Gruâinf! — emitem os bebês, bem próximos.  
Antevendo o perigo, Titi sai do quarto correndo rumo às 

escadas do 20º andar. Diversos bebês rastejam atrás. O ser dis-
forme, ao vê-la olhos nos olhos, emite de fora do hotel um agou-
rento som. Desesperado, começa a quebrar a parede e se rasga 
nos alicerces destruídos ao forçar sua passagem para dentro. A 
parede por onde ele surge no corredor é destruída como uma 
praça de guerra. Alguns dos bebês erguem-se do chão e passam 
a correr com a boca escancarada e dentes à mostra. Jesus amado, 
lembrei! Flávio se matou! Titi ignora a dor na perna e sobe rápido 
o jogo de escadas. Contém a porta como pode; as pancadas são 
muito fortes. Percebe o último lance de escadas sorrindo para si 
até o terraço. 

— É só mais uma carreirinha, viada frouxa! — grita Titi, 
desentocando-se da porta. Com isso, a porta é escancarada, vin-
do os bebês pressionados pelo ser a adentrar, derrapando, no 
andar.
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 Suando em bicas, a espessa porta do terraço é a última 
porta que Titi tenta conter. Desculpa, Flávio, mãezinha Antônio vai 
ter de pular. Em seguida, sobe na amurada do hotel e olha para 
baixo. Estranho, o Inspetor Lemes ainda está aqui. Como último es-
forço, Titi lê a carta:

Até me tornar o popular Padre Flávio de Moro, não foram poucas as 
advertências que sofri no seminário. Pegavam no meu pé por causa do ros-
to afeminado de lábios carnudos impresso em meu braço. A batina até que 
ocultava bem minha tatuagem. Era nos banhos que permitia a mim mes-
mo resgatar minha mãe adotiva Antônio. Debaixo do chuveiro, matava a 
saudade dela, revendo seu rosto carnudo em minha tatuagem. Dava bei-
jos sempiternos em minha própria pele tatuada, reverenciando a ausente 
mãe renascence de esplendor. Mãe do incentivo litúrgico. As perseguições 
atingiram a raia do insuportável; já tenho comigo a corda para…

Desse trecho em diante a carta fi cava ilegível. Meu fi lho Flá-
vio se suicidou — pensa Titi. BLAM! A porta é arrebentada pelo 
ser, que invade o terraço. Cortante, o vento frio fustiga o comba-
lido corpo de Titi. Da porta escancarada, surgem as belas garotas 
seminuas. Titi pisa novamente o beiral do prédio, pronta para se 
jogar. Rememora o assassinato trágico de sua amiga trans Juani-
ta Pequeña. Olhando agora pelo terraço, já não vê o ser. Deixa a 
perna direita combalida e rasgada bailando no céu paulistano, 
sentindo o vão negro da noite. Mas não era chegada a hora ainda. 
Titi era agora o próprio ser, com inúmeros braços soerguidos na 
noite. Não tinha controle algum sobre a inexplicável transmu-
tação, vindo a agarrar e mastigar com gosto uma das garotas e 
atirar outra do prédio. 

Ei, Titi! Pare com isso..., a conhecida voz a aquieta. Em voo, 
vê Juanita Pequeña surgida vívida como uma macieira, tomada 
de frutos edifi cantes no Éden. Seria uma projeção inexplicável? 
Titi olha então os próprios braços, percebendo ter voltado a ser 
ela mesma. Juanita adverte mentalmente: Titi, saia da moldura 
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dessa autofl agelação, entojo! Ladeada por Juanita Pequeña, ambas 
descem pelo céu chuvoso. Esteja preparada, diz Juanita, desapa-
recendo. Ainda descendo, Titi percebe várias viaturas da polícia 
defronte o hotel. Portando guarda-chuvas, vê seu fi lho Flávio de 
Moro e o Inspetor Lemes conversando. 

— ...mas, como eu disse, padre, poder até eu posso, mas 
desde que com novos elementos investigativos... — ia dizendo 
o Inspetor. 

— Filho, entendo o que envolve seu trabalho. Só acho exa-
gero essa delonga pericial... Mamãe está no beco há horas e... — 
dizia Flávio. 

Titi não tinha mais ferimento algum. Felicitava-se por de-
parar com Flávio transpirando bom coração. Agora ela se aten-
tava à movimentação de pessoas. Luzes das viaturas. Rabecão. 
Membros do Instituto Médico Legal... Uma vítima ali jazia. Um 
fi lete de dignidade era estabelecido com o grosso plástico do ins-
tituto médico cobrindo Titi. Todo encharcado de água. 



— Mas sempre quis te comer na chuva — disse Diocleciano 
entregando um presente. 

Estavam dentro do Honda do pastor, parados defronte ao 
beco. Chovia e ninguém os via.

— Meu Deus, conhaque francês! — disse Titi. 
— Você merece, tatuzinha! — responde.
— Já falei pra não me chamar disso, porra! — retruca Titi.
— Mas você é tatuzinha! Sempre com essa linguinha... — 

disse Diocleciano com linguajar tatibitati infantil.
— Han! — pigarreia Titi. — Vai mesmo querer me ver nes-

sa chuva, Peteleco? — disse Titi, citando uma das picardias de 
Diocleciano durante o sexo: levar petelecos no corpo. 
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— Ah, Titi, sim! Hoje é um dia perfeito! — responde, mos-
trando a faca. 

Diocleciano sabia bem que estavam isolados. 
— Tá bom, então... — responde Titi saindo. — Hum... En-

tão aqui na calçada interpreto a garota? — pergunta Titi.
Mal entram no beco e o pastor a empurra contra a parede. 

Beijavam-se ardentemente.
— Nossa, quero encenar Titanic! Por isso vou tomar você 

da Priscila. Ela é caliente assim?  — diz Titi sorrindo.
Desapercebida e entregue ao desejo, Diocleciano com o 

braço direito passa então a esfaquear Titi na barriga.
 — Você não vai me tomar de ninguém, porcaria imunda! 

— argumenta. 
Com os gritos de Titi encobertos pela chuva, Diocleciano 

revesa as facadas estomacais com cortes no pescoço da amada. 
Já no primeiro corte na garganta, Titi fraqueja e se ajoelha. Duas 
passagens aéreas com destino a Cancun caem no chão.

— Vamos ver agora quem é que ameaça meu casamento 
com gravações! E a passagem é pra mim e pra Priscila, sua louca!



— Eu não me seguro, viu, Padre Flávio... Dá só uma olhada 
nessa loira — disse o inspetor Lemes, mostrando fotos tiradas de 
Ingrid, a gerente do hotel, de costas.

— Ué, inspetor, mas e sua esposa? — pergunta Flávio.
— Sem esposa! Livre! Hoje mesmo prestei uma homena-

gem pra loira num dos quartos, entende... — e emenda tateando 
os bolsos. — Acho até que perdi minha carteira de polícia por 
lá... Vai querer carona depois, padre?

— Não, obrigado. Vou ligar pro táxi — responde, procu-
rando o celular.
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Recostado na viatura, encontra o aparelho em cima do 
capô. Embaixo, depara com sua velha carta endereçada à mãe. 
Junto, um DVD escrito com pincel atômico TITI E DIOCLECIA-
NO. Flávio corre ao encontro de Lemes e lhe entrega o DVD. 
Titi, aguardando por perto, sorri ao perceber o olhar atônito de 
Lemes ao ler a inscrição no DVD. 



 Ingrid Peterson desdobra-se no subsolo do hotel. Auxiliada 
por duas Noppera-bo, alimenta os pequeninos a contragosto, ofer-
tando-lhes pedaços de baço humano.

— Acalmem-se, tem comidinha! Onde já se viu esses cabe-
ças abertas comerem só o baço — disse a gerente. 

As Noppera-bo eram seres competentes no disfarce huma-
no. Após depararem com o corpo de Titi no beco, coletaram o 
baço do cadáver a pedido de Ingrid. Fizeram isso disfarçadas de 
funcionários do IML. Agora, era o momento de os pequeninos 
serem presos nos berços dos recônditos do hotel.
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Quarto 179
Nhembyayi

Francismar Campoli

A pesada maçaneta foi abaixada com a ajuda do cotovelo. 
Tão logo a lingueta se recolheu à engrenagem, a porta corta-fogo 
abriu, ao ranger das dobradiças carentes de lubrifi cação, um ân-
gulo próximo de 45°.

Paulo ultrapassou o umbral com balde e esfregão nas 
mãos. O sensor de presença instalado logo à frente fez acender a 
primeira metade das luzes do corredor.

Começara sua primeira atividade diária a partir da cober-
tura. Era assim todos os dias: chegava às 7h, tomava o elevador 
de serviço munido de suas ferramentas de trabalho e se encar-
regava de deixar lustroso o piso do 20° ao 17° andar. Os demais 
pavimentos eram cobertos por outros colegas da equipe, para 
garantir que todos os corredores do hotel estivessem limpos nas 
primeiras horas do dia, antes que os hóspedes começassem a cir-
cular massivamente.

Divisou todo o corredor, inclusive a metade adiante ainda 
não iluminada. Distribuíam-se quatro quartos de cada lado — os 
de numeração ímpar, do 171 ao 177, à esquerda, e os de nume-
ração par, do 172 ao 178, à direita — e um ao fundo — o 179. 
Lembrou-se de sua tarefa fortuita, sobre a qual não detinha ne-
nhuma informação, mas era pago, e bem, para executar. Ergueu 
o antebraço esquerdo e verifi cou as horas. Faltava um minuto 
para as 8h. Por conhecer o rigor no cumprimento dos horários 
por parte da equipe de segurança, sabia que precisava agir na-
quele instante para não despertar nenhuma suspeita. 
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Caminhou a passos rápidos em direção ao extremo opos-
to do corredor, ainda munido de balde e esfregão, para simular 
uma situação de ofício. Ignorou o som incômodo do violão que 
tocava notas desconexas, escapando por baixo de uma porta. O 
sensor ativou o acendimento das luzes da segunda metade do 
ambiente. 

Parou em frente à porta do quarto 179. Conferiu mais uma 
vez as horas, para certifi car-se de que aquele era o exato momen-
to da passagem de plantão da segurança, quando ninguém esta-
ria no monitoramento das imagens. Esticou o braço, segurando o 
esfregão pelas tiras de feltro, e, com a ponta do cabo do utensílio, 
deslocou a câmera para cima, de modo a não haver mais a capta-
ção da movimentação local. Retornou apressado para o primeiro 
lado do corredor, largou seu material de trabalho na escadaria de 
incêndio e desceu até o térreo.



Acenou para um rapaz que estava no saguão do hotel à sua 
espera. Ele veio em sua direção com rapidez. 

— Vamos pelo elevador de serviço — orientou Paulo. — 
Assim não teremos que perder tempo com identifi cação e regis-
tro na recepção.

Os dois passaram pelo segurança com um aceno de cabeça 
e subiram para o 17° andar. 



Paulo tocou a campainha do quarto 179. A porta se abriu 
quase que instantaneamente. O rapaz que o acompanhava fi cou 
estupefato com a linda fi gura de mulher que surgiu à frente. 
Grandes olhos verdes hipnotizantes e repletos de exuberância o 
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fi taram de corpo inteiro. Não pôde deixar de notar que a moça 
trajava uma justa blusa azul de acentuado decote em V e bermu-
da jeans curta de barra desfi ada e tecido roto, valorizando suas 
curvas proeminentes nos seios e quadris. Ela olhou para Paulo, 
agradeceu com singeleza através dos lábios bem torneados e ofe-
receu entrada ao estranho.

— Qual é o seu nome? — perguntou, sem pre esboçando 
um sorriso afável entre os dentes reluzentes.

— Felipe — a resposta veio tímida.
— Pode se sentar, Felipe — apontou para a poltrona próxi-

ma à cama. Ele seguiu a amabilidade e se acomodou. — O Paulo 
explicou a você o que vamos fazer aqui?

— Bom, ele me disse que vai ser um procedimento estético 
experimental.

— Exatamente — foi até o frigobar e pegou duas ampolas 
de vidro. — Eu sou esteticista, e estou num projeto de vanguarda 
que vai baratear muito os tratamentos de beleza. Você não falou 
com ninguém sobre isso, não é?

— De forma alguma. O Paulo recomendou sigilo total, para 
que eu siga colaborando nas fases seguintes.

— Exatamente. Caso o sigilo seja quebrado, você deixa de 
participar das outras fases. E, claro, deixa de receber por elas — 
tirou do bolso da bermuda um maço com vinte notas de cinquen-
ta reais e lhe entregou. Ele conferiu o valor e guardou as cédulas 
no bolso de trás da calça. — Vamos começar?

— Sim, vamos.
— Então recoste a cabeça no espaldar da poltrona. Vou 

começar aplicando uma dose inicial de plasma rico em plaque-
tas — rompeu o topo da ampola, aspirou o conteúdo com uma 
seringa e higienizou o canto direito do lábio superior do rapaz. 
— Seu rosto já é muito bonito e sem grandes sulcos na pele. O re-
sultado não será tão signifi cativo — acariciou com dedos sedosos 
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toda a epiderme facial, despertando nele um torpor libidinoso. 
A efêmera excitação sucumbiu no momento em que a agulha foi 
introduzida subcutaneamente. 

De inopino, Felipe sentiu na face um formigamento que o 
deixou inquieto. A bela mulher agora exibia, no lugar do sorriso 
fácil, um semblante de convicção profi ssional. Ele tentou articu-
lar algo, mas percebeu que estava com a boca dormente. Olhou 
em volta, como que para distrair a preocupação, e a viu quebran-
do a segunda ampola para aplicação local. Começava a achar que 
algo estava saindo errado, pois teve difi culdade para deglutir a 
saliva.

Tomado o mesmo procedimento, agora no canto esquerdo 
do lábio, a dormência se intensifi cou, excedeu o limite do incô-
modo e passou a ser temerária. Seus olhos permaneciam tensos, 
buscando todos os movimentos à volta. Uma das ampolas foi 
deixada na vertical sobre a cabeceira da cama, permitindo que o 
rótulo do produto fosse lido com facilidade. A inscrição uso ve-
terinário — 0,5 mL/5 kg deixava claro que, além de o produto não 
ser indicado para uso em humanos, acabara de ser utilizada uma 
superdosagem, pois cada ampola continha 10 mL do composto. 
Raciocinou, então, que o esgotamento das duas unidades repre-
sentava o equivalente ao destinado para um paciente de 200 kg. 
Seu exíguo conhecimento técnico bastava para compreender que 
estava recebendo o sufi ciente daquela combinação de fármacos, 
qualquer que fosse ela, para derrubar um touro.

Tentou se levantar, mas percebeu que seus membros já não 
respondiam ao comando. Balbuciou palavras não decifráveis pelo 
estado de letargia que se instalava e pelo descontrole progressivo 
da língua e glote. Apenas sons ininteligíveis puderam ser emitidos 
em volume mediano, o que, por prevenção, foi neutralizado 
de imediato pela mulher. Ela colocou um grande chumaço de 
gaze em sua boca até preencher totalmente a cavidade palatina, 
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trazendo, como consequência, além da impossibilidade de gritar 
por socorro, uma grande difi culdade de respirar somente pela 
via nasal naquela situação de pânico.

As forças iam esvanecendo-se. Seus olhos transbordaram 
de desespero e turvaram a visão. A tontura e a náusea aumenta-
ram a crescente difi culdade de compreender o que estava ocor-
rendo.

Num dos últimos instantes de consciência, buscou obliqua-
mente o movimento ao redor, e viu a linda mulher empunhando 
uma enorme faca de lâmina mais luzidia que seus dentes, agora 
escondidos pelos lábios cerrados em expressão de severa compe-
netração doentia, intensifi cada pela evidente fronte corrugada. 

Ela se aproximou com órbitas vidradas e inexpressivas e 
tocou o instrumento cortante na sua pele. No segundo seguinte, 
o aço dilacerou gelado o primeiro corte de seu braço inerte. O 
grito de dor extrema foi absorvido pela fi na e umedecida malha 
de algodão que preenchia convenientemente a boca entorpecida.

A campainha soou aguda. Sem reação que indicasse sur-
presa, a mulher repousou a faca sobre as pernas de sua vítima 
prostrada. Caminhou tranquila até a porta, recebeu com cortesia 
a chegada de Paulo e sorriu viçosa como fi zera antes. Pegou a 
sacola com as encomendas sem permitir que qualquer aconte-
cimento no interior do quarto pudesse ser visto da entrada. Re-
tirou do outro bolso da bermuda e lhe entregou uma quantia 
em dinheiro conforme inicialmente combinado. Abriu a sacola, 
segurando-a pelas alças abertas, e conferiu os itens.

— Sal, azeite, vinagre... tomate, cebola... adoro curry! — 
crispou os olhos para insinuar satisfação. — Parece que está tudo 
aqui. Obrigada — direcionou o olhar para frente. — Gosto de 
inventar minhas próprias receitas, mas não quero parecer excên-
trica demais, pedindo tudo isso para o serviço de quarto. Prefi ro 
fi car mais reservada. Obrigada de novo, Paulo.
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Com um discreto movimento da cabeça, Paulo se despediu 
e deu meia-volta, convicto de que manteria a confi dencialidade 
necessária para perpetuar os serviços esporádicos para a hós-
pede do quarto 179, qualquer que fosse sua incógnita atividade 
dentro do King Edgar Palace. E ela, assim que a porta se fechou, 
retomou o andamento da sua culinária. 



297

Quarto 11
Os Rodrigues

Gi Pezzolato

Eram duas horas da manhã e Laura estava cansada da via-
gem. Puxa, como a Ágatha mora longe! Desceu do ônibus em São 
Paulo e percorreu as ruas do centro velho. Era tarde e resolvera 
procurar um lugar onde pudesse passar a noite, já que na manhã 
seguinte teria de pegar outro ônibus e continuar sua viagem até 
a cidade de sua amiga.

As ruas estavam muito escuras e tudo estava deserto, o que 
deixava mais urgente a necessidade de encontrar um hotel. Já ha-
via percorrido grande parte do centro velho, quando fi nalmente 
encontrou um. Encarou a frente daquele lugar: a arquitetura era 
moderna e discreta, sua cor era vermelha. O hotel tinha um sím-
bolo de um gato e um corvo.

Laura entrou no saguão do King Edgar Palace e se admi-
rou com a beleza de tudo aquilo: o saguão era enorme: recepção, 
salas de reunião, restaurante e auditório. Ela se dirigiu até a re-
cepcionista: 

— Gostaria de reservar um quarto.
A recepcionista, em cujo crachá se lia Miller, apontou para 

a tela do seu computador e disse:
― Bem-vinda ao King Edgar Palace. Sou Sophia Miller, 

pode escolher o quarto que desejar — Laura olhou para os quar-
tos disponíveis na tela e escolheu o de número 11, utilizando 
a lógica de que seria mais afastado do maior fl uxo de pessoas, 
agradando assim a pessoa antissocial que é.
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O corredor era sóbrio e elegante, mas Laura sentia-se estra-
nha naquele lugar. Deve ser o cansaço, pensou e abriu a porta de 
seu quarto.

O quarto era bem cômodo: cama, criado-mudo, armário, 
espelho, cofre, frigobar, poltrona, ar condicionado, telefone, TV e 
prateleira. Porém a decoração era simples: papel de parede com-
pletamente preto.

Ficou horas e horas encarando o teto sem conseguir dor-
mir, até que de repente avistou uma aranha. Gritou. A aranha 
caiu em cima de sua barriga. Laura paralisou. A aranha começou 
a se mover e a moça começou a sentir lágrimas escorrendo pelo 
seu rosto. Os seus músculos da perna estavam tão rígidos que o 
leve movimento que fez resultou em cãibra. Ela sentiu uma dor 
intensa. Adormeceu.



Acordou com o rosto de um homem idoso olhando-a de 
cima para baixo, gritou. Ela congelou e demorou vários segun-
dos até que perguntou:

 — Quem é você?
O velho gargalhou, um arrepio percorreu o corpo de Laura:
— Perguntas depois, vamos ao que interessa ― disse ele.
 Seu rosto fi cou cada vez mais perto de Laura, e seus olhos 

a hipnotizaram de maneira mórbida. 



Laura reconheceu facilmente a sala. Medo e angústia a to-
maram por completo. Seu pai estava sentado na grande mesa da 
sala de estar dos Rodrigues, a mão na cabeça e as rugas na face 
indicavam dias em claro. O papel do testamento estava em suas 
mãos e, apesar de não ser próximo do falecido, lágrimas escor-
riam de seu rosto. Talvez lágrimas do amor que o pai de Laura 
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sentia por aquele patriarca que ele idealizara, pois era impossível 
amar a pessoa que havia sido José Rodrigues. Fazia um ano que 
José morrera de causas naturais, porém fazia apenas seis meses 
desde que o testamento fora apresentado aos seus dois fi lhos. 
Desde então, Alfredo passou noites e noites sentado naquela 
mesma sala com a mesma expressão e Laura o observava todos 
os dias, sabendo que não podia fazer nada para ajudar.

A porta do aposento se escancarou e Aurélia Rodrigues en-
trou na sala. Sua expressão dizia que havia lido o documento 
várias vezes e ainda não se conformava com o que estava escrito.

Ela se aproximou do pai de Laura e disse, com uma voz de 
desprezo:

― Alfredo, como ele pôde deixar tudo para você, tudo… 
Eu sempre fi z tudo o que ele me pediu, sempre me esforcei para 
ser a fi lha perfeita e, mesmo assim, ele escolheu você.

Alfredo Rodrigues se manteve imóvel, aparentemente sem 
nada que pudesse dizer para mudar o ocorrido.

Aurélia se aproximou cada vez mais de Alfredo, puxou um 
objeto metálico do bolso da calça. Com precisão e ódio, Aurélia 
fi ncou-o nas costas do pai de Laura. A menina congelou. Ao ver 
sua expressão, sua tia riu e disse:

― Coitadinha, agora é órfã. 
Só depois da fala de Aurélia, a menina percebeu que aca-

bara de perder o pai. Sentiu as lágrimas escorrerem e não muito 
depois vieram os soluços.



Desde a morte de seu pai, Laura passou a ser cuidada por 
sua tia, já que sua mãe havia partido alguns anos antes. A moça 
tinha a aparência e algumas atitudes parecidas com as de Au-
rélia, porém em alguns momentos ela lembrava Alfredo. E era 
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nesses momentos que sua tia a aprisionava em casa e a agredia 
fi sicamente. 

Por mais que Laura tentasse ignorar, ela e sua tia tinham 
em comum, principalmente, a sede por vingança. Ela planejou 
durante muito tempo um modo de se vingar. Até que um dia, 
em uma de suas expedições pela casa dos Rodrigues (na maio-
ria das vezes o único lugar que podia explorar), encontrou uma 
caixa rosa com uma tarja preta com alguns comprimidos em um 
armário no porão. Aquela substância em especial havia chamado 
sua atenção, e, ao se aproximar do rótulo, enxergou uma palavra 
em itálico: letal. 

Laura sempre temeu fi car igual à tia e naquele dia havia 
dado o primeiro passo: dois comprimidos daquele veneno no 
chá matinal de Aurélia e pouco tempo depois seu corpo estava 
caído na mesma sala em que sua vítima morrera. Demoraria dias 
até que alguém descobrisse o corpo, tempo sufi ciente para que 
Laura viajasse para a casa de sua amiga Ágatha.



Laura abriu os olhos. Sentia como se tivesse levado um 
soco: seu estômago estava revirado e sua visão embaçada. Piscou 
várias e várias vezes até retomar a visão.

Depois de reviver seu pior pesadelo, reconhecera o rosto 
do velho: era José Rodrigues. Seu avô nunca havia sido uma pes-
soa muito agradável, e, agora que estava morto, nada mudara. 
Conseguiu dizer:

― Por que está fazendo isso? Nunca fi z nada para você.
― Não é possível que não se lembre. Deixa eu refrescar sua 

memória ― Laura viu seu avô se transformar em uma aranha. 
As lágrimas começaram novamente. A aranha andava pelo seu 
corpo. Sentiu uma picada. Adormeceu.
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Dessa vez, Laura se encontrava no King Edgar Hotel. 
Ela chegou à recepção, o segurança a deixou entrar como 

em todos os outros dias nos quais visitava José. Um dos privilé-
gios desfrutados pelo fato de seu avô ser amigo de Alan Straub 
era poder circular livremente pelos corredores. Apesar do que 
diziam sobre Straub (que tinha ligações com o ocultismo, que 
era imortal e que costumava fazer alianças por interesse), Laura 
nunca teve problemas com o sujeito. Sabia que ele era amigo de 
seu avô de longa data, conheceram-se na Romênia e estudaram 
na mesma universidade. 

Laura subiu para o quarto 11, onde seu avô se encontra-
va. Ela preparou a dose diária de seus remédios, como Alfredo 
a havia ensinado: um comprimido da caixa azul e dois da caixa 
rosa. Mas, naquele dia, havia duas caixas rosa, uma com tarja 
preta e outra sem. Laura então pegou um comprimido de cada 
caixa rosa, misturou tudo no leite e deu para José tomar. Cerca 
de vinte minutos depois, ele começou a ter espasmos, até que seu 
corpo fi cou inerte.



Laura despertou  com lágrimas nos olhos, seu avô a olhava 
de cima para baixo:

— Me perdoe, mas era apenas uma criança. Foi um acidente.
— Não posso perdoá-la, conhece o lema da nossa família.
Sim, ela conhecia: os Rodrigues não perdoam. Aquele lema 

foi criado por seu tataravô e tinha sido aceito por toda família. 
Era bordado em almofadas e em vários quadros espalhados pela 
casa.

— Não pense que a sua tortura acabou, tem alguém que 
gostaria de vê-la — disse ele com um sorriso nos lábios e apon-
tando para o espelho ao lado da cadeira.
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Laura olhou para seu refl exo: seus cabelos loiros encara-
colados, suas sardas e seus olhos azuis. Mas, havia algo errado: 
seus olhos se tornaram verdes. Ela só conhecia uma pessoa com 
feições parecidas com as suas e olhos verdes. Seu estômago re-
virou, o nojo tomou a por completo. Era Aurélia que a encarava.

 A face no espelho disse:
— Oi, querida. Sentiu minha falta?
— Não, eu nunca senti sua falta — despejou Laura, cada 

palavra continha desprezo.
— Olha só, você é igualzinha a mim. Até no jeito que fala 

— disse Aurélia rindo.
— Nãããão... Não sou igual a você. Vá embora.
— Eu não estou aqui. Sou parte de você. Sou o lado ruim, 

que você tenta esconder e dessa vez não pode escapar — a voz de 
Aurélia foi sumindo e junto com ela foi também José.

E Laura?
Os Rodrigues não a perdoaram.
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Quarto 73
Sapato novo

Jaime Pacheco

Gui estava animado com a possibilidade de morrer. Pou-
ca coisa o tinha deixado tão animado nos últimos tempos. Com 
seus vinte cinco anos e aparência frágil e cansada, não é de admi-
rar que Gui quisesse descansar. Inclusive, ele não pensa no que 
vai fazer no King Edgar Palace como suicídio. Ele quer apenas 
descansar. Era isso que Gui sempre falava para seu psicólogo. 
Estava cansado, exausto. Não um cansaço físico — este também 
—, mas um cansaço mental, de alma, quase.

Poderia dormir por dias seguidos se a vida o permitisse. 
Quando começou a tomar seus remédios para ansiedade e de-
pressão, ainda com dezesseis, dormia o dia inteiro. Acordava tar-
de, almoçava, dormia mais assistindo TV, acordava para comer 
e dormia o resto da noite. Foram os melhores dias de sua vida. E 
isso o deixava ainda mais deprimido.

Usou o dinheiro da rescisão contratual para alugar o quar-
to 73 no King Edgar. Tinha sido mandado embora do trabalho 
por faltas demais e empolgação de menos. Não queria pedir di-
nheiro para os tios para pagar a diária, não seria justo com eles. 
Imagina, emprestarem dinheiro para o sobrinho se matar sem 
nem ao menos saberem...

Ele tinha chegado ao King Edgar no fi m da tarde. Gui che-
gou andando, vindo de sua antiga escola. Quase quarenta minu-
tos de caminhada. Tinha sentido vontade de ver alguns lugares 
uma última vez, uma espécie de encerramento. Todos diziam 
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que isso era importante. Passou, então, em frente à escola, viu 
que a lanchonete onde se reunia com alguns poucos amigos ain-
da estava por lá. Parou, pediu um salgado frito, sentiu gosto de 
começo de adolescência e quase vomitou. Continuou andando. 
Passou por locais inexpressivos, viu uma loja de discos quase fe-
chando as portas, pediu um sonho na padaria. Bebeu refrigeran-
te. Sentiu o estômago inchado, mas não se importou. Caminhou 
e não sentiu nada quando parou, enfi m, em frente ao hotel. King 
Edgar. Seria ali sua tumba. Achou que era apropriado.

Quando entrou, sentiu o ar do hotel quase engolfá-lo. Foi 
uma sensação de afogamento, e novas lembranças voltaram, 
quase o espancando. O passeio no clube, as crianças brincando, 
alguém o jogando na piscina, era funda, bem funda, o professor 
o salvando e... Bem, não. Era melhor não. 

Passou reto pelos hóspedes que pareciam perdidos no lo-
bby, sentiu tudo mais escuro e sombrio, como se de repente ti-
vesse colocado óculos escuros. Levou mesmo as mãos ao rosto 
para confi rmar que realmente não tinha colocado óculos escuros. 
Não. Não tinha.

A cama era confortável. O colchão afundou lentamente e 
quase imperceptivelmente quando Gui sentou. A cama alta fazia 
seus pés tocarem superfi cialmente o chão acarpetado. Usava sa-
patos novos, pretos e brilhantes. Desde muito cedo, Gui cuidava 
dos sapatos, os deixava brilhantes. Ficavam do jeito como esta-
vam quando ele os ganhava.

A estampa do papel de parede parecia girar numa dança 
hipnótica que o deixava imóvel na posição em que estava. Deci-
diu que não encararia aquela parede depois de fumar o baseado 
que tinha trazido. Nunca tinha fumado, aquela seria a primeira 
vez. E última. Sempre teve vontade, mas sempre teve medo. Era 
um cagão. Mas não precisava mais ter medo. Fumaria o baseado, 
iria para o chuveiro, cortaria os pulsos da forma que tinha visto 
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na internet e esperaria. Só não gostou do fato de não ter conse-
guido um quarto com banheira. Acharia mais interessante cor-
tar os pulsos deitado na banheira, tinha lido que a água quente 
anestesiaria a dor de alguma forma. Sabia que não precisava ter 
medo, mas não queria sentir dor também. 

Tirou a roupa e foi até o chuveiro. Água quente. Deu umas 
bolas no baseado e se sentou no chão. A água o feriu, ardeu na 
pele. Depois de uns minutos, ele começou a viajar. Mantinha os 
braços esticados, as mãos tocando apenas os cabelos já grandes. 
Seu corpo era ambiente quase intocado para ele. Não se mastur-
bava, fugia do prazer desde os incidentes primeiros. 

A onda bateu. Chegou. A água envolvia sua pele de forma 
quase acalentadora, empoçava-se no chão. Ele brincava com ela 
com as mãos, criando ondas que iam e viam, iam e viam...

Gui ouviu barulhos vindos do quarto. Berrou algo e não 
teve resposta. Levantou-se e desligou o chuveiro. Sentiu frio ime-
diatamente. Viu as lâminas, ainda intocadas dentro da embala-
gem, perto dos sabonetes. Enxugou-se com as toalhas do hotel 
enquanto andava rápido para a porta. Escorregou na água que 
inundava o chão e quase caiu. Conseguiu se apoiar na parede e se 
erguer, os barulhos vindos do quarto continuavam. Estava com a 
cabeça leve, os movimentos pesados. Pensou o quanto seria irô-
nico escorregar naqueles ladrilhos e morrer sem querer, batendo 
a cabeça no chão. Enrolou-se na toalha e saiu do banheiro.

Assim que abriu a porta, Gui viu a mulher arrumando sua 
cama. O uniforme nela estava impecável, tão limpo que tinha 
uma cor que ultrapassava o branco. Oi, Gui pensou ter dito, mas 
não teve certeza. Sua voz pareceu reverberar dentro de sua cabe-
ça, mas não ecoou pelo quarto. A arrumadeira estava de costas, 
inclinada sobre a cama, passando a mão no lençol para deixá-lo 
sem rugas. Gui arrumou mais a toalha em volta do corpo e en-
trou com os pés molhados dentro do quarto.
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Foi quando uma fi gura tentou sair da parede. Pelo menos 
foi isso que pareceu a Gui. Foi tudo num segundo, mas Gui pa-
receu ter visto em câmera lenta. Primeiro um par de mãos pare-
ceu elevar o papel de parede fl oral, seguido por braços, um rosto 
gritante, tudo perfeitamente emoldurado pelo papel de parede, 
como se fosse uma fi gura feita daquele material.

Gui berrou e caiu no chão, atônito, ao ver a fi gura voltar 
para dentro da parede. Gui engatinhou para longe dali, o grito 
dele e o eco do grito da fi gura da parede misturados numa or-
questra sinistra que tomou o quarto. Ele se encolheu ao perceber 
que tinha caído aos pés da arrumadeira e que a toalha já não o 
envolvia. 

Escondeu o rosto, envergonhado, chapado. Ouviu a cama-
reira o acalmando, tudo fi caria bem. Sentiu o toque aveludado 
de suas mãos enquanto ela as subia por suas pernas. A ereção 
o deixou constrangido e assustado. Freou as mãos da camareira 
que ainda subiam por suas pernas e as sentiu geladas. A ereção, 
no entanto, não cedeu, não diante da vergonha, não diante da 
situação bizarra. Levantou a cabeça para dizer qualquer coisa, 
para impedir qualquer tipo de entendimento errado e seu san-
gue congelou. Diante dele estava o rosto da camareira. O ros-
to limpo de expressões da camareira. Não tinha nada ali. Nem 
boca, nem olhos, sobrancelhas ou nariz. Era só uma massa lisa de 
carne pulsante, assustadora.

Gui pulou em pé, enojado ante o toque da criatura e, des-
compensado, correu para o banheiro. Olhou para trás antes de 
fechar a porta e viu a camareira virando o rosto sem face para ele, 
inclinando-o levemente para o lado como se estivesse confusa.

Gui trancou a porta e caiu de joelhos. Acuou-se contra a 
porta, ouvindo lá fora os passos da camareira, o toque dela na 
porta, a presença dela, esta sim, quente, atravessando a madeira 
da porta e chegando até ele. Estava tremendo. Sentiu um toque 
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no seu ombro e se retraiu. Gui estava a ponto de perder a cabeça, 
por muito pouco não gritou. Na sua frente, estava seu antigo pro-
fessor. Tinha um par de sapatos nas mãos, novos, brilhantes, mas 
pequenos. O cavanhaque grisalho, os dentes grandes demais e 
brancos demais, a barriga proeminente. Gui sentiu o cheiro dele, 
de cigarros e suor e loção vendida na farmácia.

O professor abriu a boca e na cabeça de Gui ele ouviu o 
mesmo papo de sempre. Como ele era inteligente, como ele tinha 
as melhores notas, perguntava como estava tudo em casa... Tudo 
mal, tudo mal como sempre, mal. Quer um presente? Gui não 
queria. Não mais. Quer os sapatos? Ele não queria, não mais... O 
professor se aproximou, tocando as costas de Gui, quanto peso, 
quanta dor...

 Gui estava perdido... Ouvia unhas arranhando lentamen-
te a porta. Estava chorando. O professor parou diante dele. De-
sabotoou as calças. Um hematoma surgiu na pele de Gui. Ali, 
atrás do professor, embaixo do chuveiro, ele viu o tio. A cara as-
sustadora, uma faixa de couro na mão. Lacerações surgiram nas 
costas de Gui, um soco o atingiu no rosto, ele cuspiu um dente 
ensanguentado no chão.

O professor disse a ele que tudo fi caria bem... Se ele apenas 
chegasse mais perto... E tinha os sapatos, os sapatos novos...

Os olhos de Gui passeavam loucamente por aquela cena de 
pesadelos, indo do professor desabotoando as calças para o tio 
embaixo do chuveiro. A água tinha começado a cair, deixando 
tudo ainda mais irreal. Os ouvidos — aguçados ao extremo — 
captavam o arranhar da porta. O toque da camareira sem rosto 
havia sido impresso em sua pele e parecia coçar.

Gui não conseguia gritar, paralisado diante do professor, 
que fi nalmente tinha se livrado do cinto de couro, aberto a calça 
e descido o zíper. Colocou a mão dentro da calça e Gui sentiu-se 
com sete anos de idade, quando tudo tinha começado, quando 
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a dor tinha se tornado física. A mão que voltou de dentro da 
calça do professor parecia vazia, e Gui respirou aliviado por um 
momento. Mas, quando o antigo mestre abriu a mão, Gui viu 
repousada na palma uma lâmina. Talvez até fosse uma das que 
ele tinha trazido. 

Um som molhado e incômodo fez Gui se retrair ainda mais 
e ele viu que o tio saía de baixo do chuveiro, pingando água num 
excesso quase impossível. Batidas na porta, agora mais violen-
tas. Gui olhava para cima, e o professor o encarava como um 
deus encararia um mortal, do alto. Já sem forças, Gui estendeu as 
mãos e, num gesto rápido, pediu os sapatos novos. O professor 
sorriu e entregou. Gui os aninhou nos braços e levantou a cabeça 
no instante em que o professor descia a lâmina, fazendo um corte 
rápido e fundo em seu pescoço.

Gui caiu no chão, o pescoço aberto, o sangue jorrando 
como de uma fonte. Abraçou ainda mais os sapatos e passeou os 
olhos pelo banheiro. O professor tinha sumido, agora, só o tio o 
encarava do alto. Molhado, a tira de couro nas mãos.

— Aconteceu porque você quis — Gui ouviu o tio falar.
E, acreditando nisso, Gui morreu.
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Quarto 165
Ellie

Itallo Bauer

 Os gritos começaram por volta das cinco horas da tarde. 
Um vizinho que chegara junto com ele não havia percebido que 
havia raiva ali. Lá pelas sete horas, metade do prédio já estava a 
par da discussão sobre coisas fúteis, como louça suja ou toalha 
em cima da cama. Meia hora após, a gritaria cessou e, depois de 
alguns minutos, uma porta se fechou com muita força. Alguém 
havia saído de casa.

 Mas é claro que ele sairia. Como poderia aguentar tan-
ta briga por causa de tão pouco, de novo?! Preferia espairecer, 
tomar alguma coisa. Um amigo o chamara, mas ele não estava 
muito a fi m de papo. Ao sair, ela lhe mandou não voltar tão cedo. 
Talvez ele cu mpra. O sangue ainda fervia, precisava se acalmar. 
Num bar, já longe de casa, pediu uma caipirinha, assistiu ao jogo 
que passava na TV, e escutou, sem prestar muita atenção, à his-
tória triste de um bebum ao seu lado, que perdera algum parente 
em um acidente qualquer. Duas doses depois, quando já princi-
piava o efeito do álcool, retirou-se do local, deixando o beberrão 
para trás, provavelmente com a história por terminar.

 Cansado, e sem querer voltar para casa, resolveu passar a 
noite num hotel pelo centro da cidade. Pensou em se isolar um 
pouco, procurar silêncio e contemplação. Virando algumas es-
quinas, achou um hotel recém-instalado, o King Edgar Palace. 
Era um hotel alto, luxuoso e envolto em mistérios. Ele normal-
mente escolheria um local menos chamativo, mas havia algo ali 
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que chamava a atenção, que o atraía. Ao atravessar o enorme 
portão principal, algo lhe abrandou, como se um calmante fosse 
exalado por todo o salão. Mas nem mesmo tal sensação o fez es-
quecer a briga e a raiva. Ao contrário, ele começava a se lembrar 
de detalhes, e isso o enfurecia. Parece que ele precisaria de um 
calmante mais forte. A caminhada e o ambiente do hotel fi zeram 
passar o atordoamento das doses do bar.

 Chegando ao balcão, pediu um quarto num piso elevado, e 
o de número 165 lhe chamou a atenção. Havia algo nesse núme-
ro que o fazia relaxar. Era a mesma numeração da casa em que 
passara a infância. Satisfeito com a escolha, terminou o check-in 
e dirigiu-se ao elevador. Esperando pelo mesmo, encontrava-se 
ali um casal que falava em uma língua que ele desconhecia. Cer-
tamente algo do norte europeu. Eram muito agitados e tentaram 
conversar com ele. Sem entender nada, fez sinais que indicavam 
a falta de conhecimento da língua. Os estrangeiros entenderam e 
mostraram-lhe o quarto em que fi cariam, que era no mesmo an-
dar do seu. Sem muito entusiasmo, esboçou um sorriso de meia 
boca. O elevador chegou, subiram, e depois de um tempo que 
parecia interminável, com o casal fazendo brincadeiras e rindo 
alto, pararam no andar desejado. Ainda mais irritado por conta 
da agitação, apressou o passo diretamente para seu quarto, sem 
nem ver para onde se dirigia a dupla. O quarto era espaçoso e 
muito confortável, com um sofá convidativo, uma TV na parede 
oposta ao sofá, uma mesa com uns papéis e uma cama de solteiro, 
bem arrumada. Mas não teve vontade de acomodar-se de imedia-
to, em vez disso, foi à janela que se encontrava do outro lado do 
cômodo. A vista dava para o lado da cidade onde se encontrava 
sua casa. Lá embaixo, nas ruas, se amontoavam pessoas e carros. 
Era sexta-feira, e todos estavam se divertindo no agitado centro.

 Começara a se lembrar de festas a que foi. Do pub aonde 
encontrou sua esposa pela primeira vez. No bar aonde se encon-
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traram pela segunda. No restaurante aonde se encontraram pela 
terceira, e onde deram seu primeiro beijo. Nas muitas outras noi-
tes, locais, eventos e beijos que tiveram por aí... O pensamento o 
fez se sentir mal pela briga. Tentou ligar para ela, mas o telefone 
não dava sinal. Voltando ao quarto, sentou-se no sofá e tentou 
ver algo na TV, sem se concentrar muito. Pediu uma bebida pelo 
telefone. E assim a noite foi passando, sem ele nem perceber o 
tempo.

 Já havia perdido as contas dos drinques que havia bebido, 
quando ouviu uma batida apressada na porta, o relógio marcava 
2h08. Caramba! Como se passaram tantas horas em tão pouco 
tempo? Novamente a batida incessante na porta. Ele se levantou 
com preguiça e difi culdade e foi atender. Não sabia por que raio 
não observara pelo olho mágico antes de abrir a porta, talvez 
tivesse sido o álcool. Mas foi algo de que ele se arrependeu de 
imediato. O casal de gringos adentrou o quarto com alvoroço, 
carregados de garrafas e cheirando a cachaça. Por conta do ator-
doamento da bebida mais cedo, ele não estava com forças para 
expulsar a dupla de lá. Até tentou, mas sua voz mal fez algum 
efeito em meio à gritaria. Pensou, por um momento, que aquilo 
fosse normal na terra deles. Mas mesmo assim o estavam irritan-
do. Tentando chegar ao telefone, foi barrado por eles, agitando 
a garrafa na sua frente, querendo que ele bebesse. Ele encheu 
um copo, mas não bebeu nada, se dirigiu à cozinha, jogou fora 
a bebida e alcançou o interfone extra que havia lá. Mas, naquele 
exato momento, o homem lhe quebrou uma garrafa na cabeça.

 Acordou devagar. Sentiu uma dor muito forte na parte de 
trás da cabeça, que quase o fez desmaiar de novo. O primeiro 
sentido que recobrou com algum esforço foi a visão, e a primeira 
coisa que ele conseguiu distinguir foi o relógio. Marcava 3h27. 
Começou a recobrar os sentidos, e instantaneamente queria não 
tê-lo feito. A dor, que anteriormente era apenas na cabeça, estava 
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por todo seu corpo. Conseguiu focar em si e viu o que causava 
tanta dor. Havia pregos gigantes perfurando suas mãos, braços 
e pés. Cordas reforçavam a amarração na parede. Estava com os 
braços e pernas abertos, despido e lavado com algo que cheira-
va muito mal. Em seu peito, pregos menores e mais adornados 
formavam um símbolo que nunca vira antes. Os estrangeiros es-
tavam no meio da sala. O sofá, revirado. Havia sangue por todo 
canto, mas não sabia se era dele ou do casal, pois ambos também 
possuíam cortes pelo corpo. Trajavam apenas máscaras verme-
lhas sem expressão, com aberturas apenas nos olhos. Transavam 
como animais no cio, urrando e revirando o resto do quarto no 
processo. Como era possível que mais ninguém no prédio es-
cutasse tal algazarra, não sabia, mas a dor o impedia de pensar 
mais adiante. Após alguns minutos de sexo e agressão, pois eles 
se cortavam com navalhas durante o ato, os dois maníacos foca-
ram nele, e se aproximaram recitando algo em uma língua ainda 
mais estranha do que a nativa deles. Uma mais sinistra. Somente 
a pronúncia das palavras fazia a espinha dele gelar, e o ambien-
te inteiro parecia mais pesado, mais escuro. Uma sombra turva, 
sem um contorno defi nido, se formava do outro lado da sala, na 
parede oposta, onde também havia um símbolo desconhecido, 
semelhante ao que estampava seu tórax agora. O casal estava 
bem próximo naquele momento. Eles terminam o canto com um 
nome, ou assim pareceu.

 Se o nome foi esse mesmo, não se sabe, mas ele escutou 
o nome de sua amada. Isso fez sua cabeça ir direto para casa 
em milésimos de segundos, onde ela o estaria esperando, pronta 
para conversar e resolver o problema. Ele também estava. Algo 
pequeno como aquilo nunca seria o fi m do relacionamento deles, 
de jeito algum. Lágrimas escorrem em seu rosto. Provavelmente 
estaria em casa pela manhã, despertando ao lado dela, após 
uma noite de reconciliação. Tudo estaria bem. Seu telefone 
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tocou, estava em cima da mesa. O casal não percebeu o toque. 
Olhando a tela do celular, viu claramente o nome dela. Ela ligava, 
certamente havia ligado antes. Mas agora era tarde. Nunca mais 
a veria novamente. A gringa carrega uma adaga adornada com 
pedras vermelhas nas mãos. A adaga perfura seu peito com força. 
O corte desce rasgando seu peito, até a coxa. Ele urra de dor. 
Sangue e tripas escorrem. A vida se esvai, junto com a esperança.
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Quarto 192
A derrocada de Ingrid Peterson

JP Tarcio Jr.

Ela pegou as chaves na recepção e subiu ao décimo nono 
andar, ignorando o choro de bebê. Dentro do quarto, viu que 
tudo estava preparado. Embora não confi asse no maquinário ex-
cêntrico fornecido pela GYO, não poderia deixar de tentar.

Quando viu que funcionou, tocou admirada a grande bo-
lha de vidro do maquinário, que agora continha a criatura que 
ela queria aprisionar. Pensou que deveria agradecer a Junji Taka-
mi pessoalmente quando o encontrasse.

— Ora, ora, ora, se não é nossa velha amiga Letícia Mors — 
cantarolou Ingrid.

De dentro da bolha de vidro do maquinário, a criatura fu-
zilou Ingrid com seu olhar de expressões enigmáticas. Para al-
guém comum que a olhasse não se impressionaria, afi nal, embo-
ra de uma beleza cativante, não passava de uma simples mulher.

— Como pode ver, a cápsula em que você está é hermeti-
camente fechada e não há qualquer maneira de fugir, então es-
pero que coopere comigo — revelou Ingrid como quem não quer 
nada, juntando as mãos enquanto se sentava em uma poltrona. 
— Vamos colocar as cartas na mesa: você é a personifi cação da 
morte e conheceu intimamente nosso querido Phillip Koontz , o 
que me faz pensar que você sabe do seu paradeiro.

— Escuta aqui, querida. Você está cometendo um grande 
erro! — disse a moça fi nalmente, mas sua voz passava longe de 
ser intimidadora.
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— Escuta aqui, você: a única em posição de fazer ameaças 
aqui sou eu! Mesmo antes de você estar aprisionada, não podia 
fazer nada para nós, então, me poupe.

A mulher pálida não demonstrou descontentamento, ape-
nas olhou ao seu redor e avaliou a inefável engenhosidade do 
aparelho que conseguiu aprisioná-la. Relutante, voltou a olhar 
para Ingrid e perguntou a contragosto:

— O que você quer?
— Como eu ia dizendo: você deve saber onde Phillip se 

encontra e deve saber um jeito de trazê-lo até aqui.
— Eu não posso localizá-lo sem meus poderes e muito me-

nos trazê-lo aqui estando dentro do seu aquário.
— Espertinha, mas não, você não vai sair daí. Eu tenho cer-

teza de que alguém da sua estirpe deva conhecer quem possa 
fazer esse trabalho sujo.

A morte personifi cada em Letícia Mors pensou algum tem-
po e respondeu:

— Eu conheço alguém, mas eu duvido que ele venha.
— É bom que venha. Para o seu bem.



— Alô, aqui é o recepcionista do King Edgar Palace, eu 
gostaria de falar com o senhor Thomas.

— Vocês de novo? — perg untou uma voz calejada de cigar-
ros e uísque barato que podia muito bem pertencer a um cantor 
de blues à beira da aposentadoria. — Quem fugiu de mim desta 
vez e como diabos sabem o meu nome?

— Desculpe-me, senhor. É a gerente quem o chama, seu 
nome é Ingrid Peterson. Ela pediu que dissesse ao senhor que a 
mulher de vermelho precisa muito que o senhor venha aqui. Ela 
pediu que dissesse que era caso de... — leu em seu caderninho de 
anotações — mortes, senhor.
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— Mortes? No plural? Essa é nova.
O homem desligou e o rapaz fi cou meio abobalhado repe-

tindo senhor? para a linha muda. Quando desistiu e levava o fone 
ao gancho, viu chegar diante do balcão um homem alto e magro, 
cujos olhos negros como o ônix demonstravam sua austeridade. 
A pele, de um pálido acinzentado mórbido, e a cabeleira escura, 
comprida, davam a ele ar de integrante de banda de rock.

— Posso ajudá-lo, senhor? — perguntou o recepcionista 
amedrontado.

— Sou eu — disse a voz inconfundível que falava ao telefo-
ne com ele segundos atrás.

— Mas... eu... O telefone...
— É confuso, parceiro, eu sei — falou impaciente. — Pensei 

que fosse um caso de mortes, por isso vim o quanto antes.
Demorando um pouco para raciocinar sobre o que estava 

acontecendo, o jovem recepcionista balançou a cabeça e tossiu:
— Perdão. Eu vou ligar para ela. Só um instante.
Enquanto aguardava Ingrid atender, o jovem olhava des-

caradamente para os trajes do visitante e se repugnava com as 
vestes puídas que usava sob um sobretudo roxo esfrangalhado.

— Alô — ele disse, engasgado. — Ingrid? Sim, ele está aqui. 
Desculpe? Claro, eu o levo até lá — pôs o telefone no gancho e 
anunciou: — Ela pediu que o senhor subisse ao seu encontro. 
Queira me acompanhar, por favor.

Ele deu a volta no balcão e rumou para um dos elevadores, 
que se abriu um segundo depois de apertado o botão. Com o 
cartão, destravou o painel com os números e apertou o décimo 
nono andar.

— Quarto 192, senhor — disse e se retirou, não antes de dar 
uma boa olhada e imaginando o que a gerente poderia querer 
com aquele maltrapilho.

O elevador subiu silenciosamente e o homem cruzou 
os braços para trás. A situação o deixava extremamente 
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desconfortável e sabia apenas que a entidade responsável por 
levar as almas naquele Universo precisava de sua ajuda. Era 
uma situação delicada e, embora ele não tivesse nada a ver com 
aquele lugar, seu código moral o impossibilitava de ignorar um 
pedido daqueles.

Quando as portas prateadas se abriram, o homem se enca-
minhou para a porta 192, onde bateu apenas três vezes.

— Quem é?
— Thomas! — respondeu com animosidade.
— Oh, entre, por favor.
Ele virou a maçaneta e adentrou o quarto impregnado com 

o cheiro de rosas e fi os queimados. Encarou com fi rmeza Ingrid 
Peterson sentada na poltrona de lado para ele e para a bolha de 
vidro no fundo do quarto. 

— Ora, ora, ora, que olhos magníficos você tem — excla-
mou a mulher.

— Devo dizer o mesmo do seu espécime, dona — disse, 
indicando a mulher dentro da bolha de vidro que se encontrava 
deitada e debilitada pelo excesso de energia que gastava estando 
na forma humana.

— Oh, ela? A primeira de uma coleção. Quem diria que 
haveria outros como vocês.

— Como nós? Você quer dizer eu e ela? — perguntou o ho-
mem com desdém. — Não sei o que ela te falou, mas nós não 
somos nada parecidos.

— Vocês dois não são a personifi cação do inevitável?
— Talvez aqui ela seja isso, mas, do Universo que eu ve-

nho, eu sou bem mais do que só uma personifi cação. Mas corta o 
papo furado, dona. O que você quer de mim?

— Eu preciso encontrar Phillip Koontz  e pegar uma coisa 
que ele roubou de nós.

— Para pegar um ladrão a gente chama a polícia.
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— Sua vez de cortar o papo furado, cara. Se você vai fi car 
se fazendo de difícil, talvez eu deva te dar um incentivozinho: 
traga Phillip para mim ou eu mato a sua amiga.

— Não vai querer fazer isso, dona. Talvez você não com-
preenda a importância dessa entidade em seu Universo, mas eu 
posso te garantir que não vai querer não tê-la por perto quando 
precisar.

— Precisar? Eu nunca vou morrer, querido. Não precisarei 
dela — disse arrogante. — Você deve buscar Phillip e trazê-lo 
para mim, senão ela morre. E por que parar por aí? Eu mato você 
também.

O rosto do homem mostrou um lampejo de algo que pode-
ria ser interpretado como medo, mas ele deu um passo corajoso 
adiante e olhou no interior dos olhos de Ingrid. A mulher não 
vacilou.

— Eu poderia buscar o seu larápio, mas não tenho meus 
poderes neste mundo de vocês — lembrou-lhe os olhos de ônix.

— Ora essa, que tipo de morte é você que nem tem pode-
res?

— A morte daqui é ela, não eu.
— Você disse que ele poderia fazer o serviço — grasnou In-

grid, chutando a bolha de vidro em que a mulher estava deitada, 
exaurida de suas forças, e fazendo-a levantar a cabeça languida-
mente para olhá-los. — Embusteira maldita, como ousa tentar 
me ludibriar?

— Eu não menti — defendeu-se a mulher o mais fi rme que 
podia. — Ele pode fazer o serviço, mas eu nunca pensei em trazê-
-lo aqui para isso. Você nunca vai pôr as mãos em Phillip!

— Como ousa... — começou Ingrid pronta para pôr fi m à 
existência da morte.

E, olhando nos olhos de ônix do homem, a mulher pálida 
dentro da bolha de vidro murmurou:
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— Eu lhe concedo esta jurisdição.
E o interior da bolha foi coberto com raios coloridos que 

dançaram em seu interior tais qual uma bola de plasma, e a mu-
lher lá dentro gritou. Enquanto assistia à eletrocussão, Ingrid 
nem percebeu que o homem desapareceu.

Ela desligou a máquina e virou-se.
— Onde ele está? — gritou voltando-se para a bolha e chu-

tando até Letícia levantar a cabeça outra vez. — O que você fez?
A desconfi ança é o farol que guia o prudente, murmurou Letícia.
— Me diz o que você fez!
— Eu concedi àquele homem as vidas deste mundo — re-

velou e, aos poucos, sua pele foi ressecando e trincando.
— O que você quer dizer com isso?
Começando a esfarelar, Letícia sorriu e contou:
 — Que ele vai acabar com você!
E a personifi cação da morte naquele Universo virou cinzas.
As luzes se apagaram e o mundo pareceu desaparecer ao 

redor de Ingrid. Ela sentia como se estivesse em uma dimensão 
preenchida pelo nada e, embora estivesse aterrorizada, não de-
monstraria tão facilmente.

— Diferente da senhorita Mors, que você acabou de de-
sintegrar, eu não sou apenas um colhedor de almas, Ingrid. No 
Universo do qual venho, eu tenho acesso a todas as vidas, tenho 
controle sobre todos os destinos e posso destruir mundos com 
apenas um toque. Claro que eu não faço as coisas ao meu bel-
-prazer. Eu sigo normas e regras, mas apenas por cortesia.

— Para um destruidor de mundos, você deveria ter uma 
aparência menos desleixada — desdenhou a mulher, sentindo 
vultos roçarem sua pele conforme ela se virava procurando pelo 
homem dos olhos de ônix.

— Você não me pegou nos meus melhores dias — disse a 
voz atrás dela, que se virou e deu de cara com o homem de olhos 
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de ônix, cuja pele fi cara azulada como se estivesse congelada e o 
sobretudo roxo puído e sem graça se tornara uma peça singular 
de tecido tão pleno que parecia feito de nada.

— Aí está você — disse Ingrid, tentando disfarçar seu te-
mor. — Eu já disse que você tem belos olhos?

— Já — disse monocórdio. — Normalmente, senhorita Pe-
terson, eu sou uma morte misericordiosa, mas você conseguiu 
me tirar do sério.

— Consegui? Que peninha.
— É, eu concordo com você.
— Pare! Não se aproxime. Você não pode me matar.
— Quem disse alguma coisa sobre matar?
— Você vai se arrepender de fazer isso, você não tem ideia 

de quem eu sou.
— Errado. Você não tinha ideia de quem eu era, mas eu 

vou corrigir isso. Vou cuidar para que nunca mais se esqueça de 
quem eu sou e do que sou capaz. E, no fi m das contas, você vai 
implorar para morrer.

E em pouco tempo ela já estava implorando.
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 Quarto 155 
 O canto do cisne

Carlos Frederico de Almeida Rodrigues

Finalmente cheguei ao hotel. Se ele não fosse novíssimo 
talvez fosse mais fácil de achar. Também não ajuda muito a chu-
va torrencial que cai e o cansaço de um dia de palestras ininter-
ruptas. Por isso, posso especular, sem medo de trocadilho, que 
olhar para o letreiro e ler Hotel Espelho, em vez de Edgar Palace 
seja perfeitamente plausível. O dia todo de palestras sobre eti-
mologia latina das palavras portuguesas sem dúvida contribuiu 
muito para essa confusão. É visível para qualquer um que es-
tou divagando por causa dessa recepção... Meu Deus! Para que 
tanto espelho para todo lado? Acho que tinha razão em confun-
dir o nome. Certeza que foi pela foto que vi na net. Lembro-me 
perfeitamente da foto da recepção repleta de espelhos, mas vale 
uma conferida no nome do hotel no uniforme dos funcionários. 
Essa chuva maldita e quente gruda no corpo e não refresca, faz 
com que essa merda desse saguão pareça ainda mais cheio do 
que está. Essas pessoas todas refl etidas... parece uma multidão, 
embora eu tenha a impressão de que parece existir mais refl e-
xos do que pessoas. Droga, só pode ser o cansaço. Vou enfrentar 
alguns rostos conhecidos da convenção e ver se consigo chegar 
incólume ao meu quarto. É só o que quero. Certeza de que nunca 
mais venho direto para as palestras sem antes passar no hotel. 
Estou exausto. Bom, vamos lá:

— Rapaz! Ei, rapaz! Tenho uma reserva, você quer o número?
— Pois não senhor, seja bem-vindo.
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— Tenho uma reserva e estou exausto, podem ser rápidos, 
por favor? Só me indiquem o quarto.

Sabia que não seria assim. Percebi quando observava o re-
fl exo do rapaz no espelho, enquanto ele consultava o computa-
dor. Na verdade, eu conseguia vê-lo de frente, pois o espelho 
refl etia outro espelho e assim sucessivamente... Por isso, percebi 
claramente quando ele se virou para o companheiro e disse algo. 
O curioso é que, ao me olhar, seu rosto estava impassível. Mur-
murou algo. Mas, depois da chuva, cansaço e convenção, demo-
rei um tempo para processar o fato de que eu não tinha avisado 
que só viria depois da convenção, e que isso fez com eu perdesse 
minha reserva. Acalme-se. Controle o coração, refl ita, isso refl i-
ta. Que irônico esse rosto impassível. Mas tenho certeza de que 
o vejo rindo no espelho, não, não seja irracional, não deixe ele 
perceber sua raiva.

— Senhor, tudo bem? 
Tudo bem? Tudo bem? Acho que ele desviou o olhar e me 

encarou pelo espelho e viu o ódio ali, pois falou sem demonstrar 
emoção. 

— Senhor, posso dar um jeito, temos o quarto número 155 
— disse, sem demonstrar emoção, mas procurou o olhar do com-
panheiro como se precisasse de confi rmação, e eu acompanhan-
do tudo pelos espelhos. Tenho certeza de que eles demonstra-
vam apreensão. O companheiro respondeu: 

— O quarto ainda não está pronto. O proprietário quer 
fazer um quarto temático e está decorando com alguns objetos 
antigos para dar um ar de coisa velha, quer dizer vintage! Hoje 
mesmo coloquei um velho gramofone lá (como se algum local 
que o deixamos no hotel não recebesse reclamações) e não sei se... 

Sabe sim, claro que sabe, pensei rispidamente.
— Pode me colocar nesse quarto mesmo, por favor.
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— Finalmente alguém na porta do meu quarto! Estou farto 
de gritar por ajuda. Como ninguém ouvia? Quanto tempo estou 
gritando? Não consigo abrir essa maldita porta do banheiro! Por 
favor, estou aqui, venha! Não há outro lugar para me procurar, 
estou aqui!

Que viagem porcaria! Nem me lembro mais como cheguei 
aqui ou onde estou. Não que isso faça diferença. Ando viajando 
tanto que todo hotel parece igual, só não entendo por que estou 
tão cansado. Essa rotina está me matando, sinto-me exausto, pa-
rece que nem vejo a vida. É como se me olhasse apenas através 
de um refl exo no espelho cada dia de manhã e mais nada. Onde 
está o maldito interruptor? Não vou conseguir dormir com esse 
calor, vou ler, esqueci o livro no carro, merda, já dormi ou é só o 
calor? Quem tá aí? Tem alguém no banheiro? Tô fi cando louco. 
Que calor dos infernos! Pinga suor, não vou conseguir dormir 
mesmo, vou sair daqui, depois arrumo a mala, preciso sair...

— Espere, não feche a porta, aqui, no banheiro, me tire da-
qui!

Acho que precisava respirar, preciso diminuir as viagens, 
que corredor engraçado, não tinha reparado que até aqui tem es-
pelhos na parede, parecem inquisidores, uma história que li so-
bre Yama há algum tempo. Não adianta me olhar, você já conhece 
todos os meus pecados, meu reflexo tá pior do que pensava.

— Ei, você voltou? Foi buscar a chave, mas acho que a por-
ta do banheiro tá aberta.

 Praga, devia ter deixado a janela aberta, não melhorou 
nada o calor, meia-noite, demorei mais do que queria, quero dor-
mir, mas com esse bafo não vai dar, acho que vou lavar o rosto 
para refrescar.

— Isso, abra a porta do banheiro, eu tô aqui.
Ufa, que calor, parece que o quarto é uma estufa, até o 

espelho do banheiro está embaçado. Que isso? Tem alguém aí? 
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Não, é só a droga do gramofone, quem coloca isso no banheiro? 
Acho que estou louco mesmo, vintage? Mau gosto, isso sim, um 
gramofone preto com peças de prata no banheiro. Termine de la-
var esse rosto, mas não olhe no espelho, por que não olhe? O que 
estou fazendo, não tem nada lá. Não olhe, não olhe, para com 
isso, saia daqui e vá pra cama.

— Ei, estou aqui, olha aqui.
Onde? Merda, no hotel, que horas? Duas da manhã, nem 

dormi, que porra de medo é esse? Por que não durmo? Tem al-
guém aí? Claro que não, leia um pouco, merda fui lá fora e es-
queci de pegar o livro. Vou acender a luz, ouviu? Quem ouviu? 
Não tem ninguém aqui. Não vou acender a luz, não tenho o que 
ler, claro que tenho, a bíblia da gaveta... isso vai me acalmar, que 
falsidade, na hora do cagaço apelo. Vamos lá, abra aleatório e leia 
em voz alta: Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Puta 
que ...que merda é essa? Agora ouvi a porra do barulho, vem do 
banheiro, quem tá aí? Saia da cama e vá ver, não, só quero cor-
rer, acalme-se, homem, calma, coração, vá ver, merda três horas 
da manhã, que escuro, eu desliguei o interruptor? E essa luz no 
banheiro? Preciso apagar, não, não preciso, não quero ir lá, mas 
tenho que ir. 

— Isso, venha aqui, abra essa porta!
Por que essa porra dessa Bíblia ainda tá comigo? Essa luz 

vem do espelho, não olhe, tenho que olhar... tenho que...
Onde estou? No quarto? Onde está a pessoa que entrou 

aqui? Que Bíblia é essa? O que está escrito aqui na página aberta? 
...mas todos nós, com rosto descoberto, refl etido como um espelho...



— Finalmente a polícia se foi, como explicaremos para fa-
mília que o hóspede simplesmente desapareceu?
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— Sei lá, só sei que você não devia ter posto aquele senhor 
lá, porque o hotel estava lotado. Todo mundo sabe que devemos 
fi car longe daquilo. Percebeu que enquanto a polícia investigava 
dava pra ouvir a música que vinha dele? 

— O que queria que eu fi zesse? Nós erramos na reserva e 
resolvemos. Se ele sumiu no quarto é problema da polícia. E que 
música era aquela?

PS1: para ler ao som de O canto do Cisne, de Schubert.
PS2: Pequena explicação sobre a música que vinha do gramofone: a visita da 
morte personifi cada. A sedução maléfi ca de uma criança pelo rei dos Elfos. O 
assassinato de uma rainha por um anão (!). — em Schubert, nenhuma dessas 
imagens do mundo fantástico ganhou força tão seriamente perturbadora como 
o retrato de um homem que descobre a sua própria loucura. Semanas antes de 
morrer, aos 31 anos, Schubert escreveu dois conjuntos de canções sobre poemas 
de Ludwig Rellstab e Heinrich Heine.
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Quarto 109
O ciclo sem fim

Henrique Arkanjo

Pedro... Pedro... Me ajuda, cara! Já esqueceu de mim? Pedro, me 
salva! Pedro! PEDRO!

Noite fria na capital paulista, porém, Pedro suava entre as 
cobertas. Mais um pesadelo nos corredores de um hotel, onde 
não há indícios físicos de sua existência.

Os últimos dois anos foram um tremendo inferno. Carlos, 
seu melhor amigo, desapareceu. Pedro se tornou o primeiro sus-
peito do seu desaparecimento, mas logo foi descartado por gri-
tar a existência de um hotel que nunca foi visto por ninguém. 
Parentes alegam que ele se sente culpado pelo desaparecimento. 
Amigos acreditam que as substâncias que ambos ingeriram cau-
saram uma confusão de pensamentos.

Ou seja: ninguém acreditou naquela história.
Agora, completando quase dois anos do incidente, Pedro 

tem seus sonhos ainda mais intensos. O mesmo hotel, o mesmo 
menino com olhos vermelhos, o mesmo recepcionista idoso de 
noite e jovem de dia... E Carlos. Carlos pedindo por ajuda.

Depois daquele ocorrido, ele voltou para o hotel e não o en-
controu ali. Retornou de dia, de tarde e de noite. Nada. Nenhum 
resquício. É como se ele realmente estivesse enlouquecendo.

Naquela noite, o pesadelo foi mais intenso. Ele virou de 
um lado para o outro, tentando adormecer, mas foi em vão. A 
voz de Carlos continuava ecoando em sua mente.

Pedro! Pedro, me salva! Pedro!
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 Sentou-se ao lado da cama, pegou o celular na cabeceira e 
verifi cou o horário: 02:00 da manhã. Mais uma noite mal dormi-
da? Não. Ele iria esquecer, ao menos por uma noite, seus pesade-
los mais sombrios.

Pedro se agasalhou e foi até a cozinha. Pegou uma garrafa 
de vodca e se serviu num grande copo. Voltou ao quarto, abriu a 
gaveta e viu os pequenos comprimidos que não ingeria desde o 
acontecido dois anos antes.

Já esqueceu de mim? Pedro!
Não, Pedro não se esqueceu de Carlos. Por honra a sua me-

mória, ele viveria uma aventura. Aquela noite celebraria a ami-
zade de seu parceiro de jornada que devia estar se aventurando 
sem ele. 

Dois comprimidos e três drinks depois, o rapaz encontrou 
as ruas de São Paulo.

O frio gelado aliviou o suor que aquele quarto emanava. 
Após dois anos, sentia-se livre. Ilusões do álcool e dos compri-
midos, ele sabia, mas não se importava. Precisava dessa sensação 
de liberdade. Ele precisava se desconectar daquele medo. Por ao 
menos uma noite, precisava dar-se uma folga.

Pedro! Me salva, Pedro!
Parou em diversos bares na Rua Augusta, bebendo sem 

controle. Andou desnorteado pelas ruas de Sampa. Fez amigos 
que não se lembraria no dia seguinte. Vomitou em diferentes es-
quinas. Seu humor variava entre extrema excitação e profunda 
depressão. Suor e lágrimas se misturavam em tropeços e soluços.

Exausto, ele caiu em joelhos. Precisava de ar. Ele precisava 
de tempo. Precisava de paz.

Pedro! Pedro! PEDRO!
Ergue a cabeça. Com a visão turva, enxerga um grande e 

luxuoso hotel.
Não... Não pode ser..., pensou.
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King Edgar Palace. Pedro olha atentamente a fachada. Não 
há dúvidas de que é o mesmo lugar, mas de alguma maneira... 
Mais moderno...? Mais sombrio...?

Levanta-se cambaleante e vê dois seguranças do lado de 
fora do edifício. Não conseguia se lembrar se haviam seguranças 
antes. Mal se lembrava em que estado chegou ali, na verdade. 
Ignorou a presença dos seguranças e de um mendigo que se es-
corava na parede. Cruzou a porta de entrada e observou a recep-
ção, tentando relembrar como era em sua versão anterior.

— Posso ajudar, senhor?
A doce voz da recepcionista tira Pedro do transe. Não era 

mais um senhor ou jovem com uma cicatriz no rosto. Era uma 
moça, muito bonita por sinal, oferecendo seus serviços.

— Ah, eu... Eu acho que eu... Preciso...
— Precisa de um quarto para descansar após uma boa noi-

te de curtição com seus amigos? O senhor veio ao lugar certo, 
senhor Pedro!

Uma leve surpresa é estampada em seu olhar.
— Como você sabe o meu...
— Quarto 109, localizado no 10º andar do hotel. Cruzando 

as catracas, é só entrar num dos elevadores. Aproveite a estadia, 
senhor!

Um cartão estava sendo entregue enquanto as palavras 
mecanicamente pronunciadas saíam daqueles lábios. Catatônico, 
ele simplesmente pegou o cartão e cruzou as catracas do hotel.

Não havia movimento por conta do horário, e Pedro viu 
um dos seguranças olhando atentamente para ele com uma fei-
ção séria e macabra. Por uma fração de segundo, questionou-se 
o que estava fazendo ali.

Adentrou o elevador e pressionou o número dez. Flashes 
da noite com Carlos vieram a sua mente. As luzes que piscavam, 
as vozes, sussurros... E aquele senhor empapado de sangue, com 
um menino e olhos demoníacos...
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Seus pensamentos foram interrompidos com o beep do ele-
vador e as portas se abrindo. Pedro ganhou o corredor e a sofi sti-
cação do hotel era absurdamente espetacular. Não havia nada de 
parecido com o que ele havia presenciado anos antes.

Quase se questionou se realmente era possível ele ter ima-
ginado tudo aquilo, e se realmente as pessoas o chamarem de 
mentiroso fazia algum sentido real.

Mas, se fosse assim, onde estaria o Carlos por tanto tempo?
Quarto 109. Pedro usou seu cartão e entrou no quarto. Ob-

servou tudo de boca aberta. A decoração era medieval, lembran-
do levemente uma igreja. Cortinas de cor dourada e marrom esta-
vam na janela, e o edredom era feito de um tecido fi no. Uma mesa 
de estudos e uma cadeira estavam disponíveis do lado esquerdo 
do quarto, com um livro aberto. Observava tudo com curiosida-
de, e notou que o livro era a Bíblia, aberta no salmo 109, onde leu:

Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens 
ímpios e falsos dizem calúnias contra mim, e falam mentiras a meu 
respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio; atacaram-
me sem motivo.

Lembrou-se, então, de como os últimos dois anos foram 
difíceis após o desaparecimento do amigo. Todos realmente o 
atacaram e o chamaram de louco. Pedro nunca foi religioso, mas 
não pôde deixar de notar a semelhança daquela passagem com o 
que viveu nos últimos tempos. Parece que aquele quarto estava 
literalmente reservado para ele.

Foi esse pensamento que o trouxe de volta a realidade e o 
fez questionar-se o que aconteceu naquelas últimas horas. Como 
ele encontrou o hotel? Como a moça da recepção sabia seu nome? 
Se aquele realmente era o hotel onde ele havia estado dois anos 
antes, qual seria a probabilidade de Carlos ainda estar lá?

Pedro sentiu um leve arrepio no pescoço. Esse pensamento 
o deixou levemente desnorteado, olhando para todos os cantos 
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do quarto, como se procurasse por um objeto perdido. Como se 
o próprio Carlos estivesse ali. Em vez de um objeto, encontrou 
novamente a Bíblia sagrada, e seus olhos cravaram nas palavras 
daquele livro.

Socorro, Senhor, meu Deus! Salva-me pelo teu amor leal!
Pedro... Me ajuda, cara!
Sim. Aquilo começava a fazer sentido. Carlos estava ali em 

algum lugar. Ele tinha que estar ali. As evidências eram óbvias.
Pegou o cartão do quarto e rumou para o corredor do ho-

tel. Andava apressado. A voz de Carlos ecoava com maior inten-
sidade em sua mente. De alguma forma, parecia lhe chamar.

Pedro... Me ajuda, Pedro!
Ele adentrou o elevador e apertou a letra T. Ansiosamente, 

os números pareciam dançar em sua visão embaraçada. Suava 
delirante, sentindo dentro de si uma excitação incontrolável. Car-
los estava ali. Ele sentia. Pedro sabia que ele estava ali. Mas onde?

Chegando ao térreo, encontrou a mesma recepcionista de 
quando chegou e o mesmo segurança com olhar penetrante e as-
sustador. Ignorando-os, não escondeu sua afobação e deu longos 
passos em direção à antiga sala onde encontrou o nome Phillip 
Koontz  dois anos antes. Lá, talvez, seria um bom lugar para come-
çar a procurar. Talvez lá ele encontraria a resposta que...

— Desculpe, senhor, mas essa ala está fechada.
Pedro teve seus passos interrompidos pela voz grossa e 

sombria do segurança do hotel. O mesmo que o havia encarado 
ao chegar; o mesmo que parecia sugar seu espírito para fora do 
corpo com apenas a força do pensamento.

— Oh, desculpe — disse Pedro, tentando arrumar um pen-
samento rápido. — Estava tentando chegar ao... estacionamen-
to... mas eu acho que eu me perdi... Engano meu.

— O estacionamento se encontra no subsolo do hotel, mas 
acredito que o senhor saberia disso se tivesse chegado aqui de 
carro. Como veio a pé, não poderia se lembrar dessa informação.
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— Como você sabe que...
— Essa ala está fechada!
Pedro sentiu-se congelar com aquele tom de voz mandató-

rio. Assustado, acenou com a cabeça, pediu licença e se dirigiu 
à recepção. Entrou no primeiro elevador para retornar ao seu 
quarto, e percebeu que havia apenas a opção para o subsolo. Per-
feito, ele pensou.

Quando as portas se abriram, um vento gelado adentrou o 
elevador. Viu alguns carros estacionados, o que signifi cava que 
a casa estava cheia. Apesar de estar sozinho, Sentiu que estava 
sendo observado. Levemente, ouviu seu nome ser chamado.

Pedro... Pedro, me ajuda, cara!
Carlos... Carlos está aqui. Onde? Pedro começou a procu-

rar por todos os lados do estacionamento.
Pedro... Eu estou aqui, Pedro! Me tira daqui, Pedro!
Pedro andava atordoado por todos os lados. A voz de Car-

los ecoava em sua mente apenas, mas parecia ecoar no estacio-
namento inteiro.

Me ajuda, Pedro! Pedro, socorro!
Sua mente girava. Seu estômago estava nauseado. Sua ca-

beça explodia. As vozes não paravam.
Pedro... Pedro... PEDRO!
Um grito agonizante. Pedro se escorava na coluna, tentando 

recuperar o ar e sua razão. Tentando entender o que estava acon-
tecendo consigo mesmo. Tentando voltar ao seu normal. Até que...

— Pedro...
Uma voz... Uma voz muito familiar... Vindo diretamente da...
— Você veio!
Coluna!?!
Pedro saltou desnorteado, esbarrando em um dos carros, 

disparando o seu alarme. Ele se arrastou no chão, tentando se 
colocar de pé. A voz de Carlos se misturava com a sirene e a res-
piração ofegante de Pedro.
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— Pedro, o que você está fazendo? Me tira daqui, Pedro! 
Me tira daqui!

Não, não, não. Não era possível. Está tudo na minha men-
te. Isso não pode estar acontecendo. Pedro dá um salto a cami-
nho das escadas.

— Pedro! PEDROOOOOOO!!!
Ele sobe três degraus de uma só vez. Pingando de suor, 

tudo o que ele quer é sair daquele hotel. Ele quer acordar daque-
le pesadelo. Ele precisa acordar daquele pesadelo.

Pedro passa desesperado pela recepção, não deixando se-
quer seu rastro para trás. Cruzando os portões do hotel, para 
ofegante, tentando recuperar o ar, sentindo lágrimas se mistu-
rando em suor e seus pulmões prestes a sair. Sua recuperação é 
interrompida por uma risada discretamente fanha e falha.

Ao olhar para o lado, ele vê um mendigo, o mesmo homem 
que há dois anos ele jurou ter visto mergulhado em sangue. O 
mesmo homem agora estava ali, diante dele, inteiro, sério e cal-
mo ante ao seu desespero. Com olhos de um sobrenatural brilho 
roxo, ouviu as palavras saírem dos lábios daquele senhor, como 
se fossem uma sentença de morte.

— Não deveria ter vindo. Você nunca vai sair desse lugar.
Antes mesmo de questionar aquele pensamento, Pedro 

sente dedos tocarem sua cabeça, como se choques extremamen-
te potentes estivessem fritando seu cérebro. Ele luta, se debate, 
grita por socorro. Em vão. A sua mente gira, sua cabeça dói e ele 
grita de dor. Em um movimento de desespero, vê-se refl etido na 
janela do hotel, apenas para encontrar seus olhos cruzando com 
os do segurança.

Você nunca vai sair desse lugar...
Uma dor aguda, e então, tudo preto. 
Pedro! Me ajuda! Já esqueceu de mim, cara? PEDRO!
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Noite fria na capital paulista, porém, Pedro encontrava-se 
ensopado em suor. Para ele, é mais uma noite mal dormida, com-
pletando dois anos desde que ele fugiu do hotel onde seu amigo 
Carlos desapareceu.

A verdade, contudo, é que ele mesmo nunca conseguiu 
sair. E todas as noites revive a mesma história, encontrando a 
mesma recepcionista e o mesmo segurança, encontrando seu 
amigo aprisionado em uma coluna. O que ele não vê? Ele está 
aprisionado àquele hotel.

Para sempre.
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Quarto 201
Akumanokagami

Gustavo Azevedo

— Certo, senhor Straub. Está me dizendo que, se eu for 
um investidor majoritário no projeto do King Edgar Palace, você 
pode me ajudar a ter vidência do futuro?

— Senhor Takami, eu tenho alguns contatos no além-mun-
do que podem lhe mostrar o que você quiser. Caso aceite minha 
proposta de entrar na sociedade, entregarei a forma de fi rmar o 
pacto com Asmoday, o trigésimo segundo espírito. Ele te dará a 
habilidade de ver o futuro, se assim o senhor quiser.

— E também terei a maior parte das ações do hotel?
— Como quiser, senhor Junji Takami.
— Então, temos um acordo, senhor Straub.
 Ambos apertaram as mãos, enquanto Alan Straub sorria 

ao entregar um papel amarelo surrado para o novo sócio. Ele 
sabia que essa parceria não teria uma longa duração.



Já haviam se passado três horas desde que o ritual 
começara. Junji tinha certeza de que havia feito tudo da forma 
correta: desenhara no espelho o círculo com as linhas e cruzes 
no centro, o símbolo de invocação de Asmoday. Ao redor do 
símbolo, outro círculo, concêntrico com o primeiro. Entre os 
dois, as letras formando o nome do demônio. A vela roxa atrás 
dele era a única fonte de luz do quarto na cobertura do novo 
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hotel King Edgar Palace. Ele olhava para o espelho, vendo sua 
penumbra. O cântico deve ser entoado agora!, pensou o japonês. Ele 
segurava, trêmulo, o papel dado por Alan Straub meses antes, 
quando fi rmaram o acordo.



Eis que ele começa a entoar a canção de invocação:

Venit Asmoday princeps clairvoyance certitudinem futuri. 
Et erunt oculi mei consilii ducem. 

Et dabo tibi animam gratam getaway.

Ao fi m da última palavra cantada, a luz da vela atrás dele 
bruxuleava enquanto Junji se via no espelho. Tudo parecia igual, 
exceto as duas pessoas que ele viu no refl exo atrás dele. Uma 
pessoa ele reconhecia: era Phillip Koontz , irmão de Howard. Mas 
seus olhos eram completamente negros. Ao seu lado, outra fi gu-
ra. Suas três cabeças eram diferentes: uma de bode, uma de cava-
lo e uma humanoide. Esta, com uma barba comprida e um enor-
me par de chifres na testa. Ambos observavam o japonês usando 
seu terno de grife e camisa social. Os cabelos pretos caíam sobre 
sua cabeça, lisos. Ele olhou para trás, assustado. Esperava enca-
rar com medo os olhos negros de ambos. Não havia ninguém.



— Esperava me ver ao seu lado, senhor Takami?
— B-b-bom, sim. Gostaria, lord Asmoday, de ser agraciado 

com o dom da clarividência.
— E o que terei em troca, senhor Takami? — o demônio 

encarava o japonês.
— Não sei o que posso te oferecer, lord Asmoday.
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— Quero que sua alma seja minha quando você partir des-
te mundo.

— Eu concordo, desde que você me proteja.
Pelo refl exo, Junji vê Phillip Koontz  (ou o que parece ser 

ele) pôr a mão em seu bolso.
Ao apalpá-lo, ele sente um objeto. O japonês tira um anel 

de dentro de seu paletó. Ele é de ouro negro, gravado com fl ores 
ao redor e tem uma pedra roxa brilhando no topo.

— Enquanto o senhor mantiver esse anel, terá o dom que 
estou lhe cedendo. Porém, ao retirá-lo, nosso trato chega ao fi m. 
Peço somente mais uma coisa: Lembre-se das oito badaladas do 
relógio — Asmoday sorri, sabendo sua parte do pacto.

Junji Takami coloca o anel no dedo. Um vento sopra forte e 
a luz da vela roxa se apaga, deixando-o sozinho no quarto.



King Edgar Palace já estava em funcionamento há muito 
tempo e ia muito bem, obrigado. Junji Takami estava hospeda-
do em seu quarto na cobertura, como de costume. O quarto era 
grande e cheio de espelhos, onde frequentemente previa o futuro 
sem que as outras pessoas soubessem.

Ele jamais tirava do dedo o anel que lhe dava a bênção da 
clarividência através de refl exos. Bastava que ele fi casse de fren-
te para o espelho e pensar no que gostaria de ver e lá estava. 
Era assim que muitos dos negócios que fechava eram decididos. 
Era assim que suas relações estavam sempre na palma de sua 
mão. Usava o dom que Asmoday lhe havia concedido para que 
sempre se saísse bem. Sua fortuna vinha crescendo consideravel-
mente e as parcerias que fi rmava eram sempre bem-sucedidas.

E aquele dia não seria diferente. Ele precisava saber sobre o 
destino de seu encontro no fi m do dia. Um amigo de muito tem-
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po apresentara a Junji uma garota de quem havia gostado. Acha-
va que ambos se dariam bem. O japonês e a menina conversaram 
por um bom tempo através de e-mails e fi nalmente chegara o dia 
de se conhecerem pessoalmente. Ele estava cansado de ser sozi-
nho e ela queria mudar isso.

Junji já estava completamente pronto, usando um terno 
cor de chumbo de risca de giz e gravata vermelha. Sua camisa 
cinza-grafi te completava a roupa com elegância. Estava ansioso. 
Olhou no relógio de pulso: 7h09. Eles se encontrariam em cin-
quenta minutos. 

Parou, nervoso, na frente do espelho enorme que fi cava na 
sala do apartamento. Queria ter certeza de que aquela era a mu-
lher certa e que não estava cometendo nenhum erro.

Mentalizou a dúvida que tinha referente ao dia que teria 
pela frente. Queria saber tudo que aconteceria.

Como sempre, o espelho tremeluziu e piscou. Na sua fren-
te, ele voltou a ver seu refl exo.

Junji se viu parado de frente para o espelho. O refl exo se 
mexeu e andou para a direita. O verdadeiro ele fez o mesmo mo-
vimento. Ao se virar, continuou vendo a cena em todos os outros 
noventa e quatro espelhos espalhados pelo quarto, em diversos 
tamanhos e alturas. O refl exo continuava a andar, mexendo no 
relógio, se arrumando para sair. De repente, ele parou.

Parecia ter ouvido um barulho vindo da porta do banheiro, 
para onde foi, devagar.

O Junji real também ouviu a batida momentos depois, se-
guindo os passos do seu eu-virtual. Foi indo para perto do ba-
nheiro, onde encostou o ouvido. 

Uma pancada o fez pular para trás, caindo sentado. 
A porta começou a se abrir lentamente, deixando a luz vin-

da da janela entrar no quarto. 
Ele acompanhou a porta abrindo lentamente.
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Nada saiu de dentro do banheiro.
Junji se levantou, assustado, cabelo bagunçado. 
Voltou a olhar no espelho, sem entender o que estava acon-

tecendo. Viu um Junji assustado, uma faca na mão direita, que 
pingava sangue. Procurou, correndo, o objeto entre os dedos. 
Nada.

Não conseguia entender. Sua clarividência nunca havia fa-
lhado. O demônio Asmoday sempre se encarregara em dar as 
informações corretas sobre o futuro do empresário. 

Seu refl exo agora mostrava um homem com medo e suado. 
Ele tinha olhos assustados e uma expressão de pânico no rosto. 
Com certeza essa não era uma visão, mas sim a realidade.

Atrás dele, Asmoday o encarava, se divertindo com a cena 
toda.

— O que foi, senhor Takami? Tem medo do dom que te 
dei? Não precisa ter medo, ele mostra somente a realidade.

— Faça parar, lord Asmoday. Eu não estou gostando mais 
disso.

— Ora, Junji, veja que tenho um recado para você.
A mãe de Junji, Yoshiro Takami, aparecera no espelho, 

atrás do fi lho. Ela não tinha o branco dos olhos. Seus globos ocu-
lares eram negros como a noite.

— Você me abandonou, Junji. Me deixou doente em Naga-
no e me largou à morte. Porque fez isso, meu fi lho?

— Pare com isso, demônio! Essa não é minha mãe!
Ele se vira para confrontar a mãe e não encontra nada.
— Se ela não é sua mãe — diz o demônio — então quem é?
— Algum truque seu!
— Meus truques não saberiam tanto da morte. Quem po-

deria saber?
A mãe de Junji havia sumido. Em seu lugar, Yamada, a noi-

va falecida do homem. 
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— Junji, meu amor...
— Yamada, mas como...? O que está...?
— Por favor, não me deixe dessa vez. Eles estão vindo! Me 

ajude!
— Eles quem, minha vida? 
— Os pássaros, eles estão vindo.
Takami começa a ouvir grasnados em seu quarto. Um som 

muito alto, ensurdecedor, começa a tomar conta do ambiente. 
Ele olha ao redor e não vê nada, mas sente a presença dos ani-
mais, voando ao seu redor. Ouve os barulhos e o bater de asas. 
Começa a sentir os bicos rasgando sua pele, causando uma dor 
quase insuportável.

No refl exo do espelho, vê corvos negros voando no seu 
quarto e bicando sua cabeça e braços, enquanto um japonês as-
sustado tenta se desvencilhar dos animais.

— Chega, Asmoday! Cansei de você e dos seus truques! 
Minha alma nunca será sua! Eu cancelo nosso pacto!

Junji retira do dedo o anel com a pedra roxa dado por 
quem parecia ser Phillip Koontz . Joga a joia no chão e pisa com 
toda sua força, ainda que isso não cause efeito ao objeto.

Tudo volta ao normal. Não há sons, não há pássaros e não 
há demônio. As coisas voltaram a ser como deveriam.

Takami coloca a mão no bolso em busca de seu celular, 
querendo cancelar o encontro daquela noite. 

Quando olha na tela do celular, o visor aponta 19h58. Volta 
seus olhos com medo para o espelho, onde vê Asmoday acompa-
nhado de uma linda mulher loira.

— V-v-você não pode me matar! Prometeu me proteger!
— Sem dúvida, não posso. Mas você pode.
A mulher loira e o demônio o deixam  sozinho. Somente 

um Junji apavorado e sua imagem no espelho.
Ele alcança o bolso para guardar o celular e ali está a faca 

que havia visto mais cedo.



King Edgar Palace

343

Junji volta a ouvir a voz de sua mãe e de sua noiva supli-
cando socorro em meio a muitas outras vozes irreconhecíveis.

Ele tenta pôr as mãos nos ouvidos para parar, mas algo o 
impede. Olha no refl exo e continua a se encarar.

Takami levanta a mão direita, que segura a faca. Apoia a 
mão no pescoço e faz um único movimento, rasgando sua gar-
ganta e fazendo jorrar litros de sangue no espelho. 

Seu corpo vai caindo lentamente de frente para o espelho.
Mas o Junji refl etido ali permanece, garganta rasgada e um 

sorriso no rosto.
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