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“Querida, seu pequeno coração está ferido. Não me ache cruel porque obedeço
à lei irresistível da minha força e fraqueza. Se o seu querido coração está ferido,
meu coração selvagem sangra com o seu. No arrebatamento de minha enorme
humilhação eu vivo em sua vida cálida, e você deve morrer – morrer, docemente
morrer – na minha.”
J. S. Le Fanu - Carmilla. 1872.

Introdução
Existem 3 formas de se criar um vampiro: batismo de sangue, associação
com magia negra ou assombração. Eu fui forçada a nascer por magia negra.
Nasci em uma família que praticou magia por séculos. Eu tinha potencial.
Era uma versão aprimorada de quem veio antes de mim. Eu queria mais que
meus antepassados, tinha meus sonhos.
Mas mamãe tinha outros planos, desde antes que eu fosse concebida. Me
usaria como uma ponte, uma chave para o outro lado. Correu atrás dos feitiços
mais antigos até finalmente me transformar em um ser imortal.
Os demônios cobram demais de seres imortais. Eu fui transformada sob três
ordens: multiplique, destrua e mantenha-se longe. Longe dos demônios, longe
da magia. Você não é um de nós, é uma concessão que demos a um ser inferior, mas isso
não faz de você especial, só mais uma entre os milhares de objetos utilizados para os
próprios objetivos dos series superiores.
Ensinaram-me não tenho sentimentos e mal sentiria qualquer coisa além
desse instinto de sobrevivência e de multiplicação. E eu acreditei. Por um período
de tempo. Uma amiga me fez ver que existia mais além desses ensinamentos
automáticos e me deu uma missão antes de morrer.
E se eu fosse contra os, assim chamados, "seres superiores"? Como isso seria?
Mas eu não poderia fazer isso sozinha, precisava de um exército. E criei o meu.
Meu Exército de garotas abandonadas, com medo, prontas para lutar contra
qualquer forma de opressão e mostrar que são muito mais do que o que esperam
delas. Transformei 13 vampiras de 7 nacionalidades diferentes. Eu sei que eles já
sabem dos meus planos, mas eles realmente fazem ideia do poder? O que
exatamente faz deles, realmente superiores, afinal de contas?

Capítulo 1

Nunca soube como fui parar lá fora, mas acordei no meio da floresta.
Respirar foi meu primeiro reflexo, mas fui atacada pelos meus próprios
sentidos quando todos aqueles cheiros chegaram até mim. Um em especial se
destacou e eu percebi que vinha da pequena trouxinha que se remexia
loucamente embaixo de uma árvore, sem emitir um único som. A sede me atingiu
tão rápido que antes que eu pudesse perceber...
- ELLIE, NÃO!
Congelei com a criatura já nos braços e os caninos a centímetros do rosto
gordinho. Arregalei os olhos para a figura que aparecia por trás das árvores
escuras.
- Kat?
Na escuridão completa, os contornos da pálida Kat pareciam os de um anjinho
esculpido em mármore.
- Escute, eu sei que a sede é desnorteante agora, mas não mate o bebê.
Ela parecia angustiada ao dizer isso e isso era mais para se dizer que tudo que
já vi em seu rosto. Só que a menção da palavra “bebê” me trouxe memórias e
uma espécie de repulsa que me fez jogar a criaturinha no chão e deixar a palavra
“monstro” escapar dos meus lábios.
Kat deu um salto e pegou o “bebê” no chão ninando-o.
- Não é culpa dele ter nascido como nasceu, e muito menos ser o que é. Ele
pode crescer e ser o que você quiser que ele seja, Ellie. E ele é seu filho.
- Eu sinto desprezo por ele. – Rosnei, me sentindo com uma sede
desesperadora. Por mais nojo que eu sentisse a medida que as lembranças
chegavam, o cheiro do sangue do bebê estava me machucando.
- Não, não sente. – Kat nem piscou. Apenas continuou ninando a coisa como
se fosse a mais preciosa do mundo – Desprezo é um sentimento, assim como
ódio, medo ou qualquer coisa que pensa que sente. Você não sente mais. Isso são
ecos, lembranças, sentidos confusos. Logo, logo isso vai acabar. – Então
finalmente levantou os olhos verdes para mim – E pode começar com a aceitação
do fato de que você deu a luz a uma das criaturas mais poderosas desse mundo,
Ellie. Bebês meio demônios foram quase extintos. Ele é o primeiro nos últimos
400 anos.
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Dei um passo para trás em sinal de recusa ao que ela dizia. Eu havia sido
moldada para ver aquele bebê como a criatura que me matou, o ser que destruiu
minha vida.
Os olhos de Kat se tornaram suplicantes.
- Eu preciso de você, Ellie. E você me conhece bem o suficiente para saber que
eu não imploraria se não fosse realmente necessário.
Minhas lembranças sobre Kat me bombardearam com essa frase. Penso no que
ela disse sobre sentidos confusos e me concentrei no que Kat havia dito sobre
não sentir... E de repente não havia medo. Ou dor. Ou até a mínima repulsa. Só
sangue. E meu bebê fazia parte do meu.

As Crônicas de Kat:
Ellie
Os fatos registrados em As Crônicas de Kat foram retirados dos diários de Kat e
das vampiras que transformou. O primeiro foi adquirido quando Kat completou
20 anos de transformação – descrito no diário como “meu aniversário de 30
anos” - quando ela achou que já era o momento de registrar as marcas que
deixaria no mundo como muitos que ela foi forçada a estudar antes de ser
transformada (e por isso algumas histórias são contadas em 2ª pessoa e não como
simples relatos).
As informações sobre sua transformação traumática, e as viagens de Kat antes da
formação do Exército serão acrescentadas durante a história. Algumas partes
necessitaram ser completadas por narrações feitas após o acontecimento dos
fatos. Outras foram organizadas em uma ordem que permite a melhor
compreensão dos fatos pelo leitor.
O diário é o único lugar em que Kat foi completamente sincera sobre o que
acontecia com ela, porém as anotações são muitas vezes vagas e infantis. Antes de
hoje as únicas que conheciam essas histórias eram as vampiras do Exército.
Eu, Olivia Bittencourt, atesto que para todos os fins o que está escrito aqui é o
relato mais fiel possível do que aconteceu de verdade.
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Paris, França
10 de outubro de 1864
Diário de Ellie
Disseram-me que nunca houve tanta névoa em Paris desde o ano que eu nasci.
Madame Pepot costumava dizer que é assim que os espíritos viajam. Até Mary
sente algum tipo de presságio ruim sobre esse clima. Eu apenas o acho condizente
com meu estado de espírito.
Hoje encontrei Alec pela primeira vez desde que seu noivado saiu nos jornais.
Ele estava sorrindo, de braços dados com uma garota pequena e rechonchuda de
olhos azuis e um longo cabelo dourado que o mercador chamou de Angélique.
Nenhum dos dois me viu, mas não acho que me ver faria muita diferença.
Vê-lo fez toda a diferença para mim. Não acredito em mim mesma quando
penso que, mesmo que por meio segundo, acreditei que nós pudéssemos dar
certo. Porque ele se casaria com uma órfã? Sem futuro, sem passado, sem nome?
Uma Pleurer!
Diário de Kat
Eu deveria saber que era apenas uma questão de tempo até que mamãe
convocasse sua “arma indestrutível” e “fonte de poder que não podia ser
comparada a nada que nossa família já tivesse tido nas mãos em milhares de
anos”.
Era meu aniversário de 30 anos quando minha decrépita mãe me contatou de
algum lugar entre a Rússia e a Eslováquia e me disse que eu tinha uma missão
em Paris para “usar meus conhecimentos reparando a bagunça que seu tio Julian
tem causado”.
O QUE ELA ACHA QUE EU SOU? UMA LIGAÇÃO DIRETA PARA O
SUBMUNDO? Quando eu falei sobre não ser mais uma criatura controlável, ela
listou delicadamente todas as formas possíveis de me matar se eu não continuasse
fazendo tudo que ela precisa que eu faça. Ou seja, eu estou sob o controle dela
para sempre.
Hoje é meu primeiro dia em Paris e eu já entendi tudo. Aparentemente, meu
primo Alec era apaixonado por uma órfã e prometeu casamento assim que ela
tivesse idade suficiente para mandar em si mesma. Porém, Julian com medo de
perder ótimas chances de estender o poder do bom nome que criou, evocou um
espírito qualquer para possuir o filho e dar fim em sua paixão.
Eu não entendo muito sobre o amor, mas entendo o instinto e as pessoas dessa
família não deveriam ter algum tipo de instinto paternal? Quer dizer, vale mesmo
a pena destruir a alma do seu próprio filho e substituir por um demônio qualquer
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simplesmente porque ele foi burro o suficiente para se apaixonar? Esse tipo de
estupidez – e com estupidez eu quero dizer a paixão - acontece com uma
frequência perturbadora.
11 de outubro
Diário de Ellie
Consegui um emprego! Irei substituir Mary!
Ela finalmente conseguiu o emprego de professora que tanto queria e pediu a
Madame Pepot para me contratar para cuidar das crianças e, já que eu sempre fui
muito boa com os mais novos, ela nem hesitou em aceitar.
Eu sei que tudo dá a impressão de que eu não quero seguir em frente e deixar
o orfanato para trás, mas eu realmente preciso de um pouco de estabilidade antes
de começar a viver de verdade.
Diário de Kat
Retirado de um jornal em Paris
O corpo de Claudette Gnoi foi encontrado essa manhã, banhado no próprio sangue e
com feridas em diversas partes, em frente ao Orfanato Pepot. A família encontra-se
desolada e traumatizada. A polícia busca qualquer tipo de informação sobre pessoas
vistas nos arredores na noite de ontem.
Só isso? 3 horas dedicadas a matar lentamente aquela pobre criatura e tudo
que a morte ganha é uma nota de rodapé?
É, fui eu quem fiz isso. Corpos banhados em sangue são a minha nova
assinatura psicopata. É como um toque de brilhantismo aos jantares da meia
noite. Quando acham um corpo sem sangue deduzem que foi um vampiro, mas
quando acham um corpo banhado em sangue acham que foi um maníaco sádico
qualquer. Mas advinha só? Vampiros SÃO maníacos sádicos.
12 de outubro
Angélique é a pessoa mais entediante da face da terra. Fui forçada a passar
horas com ela, agindo como humana e foi tão terrivelmente chato que eu nem
tive forças para ficar imaginando como seria destroçar aquele pescoço gorducho
(o que sempre faço para me distrair quando estou com humanos).
Eu sei que sangue é sangue, mas eu não estou faminta, muito pelo contrário,
e mesmo que a vida de um vampiro se resuma em sangue nós gostamos de fazer
da experiência a mais divertida possível. Prolongando nosso mortífero gozo, com o
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requinte de um gastrônomo e ampliando-o através das progressivas investidas de uma
ardilosa abordagem.
Quero dizer se você estivesse com fome e pudesse escolher entre preparar um
cozido de anchovas com cebola, alho e salsa e um peru assado recheado com
passas, bacon e pedaços de maçã o que escolheria?
Voltando ao assunto, em algum ponto no meio da infinita conversa de
Angélique sobre todo o bordado que ela teria que fazer para o enxoval de seu
casamento, titio Julian chegou e me levou até sua sala para conversar.
Aparentemente, meu dever aqui é descobrir que tipo de demônio ele evocou
para possuir Alec. De repente, só porque eu fui obrigada a me encontrar com
alguns espíritos do baixo escalão, eu me tornei a especialista da família em
Inferno.
Quando eu perguntei por que ele queria tanto assim saber qual o tipo de
demônio se no final ele só mataria Alex e possuiria o próximo babaca que se
atrevesse a invocá-lo, ele me contou que aparentemente o corpo de Alec teve uma
reação... curiosa, ao ver sua antiga noiva.
O que significa que meu primeiro passo é conhecer a tal Eleanor. Ou melhor,
Ellie.
16 de outubro
Diário de Ellie
Não consigo dormir, e sei do que é a culpa.
Por mais que eu acredite que ao colocar em um papel eu estou dando mais
poder aos fatos do que deveria, sei que eu preciso registrar para que eu tenha
certeza que aconteceu, sem a influência das histórias de terror de madame Pepot.
Há 4 dias uma garotinha (que afirma ter 14 anos, mas não parece ter mais de
10) apareceu ensanguentada e esfarrapada na porta do orfanato, pedindo abrigo.
Seu nome é Katerina, mas logo fez com que todos a chamassem de Kat. Ela é
uma criaturinha irritante e irritável com olhos verdes enormes e um rostinho que
deixaria os anjos de qualquer afresco com inveja.
Eu arrumei um lugar no quarto das meninas, preparei um banho e comida,
mas ela só aceitou o primeiro, depois se vestiu com roupas confortáveis que
peguei emprestado de Eileen.
Como as mortes na Rue Saix estão aumentando de número todas as noites,
Madame Pepot permite que eu vá para casa mais cedo, logo, hoje eu fui liberada
as 16hrs.
Já estava me preparando para sair quando François, uma das crianças mais
novas mais novas do orfanato, apareceu cambaleando pelo corredor com uma
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ferida no pescoço. Corri até ele e perguntei o que tinha acontecido, mas ele
apenas ficou repetindo “um gatinho, um gatinho” e como parecia com febre
imaginei que estivesse delirando. Voltei lá para cima, e dei um banho nele e o
ajudei a pegar no sono. Então procurei por Kat por tudo o lugar para pedir que
mantivesse o olho em François durante a noite, mas como não pude encontrá-la,
deixei um bilhete pendurado na porta do quarto e rezei para que ficasse tudo
bem.
Quando saí, já estava bem escuro, então redobrei a atenção. A rua estava
deserta... Por isso quando o grito cortante soou, ele ecoou por cinco quarteirões.
Assim como o silêncio aterrador que veio em seguida.
Eu sabia que não podia fazer muito pela pessoa e provavelmente só me
colocaria em perigo, mas eu estava muito perto do orfanato para não me
preocupar com o que aconteceria em seguida, então segui o eco do som e dei de
cara com o pior cenário que poderia sonhar: um corpo estava jogando no chão
em uma posição medonha.
Perfurações apareciam em todas as partes visíveis e o sangue escorria delas com
tanta força que o som se assemelhava ao de uma torneira. O rosto estava
desfigurado, com a língua para fora e cortada na metade, os olhos já estavam fora
da órbita havia muito tempo, mas os dois buracos negros ainda tinham a
expressão de pânico da morta.
Justo quando me perguntava que tipo de criatura infernal tinha feito aquilo,
eu vi a bolinha completamente negra que se mexia em volta do corpo. O gatinho
se esgueirava ao lado do corpo lambendo cada ferida habilidosamente e levando,
a cada lambida uma bela quantidade de sangue.
Eu engoli em seco, e o som pareceu tão alto que chamou a atenção do gato
para mim. Ele parou e levantou os olhos, verdes e brilhantes como folhas,
parecendo me olhar diretamente e por meio segundo eu tive a impressão de que
reconhecia aqueles olhos verdes de algum lugar... Então eu corri.
Ao chegar em casa, me joguei na cama e me cobri até a cabeça, com o coração
aos pulos e implorando para que o sono acabasse com o que vi, mas não consegui
pregar os olhos nem por um segundo o que me trouxe até este diário.
Diário de Kat
Incubus. O demônio sexual que toma a forma de um homem e ataca mulheres
a noite.
É uma lenda interessante, mas mal interpretada. O íncubo toma o corpo de um
homem (apenas homens belos, aliás) e não ataca só mulheres e não só
adormecidas.
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O demônio só usava o corpo das mulheres para reprodução. O bebês são meio
humanos (na parte física) e meio demônios (na parte espiritual). Com aparência
humana, mas imortais e com o poder igual aos do que a gente chama de
“demônios do baixo escalão”, ou seja, aqueles que são mandados para terra em
possessões. De qualquer forma, não existem bebês meio humano e meio
demônios desde a idade média.
Eu só estou falando tudo isso porque foi esse o demônio que titio invocou
acidentalmente. Dentre todos os demônios existentes no Inferno, ele invoca justo
a espécie mais imprevisível e incontrolável. Se eu sentisse alguma coisa, eu quase
sentiria pena de Angélique.
Tudo que eu precisei fazer para descobrir porque “Alec” reagiu ao ver Ellie,
foi me aproximar dela um pouco. Assim que adquiriu confiança em mim, ela me
contou tudo sobre o noivado, e eu descobri que eles já tinham se conhecido no
sentido bíblico do termo. É óbvio que o íncubo iria se sentir atraído pela última
parceira física do hospedeiro.
Agora nada disso importa, titio já sabe de tudo e meu trabalho está terminado.
Ou quase. Eu iria embora de Paris hoje... Se não tivesse me deixado seduzir por
Ellie.
Não no sentido sentimental da coisa toda, óbvio, mas tem algo de atraente na
força, na coragem, na beleza e na história dela que me faz lembrar da primeira
ordem: multiplique.
Ela daria a vampira perfeita, e eu tenho me divertido tanto criando a “rua de
sangue", que acho que a única forma de ir embora de ir embora da cidade agora
é deixando uma herdeira.
27 de outubro
Diário de Ellie
Duas outras crianças apareceram machucadas e delirantes hoje de manhã. E o
total de mortes na Rue Sainx chegou a dezessete. Todas violentas e macabras
como a que eu vi.
Essa tarde, eu e Kat estávamos no quintal do orfanato lavando toalhas sujas
com o sangue das crianças. Kat esfregava cantarolando uma canção em uma
língua romena e encarando a água vermelha com toda concentração do mundo.
A cena era encantadora. Fazia com que eu pensasse em crianças de uma
Europa distante e desconhecida, usando roupas coloridas, brincando em uma
floresta a beira de um riacho, enquanto uma garotinha pobre lava roupa
imaginando quando pode se juntar a eles. Alguma coisa dentro de mim me fazia
pensar que talvez a música falasse sobre isso.
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- Onde você aprendeu essa música? – Perguntei, quando ela terminou.
Kat afundou a toalha que segurava na água e puxou de volta lentamente, e,
segurando um suspiro, respondeu:
- Onde mais? Na Romênia.
- Você já esteve lá?
Mais uma vez ela terminou de lavar uma peça antes de responder.
- Eu já estive em toda Europa, Ellie. Em florestas escuras, em montes nevados,
onde os sábios habitam e a comida é intragável. - Ela começou a torcer as roupas
e as colocar em uma bacia. Iríamos usar as mesmas toalhas para diminuir as
febres. - Conheço as pestes. – Ela disse depois de um tempo. Seus olhos pareciam
sem foco, se lembrando de algo passado. – Conheço as bruxas. Sei de histórias
que deixariam seus cabelos em pé. Vi coisas que se transformariam em seus piores
pesadelos.
Naquele momento a imagem do gato me veio na cabeça. Os olhos dela eram
os olhos do gato. Eu sabia que era ela.
- O que é você? – Deixei escapar entre dentes.
Então ela voltou a si.
- Como?
Fiquei tão em choque quando os olhos dela voltaram ao normal gigantesco e
doce, que não consegui voltar a perguntar. Balancei a cabeça, e ela terminou de
arrumar as tolhas.
Mais tarde perguntei como ela podia saber tanto sobre a Europa sendo tão
jovem. Ela ergueu os olhos, deu de ombros e disse algo que soou como alemão
então se virou e voltou para dentro do orfanato com a bacia nas mãos.
29 de outubro
Diário de Kat
“Laß sie ruhn, die Todten.” Deixe os mortos em paz.
Eu sei que Ellie sabe.
Eu vi a certeza em seu olhar quando eu falava sobre minhas viagens.
Não sei porque, mas não me importo que saiba e ela prefere ignorar o que
sabe. Tudo que ela queria era uma amiga, e eu apareci me tornando isso. A órfã
estrangeira, como ela. E é por isso que independente de que criatura assassina ela
imagina que eu sou, ela não vai me denunciar. Ou fazer qualquer outra coisa que
um humano normal faria.
Ah, Ellie... De todos os poemas alemães que eu li escondida quando criança,
Lenore sempre foi meu preferido. Aquela que ama o morto e mantém nele sua
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fidelidade, com a morte compactua e à morte sucumbe, mesmo que tudo que
tenha feito seja simplesmente amar.
31 de outubro
Diário de Ellie
Longa manhã arrumando os preparativos para a festa de Halloween. É claro
que madame Pepot vai fazer seu discurso sobre os demônios de outubro para as
crianças, que imploraram para que a tradição fosse seguida, mesmo com Mary
fora do orfanato. Mas estou divagando. Nenhuma dessas coisas é mais
importante para ser relatada do que o que aconteceu noite passada.
Kat foi embora... Começar por essa frase prova como minha cabeça está
bagunçada e quão confusa estou. Ela não foi embora, apenas deixou o orfanato.
Não podia mais ficar. Deus, porque não começo do início de uma vez por todas?
Ontem a noite eu já estava deitada, quando a camareira bateu à porta e disse
que uma garota queria me ver. Eu me assustei com isso, mas pedi para que a
deixasse entrar.
Era Kat. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e suas mãos... Cheias de
sangue. Ela tinha matado alguém outra vez, mas pela primeira vez sentiu medo.
Quando eu pedi que explicasse tudo, ela me contou sua história: Sua mãe era
uma bruxa que a transformou em vampira faz bastante tempo (ela não disse
quanto). Não podia controlar seu instinto de matar pessoas. Não imaginou que
tantas consequências pudessem vir do que havia feito. Ela estava tão confusa e
tão perdida que nem percebeu que o sangue em suas mãos vinha de um corte,
imenso acima dos pulsos.
Quando percebeu, o desespero dela pareceu aumentar e ganhar proporções
gigantescas. Ela disse que se não tivesse sangue humano não poderia se curar!
Não pensei duas vezes antes de oferecer o meu a ela, eu parecia naturalmente
inclinada a isso, como se algo dentro de mim estivesse pedindo por isso.
Ela negou. Mas como continuou chorando, eu fiz antes dela, como fazemos
com crianças no orfanato. Puxei seu pulso e me aproximei do sangue, achando-o
menos repulsivo que geralmente acho.
Por meio segundo, um arrepio tomou conta de mim quando percebi o quanto
o sangue dela era frio, mas me afastei com o susto e a sensação passou.
Então entreguei meu pulso para ela. E ela me mordeu. Foi mais doloroso do
que podia imaginar, mas acabou rápido, pois ela jurou que não me machucaria
de forma definitiva. Então disse que agora estávamos ligadas, para sempre,
porque tínhamos trocado sangue. Nós duas nunca mais ficaríamos sozinhas.
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Esse ponto é o último no diário de Ellie. Ela se sentiu tonta então e desmaiou,
acordando apenas quando o despertador do quarto badalou o horário da festa
de Halloween. Se quiser conhecer o trecho perdido da história, leia Haunted.
- Não importa o que acontecer, não ataque o bebê. Haverá consequências. – A
frase fez com que Ellie voltasse a prestar atenção em mim. Ela apenas soltou um
rosnado, então eu sorri – Você deve estar com sede. Vem, vamos ao vilarejo. É
noite de festa.
Havia muitas coisas que eu não podia prever quando quis transformar Ellie.
O demônio em Alec era a primeira. Os padrinhos imortais sabe-se-lá-de-espécie
de Ellie a segunda. O nascimento de um bebê meio demônio, a terceira.
A criaturinha ressonava apertada contra mim então, com o coração aos pulos,
mais rápido do que de qualquer humano. Ele tinha os olhos de Ellie, talvez um
pouco mais escuros, e todo o resto de Alec. Mas ele não é filho de meu primo.
Ele era o ser mais poderoso deste mundo.
Antes de me transformar minha mãe me fez ler diários, cartas e até ficção para
que eu fosse muito poderosa do outro lado. Mas eu nunca seria tão poderosa
quanto eles. Até que Ellie veio e mudou tudo.
- Precisamos de um nome. – Eu disse animada depois de um tempo.
Ellie parecia entediada, os olhos frios.
- Você escolhe.
- Tem que ser grande, importante, poderoso...
- Eu estou com sede, Kat. – Ela me interrompeu.
Nesse ponto, estávamos próximos da aldeia, onde uma festa acontecia.
- Vê isso? – Eu apontei na direção das pessoas – Todos da festa? São todos seus.
- Todos? – Ela arregalou os olhos, hesitando por trás da sede. Presa as
lembranças de humanidade.
- Sim.
- Mas são muitos, Kat!
- E...? – Revirei os olhos - Eu sempre sou julgada por criar banhos de sangue.
Um humano a mais, cento e sessenta e quatro a menos, que diferença faz?
Ellie ainda hesitava quando paramos no meio da festa.
- Ellie. Piedade é um sentimento.
Os olhos dela brilharam e ela finalmente entendeu o que eu quis dizer. No
fim da noite, eu tinha Ellie, um bebê demônio, e uma cidade fantasma.
- Pierre. – Ellie disse, deitada no chão, vendo o sol nascer.
- Pierre?
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- Um nome forte, importante, poderoso. O nome do primeiro homem que
matei.
O bebê aceitou o nome com um gorgolejar suave.
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Capítulo 2

As batidas do coração de Pierre funcionavam como um relógio para mim.
3 por segundo.
180 por minuto.
Eram a prova gritante de que ele ainda estava acordado, a despeito do que Ellie
ordenara. Ele estava deitado sobre um túmulo, com os olhos apertados de forma
dramática, enquanto eu tentava ignorar seu cheiro. Aquele cheiro de sangue.
- Kat? - Ele perguntou depois de um tempo, arriscando abrir um olho e depois
o outro.
- Sim?
- Mamãe demora?
- Não muito, Pierre. Durma como ela mandou e tudo vai ficar bem.
Eu sabia que ele estava com medo, mas não conseguia me concentrar nisso.
Tudo que eu sentia era sede.
Um dos lados positivos de ser humano ou demônio (ou os dois) é que você
tem todos esses sentimentos para distrair da necessidade de se nutrir.
- Kat? – Ele chamou outra vez, soando cansado, mas nervoso.
Esforcei-me para ser pelo menos condescendente. Já que na idade dele eu tinha
visto coisas muito piores do que as que aconteceram naquela noite, de forma
nenhuma conseguiria ser compreensiva.
- Sim, Pierre?
- De onde criaturas como nós viemos?
Precisei de um certo esforço para me lembrar que ele era meio íncubo. A sede
era tanta que tudo que eu conseguia ver era seu lado humano. E na floresta, nem
sinal de Ellie. Saltei para o lado de Pierre e prendi a respiração.
- Depois da criação do mundo, quando Adão ainda habitava o Jardim do Éden
sozinho, Lúcifer enviou uma de suas crias, Lilith, para seduzir Adão e destruir o
jardim. Deus então criou Eva, frustrando os objetivos de Lilith, que foi chamada
de volta ao inferno e recebeu uma punição: Todos os dias daria a luz a 1000 filhos
e filhas – íncubos e súcubos. Esses demônios cumpriram os mandamentos que
Lilith não cumpriu: seduzir e destruir. Eles possuiriam humanos e copulariam
com eles criando crianças que trariam as pestes. E assim nasceram bebês como
você, Pierre.
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- E quanto aos vampiros, Kat, de onde eles vêm? – Disse uma voz vinda da
floresta.
- Da Áustria, Ellie. – respondi ironicamente.
A silhueta de Ellie, carregando um bolo de corpos amassados, finalmente
aparecia à luz da lua. Pierre já ressonava. Atirei-me na direção de Ellie, mas seus
olhos faiscaram, avisando para manter distância e responder a pergunta. Eu
suspirei.
- Um dia, um íncubo enviado a terra possuiu um homem chamado Claudius.
Ele costumava ser rei da Romênia na época em que a terra tinha um nome que
eu não consigo pronunciar. Uma vez tendo possuído o íncubo, conheceu Cíntia,
esposa de Claudius e se apaixonou por ela. – Nesse ponto eu fiz uma careta Como não queria destruir sua vida, ele voltou ao inferno e pediu a Lilith para
que fizesse dele humano. Sua mãe concordou, mas sendo transformado em
humano ele perdia todos os direitos que tinha no inferno. Ele abandonou o
hospedeiro e recebeu um corpo que correspondesse a aparência de sua alma. Ao
ser desprezado por Cíntia, que sofria pela perda definitiva do marido, ele
implorou aos demônios do inferno que lhe concedessem vingança. Seu pedido
foi negado diversas vezes, até que resolveram fazer uma concessão. E ele foi
transformado no primeiro vampiro: ganhou beleza e imortalidade, entre outros
poderes, mas foi sobrepujado pelos que antes eram seus irmãos e recebeu três
ordens...
- Multiplique, destrua, mantenha-se longe. – Ellie completou sorrindo e me
atirou um dos corpos. Menos de 30 segundos depois ele estava atirado sobre a
pilha de ossos atrás do túmulo onde eu estava.
- Não vai beber? – Perguntei olhando os outros corpos nos braços dela.
- Já bebi. – Ela pegou um dos corpos e colocou do lado de Pierre. – Essa aqui
não tem muito sangue aproveitável, mas imagino que seja sua.
Enquanto Ellie se afastava e levava o outro corpo em direção à arvore, a lua
iluminou o rosto pálido sobre o túmulo.
- Sophie! – Exclamei sem poder me controlar. – A Danse Macabre foi para ela.
- Foi o que eu pensei também. – Ellie disse terminando de pendurar o outro
corpo na arvore. – Então eu acho que quando ela acordar vai querer deste aqui.
Quando Ellie pulou da arvore bem atrás de mim e eu vi o outro corpo, eu
entendi o que tinha acontecido naquela noite.
- Alguma parte da história sobre o surgimento de vampiros que você contou é
verdade? – Ellie disse, tão perto que sua respiração jogava fios do meu cabelo
contra o rosto.
- Não. – Respondi devagar, pensando na dança que assustara Pierre mais cedo.
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- Qual é então?
Por um minuto, o cemitério inteiro estava silencioso. Os únicos sons vinham
do corpo ressonante de Pierre e da respiração lânguida de Ellie em minha nuca.
Engoli em seco antes de sussurrar:
- Alguns segredos deveriam nunca ser revelados.

As Crônicas de Kat:
Danse Macabre
Entre novembro de 1864 e janeiro de 1873, Kat e Ellie permaneceram quase fora
do radar. Com exceção de alguns ataques ocasionais a vilarejos, elas se dedicaram
à criação de Pierre, por isso as anotações de Kat durante esses anos resumiam-se
ao desenvolvimento da criança demônio.
Com 8 anos então, Pierre já cometera mais de 5 assassinatos em massa, já sabia
ler e escrever e sua dieta resumia-se em frutas e cereais e algum sangue ocasional
que não o nutria, mas fazia com que se sentisse parte da família.
Verdant, França
12 de janeiro de 1873
Diário de Sophie
Magnólia me chama lá em baixo, mas eu estou ignorando. Sei que tudo isso é
só um teatro e que, na verdade, ela não quer que eu desça. A versão de mim que
ela lentamente tece diante dos olhos do Barão causa uma impressão muito
melhor do que qualquer aparição minha pode causar.
Já faz 10 dias que o Barão busca por esposas entre as famílias nobres da cidade.
E com Deborah e minha irmã já mortas e titio e Magnólia não tem filhos, eu sou
a última que pode defender o sangue Hass para as próximas gerações.
Nem sei o que tem de demais no sangue Hass.
Diário de Kat
Sempre quis conhecer Verdant – o vilarejo no norte da França onde 20 mil
bruxas foram queimadas no século IX, logo no início da Inquisição, sempre me
encantou. Mil anos depois a cidade ainda é vista como amaldiçoada. E realmente
é.
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Não é preciso ser um gênio para entender maldições de bruxas mortas em
nome da magia. Elas são mártires. O seu sacrifício protege seu sangue e amaldiçoa
o sangue de todos que tentarem mal contra eles. E já que de acordo com os relatos
- nos quais eu não exatamente acredito - todas as bruxas da cidade foram mortas,
sobrou bastante sangue cheio de maldição.
Estamos instalados no cemitério da cidade porque por algum motivo Pierre
dorme bem em túmulos. Eu e Ellie nos revezamos na caça, tomando cuidado
com quem matamos. Sempre existe a chance de uma bruxa ter escapado e passado
a magia a diante e se tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é: Não
mexa com a vida de bruxas. Jamais.
14 de janeiro
Diário de Sophie
Estou exausta, mas de certa forma, feliz. O barão me escolheu!
É claro que escolheu.
Ele disse que jamais viu rosto tão angelical, moldurado por cabelos tão belos e
colorido por olhos de cor tão rica em todas as suas viagens pela Europa!
Exatamente essas palavras. Sei porque não posso esquecer o momento em que
ele se ajoelhou em minha frente e me entregou um anel, que dizia ter pertencido
à todas as suas antepassadas nos últimos, com uma enorme pedra de diamante
azul e pediu para que eu fosse só sua.
Mas não sou ingênua. Sei que isso tudo foi muito bem ensaiado por ele e sua
mãe. Não existem tantas nobres assim em Verdant e as que existem estão
comprometidas com nobres de maiores títulos e mais ricos que ele. Então fique
com Sophie Hass ou fique sozinho!
Na verdade, eu não me importo que Sebastian – ele já deixou que o chamasse
assim – me ache que a criatura mais tenebrosa de toda França. Eu serei baronesa!
Terei um nome que é nobre desde a época de Joanna D’arc (Sua família recebeu
esse título pela ajuda durante a Guerra dos 100 anos). Isso é muito mais do que
Deborah jamais
Sei que Magnólia partilha de minha felicidade por ir embora. Ela finalmente
vai se livrar da imprestável que é razão para viver desconfortável em sua própria
casa.
Hoje fui tirar minhas medidas, ainda para o vestido de noivado. O baile que
o anunciará está marcado para 7 de fevereiro. Parece longe, mas o casamento será
logo em seguida, no fim do mês.
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Meu vestido é longo e azul com uma abertura de vermelho vivo no peito, que
a costureira diz valorizar meu tom de pele. À noite eu sei que vai parecer
poderoso.
Pensando agora, lembro que aconteceu uma coisa esquisita quando eu saía da
costureira. Magnólia ficou para trás discutindo seu próprio vestido e eu fiquei na
soleira da porta, olhando o movimento na banca de frutas do outro lado da rua.
De repente, meus olhos se cruzaram com os de um garotinho.
Ele era alto, pálido e tinha cabelos muito escuros. Eu daria mais ou menos uns
10 anos a ele. Ele estava preso à saia de uma garota mais alta que estava de costas
para mim, com o rosto meio escondido.
Foram seus olhos que me chamaram atenção. Eram de um azul escuro, cor de
noite, mas de uma intensidade cruel que não tinha nada de infantil. Eles fizeram
algo dentro de mim vibrar como se me lembrando das minhas raízes mais antigas.
Como minha irmã costumava fazer com seus olhos azuis.
O garotinho apertou a saia com mais força. A frieza agora era confusão e medo.
A moça então se virou. Como era bonita! Os cabelos escuros caíram em cascata
sobre o rosto de uma forma que me deixava com vontade de tocá-los. E aquele
rosto! Tão suave!
Até que se destorceu e a fúria que eu vi ali por um momento me fez recuar.
Então ela pegou o garotinho no colo e ele apontou um dedo para mim. Por
reflexo levantei dois dedos em sua direção. Então ele começou a chorar, como se
eu o estivesse torturando.
E no instante seguinte, eles não estavam mais lá.
Diário de Kat
- Existem 3 tipos de pessoas nas quais demônios não podem tocar: sacrifícios,
pessoas protegidas por sacrifícios e frutos de incesto.- Foi isso que eu respondi
para Ellie quando ela me contou sobre o incidente na banca de frutas.
- Por que frutos de incesto? – Ellie perguntou com Pierre, ainda assustado, no
colo.
- Ao contrário do que muitos pensam, a união entre dois seres é a mais sagrada
de todas e no incesto ela é maculada, fazendo do fruto dele tão sujo que se torna
intocável. Por isso as bruxas mantinham “o sangue puro”. A expressão certa seria
“o corpo fechado”. Demônios não podem tocar sua alma, só o seu corpo, a menos
que a pessoa assim decida. Uma bruxa na qual demônios não podem tocar é uma
bruxa poderosa.
- Será que ela...?
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- Não dá para saber. Eu prefiro acreditar na segunda opção. Se ela é
descendente de qualquer uma das 20 mil bruxas que se entregou em sacrifício,
ela é protegida de ações externas.
- Mas é um feitiço de mil anos...
- Que parece está se desgastando, ou se quebrando, caso contrário Pierre estaria
pior...
Com isso, Ellie ficou em silêncio. Eu levantei meus olhos para ela.
Eram incrivelmente raras – considerando que eu passava todos os dias com ela
- as vezes em que eu podia admirar a vampira que Ellie se tornara. Ali, parada no
escuro, com os olhos pensativos brilhantes e apenas uma parte dos dentes à
mostra Ellie poderia ser musa de qualquer pintor renascentista. Eu sabia que,
para Pierre, ficar no colo dela era como se pendurar em qualquer estátua dali,
mas é o que acontece quando se é criado por vampiros. E a frieza de Ellie me
fazia gostar do que via ainda mais. Ela é perfeita como uma obra de arte
perfeitamente moldada por mim e ninguém mais. Ela não se parecia com um
anjo (como dizem que eu pareço), mas sim com a razão principal do desejo de
alguém.
À luz da lua, eu podia esperar que os ossos dos túmulos se erguessem e viessem
reclamar sua Elenore. Não fariam isso sem uma boa briga. Ellie é minha. Ela é
meu mérito. Por mais que Pierre fosse meu triunfo secreto, Ellie sempre foi a
peça chave do meu grupo.
Um plano começou a surgir em minha cabeça, e eu perguntei sorrindo se Ellie
já estava pronta para hipnotizar alguém.
20 de janeiro
Diário de Sophie
Com a confusão do casamento e tudo o mais, eu esqueci de registrar algo
assustador que tem acontecido em Verdant: Pessoas tem desaparecido aos pares
quase toda noite. Geralmente são homens fortes ou mulheres jovens, o que é
bem preocupante.
Os anciões constantemente lembram as lendas das forças malignas que ficaram
aqui depois das mortes das bruxas, mas estamos no fim do século XIX, é claro
que ninguém os leva a sério. Eu acho que deveriam levar. E duvido muito que
alguém em Verdant saiba mais sobre forças malignas do que eu. De qualquer
forma a culpa tem recaído em alguns fugitivos da prisão de Paris.
Agora sobre os acontecimentos de hoje: meu tio estava no campo e encontrou
um corpo. Ou melhor, ossos. Automaticamente julgaram ser de um dos
desaparecidos, mas bastou um médico colocar os olhos para saber que era
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impossível. Os ossos eram muito antigos. Parecia quase pré-históricos. Não dava
para entender como ossos tão antigos tinham ido parar no meio do campo de
trigo, tão expostos, sendo que não estavam ali ontem. Minha tia, que já estava
ansiosa e agia como se soubesse de algo grave antes mesmo de saber sobre os
ossos, se lembrou então de algo: a Danse Macabre.
Danse Macabre é a dança universal da morte, onde tudo e todos que vivem têm
seu lugar um dia. Uma lenda antiga diz que em noites de lua cheia ou de lua
nova, os representantes da Morte e as vezes até a própria se levantam e vem buscar
os moribundos para a sua dança, lembrando aos que brincam com a morte de
sua inevitabilidade.
A próxima lua cheia só acontece no início do mês que vem e a última lua nova
aconteceu há 5 dias, o que faz com que a teoria de Magnólia se perca. Além disso,
a Danse só ocorre em ciclos especiais da lua, como a da lua azul que aconteceu
há
Diário de Kat – Anotações de Ellie
Estou na escrivaninha do quarto do Barão Noville agora enquanto ele dorme.
Sinto-me cheia do meu primeiro “irresistente” (que é como Kat chama aqueles
que oferecem seu sangue de boa vontade, mesmo que estejam hipnotizados para
isso) e queria poder sair daqui, para que fosse mais fácil resistir à vontade de matálo de uma vez. Mas Kat pediu que eu ficasse aqui até que ela voltasse, então eu
agradeço por pelo menos, estar com o diário dela e poder anotar tudo o que
aconteceu nos últimos dias.
Começamos a pesquisa pela costureira. Fingi ser a irmã mais velha de Pierre e
Kat levando-os para fazer novas roupas. Logo fiz perguntas sobre a moça de
cabelos dourados que havíamos visto saindo da loja há alguns dias. Perguntas que
ela respondeu com prazer: A garota se chama Sophie Hass e está para se casar
com o projeto de nobre que dorme na cama às minhas costas. Perdeu a mãe e a
irmã em um acidente assustador há 6 anos, coitadinha, e desde então mora com
os tios. Tem 18 anos agora e é uma flor de menina, com um rosto cuja beleza só
não se iguala à da pequena na qual ela tentava vestir em um vestido marrom tão
sem graça que fazia Kat parecer uma criança, realmente.
Quando saímos da costureira, Kat disse que estava na hora de agir. Deixamos
o cemitério ontem à noite e invadimos uma cabana há um quilômetro do castelo
onde estou que tem comida o suficiente para Pierre.
Agora Kat está na casa de Sophie e eu era responsável por descobrir o máximo
que eu pudesse sobre o barão, mas o idiota só sabia me encher de elogios sem
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sentido quando entrei em seu quarto no meio da noite e depois cedeu a hipnose
tão rápido que eu estou achando que sua cabeça fosse completamente vazia.
Eu nunca vou entender homens, e muito menos como já pude me interessar
por eles. São criaturas tão fascináveis pela beleza externa. E nem o sangue é
melhor. Kat diz que tem algo a ver com o fato de mulheres serem mais suscetíveis
a sentimentos por isso seus corações batem mais rápido com mais frequência,
deixando o sangue mais saboroso com o passar do tempo.
Tudo que eu sei é que preferia estar lá fora caçando ou simplesmente
ensinando algo a Pierre a estar aqui presa com esta criatura.
21 de janeiro
Diário de Sophie
Acabei de ter uma das experiências mais esquisitas da minha vida. E acredite,
isso significa muita coisa.
Eu estava sentada na cama, escrevendo sobre o que aconteceu ontem, quando
ouvi uma batida na janela. (Aliás, percebi agora que terminei a escrita de ontem
no meio de uma frase. Eu estava em choque com algo que pensei, mas não era
nada tão importante) Como tem um galho lá que me perturba há um bom tempo
eu não me importei.
Até que as batidas se tornaram constantes e ritmadas, então eu fui até a janela
e a abri para ver o que estava acontecendo. Fui recebida por olhos verdes que me
encaravam pendurada na árvore que fica ao lado da janela.
- Não se assuste, por favor. – a garota disse, baixinho - Eu só preciso de um
lugar para ficar.
Eu recuei instintivamente, mas foi um erro. Deu espaço para a criaturinha
saltar pela janela e pousar no chão à minha frente.
- Quem é você? – Disse assustada, e por alguma razão, pensando em feitiços
antigos.
Ela tentou ajeitar o vestido creme completamente esfarrapado no corpo
pequeno e delgado, mas lindo de várias maneiras, antes de levantar os olhos para
mim.
- Meu nome é Katerina. Mas você pode me chamar de Kat. Desculpe pela
aparição desengonçada, mas eu não tinha para onde ir e eles me disseram que
você me entenderia e ajudaria.
- Eles quem ? – Perguntei atônita.
- Os espíritos, ora! Eu sou a última de uma família de bruxas também!
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O choque foi imediato. Como uma garota simplesmente pousava no meu
quarto e dizia conhecer o único de meus muitos segredos que precisava ser
guardado até a morte?
- AAh, você não tem conversado com o outro lado ultimamente. – Kat disse,
demonstrando compreensão. – Você é bem mais velha do que eu. Sua mãe tentou
sacrificar você também?
Recuei mais uma vez, entrando em pânico. Naquele ponto, já estava me
forçando a acreditar que aquilo era um sonho. Então a expressão de Kat mudou
outra vez, se tornando triste.
- Me desculpe. Eu estou cansada, não deveria falar tanto de coisas
assustadoras... Há duas noites minha mãe tentou me sacrificar. É necessário que
todas as últimas bruxas de cada família que sobrou em Verdant se sacrifique para
que a maldição sobre a cidade continue forte o suficiente. Eu fugi. Não era lua
cheia ou nova, então um sacrifício...
-...Faria você voltar como vampira. – Completei quase que inconscientemente.
- Isso! Então eu fugi. E ontem à noite os espíritos disseram que Sophie Hass
seria a pessoa certa para falar. Você sabe como são os espíritos, eles sempre têm
seus próprios motivos secretos.
Eu finalmente entendi. Ela era só uma garotinha, fugindo com medo da
própria mãe e sozinha. Exatamente como eu, seis anos atrás.
Eu a ajudei a tomar banho e emprestei roupas que ficaram enormes, mas
confortáveis para dormir. Então arrumei um canto para que ela dormisse no
quarto e nós duas fomos dormir.
Esta manhã, ela não estava em lugar algum.
Diário de Kat
Cheguei à casa do Barão e encontrei uma Ellie impaciente, à beira da janela,
e a vista de qualquer um que subisse a rua. Assim que me viu, ela saltou da janela,
se transformou e pousou ao meu lado.
Não sei se eu já disse isso, mas Ellie pode se transformar em morcego. A
transfiguração de vampiros está ligada a encantamentos e a condições que eu
ensinei a ela logo nos primeiros meses que passamos juntas. Ela dominou a
técnica, como se fosse feita para isso.
- Você é completamente insana? – Perguntei enquanto ela arrumava o vestido
que naturalmente tinha deslizado durante a transformação.
- Ainda não, mas estava prestes a ficar.
Balancei a cabeça e comecei a andar.
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- Você se entedia muito fácil, Ellie. E vai acabar nos metendo em alguma
encrenca.
- Quanta confiança! Até parece que não lembra de quantas vezes eu nos salvei
de encrencas que você arranjou.
- Eu me lembro, mas Verdant é diferente de qualquer outro vilarejo que já
visitamos. Tem sangue de bruxas espalhado por cada canto dessa cidade. É muito
mais poder do que eu já vi. Um passo em falso, leva direto para um abismo.
Com o silêncio que se seguiu eu fui forçada a me virar para Ellie.
- Por que você sempre fica tão absorta quando fala sobre bruxas?
- Porque eu sou uma, oras!
- Não, Kat. Você está morta agora. Você é uma vampira.
O tom condescendente, o mesmo que ela usa com Pierre, fez meu estômago
revirar.
- Morta ou não, eu tenho sangue nas veias e meu sangue é de bruxa. Eu ainda
sei feitiços, invocações, evocações e ainda posso chamar a natureza... Ela apenas
não me reconhece mais como parte dela.
- Kat...
- Você não quer discutir isso.
Ela suspirou delicadamente.
- Você tem razão. – Disse – E como foi com Sophie?
Eu sorri.
- Por que vocês órfãs estão sempre tão desesperadas por alguém com quem se
identificar e manter por perto que ignoram coisas básicas como “deixar alguém
desconhecido entrar em casa no meio da noite é perigoso” ou “se tem sangue na
roupa de alguém que não está machucado, o sangue provavelmente é de outra
pessoa”?
- Ei, não me venha com essa de “vocês órfãs”, Katerina! Ambas sabemos que
você me hipnotizou o bastante para desses detalhes passarem despercebidos.
- É esse o problema com Sophie: Ela não pode ser hipnotizada. Isso e o fato de
ela odiar vampiros.
- Por que ela odeia vampiros?
- Isso eu não descobri, mas uma coisa é certa: aquela garota esconde algo que
faria metade dessa cidade colapsar.
O que eu não entendo é como. Eu tenho muitos segredos. Meu tempo na
Romênia e na Ucrânia é tão obscuro quanto uma noite sem estrelas. Mas eu sou
uma vampira. Se assassinato é meu instinto básico, é de se esperar que existam
muitas coisas piores na minha história.
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Agora que diabos uma garota que vive em uma cidade minúscula e que perdeu
a mãe e a irmã e agora vive quase como uma criada com os tios e que vai se casar
com um homem que quase matou de tédio alguém que já está morta pode ter a
esconder?
Tudo bem, ela é uma bruxa. E esconde isso, mas foi como bruxa que eu apareci
para ela e ela continuou esquiva e arredia, até que viu a si própria em mim e me
acolheu como uma irmã.
Foi fácil descobrir que ela era bruxa. Bastou o sobrenome, Hass. Eu li um
diário de uma Hass que se envolveu com magia negra e voltou como vampira,
mas foi morta por caçadores. Então, quando eu fui conhecer Sophie, eu
acrescentei o detalhe do sacrifico e finalmente tive certeza de que o feitiço em
Verdant está se quebrando.
Chegamos à cabana quando o sol já nascia. Pierre ainda dormia, espalhado
sobre o sofá, então Ellie o acordou e o mandou comer, deitando no sofá, onde
ele estava. Eu me deitei no chão, pronta para ir dormir também, mas então me
lembrei:
- Ellie, como foi com o barão?
- Extremamente tedioso. – Ela respondeu com os olhos fechados, e as mãos
sobre a barriga.
- Eu sei, mas eu quis dizer se você conseguiu descobrir alguma coisa útil com
ele.
- Não. Ele só sabia babar por mim e me dizer o quanto era linda.
Não era bem uma surpresa.
- Ele está sendo forçado a se casar, se apaixonaria até por uma cabra se isso
significasse fazer da vida de Sophie um inferno. – Disse, mostrando a lógica.
- Não acho que a mãe dele vá deixá-lo fazer da vida de Sophie um inferno. –
Ela respondeu encarando o teto.
- Por que você diz isso?
- Ela está fazendo do tudo para ter certeza que Sophie vai se apaixonar por
Sebastian, e manter fidelidade a família deles.
- E por que? Ela é órfã, sem nada a oferecer aos Noville além do nome.
- E do sangue de bruxa.
A lógica veio a mim como um chute na barriga.
- Ela sabe. – Me levantei em um salto - Se eles tiverem um filho, a família da
baronesa está protegida para sempre. Mas se Sebastian cometer qualquer erro
contra Sophie... - Não completei a frase.
- Então eu sinto muito que eu possa ter dado a Sebastian a vontade de frustrar
os planos da mãe.
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Olhei a bela vampira de olhos fechados, o corpo relaxado no sofá.
- O que você fez, Ellie?
Ela abriu um sorriso, que fez a luz do sol nascente brilhar sobre seus caninos
de uma forma macabra.
- Nada que milhares de vampiras não tenham feito antes de mim.
Eu a encarei, esperando por mais, mas ela simplesmente se virou para o lado,
dando as costas para mim. Foi quando vi um rasgo em seu vestido que ia do
início das costas até a cintura e soube o que ela queria dizer com “que milhares
de vampiras não tenham feito antes de mim”.
22 de janeiro
Poema colado no diário de Sophie
Oceano nefasto
Que invade minha noite
E tira meu sono
Prometa-me que pelo menos esta hora
Serei eu seu o dono
Quero ouvir teu sussurro sereno
Do teu respirar
Antes que pegue no sono
Prometa-me que pelo menos esta hora
Serei eu o seu dono

23 de janeiro
É como se eu tivesse tudo que eu sempre quis: Meu príncipe encantado, uma
mãe de verdade e uma irmã.
Kat ressurgiu na noite seguinte, explicando o motivo do seu sumiço: Ela tinha
medo de que minha tia a visse em casa e eu ficasse encrencada. Então eu expliquei
que está tudo bem que ela fique, desde que permaneça no quarto. Ela ficou por
aquela noite, mas continua escapando antes do sol nascer aparecendo só quando
o sol se põe.
Ontem, Sebastian veio até aqui e me entregou o poema que coloquei aqui. Ele
disse que meus olhos não pararam de persegui-lo durante a noite, tomando conta
de sua vida inteira como um oceano dominador. Eu achei isso tão maravilhoso.
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Quer dizer, ele realmente não precisava escrever algo assim, o casamento já está
encaminhado, mas ainda assim ele o fez.
E ainda tem a mãe dele: a baronesa tem sido como uma mãe. Ela disse que
perdeu os pais quase na mesma idade em que eu perdi minha família. Ela vem
aqui e me conta histórias, discute detalhes do casamento e várias outras coisas.
Eu já a amo como uma mãe.
25 de janeiro
Diário de Kat – Anotações de Ellie
Faz 2 dias que a criaturinha irritante não aparece nessa casa. E ainda me força
a ver o barão todas as noites.
O motivo é que agora ela quer Sophie em nosso grupo; o mistério em torno
da garota foi forte o suficiente para fazer até Kat se encantar. Agora a vampirinha
está enfurnada naquela casa, descobrindo o máximo possível sobre Sophie e
atraindo a confiança dela para transformá-la assim que possível.
Eu a lembrei que Pierre não conseguiu torturar Sophie, então talvez ela não
possa ser transformada em vampira, mas Kat diz que é diferente se ela quiser ser
transformada e abrir mão da proteção do sacrifício. É tudo uma questão do que
Sophie quer ou deixa de querer. O único problema é que Sophie odeia vampiros,
por um motivo que nós duas nem sabemos, então Kat tem muito trabalho pela
frente.
Kat nunca transformaria alguém a força por mais que ela pudesse fazer isso.
Seria agir como a mãe dela, e isso é algo que ela definitivamente nunca faria. Se
tivesse sentimentos, Kat odiaria sua mãe.
Minha parte no plano delicado é afastar o barão o máximo possível de sua
noiva e descobrir o que a mãe dele sabe sobre a maldição. Isso não tem ido muito
bem. Ultimamente Sebastian tem escrito poemas sobre mim e quando sua mãe
encontrou um deles, o forçou a entregar todos eles, aos poucos, para Sophie. Este
é um caso onde o medo vence o amor, porque não importa o quanto ele esteja
apaixonado pela sua musa noturna (cujo nome ele sequer sabe) nada é maior do
que o medo da fúria de sua mãe caso os planos dela sejam frustrados - planos dos
quais tudo que ele disse que sabe é que precisa desempenhar este papel de noivo
dedicado.
Kat não fica frustrada com a falta de informações, apenas pede para que eu
continue tentando. Bem, isso frustra a mim. Eu nunca tive Kat tão longe ou tão
fria. É como se Sophie fosse a única coisa com que ela se importasse agora. Até
de Pierre ela esquece.
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Veja bem, isso não é ciúmes, até porque ciúmes é um sentimento, mas pelos
últimos 8 anos, nós 3 temos sido uma família, uma própria comunidade sem
segredos e agora vê-la dividindo algo com alguém de fora é tão... Errado.
27 de janeiro
Diário de Sophie
Hoje foi a última prova do vestido do noivado e depois passei a tarde toda
brincando com Kat no jardim. Se você ignorar os olhos, ela se parece com a
minha irmã aos 10 anos, especialmente quando se irrita.
- Sophie, - Ela chamou enquanto estávamos deitadas no gramado – Quanto
você sabe sobre o mundo lá fora? O que você conhece?
- Nada. Nunca saí de Verdant. – Respondi, com os olhos fechados por causa
do sol.
- E você nem pensa em sair?
- Como baronesa talvez eu viaje para outros países. Eu serei rica afinal de
contas. Mas não acredito que deixarei Verdant, só me mudarei para o castelo.
- E me deixará sozinha!
Abri os olhos e me sentei olhando para ela e sendo recebida por um muxoxo
mimado do tamanho do mundo.
- Não Kat, nunca! Você é como minha irmãzinha. Irá para a corte comigo.
- Mas eu não posso entrar para a corte. Minha mãe ainda me procura, ficar
bem a vista seria a morte para mim.
- Nós daremos um jeito. Sempre há um jeito.
Ela sorriu, mas de uma forma triste.
- De qualquer forma, não quero ficar em Verdant. Há tanto para se ver lá fora
e nem a vida eterna me proporcionaria tempo de experimentar tudo.
Eu fiz uma careta.
- Por que você fala tanto sobre vida eterna?
- Você nunca pensou em viver para sempre?
- Você diz como um vampiro?
- E por que não?
- Por que alguém iria querer viver como um sugador de sangue demoníaco?
- Ser vampiro é como qualquer maldição, você sacrifica sua alma em troca de
poderes incríveis... E vida eterna.
- Você ignora a parte macabra da coisa toda. Sangue, homicídios, uma vida
puramente noturna. Você mesmo fugiu disso quando veio até aqui, Kat.
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- É, mas eu repensei minha escolha. Como eu disse, é uma maldição. Mas
vampiros geralmente estão ocupados demais aproveitando o que é ser um
vampiro para se importar com essa parte do sangue e dos homicídios.
Eu a olhei, incrédula. No meio da discussão, os olhos verdes brilhavam como
folhas ao sol.
- Por que você gosta tanto de vampiros? – Perguntei.
Ela ergueu o queixo sendo petulante.
- Por que você não gosta?
Nesse momento, Magnólia saiu pela porta dos fundos, me gritando. Quando
olhei novamente, Kat não estava mais lá.
28 de janeiro
Diário de Kat
Eu estava colocando Pierre para dormir, quando Ellie entrou na cabana,
ruidosamente, carregando o corpo gorducho do banqueiro da cidade nos
ombros. Eu o ataquei antes mesmo que ela o soltasse.
Quando terminei, ela estava sentada no sofá com as mãos sobre o colo,
olhando para mim com os olhos cor de mar tão gelados que poderiam
transformar a casa inteira em um iceberg.
Fui até o sofá e me sentei ao seu lado. Como ela continuava a me encarar, eu
me deitei em seu colo arregalando os olhos de uma forma que só a vampira mais
gélida do mundo ousaria ignorar. Infelizmente, a vampira mais gélida do mundo
é Ellie.
- Você pode, por favor, me perdoar? – Perguntei, pensando no que ela escreveu
aqui.
- Me diga o que está acontecendo e eu posso considerar não arrancar a cabeça
da sua amiguinha Hass.
- Você não faria isso...
Ela nem piscou.
- Ah, eu faria sim. Caso você tenha se esquecido, eu sou uma vampira Katerina,
e vampiros são demônios sem alma. Sabe o que isso significa? Que nós não temos
nada a perder.
Mas eu pisquei, várias vezes.
- Espera... Você tem medo que me torne menos vampira por passar mais tempo
com Sophie do que com você e Pierre? É sobre isso que é todo essa conversa de
“somos vampiras”?
Ela não respondeu. Então eu peguei seu rosto pelas bochechas com as palmas
das mãos e puxei-o na minha direção.
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- Ellie, eu SOU uma vampira! Uma vampira! Eu pertenço a você e a Pierre,
não a Sophie.
- Não foi isso que você disse há alguns dias. – Ela disse ainda com o rosto entre
minhas mãos, os olhos me surpreendendo com a frieza que ainda conseguiam
passar.
- É uma condição vampírica. Uma obsessão quase amorosa por algumas
pessoas. Não existe condição mais forte do que vampiros ligados por laços de
sangue, Ellie. Nada para o vampiro substitui o sangue. É ele que no faz pertencer
a alguma coisa... Pertencer... a uma família. – Eu fiz uma longa pausa. As peças
se encaixando devagar e tudo fazendo sentido. O que me perturbara o dia inteiro,
quase me fazendo desistir de transformar Sophie finalmente tinha uma solução.
– Ellie, você é brilhante!
Ela finalmente desvencilhou o rosto das minhas mãos.
- O que eu fiz?
- Finalmente descobri como transformar Sophie!
- Como você pretende convencê-la a isso? – A pergunta soou amarga.
Olhei nos olhos de Ellie, novamente sem conter a admiração por ela. A
sensação de lembrar que eu a criei é tão inebriante que eu mal conseguia acreditar
que estava prestes a fazer isso outra vez.
Depois de um momento, eu peguei o braço de Ellie delicadamente e deslizei a
unha do indicador pela veia que aparecia na parte interior do cotovelo até seu
pulso, numa cicatriz de mordida. Esse tipo de cicatriz nunca vai embora por
completo.
- Com a mesma coisa que mantém nós duas juntas. Sangue.
1º de fevereiro
Diário de Sophie
Aqui está registrado o início de minha dor, para que quando sentir isso outra
vez, eu possa me lembrar de que tudo é finito.
Sinto-me febril. De uma forma dolorosa e sufocante. A última coisa da qual
sinto vontade, é de levantar da cama e ainda assim preciso fazê-lo toda manhã.
Digo a mim mesma que me tornarei baronesa, que a mãe de Sebastian será
como minha mãe e que meu marido tão doce, será meu melhor amigo, mas tudo
soa como um eco em uma alma perturbada, que começa a definhar.
Kat foi embora. Por definitivo se é verdade que vampiros podem sangrar até a
morte e eu mal posso acreditar que sinta tanta falta dela. De uma vampira! É
como perder minha irmã para essa força maldita, outra vez.
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Tudo aconteceu há 2 dias, quando nós duas fomos juntas pegar meu vestido
e sapatos na costureira. Deixei Kat em uma esquina escura, fora da vista de
intrometidos e fui até a loja. Quando voltei a encontrei caída no chão, cercada
de sangue e com um corte na barriga.
- Sophie... Um cachorro... eu não o vi. – Ela disse com a voz cheia de dor e os
olhos quase fechados.
Eu fiquei em choque. Não havia métodos de tirá-la dali sem agravar aquele
ferimento, já enorme.
- Sophie... – Ela disse, parecendo exausta – Você pode me salvar... Escute, eu
preciso que se mantenha calma, certo? Eu preciso do seu sangue. – Ela engasgou
e gemeu de dor. – Ele vai me curar... Porque eu sou uma vampira.
Então ela fechou os olhos e abriu os dentes, mostrando um sorriso levemente
macabro.
Nesse ponto Sophie desmaiou deixando o diário e a caneta cair sobre o assoalho.
Quando acordou, nenhum dos dois estava mais lá. O mesmo só foi encontrado
mais de um século depois, um pouco antes desta narrativa começar. Esta foi
efetivamente a última anotação de Sophie em seu diário.
2 de fevereiro
Diário de Kat
Eu nunca deveria ter mexido com o que eu não conhecia. Até Ellie me avisou.
Eu ainda podia sentir o olhar chocado de Sophie em meu rosto, quando eu
contei tudo para ela. Então ela caiu em um choro histérico.
- Não posso ajudar você, Kat. Eu não posso...
Estiquei devagar as mãos até as dela e as apertei. Eu estava pronta para a raiva,
o desespero, até o choque absoluto, mas aquela histeria me surpreendeu.
Lembrou-me que eu não sabia muito sobre ela, mas as respostas estavam prestes
a chegar.
- Meu corpo é fechado, Kat. Eu sou fruto de um incesto. Você não pode tomar
meu sangue.
Ela continuava chorando enquanto eu via meu plano desmoronando. Eu não
podia transformá-la sendo ela o que era. Ou não deveria... Mas fiz de qualquer
jeito, quando Sophie beijou minha mão completamente ensanguentada, pedindo
perdão por não poder me salvar. Com isso ela engoliu sangue e não é preciso
muito para um batismo definitivo.
No momento em que ela fez isso, eu senti meu sangue congelar nas veias.
Tradicionalmente, frutos de incesto possuem sangue e corpo impuro e como
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essas partes são as únicas que um demônio (em todas as suas divisões e
concessões, o que inclui vampiros) toca, nós não podemos tocar em um fruto de
incesto. Mas mesmo que um demônio não possa tocar alguém, ninguém pode
impedir esse alguém se tocar no demônio. E é por isso que alguns deles se tornam
vampiros, por vontade própria. Eu só não acredito que a última pessoa que eu
imaginaria que se transformaria em vampira por vontade própria, acabou fazendo
isso. E eu nunca soube por que ela odeia vampiros.
Pedi para que Sophie fosse embora, porque não queria que ela me visse
morrer. A despedida foi complicada e longa e eu já estava começando a sentir a
perda de sangue. Assim que ela foi embora e a perdi de vista ataquei a primeira
pessoa que encontrei na rua. Passei então o resto da noite me lembrando de tudo
que sabia sobre frutos de incesto.
Eu já tinha lido o que acontece quando eles se batizam: Dias e dias de dor e
febre enquanto o corpo rejeita o sangue do batismo, que se prende ao corpo e
não sai. Então finalmente, o corpo morre de exaustão e o sangue de vampiro o
revive. A maioria deles volta com uma sede de vingança assustadora contra seus
criadores, mas não é isso que me perturba, não me importo com vampiros
sanguinários (até porque todos eles o são), o que me assusta são as bruxas
sanguinárias, ainda mais as que se associaram com a Morte para amaldiçoar, que
são as criaturas mais perigosas de que se sabe.
A maldição de Verdant. Todo mundo diz que o sangue de quem ataca uma
bruxa de Verdant é amaldiçoado, mas ninguém explica o que exatamente isso
quer dizer. E eu sou uma vampira! Ter o sangue amaldiçoado pode significar...
Qualquer coisa!

Prontos para dançar?
O ruído de estalos se intensificava com o passar dos minutos. Kat sentia um
frio na espinha.
Conhecia aquele som; Ele a levava de volta a 38 anos atrás, uma memória que
ela se esforçava para apagar...
A sete quilômetros dali Sophie estava inclinada sobre uma bacia, vomitando.
A baronesa não gostava nada do que via: com a garota Hass tão doente, seus
planos iriam para o espaço. Ela precisava ter um bebê. E viver para criá-lo.
De repente o som de cascos de cavalo chegou a seus ouvidos, mais convidados
estavam para chegar ao baile que já havia começado. A baronesa pegou a noiva
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pelos ombros, afastando-a da bacia e arrumou seu vestido dando-a uma aparência
aceitável e levando-a até a recepção.
Kat esperava. Nem precisava levantar a cabeça para olhar para a lua. Ela sabia
o que estava para acontecer. Sentia em seus ossos que um dia pertenceram a uma
bruxa.
Pendurada em uma gárgula, ela ouvia os passos de Ellie e Pierre na floresta,
vindo em direção ao cemitério. Eles fariam acampamento ali, caçariam após o
baile e iriam embora de Verdant naquela noite e da França na manhã seguinte.
Kat sabia que Sophie estava definhando e temia a maldição, então esperava
estar em um lugar onde pudesse combatê-la quando chegasse a hora.
Sophie estava prestes a desmaiar. Já pisara no pé do prefeito três vezes de tão
tonta que se sentia. A dor já estava a tirando do sério. Era como o inferno. Bem
em suas veias.
- Você, criatura teimosa, descanse, pois a viagem será longa e você está quase
pesado demais para ser carregado. – Ellie dizia a Pierre arrumando suas roupas e
arrumando o lugar para que ele dormisse.
Os estalos continuavam, cada vez mais altos. Ellie então se virou para Kat que
encarava a pilha de ossos, que sempre estivera atrás da capela do cemitério em
Verdant, com a testa franzida.
- O que foi, Kat?
Como Kat não respondia, Ellie olhou a pilha. Aos poucos foi vendo os ossos
mudarem, se tornando mais pálidos. Brilhantes. A lua cheia tomando conta
deles.
Katerina
O sussurro sibilante cortou o ar. Ellie tinha certeza ouvira alto e claro o nome.
Katerina o vento repetiu, mais alto. Meu sacrifício negado.
- Kat... ? – Ellie perguntou outra vez, encarando o rosto de anjo com a testa
franzida.
- Ellie... O que acontece última estrofe de Lenore?
Sophie já estava exausta. Mas precisava falar com Sebastian. Estava cansada de
segredos e antes do anuncio do noivado na meia-noite, ele precisava saber a
verdade.
Encontrou seu noivo conversando com os amigos e pedindo licença o puxou
pelo braço até uma varanda.
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- Preciso contar uma coisa, Sebastian. Para que você decida se realmente quer
se casar comigo.
Katerina.
- Danse Macabre. – Ellie sussurrou respondendo ao vento.
- Alguém está prestes a morrer. – Kat disse de volta sem olhar para Ellie. –
Alguém que brincou com a morte.
Os ossos começavam a se unir. Pierre prendeu a respiração atrás de Ellie, o
medo fazendo suas veias pulsarem, desesperadas. Se ele não se controlasse estaria
torturando Ellie em questão de segundos. Kat não sentiria nada. Pierre nunca foi
capaz de torturá-la. Ela era um sacrifício.
Katerina.
- Por que eles sussurram seu nome?
- A Morte está reclamando o que perdeu da última vez que esteve tão perto de
mim.
Meu sacrifício negado.
- Eu matei minha mãe.
Os olhos de Sebastian se arregalaram instintivamente. A primeira badalada da
meia-noite do dia 8 de fevereiro ressoou nas ruas quase desertas. Sophie
continuava dizendo tudo na lata.
- Ela precisava sacrificar a última com o sangue Hass para reforçar a maldição
sobre a cidade. Seria eu, mas eu seria um sacrifício impuro que só resultaria em
desastres. Eu sou fruto de um incesto. Única filha de Jonah, com sua irmã
Deborah. Então ela matou Charlottie. Mas não era lua cheia ou nova, ela voltou
como vampira. Ela foi embora quando renasceu. E eu fiquei sozinha com
Deborah. Deborah me culpou por perder Charlottie. Ela me torturou. Física e
mentalmente. Então eu a matei. Coloquei fogo na casa. E ninguém sabia o que
tinha acontecido com Charlottie, então ficou registrado que as duas tinham
morrido aquela noite. Em um acidente.
Terceira badalada da meia noite.
- Ellie. Para trás. Pierre, por favor, acalme-se. Eles querem falar comigo.
Katerina. Meu sacrifício negado. Voltou para mim?
- Eu não pertenço a você. Fui tomada. Você sabe disso.
- Com quem ela está falando? – Pierre perguntou alto demais.
- PIERRE! – Kat gritou sem tirar os olhos da caveira à sua frente - CALADO.
NÃO CHAME ATENÇÃO.

40

Katerina. É minha agora?
- Eu já disse que não. Nunca foi a intenção de minha mãe me entregar a você.
Eu esperava que soubesse disso. A Morte costumava ser mais esperta e menos
fácil de enganar.
Os ossos sibilaram. Dezenas agora estavam unidos, como se de mãos dadas, se
aproximando do túmulo da gárgula em que Kat estava.
Katerina. Por que está aqui?
- Coincidência. Não é a mim que você veio buscar. É a algum moribundo que
brincou com a morte.
- Por que me conta isso? É um segredo que deveria levar para o túmulo.
- Porque não quero que você se case com alguém que não sabe quem é. Quero
que me ame pelo que sou.
Sebastian parecia nauseado. Mais ainda que Sophie, se é que isso era possível.
Sophie não ousava levantar os olhos da escada. Pensava na irmã vampira, em Kat,
na doença, em tudo que sabia sobre ser uma bruxa. O sino badalava
ritmicamente.
- Não amo você. Nem poderia. Ainda mais agora.
Katerina. Por que persistes a brincar comigo?
- Porque essa é a essência de quem eu sou. Uma aberração. Não pertenço a
você. Nunca pertenci. Eu fui prometida ao inferno antes mesmo de nascer. Eu
não faço parte da Totentanz.
Ninguém escapa da Dança da Morte. Ela é inevitável.
- Eu não escapei. Eu a recebi e a escorracei. Eu não pertenço aos mortos.
E aquelas as quais transformou?
- Elas são minhas. Você não pode tocá-las.
Katerina. Continuará a brincar?
- Vocês não têm alguém para buscar?
Kat sabia que estava vendo nada mais nada menos que os últimos restos
mortais das 20 mil bruxas mortas bem em frente a seus olhos. Só conseguia
pensar na maldição.
Última badalada.
Sebastian a segurou pelos braços, ensandecido.
- Tudo que era preciso era que você se apaixonasse por mim e nós tivéssemos
um bebê para que nossos sangues se unissem. E como você matou sua mãe, então
você está amaldiçoada. Todo plano da minha mãe foi para o inferno. – Então ele

41

olhou para a escadaria a seus pés. - Que é para onde você vai. E eu vou estar livre
para me casar com ela.
Então a atirou. Sophie caiu pela escada em cambalhotas. E foi só quando
chegou ao chão que foi ouvido o claque dos ossos se partindo...
...e indo ao chão. A Dança dos Mortos chegara ao final.
Fui acordada por dedinhos me cutucando nos braços.
Conforme a consciência chegava, eu me assustava com as sensações em meu
corpo. Não havia mais dor. Não havia mais enjoo. Não havia mais febre. Mas
existia esse cheiro. Esse cheiro desesperador, que fazia minha boca arder como
uma sede cruel.
Abri os olhos e fui recebida por olhos azuis e uma garganta pulsante.
- PIERRE NÃO! CARAMBA! Por que vocês sempre renascem com vontade
de atacar o garoto demônio?
Quando levantei os olhos a cena que vi foi um garotinho preso as saias de uma
moça alta de vestido azul e uma linda vampira com rosto de anjo parada bem a
minha frente com um sorriso que eu reconheceria em mil anos.
- KAT! – Me pendurei no pescoço dela, em um abraço apertado.
Ela me abraçou de volta, me apertando bem firme.
- Fico satisfeita que seu último sentimento seja seu amor por mim, Sophie.
Atrás dela, a garota resmungou. Kat se afastou.
- Esses são Ellie e Pierre. As pessoas que você viu em frente a banca de frutas.
Eu a olhei, confusa. Ela apenas deu de ombros.
- Eu ainda preciso contar muita coisa. E ainda preciso descobrir muita coisa
com você. Agora, por que não aproveita e mata a sede? Amanhã viajaremos para
longe.
No momento em que ela disse sede, minha boca voltou a queimar. Deixei um
rosnado escapar, então ela sorriu e se afastou, revelando um corpo pendurado
em uma arvore as suas costas. Sebastian. E foi aí que eu senti meus dentes
pontudos contra a pele no meu próprio sorriso macabro, pela primeira vez.
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Capítulo 3

Kat usava um lindo vestido vermelho. Cor da realeza.
Estávamos em uma igreja – O lugar perfeito para se comemorar o aniversário
de um demônio.
O silêncio reinava quase absoluto, a exceção dos passos de Kat que soavam
obscenamente altos em um lugar tão puramente silencioso. Kat esperou até que
a última pessoa foi embora, então fez um sinal para que eu a acompanhasse até
o altar.
- Você faz 16 anos hoje. – Ela disse, se inclinando na direção de um crucifixo
e fazendo o sinal da cruz.
Kat tinha essa mania irritante de ser respeitosa com sinais religiosos. Por mais
que não tivesse tanta fé neles (“Deus existe, mas objetos com o poder dele, não”)
tinha admiração pelas pessoas que destruíram vampiros brandindo-os. Eu não
me dignava a isso.
– Isso significa que você atingiu a idade adulta e não vai mais envelhecer. –
Continuou - Esta será sua aparência para sempre.
- Eu já sei de tudo isso, Kat. Para que toda essa solenidade?
Ela se sentou em um dos bancos da igreja, a cor do vestido chamando atenção
contra a pele pálida.
- Como um adulto, você pode tomar suas próprias decisões. Pode escolher
entre ir embora ou ficar.
A frase fez um fio de gelo percorrer meu corpo.
- Por que eu iria embora? Você, Ellie, Sophie... São tudo que eu conheço.
Minha família.
Ela abriu um sorriso discreto.
- Eu sei, mas talvez você queira conhecer mais e não há muito que eu possa
fazer sobre isso. Você não é do meu sangue, Pierre. Nada o prende a mim. Eu
preciso de provas de sua fidelidade.
Ajoelhei-me à sua frente colocando as mãos sobre seus joelhos, como pedindo
uma benção.
- Qualquer coisa! Diga qualquer coisa e eu farei.
Ela levantou os olhos e apontou para a tela que estava exposta bem à sua frente.
A Família Real. Apontou com a unha para uma garotinha, na imagem um bebê
com olhos verde oliva, que podia ser uma representação malfeita da própria Kat.
- Quero que conquiste a mais jovem arquiduquesa da Áustria-Hungria.
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As Crônicas de Kat:
Nosferatu
Este capítulo exigiu complicada pesquisa. Quase nada do que está descrito aqui
foi documentado, pelos mais diversos motivos. Muitas entrevistas foram
necessárias para que uma narrativa coerente conseguisse ser montada; e ainda
assim, detalhes importantes permanecem omissos e possivelmente só poderão ser
contados em outros capítulos.
Relato a caminho da Romênia
1873
- Eu nasci para ser um sacrifício. Minha mãe garantiu que tudo na minha vida
fosse preparado para que eu fosse nada além de um perfeito sacrifício. Imaculada.
Katerina.
“O único problema é que eu era mais poderosa que o esperado. Eu conseguia
aprender os feitiços mais complicados desde bebê. Costumava passar noites e
mais noites na floresta, brincando com os elementos. Os espíritos falavam comigo
o tempo todo e se tornaram meus melhores amigos.
“E com muito poder, é claro, vem muita vaidade. Eu sabia que era um
sacrifício. Eu sabia do meu destino final. Eu só tinha nascido para aumentar o
poder da minha mãe. Mas não estava disposta a abrir mão da minha vida pelos
poderes dela.
“Comecei a alimentar sonhos. O único lugar que eu conhecia era Graz e eu
odiava Graz. Tudo era tão devagar. A única animação acontecia quando a família
real visitava a cidade, o que só aconteceu uma vez enquanto eu ainda era viva. E
eu nem morava em Graz, eu morava em uma cabana nos arredores. Eu queria
conhecer o mundo e ver até onde teria poder nele.
“Inocentemente, contei para mamãe isso tudo. Esperava que ela desistisse de
seus planos ao saber minhas aspirações. Claro que eu não sabia do tamanho dos
planos dela. Ela pretendia muito mais do que simplesmente me matar. E para
isso pretendia me colocar em meio à guerra de duas das maiores forças do
universo, enganando a Morte no processo.”
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Viena, Áustria
1º de novembro de 1880
Diário de Kat
Eu nunca tive uma chance real de conhecer o país onde eu nasci. Fiquei presa
naquela cabana até os 10 anos e depois fui mandada para a Romênia, só
conseguindo pensar por mim mesma na década de 50, quando fui para a Rússia.
Logo, a única parte da Áustria que eu conheço é Graz, cidade que nem se
equipara a grandeza de Viena.
Viena é uma cidade cheia de vida e cheia de verde. É como qualquer capital
do mundo, cheia de pessoas com pressa, cheia de histórias e de uma energia
pulsante mágica que me deixa encantada... Mas deixa Ellie sutilmente entediada.
- Não é como Paris. – Ela disse de dentro do cabriolé, arrumando as meias e
ajeitando o vestido. – E é mais frio.
- E cheio de pessoas gritando nessa língua estranha. – Pierre concordava,
fazendo uma careta.
- É esloveno. – Respondi com o rosto colado na janela, observando a rua –
Mas não se preocupe, a maioria das pessoas fala alemão.
- O país não tem sequer uma língua oficial. – Sophie comentou de lado.
Eu bufei.
- Se gostam tão pouco da Áustria deveriam ir para outro lugar!
Eu sabia que os três pares de olhos me encaravam de seus lugares, mas nem
me dei ao trabalho de olhá-los.
- Nós não vamos a lugar nenhum sem você, Kat. – Sophie disse serenamente,
depois de um tempo.
- Eu não estou forçando ninguém a nada. Não deveriam ficar aqui contra sua
vontade.
Então o cabriolé parou, na frente do palácio. Aparentemente, a família real
tinha saído a passeio e agora voltava para casa, saudando os súditos e por isso
causando um caos na rua. Eu coloquei a cabeça para fora da janela e encarei o
cortejo.
Foi ali que eu a vi, pela primeira vez. Não havia como não reconhecer aqueles
olhos doces. E as engrenagens de meu cérebro começaram a funcionar.
Continuação do relato a caminho da Romênia
1873
- A Morte? – Ellie perguntou cruzando os braços - Isso não é loucura?
- Com certeza. – Sophie diz balançando a cabeça - Mas deu certo, não foi?
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Kat, Sophie, Pierre e Ellie, estavam acampados no meio de uma floresta
seguindo sul da Europa. A Romênia era a primeira parada. O lugar mais lógico
onde Kat poderia ir para descobrir como se livrar de uma maldição.
Kat não respondeu à pergunta diretamente. Continuou olhando para a frente,
com os olhos sem foco.
- Existem 3 forças supremas no universo: o que é divino, o que é mortal e o
que é maldito. O divino é comandado por Deus. O que é mortal pela Morte. E
o que é maldito pelo Inferno. Deus é o Rei de todas as coisas, mas a Morte e
Lúcifer sempre lutaram para saber quem tinha mais poder. E a Terra é um ótimo
campo de batalha.
“Por isso os seres como os vampiros foram criados, para negar à Morte o que
ela tinha por direito. Uma forma de mandar almas direto para o Inferno, sem
intervenção da dona Morte. A Morte contra-atacou deixando as criaturas
“imortais” com as fraquezas mais estúpidas. Quer dizer, madeira? Você só pode
estar brincando comigo.”
Nesse ponto, todos riram, menos Pierre que estudava Kat com os olhos azuis
cheios de uma seriedade sábia demais para a sua idade. Foi com um arrepio na
espinha que Kat se lembrou que ele era um demônio. Ele pertencia a um lado.
- Como você sabe disso tudo? – Sophie perguntou, quando parou de rir,
trocando o olhar entre os dois.
- Hmmm.. Lembram que eu disse que os espíritos costumavam conversar
comigo? Digamos que eram os espíritos dos dois lados.
Viena
1º de novembro de 1880
Diário de Anika
Chegamos a Viena. Que cidade linda! Não imaginava que pudesse ser tanto.
Mamãe está certa, a união com a Áustria faz da Hungria mais bonita.
Estou instalada num quarto enorme, anexo de Valerie, para ficar mais acessível
a seus desejos noturnos. Valerie pareceu bem menos deslumbrada que eu em
relação a Viena, mas lembrei que ela vem até aqui com mais frequência e já
conhece a cidade. Eu não vinha Viena desde que nasci.
Quando me lembro que nasci nesse castelo fico assustada. Observo os detalhes
de ouro nas paredes de Schönbrunn (um dos castelos da família imperial em
Viena) quase sem fôlego. Existe uma espécie de força emanando desse lugar, que
me faz com que eu o respeite. Não consigo explicar. Só sei que adoro cada parte
disso.
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9 de novembro
Diário de Kat
- Valerie?
Eu observei o choque no rosto de Pierre, indiferentemente.
- Ela mesma, eu a vi chegando da Hungria para as festas na semana passada.
- Todos nós a vimos. Só se fala sobre isso, mas ela é uma garotinha.
Eu me levantei e comecei a andar pela igreja. Pelo vitral fino, eu conseguia ver
o palácio. Eu quase conseguia sentir o coração dela batendo lá dentro.
Desesperado para ser parado.
- Ela tem 12 anos. Eu fui transformada aos 10!
- Mas ela é uma princesa!
- Arquiduquesa. E só por ser da família real ela tem mais direito de ter uma
infância do que eu tive?
Não me arrisquei a olhar para Pierre. Eu conseguia medir seus sentimentos
pela respiração. Ele estava confuso. Não queria me dar motivos para desconfiar
dele, mas eu sabia que estava em conflito sobre quem era.
Também estava com medo. Medo de sair das sombras e finalmente fazer algo
grande que mudasse sua vida, além de mudar a história. E era por isso que eu o
estava testando. Ele precisava disso. Se quisesse continuar no grupo, não poderia
ter medo de nada. A simples palavra me causava asco.
- É realmente isso que você quer que eu faça?
Finalmente me virei.
- Não pediria se não fosse sério.
Ele fechou os olhos e esfregou a testa, como se tivesse com dor de cabeça.
Quando os abriu novamente, o azul intenso capturou meu olhar com toda a
força.
- Então eu farei.
Continuação do relato a caminho da Romênia
1874
- Podemos continuar com a história? - Sophie perguntou em outra noite em
que eles pararam para descansar.
Kat havia protelado aquilo ao máximo. Impediu paradas sempre que podia e
quando era obrigada a parar saía para caçar. Quando era confrontada pedia para
esperarem até que finalmente chegassem ao país seguinte. Conseguiu enganá-los
por um bom tempo, mas não podia mais evitar. Kat não gostava muito de quão
próxima estava de sua mãe naquele momento.
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- As sombras apareceram na noite em que eu fiz 2 anos. Mamãe comemorou
me ensinando um ritual de invocação. Eu mal sabia falar! Foi como se os
demônios ficassem presos na parede dali em diante. Eram 3 sombras enormes,
em forma de homens gigantescos, que ficavam bem de frente à minha cama.
Aquilo não me assustava, mas me deixava curiosa. Eu estava crescendo em meio
a coisas desse tipo, mas era um bebê e bebês colocam as mãos em todos os lugares.
Eu queimei as palmas inteiras ao tocar naquilo. Chorei por toda a noite, mas
mamãe me ignorava. Considerando o quanto ela precisava da minha vida, ela era
bem negligente.
“Só depois eu entendi que ela não tinha com o que se preocupar. Quando
uma criança é prometida à Morte, ela faz um acordo de só tomá-la na hora certa.
E juramentos da Morte jamais são quebrados, ou ela perde seus poderes, o que
seria um caos na Terra.”
Kat fez uma pausa, pensando no que aquilo significava para a situação em que
ela se encontrava no momento. A própria maldição à qual estava submetida era
um acordo com a Morte. Seria muito difícil conseguir se livrar daquilo.
Balançou a cabeça para voltar a se concentrar na história.
- Foi só quando eu fiz uns 6 anos que as sombras começaram a falar comigo.
Primeiro, através de sonhos, depois elas se moviam e o som saía delas
naturalmente. Eu apenas ouvia e não contava nada a mamãe, era meu dom e meu
segredo.
“A Morte acreditava que eu era prometida a ela e eu posso garantir que ela
não gostou nadinha da minha amizade com demônios. E foi aí que os espíritos
da floresta me trouxeram mensagens ameaçadoras e também contaram para
minha mãe sobre essas visitas.
“Eu só tinha 6 anos, e eles me transformaram em uma arma que atacava os
dois lados, o ideal para que o plano de mamãe continuasse dando certo.”
12 de novembro de 1880
Diário de Kat
Arrumamos uma casa mais ou menos luxuosa em Viena. Só precisamos
hipnotizar um conde viúvo e sem filhos fazê-lo dizer aos vizinhos que estava
partindo para a Rússia e vendendo sua casa e então matá-lo.
O plano de Pierre era “chegar” a Viena como um duque francês qualquer e
suas três irmãs – apesar de Sophie não se parecer nem um pouco com ele - e
esperar ser chamado à corte. Mal sabia o coitado que se houvesse mais um duque
na França, a corte saberia, já que a mãe do rei – que também se chamava Sophie
– era amiga íntima do último rei da França. Isso o frustrou bastante.
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Tem outra coisa que bagunça o plano dele: Eu e Sophie iremos para Graz em
dois dias.
- Para Graz? – Ellie disse, se levantando abruptamente do sofá onde descansava
- Mas por que?
- Eu tenho contas para acertar na cidade. – Disse a olhando com intensidade.
Ellie sabia o que eu queria dizer, mas não ficou satisfeita.
- Por que Sophie? Por que não eu? Eu quero ir para Graz!
- Porque Sophie pode atacar alguém protegido por um acordo com o Inferno
sem medo de consequências.
Nesse momento, Sophie entrou na sala, vinda de algum lugar. Ela não gostava
nem um pouquinho de ser usada como arma, mas queria ajudar. Olhou para a
Ellie frustrada de mãos para cima e o rosto começando a ficar vermelho.
Conversaram por olhar por alguns segundos e então Ellie suspirou.
- Eu me sinto a menos útil do grupo.
Eu dei um salto e a segurei pelo pulso.
- Nunca, sobre hipótese alguma, repita isso outra vez Eleanor.
Ela baixou o olhar altivo até o meu. Eu nunca a chamava de Eleanor. Ninguém
nunca a chamava de Eleanor. Eu usei o nome para soar séria, mas aos ouvidos
dela não produziu muito efeito. Ellie é intensa. Se ela pudesse sentir, teria
arrancado minha cabeça em um ataque de fúria mais ou menos 15 anos atrás.
- Que seja. Eu fico aqui hipnotizando princesas.
Eu soltei seu pulso.
- Tecnicamente, ela é uma arquiduquesa. E você não vai hipnotizá-la. Pierre
tem que fazer tudo sozinho. E garanta que ele não use tortura. Você irá fazer
outras coisas para mim, em relação às damas de companhia. Elas podem ser um
empecilho à conquista de Valerie.
- As damas de companhia, certo. Mais um trabalho medíocre.
Eu podia sentir a frieza de Ellie começando a dominar a sala. Me sentei ao seu
lado e expliquei os detalhes do plano que eu tinha para a corte austríaca. Ela não
voltou a olhar para mim.
- É, claro. Não importa. Todos sabemos que no final eu vou seguir suas ordens
– Ela disse a palavra literalmente rosnando - e vamos terminar com outra vampira
se unindo ao grupo feliz.
Então saiu da sala, se transformando em morcego com um bater de asas alto.
- Ela ficou tão irritada quando você queria me transformar? – Sophie
perguntou, se sentando onde Ellie estava a princípio.
Eu olhei em seus olhos.
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- Não é irritação. Eu jurei que comigo ninguém, nunca mais, seria sobrepujado
ou subestimado. Que como vampira ela poderia viver plenamente e ser poderosa.
E ela não se sente assim, mas não pode deixar de ser leal a mim, então se afoga
em sangue.
Sophie levou um momento processando.
- Kat... – Chamou, depois – Nós somos fiéis a você para sempre agora? Por
causa do sangue?
- É claro que não! Fidelidade é uma escolha. Você decide se quer se manter
comigo ou não. Mas nós somos vampiras e para vampiros o sangue importa mais
do que tudo. Vocês se sentem ligadas a mim, mas podem se afastar assim que
perderem a razão para continuarem leais.
- Então eu posso dizer não a seu plano se quiser?
Sophie agora olhava para as mãos no colo. Mesmo que ela tenha caçado para
o grupo várias vezes, aquela era a primeira vez em que eu a colocava em algo
grande. E mais ainda, no maior de todos os assassinatos.
- Existem formas de fazer isso sem você, Sophie. Mas eu a quero lá. É
importante para mim que ela veja o que eu fiz, como eu fiz e quão poderosa eu
fiz. Eu quero que ela veja que eu fui melhor que ela e que foi sendo melhor do
que ela que eu a venci.
Ela levantou os olhos e fixou o azul violeta nos meus olhos, fazendo com que
eles refletissem de uma forma caleidoscópica.
- Me diga o que eu preciso fazer.
Continuação do relato a caminho da Romênia
1874
Kat lançou um olhar a cada um dos presentes no grupo antes de continuar:
Ellie encarava o tronco à sua frente, de forma distraída, como se a história não
lhe interessasse. Mas Kat sabia que ela estava se roendo de curiosidade. Sophie
não conseguia tirar os olhos do rosto de Kat, esperando. Por fim, Pierre encarava
Kat com um olhar de raiva controlada e o maxilar cerrado. Estava escondendo
alguma coisa e falar sobre demônios estava trazendo esse segredo à tona. E foi
isso que fez Kat continuar:
- Um sacrifício geralmente é dedicado à Morte: um assassinato, à meia noite
de uma noite de lua cheia ou nova, em troca de um feitiço vitalício. Esse sacrifício
simplesmente morre, tem a alma entregue ao reino que pertença e o corpo
começa a fazer parte da Danse Macabre.
“Mas existem sacrifícios especiais: Um sacrifício ao Inferno, uma espécie de
tratado de poder em troca de uma alma. Um ritual bem mais complexo que só
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assassinato, não pode acontecer em lua cheia ou nova e precisa ser às três da
manhã. O sacrificado não morre: tem a alma destruída e é possuído por um
demônio que precise fazer algo aqui na Terra. O pai de Pierre, por exemplo, foi
um sacrifício ao Inferno.”
O movimento foi instantâneo e simultâneo: ao mesmo tempo que Sophie
virava o pescoço para Pierre, Ellie levantou os olhos para Kat. Pierre se assustou:
caiu sentado sobre um tronco, tão desnorteado que deixou Sophie sem fala.
Ellie acusou Kat com os olhos. Não gostava de ser lembrada como tinha
morrido ou dos dias anteriores a esse. Ela se lembrava da dor como se pudesse
senti-la clara e intensamente. A lembrança constante de que o próprio Pierre
causara aquela dor e podia fazê-la voltar, às vezes a deixava com vontade de matálo.
- Não diga que Alec era pai de Pierre. – Ela rosnou antes de voltar a sua frieza
absoluta.
Kat resolveu continuar como se nada houvesse acontecido.
- É claro que nenhuma criatura em sã consciência escolheria ter sua alma
destruída em um ritual horrível ao invés de só morrer e foi por isso que as
sombras, como as mensageiras da peste que eram, prometeram que se eu fosse
entregue como sacrifício a eles eu me transformaria em vampira.
"Entendam, eu nasci para morrer e de repente me sugeriam a vida eterna. Eu
ficaria deslumbrada mesmo que não fosse uma criança de 6 anos. Contei então
sobre isso a mamãe. Contei de minhas ambições. E ela, dançando conforme a
música, fingiu que seus planos haviam sido criados naquele momento, e começou
a me preparar para que eu me tornasse a maior vampira que eu pudesse ser.”
Mais uma vez, Kat observou sua audiência: Ellie brincava com um graveto,
desenhando formas impossíveis de se entender à noite. Sophie voltara a observar
Kat ignorando tudo ao seu redor. E Pierre tinha um olhar perdido, do qual Kat
não gostava nem um pouco.
- Foram centenas de livros. Milhares de feitiços. Eu estudei mais história do
que muitos universitários e aprendi mais feitiços que muitas bruxas centenárias
aprenderam em toda a vida. E foi no meio desses estudos que eu achei um livro
que não deveria achar:
“Era um desses livros grandes com capa de couro, onde bruxas escrevem seus
feitiços e os resultados deles. Grimórios. Eu abri porque achei que fosse antigo e
que eu precisasse estudá-lo, mas logo na primeira página vi a data de 1832, 2 anos
antes do meu nascimento. Quando vi o nome de Jocelyn Petry que eu soube que
tinha que ler aquilo.
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“Assim eu descobri tudo: Todas as anotações de mamãe, que detalhou cada
parte do meu nascimento para que eu fosse perfeita para seus planos. Desde a
escolha de quem seria meu pai – um banqueteiro grazense que acabou sendo
morto – e a escolha do meu nome – entre diversos outros que significavam a
pureza da alma, Katerina estava sublinhado com uma tinta cor de sangue – até
eventos cósmicos e feitiços que poderiam ser feitos naquela fase da lua. E
principalmente o feitiço do qual eu não tinha a mínima ideia o de minha morte
que estava marcada para o exato momento do meu aniversário de 10 anos: dia 9
de setembro de 1844, às 3 da manhã.
“Não a hora das bruxas e da Danse Macabre e nem ao nascer do sol quando
muitos sacrifícios eram feitos. Mas 3 da manhã, a hora exata em que os demônios
podiam subir à Terra. E foi aí que eu soube que os planos de mamãe sempre
haviam sido completamente diferentes do que eu e a Morte imaginávamos. ”
Graz, Áustria
15 de novembro de 1880
Diário de Kat
São divergentes os sentimentos que eu tenho em relação a Graz e à cabana
onde eu morava. Graz, que eu costumava odiar, agora parece uma cidade suave e
elegante onde eu me sinto poderosa. Enquanto a cabana, me dá nos nervos.
Especialmente quando vi o rastro de sangue em forma de um pentagrama no
chão, em frente à cabana. Já faz 36 anos. Isso é nojento.
- Oi, mamãe! – Foi a primeira coisa que eu disse subitamente quando entrei
pela cozinha e encontrei a tal fazendo comida.
O susto que ela tentou disfarçar foi tudo que eu precisava ver: o feitiço que
dava minha localização para ela havia sido quebrado.
- Katerina! Veio para as festas?
- Com certeza eu espero ter algo para festejar até o Natal.
Jocelyn sorriu, já costumada com minhas ameaças. Eu a observei. Ela continua
lindíssima, eternamente aos 28 anos, mesmo que já conte 64. Era isso que eu
tinha lhe dado ao ser sua parte do acordo: ela teria juventude, beleza e poder
ilimitado enquanto sua Katerina – seu sacrifício imaculado e inocente – estivesse
trabalhando para o Inferno.
- Você sabe o que acontece quando se mexe com alguém protegido por
sacrifícios, Katerina.
Ela balançou a mão. Sua mão esquerda estava cheias de feridas em um tom de
roxo nojento, graças à primeira vez que tentou me matar depois que me tornei
vampira. Iria ficar assim para sempre.
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- Ah, eu sei sim, e essa é a questão. – Jocelyn ergueu a sobrancelha – Eu estou
amaldiçoada. Acabei encontrando com a Morte na França há alguns anos e ela
me cobrou o que foi tirado dela.
- E... ?
- Uma vida se paga com outra vida.
Fora de Bistriz, Romênia
Natal de 1874
Se Kat estava certa, o acampamento ficava a 2 quilômetros dali. Era óbvio que
ela não se aproximaria mais do que aquilo, mas precisava encontrar Deyah o mais
rápido possível. Esperava no meio da floresta, na forma de gato, até que
finalmente viu as sombras que se esgueiravam pela floresta e seguiu sua direção.
Os vampiros do grupo de Deyah, primeiro clã de Kat, eram como uma corte:
se consideravam os reis dos vampiros. Eram 17 no total, de diversos países do
mundo, mas todos haviam adotado a Romênia como lar. Micah, um dos
primeiros vampiros, saiu em busca de vampiros brilhantes para reunir durante
cinco séculos. Depois disso, ele tinha fama o suficiente para ser procurado. Só os
mais poderosos e com mais prestígio no Inferno permaneciam ali. Por isso
Jocelyn mandara a filha até a Romênia, para tentar se unir ao grupo. E Kat só
precisou de 24 horas para saber que mesmo estando cercada de vampiros 10 vezes
mais velhos que ela, a única que era realmente mais brilhante que ela era Deyah.
Deyah era uma das centenas de crias do primeiro vampiro, mas só dizia isso
para os realmente próximos dela. Ela aproveitava cada segundo da vida para
aprender coisas e naquele momento seu conhecimento era tão vasto que Kat
sabia que mesmo sendo só uma vampira, ela era quase invencível. Deyah era
também a única que não tentou matar Kat quando soube que ela tinha sido
transformada por magia negra e até a ajudou a fugir desde que ela prometesse
não voltar. E lá estava ela, quebrando a promessa.
O grupo estava saindo de Bistriz e indo em direção ao sul. Todos estavam
animados e meio tontos depois de uma diversão natalina a la strigoi e por isso
andavam. Kat se aproximou sem pressa e para chamar atenção de Deyah, enfiou
uma garra nos pés brancos e descalços. A vampira xingou em romeno e olhou
para baixo, arregalando os olhos escuros quando reconheceu Kat no gato.
Kat não esperou para ver o que ela faria: se virou em direção à floresta e
começou a andar sabendo que seria seguida. Quando Deyah a alcançou em uma
clareira Kat já tinha se transformado de volta e já estava vestida.
- Katerina! – Ela gritou com as mãos na cintura e um muxoxo estragando o
rosto lindo.
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O olhar dela dizia tudo e, apesar de tudo, Kat sorriu. Deyah tinha sua própria
forma de fazer as coisas. Aquele rostinho lindo e inocente fazendo bico
claramente significava “vou arrancar sua cabeça dentro de três segundos”.
- Deyah. Eu sinto muito por voltar, mas a situação é séria.
- É melhor ser.
Kat era uma grande defensora de explicações empíricas. Foi até a árvore onde
ela tinha escondido o corpo semimorto de um homem qualquer e o puxou pelo
cabelo até a clareira. Então cortou o pulso com uma pedra e deu a ele, antes de
matá-lo, acabando com todo sangue que ele possuía.
- Não entendi seu ponto. – Deyah disse quando ela jogou o corpo de lado.
- Ele não vai voltar.
Deyah arregalou os olhos e se aproximou do corpo caído. De fato não havia
nenhuma palidez surgindo rapidamente ou nenhuma mudança no estado do
corpo.
- Você não pode mais transformar?
Kat balançou a cabeça. Tinha descoberto o que queria dizer “sangue
amaldiçoado” havia 2 meses, quando Sophie pediu para que ela a ensinasse a
transformar.
- Eu estou amaldiçoada. Fui mexer com um fruto de incesto protegido por uma
maldição de mil anos.
- KATERINA! Será que você não aprendeu nada?
Kat balançou a cabeça enquanto Deyah desistia do corpo e andava até ela. Kat
podia ver os olhos escuros faiscarem. Ela sabia que estava mexendo com muitas
coisas que um vampiro romeno detestava e que para a maioria dos vampiros do
grupo de Deyah ela era menos até que um humano, já que seu sangue não era
consumível. Mas Deyah era diferente: viu uma oportunidade em Kat.
- Certo. Eu ajudo você. Mas vamos sair da Romênia primeiro.
Viena
15 de novembro de 1880
Narração de Pierre
Eu consegui sutilmente espalhar o boato de que havia um nobre estrangeiro
de um país qualquer na antiga casa do Conde sei-lá-do-quê e essa história chegou
até os ouvidos da Imperatriz Sissi que enviou um convite para mim e minha
querida irmãzinha - sim, porque eu já parecia alguns anos mais velho que minha
mãe - Ellie jantarmos em Schönbrunn.
Ellie furou o dedo com um dos broches enquanto me vestia para o jantar e
precisou pegar um pano para estancar o sangue até a próxima vez que se
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alimentasse. Isso feito, ela terminou de me arrumar e começou a lição sobre a
família real austríaca.
- Nome do Imperador.
- Franz Joseph (Francisco José)
- Imperatriz.
- Elizabeth (Isabel), carinhosamente apelidada de Sissi.
- Mas você só pode chamar ela assim se receber permissão do Imperador.
Mesmo que ela diga que você pode...
- Eu não sou idiota, Ellie.
Ellie revirou os olhos e foi até um espelho ajeitar seu próprio vestido simples
– como iria se aproximar das damas de companhia, não queria usar nada
sofisticado – continuando as perguntas, sem olhar para mim.
- Os arquiduques.
- Sua Alteza Real Rudolf (Rudolfo), o herdeiro. Arquiduquesa Gisela, princesa
da Bavária, com seus filhos Elizabeth, Auguste e o bebê Georg. E arquiduquesa
Marie Valerie (Maria Valeria), a garota que eu devo conquistar.
Quando terminei, Ellie se virou. Ficou me observando, esperando pelo que eu
estava prestes a dizer.
- Como eu vou conquistar uma garota de 12 anos, Ellie?
Ela olhou meu rosto infeliz com reprovação.
- Garotas de 12 anos podem perfeitamente serem mulheres, Pierre.
Eu levei um tempo para entender o que ela queria dizer, mas quando entendi
me senti enjoado. Fui até a janela mais próxima e coloquei o rosto para fora para
tomar ar fresco. Quando me virei outra vez, Ellie estava bem atrás de mim, me
encarando com um daqueles seus olhares de gelar os ossos.
- Kat está testando você. Ela quer ter certeza de que você vai ser fiel e cumprir
suas obrigações no Exército. Se você quer permanecer conosco, não pode ter
medo, ou nojo, ou sei lá mais que outro sentimento você se permite ter.
Foi a primeira vez que alguém se referiu a nosso grupo de quatro como
Exército. Eu não queria fazer parte de um exército. Deveríamos ser uma família.
Era tudo culpa da maldita Deyah.
- Eu vou fazer o que Kat quer que eu faça. Seja lá porque ela quer.
Ellie se virou e foi pegar o relicário e a sombrinha em cima da sua cadeira para
podermos ir ao jantar.
- É uma princesa da Áustria. Ter ela no time provaria alguma coisa.
Dei o braço a ela, para sairmos.
- Você nunca questiona os planos de Kat.
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Ellie parou de repente e por meio segundo pareceu que ia dizer um mar de
coisas. Mas simplesmente balançou a cabeça.
- Eu sou a única do grupo que tem sangue em comum com você, Pierre. Não
vou deixar que você traia o meu sangue.
Em uma estrada na Hungria
1874
Ellie e Kat andavam na frente do grupo, procurando pela casa enquanto
Sophie e Deyah conversavam animadamente atrás e Pierre caminhava no meio,
carrancudo.
- A mansão fica aqui perto. – Kat disse para Ellie observando a mudança das
árvores.
Ellie assentiu.
- Por que a chamam de Casa da Morte?
- Por que foi um dos lugares onde houve uma batalha que a Morte venceu.
- E por que um monte de Criaturas Infernais está indo para lá?
Kat suspirou, e lançou um olhar para trás antes de responder.
- Eu sei que você não entende, mas eu realmente confio em Deyah. Você pode
confiar em mim?
- Eu sempre faço isso Kat. E eu ainda não sei o porquê.
- Porque você sabe que eu morreria antes de deixar você morrer.
- Muito altruísta para uma vampira. – Disse, mas sabia que era verdade - Eu só
espero que um dia eu possa entender esse bem maior que você está procurando.
- Talvez seja o mal maior.
Ellie não respondeu a isso, só levantou a cabeça e encarou sua frente fazendo
com que Kat fizesse o mesmo. Foi recebida por uma estrutura monumental de
um antigo castelo que tinha no mínimo mil anos e caía aos pedaços. Era a
imagem da instabilidade, apesar de certamente ter sido uma habitação
maravilhosamente construída há bastante tempo. A mensagem que ela passava
era a mesma que a Morte não parava de repetir: TUDO É FINITO. TUDO É
MORTAL.
Bem, quase tudo.
- Aqui estamos. – Deyah disse quando os cinco finalmente se alinharam em
frente à casa – Vamos falar com a Morte.
Ainda a anotação de 15 de novembro de 1880 no diário de Kat
- Você não mataria alguém que está protegida pela sua própria Morte.
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A reação de Jocelyn foi exatamente o que eu esperava: descrença total na
minha capacidade de fazer qualquer coisa. Justo ela, que tinha me preparado para
ser a melhor.
Tecnicamente Sophie deveria entrar nesse momento, a um sinal que eu daria,
mas eu resolvi ver até onde isso levava.
- Você me subestima, mamãe. Como sempre.
- Eu conheço você, Katerina. Eu criei você. Sei o que você sabe.
- Mãe, nós não nos falamos direito há 16 anos, desde que você fez aquelas
ameaças para que eu ajudasse tio Julian, lembra? Você acha mesmo que eu já não
aprendi muitas coisas? Muitas formas de me defender? Você não me conhece
nem um pouco, Jocelyn.
O simples fato de eu dizer o nome dela desmontou parte da máscara de poder
que ela exibia. Então Sophie entrou.
- Resumo rápido dos últimos 16 anos: Batizei uma garota e ela morreu ao dar
a luz a um bebê meio demônio. Viajamos pela França criando o garoto.
Transformei o fruto de um incesto. Fui amaldiçoada. Voltei a Romênia. Uni
reforços. Morei por 5 anos na Casa da Morte. Refiz minhas ligações com a própria
Morte. Fiz uma promessa. Comecei uma rebelião. Meu grupo virou um exército.
O olhar de minha mãe se fixou em Sophie. Sophie olhou de volta de uma
forma brincalhona, como se estivesse se divertindo muito com tudo.
- E qual das duas é essa? – O desdém na forma como ela disse duas, só
mostraram quanto patética ela é.
- A que não pode ser tocada por demônios. – Sophie quem respondeu,
sorrindo – E não se importaria em drenar sangue de corpos fechados.
- O fruto de incesto nojento.
Ela disse isso sibilando, mas Sophie não se importaria nem se pudesse. Eu
adorava o que via, mas já estava na hora de colocar meus planos em ação.
- Mamãe, não acho que você entendeu o que vai acontecer. Eu me associei
com a Morte. Eu não trabalho mais para o Inferno. Quebrei seu acordo. Você
pode e deve morrer.
- É isso que você vai fazer? Usar sua vampirinha para me matar?
- Isso seria bem piedoso não é? Pena que eu não fui apresentada para esse
sentimento quando podia sentir.
- O que você vai fazer Katerina?
- Por que não esperamos a meia noite? Enquanto isso, creio que Sophie esteja
com um pouquinho de sede.
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Casa da Morte, Hungria
1875
- Eu acho que Pierre não gosta de mim. – Deyah disse se sentando ao lado de
Kat, que estava sentada na janela observando a lua.
- Ele tem muitos sentimentos.
A forma como Kat colocou um tom de nojo dessas palavras – como sempre
fazia – fez Deyah sorrir, até ela perceber o olhar de Kat.
- Por que tanta apreensão?
Kat se virou.
- Já é noite de lua cheia?
- Pensei que você soubesse quando é noite de lua cheia.
- Eu esperava estar errada.
Deyah encarou as árvores, pensativa. Ela havia conseguido oferecer um
sacrifício qualquer à Morte que as permitisse entrar em sua Casa. A Morte exigiu
algumas semanas de purificação da parte de Kat, o que significou ficar sem
sangue. Não era nada fácil abandonar o Inferno. Deyah acompanhou tudo a
distância, absorvendo conhecimentos.
- Por que você está tão ansiosa para se livrar da maldição? – Resolveu perguntar
de vez.
Kat encarou os olhos escuros da vampira e ergueu a sobrancelha, como se a
resposta fosse óbvia.
- Quer dizer, por que você quer tanto assim poder criar vampiros outra vez?
Qual é o ponto disso tudo?
Dessa vez, Kat ponderou.
- Reproduzir é um dos mandamentos aos vampiros. Um dos princípios de
quem somos.
- Eu acho que não, Kat. Um mandamento serve para forçar alguém a ir contra
sua natureza. Para que sejam mantidos sob controle. – Kat seguiu com os olhos
bem abertos, incitando Deyah a continuar: – Pense nos dez mandamentos: vá
contra a sua natureza humana maldita, não peque e conquiste um lugar no céu.
Os mandamentos dos vampiros são ordens para cumprirmos, para conseguirmos
a valorização no Inferno, seja lá o que isso signifique.
- E seu ponto é...?
- O que aconteceria se nós liberássemos nossa verdadeira natureza? Quer dizer,
não se sentir compelido a destruir, reproduzir, multiplicar. Apenas ingerir
quanto sangue quisesse e sei lá, viver?
- Não podemos simplesmente viver. Nós estamos mortas, Deyah.
Deyah pulou da janela, voltando para o interior da casa.
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- Estamos mesmo, Kat? Achei que morrer envolvia a Morte.
Então ela saiu, fazendo barulho no corredor de madeira podre, deixando Kat
sozinha com os próprios pensamentos.
Viena
15 de novembro de 1880
Narração de Pierre
No castelo, fomos recebidos apenas pelo Imperador e a princesinha, com suas
damas de companhia – Anika e Suzanne, pelo que Kat sabia - os demais estando
já na sala de jantar.
- Lamentamos o atraso, Majestade, mas acabamos de chegar a Viena e foi difícil
encontrar carruagens ou automóveis. – Ellie disse com uma mesura suave.
Eu repeti o gesto, a reverência, e quando levantei os olhos algo no olhar do
imperador me fez perceber que ele não gostou nada de ter sido cumprimentado
por uma mulher. Então, num ato de bravura, tomei a palavra, em um alemão
impecável.
- Mein Name ist Pierre Petrie. Baron Noville in Frankreich. Und das ist meine
Schwester Eleanor. Wir fühlen uns gesegnet durch so edle Einladung, und
hoffen, dass sie eines Tages zurückkehren.³ (Me chamo Pierre Petrie. Barão de
Noville na França. E essa é minha irmã Eleanor. Nos sentimos agraciados por tão
nobre convite e esperamos poder retribuí-lo um dia.)
Apesar da minha habilidade em misturar as histórias de Sophie e a da própria
Ellie e usar o sobrenome Petrie, forma afrancesada do sobrenome de Kat (Usado
pelo meu “avô”, irmão da mãe de Kat) Ellie soltou uma espécie de sibilo atrás de
mim. Eu resolvi a ignorar e seguir meus instintos.
O Imperador abriu um sorriso sutil, os olhos verdes com uma expressão suave.
- Jamais deixaria de atender pedido tão gentil de minha querida imperatriz.
Apresentar tão gentil jovem a corte austríaca será um prazer. E digo o mesmo
sobre a menina.
Dessa vez, me virei para Ellie e a encontrei sorrindo. Segui seu olhar até a
princesinha calada ao lado do pai, com os olhos baixos.
- E esta é minha querida Marie Valerie.
Valerie finalmente se atreveu olhar para nós. O olhar petulante dela passou
por meu rosto bem rápido, e se fixou no de Ellie. Isso foi ótimo porque deu a
chance de que eu olhasse bem para ela.
Foi com uma surpresa feliz que eu percebi que não havia nada de infantil em
Valerie. Ela parecia uma mulher inteira, alta, bela e com um olhar vivo. Lembrava
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Kat e ao mesmo tempo não lembrava Kat nem um pouco. Ela mesma fez uma
mesura, à qual eu e Ellie retribuímos como um espelho.
- Vamos ao jantar então. – O imperador disse finalmente indicando a sala de
jantar.
A família real foi à frente, deixando-me com Ellie a alguns passos de distância.
- França? – Ellie disse me dando um tapa no ombro – E quanto ao que Kat
disse?
- Eu disse a Kat para confiar em mim.
Ellie simplesmente me deu outro tapa, balançou a cabeça e suspirou.
Casa da Morte
1976
Como Sophie era a única bruxa dos cinco além de Kat e Deyah, que não queria
mais se desenvolver naquilo, foi ela quem desenhou o padrão em volta do corpo
da vampira, vestida de branco dos pés à cabeça.
- Me sinto imaculada outra vez. – Kat sussurrou com um sorriso quando
Sophie terminou o trabalho.
- Com exceção de cerca de duas mil mortes. – Ellie disse de um canto escuro.
- Cinco mil, se você contar as mortes antes de conhecer você. – Kat respondeu
de volta risonha.
Foi só no ano novo que a lua cheia ideal apareceu era a hora de uma Danse.
- Kat, sabe o que dizer? – Deyah perguntou, com um tom sério.
Kat se sentia confiante, se sentia tirando um peso das costas.
- Sim, Deyah, você deixou tudo bem claro.
- Certo. Vamos lá para dentro nós três.
Sophie seguiu Deyah de volta para a Casa da Morte - Pierre tinha ido levar a
bruxa que usaram para enfeitiçar o jardim de volta à cidade - mas Ellie ficou para
trás.
- Você tem certeza de que quer fazer isso?
- Absoluta. Eu não vejo forma melhor.
- Kat, isso é muito sério. Algo que vai mudar tudo daqui para frente, não só
para você, mas para o resto de nós.
Kat olhou bem nos olhos azuis da vampira, tentando entender.
- Você não quer que eu faça isso?
- Não cabe a mim escolher. Mas isso é algo contra tudo que eu sempre acreditei
sobre vampiros. É um golpe de fé. Um pulo no escuro. Meu lado prático diz que
é melhor não mexer com isso.

61

- Você é completamente prática, Ellie. Você quer manter todos seguros. Quer
que o grupo permaneça inteiro.
- E o que há de errado nisso?
- Nada. Cada um no grupo tem sua característica e isso faz de nós o que somos.
Só que um dia você mesma disse que nós somos vampiros. Demônios sem alma.
Não temos nada a perder.
Ellie fez uma careta.
- Isso se aplica a coisas menos perigosas.
Kat soltou uma risadinha.
- Eu sou uma sugadora de sangue maldita, cujo próprio sangue está
amaldiçoado. De verdade, Ellie, o que eu tenho a perder?
Ellie finalmente se deu por vencida.
- Tome cuidado.
Kat sorriu.
- Não existe força no mundo que me separe de você.
Ellie não respondeu, simplesmente se virou e voltou para casa, e foi nesse
momento que a lua cheia chegou a seu ponto mais brilhante.
A Morte tem milhares de faces, variando da mais horrível à mais bela,
dependendo de como a pessoa a encara. Para Kat, ela apareceu como sua mãe.
Definitivamente era naquele corpo que Kat via a Morte.
- Olá, Katerina. – Disse a voz sibilante que não pertencia a Jocelyn por trás do
sorriso de dentes perfeitos. – Vejo que veio acertar as contas.
Kat estava pronta para falar, mas em vez disso somente arregalou os olhos. Os
guardas da Morte estavam surgindo de trás das árvores com estalos audíveis de
seus ossos em decomposição. A reação de Kat fez a Morte sorrir.
- É bom ver que sou temida pela filha da mulher que enganou a Morte.
- Eu não tenho medo de você. – Kat respondeu, tentando se recompor, mas
soando como uma criancinha.
A Morte deu alguns passos à frente, ordenando a seus esqueletos que ficassem
para trás.
- Ah não? E por que não?
- Porque eu não posso sentir.
Foi a vez da Morte se surpreender.
- E por que não pode sentir, querida?
Kat franziu a testa.
- Porque vampiros não tem alma.
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O olhar de choque da Morte só durou mais alguns segundos, antes que ela
explodisse em uma risada aguda e alta que fez os esqueletos tremerem e reluzirem
e pareceu ter matado algumas árvores em volta deles.
- É isso que eles dizem para mantê-los sobre controle? Que vampiros não tem
alma?
- Qual a graça? – Kat perguntou com a voz mais forte que conseguiu fazer. Ela
tinha cometido um erro de principiante. Acreditado que estava pronta para
qualquer coisa e sendo surpreendida por uma força maior que ela. Kat se sentiu
inútil, frustrada, pega no pulo.
A Morte apenas a observou, os olhos Petry escuros que pertenciam à sua mãe
percorrendo seu rosto.
- Há muito que você ainda precisa descobrir na vida como vampira, Katerina.
Isso te deixa desconfortável? Sim, é uma vida. Você pensa, não pensa? Não é
como os corpos em movimento aqui atrás. Tem sangue correndo em você, certo?
Sangue é vida. Tem vida em você. Você mesma disse que não pertence a mim.
Kat sentia um arrepio, enquanto calculava o que a Morte dizia.
- Eu sei o que você quer... Afinal, fui eu mesma quem a amaldiçoou aquela
noite. – Ela continuou com um tom suave – E você sabe que esse tipo de
negociação existe um valor alto de troca. – Kat concordou, com um balançar de
cabeça – Não posso deixar de cumprir minha promessa a mil bruxas, mas você
sempre pode se redimir de seu pequeno crime. Eu quero você.
A frase fez Kat cair no chão quebrando o feitiço no desenho. Com um sorriso,
a Morte fez dois de seus guardas pegarem a vampirinha pelos braços e colocarem
bem à sua frente, colocando seu rosto e o da Morte frente a frente.
- Você me teme, Katerina, então, de alguma forma, sabe que tem sentimentos.
Sentimentos demais para a sua própria segurança. Mas de minha parte não há
nada a temer. Eu não mudaria seu estado de renascida, quando você pode fazer
tanto por mim. E é claro, suas vampiras também. Então preciso que deixe seu
trabalho no Inferno e jure fidelidade à Morte.
Era o que Kat queria, o que Deyah havia sugerido que ela fizesse. Mas depois
dessa noite, Kat não tinha mais tanta certeza se queria deixar a servidão em troca
da vassalaria.
- Você acha que não vale a pena? Encara a morte como algo mau? Por isso
enxerga a sua mãe não é? Katerina, não há mal nem bem na Morte. Ela pode vir
da forma mais cruel e macabra ou da forma mais doce e romântica, tudo depende
de como ela é encarada. Morrer não é ruim, é só certo. Ter medo da Morte é
como ter medo do ar. Não tenha medo Katerina, porque tudo que eu tenho para
lhe oferecer é liberdade.
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Kat estava ofegante. Tudo que era jogado em seu rosto a deixou se sentindo
ainda pior do que a noite que morreu. E foi por isso que ela escolheu aceitar as
palavras da Morte.
- Me diga o que eu preciso fazer.
A Morte sorriu. Os ossos atrás dela se desfizeram, dando à floresta um tom
calmo e sereno.
- Você sabe muito bem o que sela uma aliança com a Morte.
Kat realmente já sabia, mas ainda assim, quando a imagem à sua frente
desapareceu, juntamente com a luz da lua, ela pode ouvir um sussurro gelado.
Sacrifício.
Graz
20 de novembro de 1880
Diário de Kat
Eu estava sentada na cozinha limpando com água fervente uma das adagas
usadas pelas Petry que ficavam na biblioteca, quando Sophie finalmente voltou
de Viena.
- Cartas para você! – Cantarolou me atirando os envelopes - Ellie não quis me
revelar o que tem nelas, então nem pergunte.
Eu sorri para a alegria dela.
- Oi para você também, Sophie.
- Eu estou além dessas frivolidades de saudações, Kat. Eu sou uma alta dama
da sociedade austríaca.
- Sophie! O que você fez?
- Fui com Pierre e Ellie para outro jantar, oras. E fui apresentada como a prima
deles. Aparentemente eu acabei de perder meu pai, Frederic Petrie, filho do
primeiro barão de Noville (E isso é quão criativo Pierre foi) e por isso vim morar
na Áustria com meu querido primo e herdeiro. De uma forma ou de outra,
Rudolf caiu de amores por mim. Nada intenso, mas diga-me que posso
transformá-lo, por favor!
A essa altura Sophie já tinha me puxado da cadeira e me feito girar com ela
pela cozinha mesmo que ainda eu estivesse segurando uma adaga. Eu adorava ver
o ânimo dela, e sem poder contar-lhe meus planos reais, tudo que eu disse foi:
- Tudo isso para transformá-lo em seu bonequinho?
- Naturalmente! Ele não pode fazer parte do Exército, mas vale a pena ter ele
pelo menor tempo que for. – Ela respondeu com um sorriso radiante que me fez
rir.
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- Ok, princesa Sophie, mas eu preciso lembrar que você tem obrigações mais
importantes aqui.
Sophie parou sua dança e olhou em direção ao quarto em que minha mãe
estava presa.
- Ela acordou?
- Não. Aquelas ervas funcionaram mesmo.
- Eu sou especialista em fugir de mães, Kat. E quanto à corte vienense não será
um problema. Consultei o calendário lunar, a lua cheia já é amanhã. – Ela nem
esperou por uma reação, simplesmente se virou e foi até o quarto de minha mãe
com uma expressão estranha.
Aproveitei para ler a carta de Ellie. Ou melhor, o bilhete. Lá dentro, apenas
cinco palavras que não me surpreenderam de forma nenhuma: Volte. Anika já
sabe de tudo.
22 de novembro de 1880
Diário de Kat
Estamos a caminho de Viena agora, de trem. Sophie cochila enquanto eu
remoo o que aconteceu na noite passada.
Mais ou menos às 6 da tarde, quando a lua já começava a surgir, eu e Sophie
entramos em uma discussão sobre o feitiço necessário para o sacrifício. Nós duas
somos vampiras, então deixamos de ser bruxas, mas precisávamos dar um jeito
em menos de 6 horas.
Acabei me lembrando de algo que a Morte disse: eu estou viva. Talvez a floresta
me reconhecesse. Eu nunca tinha tentado porque achava que não iria funcionar.
Mas dessa vez eu tentei. Evoquei os mesmos espíritos que conversavam comigo o
tempo todo - ecos ou filhos da Morte como Deyah me ensinou a chamar, já que
almas sozinhas não permanecem na Terra – e implorei por ajuda. Mas não fui
respondida. Sophie tentou a mesma coisa, com o mesmo resultado. Então
ouvimos um grito abafado em casa e corremos lá para dentro.
Minha mãe – finalmente acordada depois de dias – usava um espelho para
cortar o próprio pescoço e se matar antes da hora. Sophie correu até ela e a
impediu segurando pelos braços.
- Eu não vou ser seu sacrifício! – Ela gritou tentando se soltar do braço de
Sophie e cuspir em mim. Mas eu me afastei graciosamente fazendo com que o
cuspe cheio de sangue caísse no chão do quarto.
- Engraçado você dizer isso como se tivesse opções, mamãe.
Ela fez um esforço para se soltar de novo, mas Sophie a prendia com firmeza
e sem comer há alguns dias, ela estava fraca demais para isso.
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- Sua vampirinha nojenta.
Isso fez meu coração vibrar. Disparar, Katerina, disse uma vozinha em minha
cabeça que soava como a Morte, você está com raiva.
- QUAL A SURPRESA? EU SOU O QUE VOCÊ ME TRANSFORMOU, O
QUE VOCÊ FEZ DE MIM! E NÃO DIGA VAMPIRINHA COMO SE FOSSE
ALGO DESPREZÍVEL. SE SER BRUXA É O QUE VOCÊ É EU PREFIRO
VIVER O RESTO DOS MEUS DIAS A BASE DE SANGUE!
Mas assim que eu terminei de gritar isso, meu olhar cruzou com o de Sophie.
Nós tínhamos uma bruxa bem em nossas mãos. Sorrimos uma para a outra e
levamos a criatura à frente da cabana. Enquanto Sophie segurava minha mãe que
ainda lutava, eu peguei uma pedra e desenhei um círculo perfeito no chão.
- Faça o feitiço. – Eu disse me aproximando de mamãe com um sorriso doce e
irônico.
Jocelyn ficou chocada.
- O que?
- Faça o maldito feitiço.
- O que faz você pensar que eu vou fazer o feitiço que vai selar minha própria
morte?
Meu sorriso se tornou feroz.
- Simples, porque até que você o faça você não pode morrer. E existem muitas,
muitas formas de torturas que podem durar uma eternidade e fazer da sua vida
algo pior do que o Inferno do qual você tanto tenta fugir.
Ela abaixou a cabeça e respirou fundo antes de começar a dizer as palavras. Eu
fui até a casa pegar a adaga e quando voltei já encontrei minha mãe deitada no
círculo com os braços abertos. Entreguei a adaga para Sophie.
- Você faz os cortes.
- Por que?
- Porque você não pode morrer e minha proteção acaba assim que eu atacá-la,
Sophie. Eu deixo de ser um sacrifício maldito e me torno uma simples vampira.
Sophie jogou os cabelos para as costas e pegou a adaga. Ela conhecia os
desenhos. Toda bruxa conhece os desenhos. Os lugares certos onde você corta
alguém para fazer com que cada gota de sangue saia do corpo. Em poucos
minutos a floresta inteira parecia impregnada com o cheiro do sangue. Eu senti
uma espécie de êxtase enquanto via a mancha maior de sangue em cima da
mancha antiga que meu sangue havia deixado. Ela sangrava e em breve estaria
tão fraca que suas veias queimariam ao pulsar, mas não deixaria de viver até que
a Morte viesse reclamá-la. Era isso que o feitiço garantia.
Sophie parecia enjoada. Ou sedenta, não saberia dizer.
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- Nós precisamos ficar? – Perguntou cruzando os braços.
- Ela fez o feitiço direito?
- Até onde eu sei, sim.
- Mas ainda assim, eu preciso ficar, Sophie. Eu preciso vê-la ser sugada para
dentro da terra. É a minha vingança final, a última coisa que preciso fazer.
Sophie mordeu o interior da bochecha, pensando um pouco antes de dizer:
- Kat, eu matei minha mãe. E mesmo gostando de saber que ela queimava, não
fiquei para vê-la sofrer.
- É diferente.
- Mas eu estou com tanta sede.
Eu suspirei.
- Vá para Graz. Providencie uma passagem de trem para Viena. Partiremos
amanhã cedo.
Ela abriu um sorriso luminoso e simplesmente sumiu, correndo entre as
árvores. Eu subi em uma dessas árvores e permaneci lá pelas 3 horas seguintes,
vendo mamãe agonizar, até que finalmente a meia noite chegou.
Os ossos de minhas antepassadas se levantavam. Os espíritos da floresta se
revoltaram. Jocelyn soltou algo que com mais hidratação seria um grito, mas em
um corpo quase sem sangue, não foi nada além de um grunhido. Eu sorri. A
Morte se erguia, conformo os esqueletos se aproximaram do círculo com sua
tradicional totentanz. Então os ossos finalmente chegaram ao círculo, como
criaturas esfomeadas, mas assim que tocaram o furo na terra se partiram e
voltaram ao pó...
Prendi a respiração, a noite da minha transformação na cabeça. Com um alivio
final, percebi que minha mãe não mais respirava.
Viena
30 de novembro de 1880
Narração de Pierre
Kat estava inquieta desde que voltara de Graz. Vivia aos cantos, aos sussurros
com Ellie, o que me deixava irritado, já que Sophie – minha única companhia só sabia falar do príncipe.
Pelo visto, não havia agradado à vampira o fato de que a Arquiduquesa Valerie
ainda mostrava indiferença a meu respeito. E não adiantava nada dizer que eu
tive pouco tempo. Ela é uma imortal sempre com pressa.
Naquela noite estavam todas em um tremendo caos graças ao baile no castelo.
Falavam de vestido como garotas humanas fúteis. Queria tanto deixar a Áustria,
ir para um lugar mais selvagem onde elas voltariam a ser as garotas que me
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criaram. Eu pensava que se passasse mais um mês ali, aceitaria a proposta de
papai.
Meu pai entrara em contato comigo há 7 anos. Meu pai real. O íncubo. Ele
precisava que eu servisse a ele e me tornasse quase príncipe um dia. Eu vinha
negado por puro respeito a Kat, mas estava perdendo aquilo.
Era hora de partir.
Graz
1º de janeiro de 1881
Diário de Kat
Percebi que abandonei minhas anotações por mais de um mês. Perdi a vontade
de escrever, mas vejo que é necessário, já que talvez, em um dia que eu volte a
achar essencial anotar minha vida em papel, as coisas já tenham mudado
drasticamente.
No dia 30 de novembro, tivemos um baile em Schönbrunn que levou todas as
famílias nobres da cidade ao schloss e Pierre, Ellie e Sophie, naturalmente foram
convidados. Eu resolvi entrar como penetra apenas por segurança.
Ellie e eu tínhamos passado os últimos dias discutindo sobre Anika. No
momento em que eu coloquei os olhos na garotinha, dama de companhia da
arquiduquesa, eu sabia o que estava vendo. Anika é descendente de Deyah. Vinda
da filha que ela teve anos antes de se transformar. A mesma descendente que
Deyah pediu para que eu transformasse e pusesse no meu grupo antes de morrer.
Como bruxa - e mais importante: uma bruxa católica - Anika não precisava de
muito treinamento para entender que estava lidando com um demônio em
Schönbrunn. E foi isso que ela disse para Valerie e isso que fez com que a
arquiduquesa se afastasse de Pierre. Anika fez exatamente o que eu esperava. E
aquela era a noite de fazer o que esperavam de mim.
No meio da noite, pedi que Ellie levasse Anika para o jardim de alguma forma
e deixando Sophie em uma dança, segui as duas. No meio do caminho me vi
sendo seguida por Pierre.
- O que você quer, Pierre?
- O que você vai fazer?
- Transformar alguém.
Ele ficou em silêncio por alguns minutos.
- Então seu sangue está mesmo curado?
- Claro que sim, porque não estaria? Eu fiz o sacrifício.
Ele não respondeu. Seguimos até o jardim e encontramos Ellie e Anika
sentadas em um banco em uma conversa doce.
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- Oi, Anika. – Eu disse sorrindo, como se já a conhecesse há muito tempo.
Anika ergueu os olhos em um misto de medo e compreensão.
- Você vai me transformar em vampira.
- Exatamente.
- E não há nada que eu possa fazer sobre isso?
- É isso mesmo.
- E por que?
- Porque eu prometi para alguém que transformaria você e porque eu preciso
de provas de que consegui algo que venho buscando há muito tempo.
Anika balançou a cabeça. Pierre surgiu das sombras atrás de mim. Anika
levantou 2 dedos por segurança. Pierre grunhiu.
- A quem você prometeu que transformaria isso?
Não me virei para ver sua face de dor.
- À antepassada dela. Deyah.
- DEYAH? Você vai transformar o filhote de Deyah?
- Qual a razão da revolta, Pierre? O que o faz pensar que pode opinar sobre
minhas promessas? – Finalmente me virei para Pierre - Ah certo, foi você quem
matou Deyah. Você queria garantir que os planos da Morte fossem frustrados.
O rosto de Pierre se contorceu, mas não de dor, de raiva. Ele via seu disfarce
sendo destruído bem ali, e isso acabou com todo controle sobre seus demônios
internos.
- EU SOU UM DEMÔNIO! O QUE VOCÊ QUERIA?! QUE EU
COMPACTUASSE COM A MORTE?!
- QUE VOCÊ FOSSE FIEL A MIM! FUI EU QUEM GARANTI QUE VOCÊ
VIVESSE PELOS ÚLTIMOS 16 ANOS.
- EU NÃO DEVO SATISFAÇÕES A SERES INFERIORES!
Nós dois gritávamos a plenos pulmões, mas os sons da festa faziam os sons
parecerem sussurros.
- SERES INFERIORES? SERES INFERIORES?!! VOCÊ É PATÉTICO. – Ele
começava a titubear, então respirei fundo: – Mas não importa. Porque os planos
frustrados foram os seus! Eu fiz o sacrifício! Eu estou livre da maldição! E esse
grupo agora tem uma aliança com a Morte!
Pierre – ao contrário de tudo que eu imaginava – sorriu. Eu o ignorei e
entreguei sangue a Anika. Ao invés de engolir, ela começou a gritar, como se seus
lábios tivessem tocado o ácido mais corrosivo de todos. Pierre então deu uma
gargalhada cruel, o que fez eu me virar, enquanto Ellie simplesmente dava seu
próprio sangue a Anika e a matava.
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- Você enfureceu a Morte, Katerina. Não selou aliança nenhuma. Preste
atenção, você sabe o que significa um sacrifício: algo valioso é dado em troca de
outra coisa valiosa. Você perde algo. Você se sentiu bem com a morte da sua mãe
e não é assim que alguém que sacrifica tem que se sentir. Para ser perdoada pela
Morte você tem que sacrificar a pessoa da qual você sentiria mais falta.
Eu me virei para Ellie. Ela estava inclinada sobre o corpo de Anika, esperando.
Ao ver meu olhar, Pierre riu outra vez.
- Ellie é a sua arma secreta afinal. – Sussurrou bobamente, alto o suficiente
para que a própria Ellie ouvisse.
Então se virou para o castelo e sumiu nas sombras. Não é visto desde então.
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Capítulo 4

Ela nasceu ao fim de 1884, na noite mais escura do ano, noite de lua nova.
Estava tão frio que não demorou muito para que a Morte em pessoa viesse buscála, mas graças a um pedido desesperado, foi forçada a mandá-la de volta.
Naomi era simplesmente poderosa demais. Ela teria sua própria parte em uma
história importante. E que mudaria tudo de uma vez por todas.

As Crônicas de Kat:
Sophie’s Choice
Graz, Áustria
25 de maio de 1885
Diário Kat
Eu sou muito boa em protelar. Nem sempre, mas a maioria das vezes. Levou
quase cinco anos até algumas das mais poderosas e talentosas vampiras do mundo
perceberem que eu estava apenas as enrolando, então acredito que mereça
crédito.
- Então, podemos falar sobre o que somos agora? – Sophie disse depois de
reunir todas sutilmente na cozinha.
Nós estamos na cabana onde minha mãe e eu fomos sacrificadas. Não posso
chamar esse lugar de lar, mas como última bruxa Petry esse lugar pertence a mim.
Por isso eu passei os últimos quatro anos, limpando e organizando todo o lugar
com a ajuda de Ellie, Sophie e Anika.
Agora nós temos quatro quartos limpos e arejados, uma cozinha arrumada e
espaçosa, uma sala aberta – todos os móveis da sala foram queimados -, e uma
biblioteca que nós chamamos de “Sala Secreta” que além dos grimórios, livros e
diários possui todos os elementos de rituais das bruxas da família.
Nós também queimamos todos os itens pessoais das bruxas que já viveram
aqui, principalmente os da minha mãe. A casinha de dejetos também foi
queimada e uma parede inteira teve que ser destruída e reconstruída por causa
dos corpos presos lá dentro. Levou três meses para construirmos um jardim na
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parte da frente, onde as bruxas geralmente eram enterradas. E para terminar
contratamos – bem, Sophie contratou – pessoas para pintar toda a casa, exceto a
Sala Secreta.
Também achamos dinheiro suficiente para fazer roupas novas na cidade, e
comprar sapatos novos também. Sophie se envolveu com as pessoas da cidade,
mas só Ellie tem coragem de sair para caçar, enquanto eu me enterro na
melancolia de não poder transformar ninguém.
- O que você quer dizer? – Perguntei.
Sophie estava usando um penhoar, sentada a janela de uma forma nada
recatada. Não que isso fizesse diferença para mim ou para Ellie, que estamos com
ela há um bom tempo, mas Anika ainda tem muitos resquícios da sua vida
humana na corte austro-húngara e fazia caretas sempre que ela deixava mostrar o
que não devia – como o joelho.
- Já faz quase 5 anos que Pierre foi embora, Anika está aqui e a maldição de
Kat se transformou em algo muito mais sério. E aqui estamos nós sem saber se
pertencemos à Morte ou ao Inferno. Terminamos tudo e o que eu quero fazer é
ir embora dessa maldita cabana e transformar algumas vampiras!
Eu e Anika falamos ao mesmo tempo:
- Transformar algumas vampiras? – Perguntei franzindo a testa.
- Eu pensei que você gostasse da cidade! – Anika disse, chocada.
- Não, Annie, eu não gosto. Eu passei os últimos anos tentando, com muita
força, mas eu simplesmente não nasci para Graz.
- Você cresceu em uma cidade que é metade do tamanho dessa aqui. – Anika
disse cruzando os braços e se aproximando de Ellie, inconscientemente.
- E uma das partes boas em ter virado vampira é que eu não vou ter que passar
o resto da vida em um buraco como esse. Quer dizer, só faz 12 anos que eu fui
transformada, um dia eu posso até me estabelecer em uma cidade pequena e ter
uma vida imortal tranquila, mas eu quero garantir que eu vou ter matado pelo
menos 50 pessoas de cada nacionalidade antes de pensar no assunto.
Como eu dei uma risada que saiu pelo nariz, Sophie pareceu se lembrar da
minha pergunta.
- E é Kat, eu quero transformar vampiras. Ellie tem uma, porque eu não posso
ter?
- Ei, Anika é vampira de Kat! – Ellie protestou, levantando os braços.
Mas Anika está parada atrás dela, com as mãos em seus ombros, como se fosse
uma criança pedindo proteção.
- Ah, por favor. – Sophie diz cruzando as pernas o que faz Anika gemer - Anika
é quase sua bonequinha já que seu filho foi embora.
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- Eu transformei Anika para Kat!
- O sangue nela ainda é o seu, a morte dela ainda veio pelas suas mãos e a
fidelidade dela ainda é sua. E mais importante uma das últimas lembranças dela
é o sangue de Kat a machucando, então o último eco de sentimento não foi
exatamente um sentimento positivo sobre Kat. O que nos leva ao principal: a
maldição.
- Maldição que só começou porque você virou vampira. – Ellie disse, fria.
- Eu não pedi para morrer e muito menos para ser batizada, então não jogue
isso contra mim. Então... - Ela fez uma pausa dramática e olhou bem para mim Todas nós sabemos que Ellie deve morrer. O que estamos esperando?
Anika apertou o ombro de Ellie e eu cruzei uma perna sobre a outra,
esperando Ellie explodir. Mas a vampira simplesmente se virou para mim e fixou
os olhos azul gelo nos meus:
- É, Kat, o que estamos esperando?
- Não vou matar você, Ellie.
Anika suspirou, aliviada e Ellie ergueu a sobrancelha.
- E vai fazer o que? Passar a vida toda sendo meio vampira?
- Eu vou achar outra forma, mas eu não vou dar à Morte o que ela quer outra
vez. E muito menos fazer o que Pierre mandou, porque ele mandou.
Sophie balançou a cabeça, fazendo o penhoar se abrir, mas os cachos caíram
sobre o decote.
- De que diabos você está falando?
- Eu sei que vocês pensaram sobre tudo durante esse tempo, mas não tanto
quando eu. Passei últimos dias na Sala Secreta, lendo a história de algumas das
minhas antepassadas. Decidi que não vou dar ao Inferno e nem à Morte o que
eles querem, não interessa a parte de mim que eu tenha de sacrificar.
Ellie não se permite mostrar o que estava pensando.
- E quanto a tudo que você prometeu a Deyah?
- Eu vou cumprir, só vai levar mais tempo do que o esperado. Eu vou fazer do
meu jeito, sem precisar de ajuda da Morte.
- O maior defeito de uma bruxa é o orgulho. – Anika disse ainda com a mão
sobre o ombro de Ellie.
Sophie riu.
- Você não era uma boa bruxa, era?
Ela deu de ombros.
- Mamãe nunca me deixou praticar tanto quanto eu queria.
- Você tem tanto a aprender, querida. Tanto.
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Maebashi, Japão
1º de julho
- Qual era o último nome da mãe?
- Ela nunca disse. Mas não era daqui, isso eu posso garantir.
O bebê magrelo apenas olhava em volta, como se a conversa não tivesse nada
a ver com ela.
- E o primeiro nome?
- Juliette. Pelo menos foi o que ela disse. Mas nós não podemos dar esse nome
ao bebê! Já é um nome desgraçado por si só!
- Você quer vender essa criança e mal sabe quem ela é. Ela é desgraçada.
- Apenas escolha outro nome.
- Certo. Naomi, então. Quer dizer aquela que agrada. O dinheiro vai me
agradar e muito.
- Bem, eu gosto desse.
- Ótimo. Então você vai vendê-la ou não?
A recém-nomeada Naomi foi passada à mulher de vestido colorido que a criou
pelos 15 anos seguintes.
Graz
28 de agosto de 1900
Diário de Kat
Já faz 20 anos desde que Anika foi transformada, e de alguma forma Sophie
consegue a encher todos os dias sobre não ser uma vampira completa.
- Eu sei que você está dando o seu melhor, mas eu só estou dizendo que Deyah
não ficaria orgulhosa. – Sophie disse, um dia do jardim, enquanto eu e Ellie
limpávamos a cozinha.
Anika realmente soou como uma criança.
- Eu nem conhecia Deyah! Ela era bisavó da minha tetratataravó e uma espécie
de deusa para vocês, mas ela não significa nada para mim.
- Ótimo! Então você não está deixando Ellie orgulhosa.
- Não a escute Anika! – Ellie gritou da cozinha, escondendo uma risadinha.
- Então não deixa Kat orgulhosa!
- SOPHIE! – Gritei, do mesmo jeito.
- Ah, por favor, já faz 20 anos. 20 anos! E ela não matou ninguém! Ela só bebe
o necessário. O necessário! Você não pode estar orgulhosa disso.
- Isso só tem 12 anos!
- Não, Anika, Isso aí tem 32. E idade não é desculpa, Kat foi transformada aos
10!
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- É, mas eu não sou Kat. Nem Deyah. Eu sou Anika! Anika!
- Eu sei, sinto muito por você.
Então Anika saiu correndo e Sophie se jogou na grama explodindo em uma
risada que fez alguns pássaros saírem voando da floresta.
- Você é pior que a minha mãe. – Eu disse da soleira da porta. Ao lado de Ellie.
- Eu sei... – Sophie diz, deitada, ainda com os braços abertos – Mas eu só faço
isso porque a amo.
- Ewwwwwwwwww – Exclamamos ao mesmo tempo, como um código secreto.
Eu parei, e troquei o olhar entre as duas.
- Eu não gosto muito disso. Nós estamos excluindo Anika. Ela é uma parte do
Exército também.
- É, mas ela é uma vampira de Ellie. – Sophie disse tranquila - Se Ellie criar um
grupo de vampiras só para ela, ela vai fazer parte do grupo perfeitamente.
Ellie revirou os olhos.
- Eu a criei para Kat...
- Blá, blá, blá. Pode ter transformado ela para Kat, mas ela foi criada por você,
para você. Você é a única que importa para ela, Ellie.
- Ela está certa. – Eu disse, olhando para Ellie – Ela é sua vampira.
Ellie virou para mim.
- Você acha que substitui Pierre por ela?
Suspirei.
- Você sempre esteve cuidando de alguém. Passou a vida cuidando das crianças
do orfanato e quando morreu tinha Pierre. Quando Pierre foi embora, você tinha
uma garotinha que precisava de cuidados. Lembra aquela condição vampírica
que eu te disse antes de transformar Sophie?
Sophie se sentou na grama.
- Que condição?
- Quando uma vampira se obceca por alguém. - Ellie disse a respondendo.
Voltou a olhar para mim - O que tem?
- Tem que existem outras condições e ligação quase maternal é uma delas.
Anika teve uma mãe tão obsessiva quanto a minha e a de Sophie, mas quando
virou vampira teve com você a chance de um pouquinho de amor.
Sophie estava bem na nossa frente de repente.
- Mas não é de verdade né? É só uma condição. Quer dizer, ela não tem alma,
não pode sentir e esse tipo de coisa.
Deixei meu olhar cair sobre meus pés.
- Na verdade... Tem uma coisa que eu não contei para vocês.
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Eu podia jurar que elas se colocaram em posição de luta, uma de cada lado de
mim, ao ouvir isso.
- Em uma das minhas longas conversas com a Morte, ela me contou que, bem...
Vampiros tem alma.
- COMO É??!! – Elas realmente gritaram assim, com todas essas exclamações.
- Ela disse que se não passamos por ela não estamos mortas.
- E a parte da alma? – Ellie perguntou, os olhos faiscando.
- Quando se morre, o corpo se separa da alma de uma vez por todas. Toda
consciência de vida se vai. Isso não acontece a nós vampiras. Nós pensamos
sozinhas, nós temos ideias e independência.
Sophie grunhiu.
- Então nós não estamos mortas, nem estamos vivas. Como você explica aquele
momento em que nosso coração para e nossa respiração desaparece?
- Bem, eu tenho uma teoria para isso. Eu acho que esse é o momento em que
a alma da futura vampira vai para o Inferno.
Elas trocaram olhares.
- Temos uma alma ou não?
- Temos. Uma pensante, comunicativa e sedenta. Eu finalmente entendi
porque vampiros são tão desesperados por vida e por destruir vidas.
- Estamos procurando por nossa alma. – Ellie disse, entendendo.
Sophie tentou assimilar tudo.
- Então basicamente o Inferno prende nossas almas e nos força a fazer o
trabalho sujo para eles, por toda eternidade.
- E foi assim que criaram o primeiro vampiro. Um prisioneiro. Depois
perceberam que podiam fazer mais vampiros simplesmente oferecendo a vida
eterna, melhorando muito a propaganda e aumentando o número de adeptos.
Elas trocaram outro olhar comunicativo. Então cada uma me pegou por um
braço e me levantou quebrando os dois braços imediatamente. Eu gritei de dor e
tentei me debater, mas Sophie prendeu meu rosto enquanto Ellie perguntou.
- Há quanto tempo você sabe disso?
- Desde... a minha primeira... conversa... com a Morte... – Disse, ofegando do
a dor.
- 25 anos, Katerina! Já faz 25 anos!
Berrei quando Sophie me ergueu um pouco mais alto. Era como uma
lembrança retumbante de que elas poderiam me matar quando quisessem e de
que qualquer fidelidade é tão frágil quanto vidro.
- Eu não queria contar para vocês. Mudaria tudo em que vocês acreditavam.
Tudo que eu disse para vocês.
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- Então você escondeu tudo de nós para que pudesse controlar as duas como
o Inferno faz? – Sophie disse, agora apertando meu rosto.
- Não, eu não quero controlar ninguém. Eu só não queria que se sentissem
traídas...
- Esconder tudo não ajudou muita coisa. 25 anos é a maior parte do tempo
que eu estou com você, Kat. É a maior parte que até Ellie está. E você escondeu
algo assim de nós duas como se não fosse nada.
Eu já chorava de dor, mas as duas continuavam me puxando.
- Eu não vou fazer isso de novo. Por favor, me soltem.
Sophie soltou, mas Ellie puxou o braço esquerdo ainda mais para cima. Ficar
pendurada por um braço só piora muito. Eu estava prestes a desmaiar.
- Uma das coisas que você sempre diz é que não vai agir como a sua mãe. Você
escondeu metade da história de nós por todo esse tempo, e continuou nos
usando como seu maldito trunfo. Você já estava agindo como a sua mãe. Nós
somos um grupo, um Exército, uma família. Você não tem segredos com
nenhuma de nós duas, e nem com Anika. Se você ousar esconder algo assim de
nós outra vez, eu não vou hesitar em puxar você assim pela cabeça, até você não
passar de uma mera alma no Inferno. Entendeu?
- Sim. – Gritei, antes que Ellie me soltasse e eu caísse de costas no chão com
os braços ardendo.
Ouvi Sophie dizer.
- Ellie...
Ellie balançou a cabeça.
- Eu sei, já volto.
Eu permaneci deitada no chão, metade do corpo dentro da casa, metade na
grama no jardim da frente. Sophie olhava para mim, não demonstrando coisa
alguma. Eu também não sentia nada, apenas dor nos dois braços. Sabia que elas
tinham razão em quase me matar, eu faria o mesmo comigo.
Ellie demorou para voltar e eu já estava ficando irritada. Meus braços não
doíam mais, mas se me mexesse iam doer.
Finalmente ouvimos passos na floresta. Mas não era Ellie. Era Anika, de volta
com nada mais nada menos que duas vampiras. Tentei me sentar para ver com
clareza, mas a dor foi tanta que desmaiei, em tempo só de conseguir ouvir Sophie
dizer:
- L'Autre-chienne. (Frase ambígua, quer dizer “garota austríaca” e “a outra
cachorra” e pelido de Maria Antonieta na Corte Francesa.)
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Maebashi
28 de agosto de 1900
Diário de Naomi (Escrito em inglês)
Aparentemente eu sou uma bruxa.
Como eu descobri? Essa mulher linda apareceu aqui, com um sorriso no rosto
e um pedido de perdão pela inconveniência em uma noite tão linda.
Em seguida me disse que era a Morte, que tinha pouco tempo e me contou
que eu sou uma bruxa. Fez-me testar meus poderes e disse que em breve eu
precisaria deixar o Japão e em um barco ir para a Áustria, onde quer que seja isso
e procurar por Kat.
E nas últimas semanas, várias semanas consecutivas, milhares de assim
chamados espíritos da natureza vieram fazer uma visitinha e confirmar para mim
que eu realmente sou uma bruxa e de um clã muito antigo, aliás. E por assim ser
eu devo um servicinho à Morte.
É, porque isso é tudo que uma garota de 15 anos precisa ouvir.
Graz
29 de agosto
Diário de Kat
Tudo está bem na Terra das Vampiras.
- Eu nunca, NUNCA me senti tão bem por ver um corpo na minha vida. – Eu
disse, me levantando depois que Ellie me acordou com o braço sangrento de um
homem qualquer.
Ela pegou o corpo sobre mim e jogou sobre o jardim, no meio da floresta.
- É isso que vocês fazem? Jogam corpos na floresta?
- Nojento. Vocês não têm medo dos espíritos deles voltarem?
- Os espíritos não voltam, menina. No máximo os corpos.
Quando reconheci a voz de Anika, eu me levantei, finalmente. Meu vestido
branco estava completamente arruinado e meus recém curados braços estavam
sujos de sangue.
- Fratura aberta, sério? – Perguntei, precisando de um pouco de vingança,
olhando para Sophie e Ellie - Amadoras.
- Não me provoque. – Ellie rosnou.
Sorri e olhei para as vampirinhas ao lado de Anika.
- Já sabemos a história aqui?
- Na verdade, estávamos esperando você acorda – Sophie disse, levantando Porque alguns de nós realmente achamos importante compartilhar as notícias
com todas do grupo.
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- Supere, Sophie. Eu perguntei a Anika.
Anika deu um passo a frente, deixando as duas gêmeas atrás. Só então eu
percebi que eram gêmeas, perfeitamente iguais. Uma com um vestido azul e
cabelos soltos e outra com um vestido rosa e um rabo de cavalo meio torto, ambas
com sapatos de couro escuro e meias no meio da canela.
- Elas são órfãs, estavam fugindo do circo que está em Graz. Nós conversamos
e elas quiseram ser transformadas.
- E agora até ela tem vampiras... – Sophie resmungou, atrás de mim.
- Sophie... – Disse, com um sinal com as mãos a fazendo parar de falar. Olhei
para as gêmeas – Qual o nome de vocês?
- Valentina. – Disse a de rosa.
- Miranda. – Disse a de azul.
- E quantos anos vocês têm?
- Onze. – Elas disseram ao mesmo tempo.
- Claro que são mais novas que Anika. – Sophie disse, batendo o pé no chão.
- Eu as transformei para Kat, Sophie. – Anika reclamou, começando a soar
como uma criança outra vez.
- Você já está falando e agindo como se fosse Ellie.
- Sophie! – Resmunguei, cansada.
- Não reclame de mim, eu sou a mais fiel aqui. Agora nós somos um grupo de
seis, onde só duas são suas vampiras. E você não pode mais transformar vampiras.
Vê onde estamos chegando?
- QUIETA SOPHIE! – Eu, Ellie e Anika gritamos ao mesmo tempo a fazendo
se assustar e cair sentada na cadeira às suas costas.
Ela rosnou e cruzou os braços.
- Não liguem para ela meninas, esse é o jeito dela. – Anika disse, sorrindo para
Miranda e Valentina – Ela pode ser legal quando quer.
Quando as gêmeas riram e começaram a conversar aos sussurros com Anika,
Ellie olhou para mim. Era meio como uma autorização para que eu resolvesse
esse problema com Anika e tirasse Sophie do meu pé. Pigarreei e as três se viraram
para mim.
- Annie, você não pode transformar garotas que mal conhece. – Anika baixou
a cabeça, mas eu me aproximei – E por isso eu quero saber o máximo possível
sobre vocês duas. Vai ser divertido ter gêmeas no grupo e vocês podem ajudar
muito. Mas vocês precisam saber no que estão se metendo e é por isso que nós
conhecemos bem quem vamos transformar antes de fazer isso, Anika.
- Sinto muito, Kat.

80

- Está tudo bem. Você foi de zero assassinatos a dois essa tarde e isso é muita
coisa. Em breve você perderá as contas.
Os olhos dela brilharam.
- Sim! E Miranda e Valentina vão ajudar, eu posso garantir isso.
Eu senti Sophie se preparar para falar, mas interrompi antes que pudesse.
- Não, eu cuido disso, Anika. E é melhor você ficar por perto só como amiga.
- Entendi! Pode deixar.
Ellie se aproximou das meninas.
- Vamos lá para dentro e eu vou pegar roupas de Anika para vocês e fazer os
ajustes necessários. Depois eu preciso de medidas. – E saiu falando com as três
em seu encalce.
Girei os calcanhares para me virar para Sophie.
- Você está certa. Nós precisamos sair de Graz e transformar aquelas garotinhas
em assassinas em série.
Maebashi
30 de agosto
Diário de Naomi
Lua nova. Morte apareceu de novo e disse que eu tenho dois meses para achar
Kat ou... Deixou isso no ar. As coisas estão saindo um pouco do controle.
Graz
9 de setembro
Diário de Kat
Acordei esta manhã e qual não foi minha surpresa ao encontrar cinco
vampiras enfurnadas na Sala Secreta. Três lendo grimórios e duas brincando com
facas.
- Mas que diabos está acontecendo aqui? – Gritei fazendo com que Miranda
olhasse para mim ao jogar a faca e quase acertar o olho da irmã.
- Ah, Oi. – Sophie disse, se levantando - Feliz aniversário, Kat! Estamos fazendo
uma pesquisa.
- Pesquisa? – As gêmeas voltaram a atirar facas – Meninas, isso está
enfeitiçado... – Voltei a olhar para Sophie - Como vocês conseguiram a chave da
Sala Secreta em primeiro lugar?
Ellie balançou a mão se mostrando culpada, mas não tirou os olhos do livro.
- Ellie!
- Nós apenas estamos fazendo o que precisamos para sair logo de Graz. –
Sophie disse, justificando tudo.
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- Não que ficar em Graz seja um grande problema. – Anika resmungou.
- Já conversamos sobre isso, Annie.
- Eu ainda sou contra sair daqui.
- Você quer mesmo passar toda a eternidade em uma cabana?
- Não vejo problema nenhum nisso.
- Toda a eternidade? – Sophie repetiu espantada.
- É, toda a eternidade.
- QUIETAS! – Ellie disse se levantando.
Toda a sala ficou em silêncio e Valentina e Miranda foram guardar as facas no
estojo. Ellie então me passou o livrinho que lia.
– Quem é nessa imagem?
Encontrei um desenho feito de grafite de cinco pessoas, em frente à cabana
em que estamos. Duas mulheres segurando cada uma um bebê e um rapaz alto e
sério ao lado da mulher mais velha. É datado 1835.
- Eu, minha mãe, minha avó e meus tios Julian e Juliette. - Olhei a contracapa
para descobrir de quem era o grimório e vejo o nome de Rudolf. – Esse grimório
era do meu avô, mas eu tenho certeza de que isso não aconteceu de verdade.
- Espera, você tem uma tia da sua idade? – Ellie disse, respirando fundo - Seu
avô era bruxo e ainda estava vivo em 1835? Eu estou confusa.
- Nada como começar a manhã do meu aniversário de 66 anos com a história
da família Petry. Sentem-se. – Elas ocuparam as cadeiras e eu me sentei sobre a
mesa. – É, eu tenho uma tia da minha idade. Minha avó era uma megera, por
assim dizer, e meu avô não ficava muito atrás, então quando minha mãe fez 16
anos, adquiriu certa independência e começou a falar sobre o que desejava - ou
seja, eu - minha avó resolveu ter uma filha também. É de tradição que todos os
filhos de cada geração tenham nomes começados pela mesma letra, então minha
tia ganhou o nome de Juliette, que significava a juventude eterna que ela traria à
minha avó. Tio Julian, dividido pelas duas, mas odiando a minha avó acabou
matando os pais e foi para França com tia Juliette, que se passava por filha dele e
irmã mais velha de Alec. Por ter feito isso, ele sempre teve todo apoio da irmã
mais velha para tudo que fazia, inclusive colocar um demônio no corpo do filho.
- E eu achando que um chefe que nos forçava a atirar facas uma na outra era
muito ruim. – Miranda comentou, de lado.
- Mais alguma coisa? – Perguntei com muita vontade de sair dali e dar um
passeio por Graz.
- O que aconteceu com Juliette? – Ellie disse, tentando se lembrar do rosto.
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- Eu não faço a mínima ideia. Só sei que quando eu saí da casa de meu tio ela
estava solteirona ajudando no casamento de Alec. Eu não tive notícias depois
disso, mas acho – espero – que os dois já estejam mortos.
- 66 anos não é tão idoso em se tratar de uma bruxa. – Sophie comentou
trocando aquele tipo de olhar com Ellie.
- O que vocês estão pensando?
Sophie fez um sinal para Ellie seguir em frente.
- E se ainda existir uma Petry no mundo?
- Então a Morte não está realizando o trabalho dela direito. O que vocês
querem dizer dizendo com isso?
- E se alguém com seu sangue for a chave para tudo?
- Eu já matei minha mãe.
- É, mas não estamos falando sobre matar. E sua mãe nunca ajudaria você a se
livrar de uma maldição. Talvez uma outra bruxa ajudasse.
- Vocês não conhecem bruxas Petry muito bem, conhecem? Uma tia ou prima
minha só faria alguma coisa se eu tivesse algo a oferecer.
Sophie olhou para Ellie, que olhou para Anika que olhou para as gêmeas, que
olharam de volta para Sophie.
- Que tal um legado inteiro? – Ela disse apontando em volta da sala.
Eu senti vontade de dar um salto e enfiar as unhas no pescoço dela.
- Vocês querem que eu abra mão de todos os meus direitos como última bruxa
Petry para uma bruxa qualquer me fazer um favor? NUNCA!
Com esse grito todo mundo dá um passo para trás, exceto por Ellie.
- Você não é uma bruxa, Kat...
- É, porque minha maldita mãe me tirou esse direito, eu não vou deixar outra
parente minha me tirar todo resto.
- ...Você é uma vampira e seu sangue está amaldiçoado. Sangue, lembra? A
coisa mais importante de todas.
- Todas essas bruxas eram do meu sangue também. Eu não vou abrir mão do
legado que elas deixaram para mim, depois disso tudo.
- Ótimo, então me mate! Dê a Morte o que ela quer e ao Inferno também. É a
única outra forma.
- Então minha escolha é entre a Morte, o Inferno e as Petry?
- É, e com a última escolha você pode cumprir a promessa que fez a Deyah do
seu próprio jeito.
- Agradar meus familiares não tem nada a ver com meu jeito.
- Será que vocês duas podem ficar quietas? – Uma vozinha gritou do fundo da
sala, batendo o pé.
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Eu e Ellie nos viramos e quando as outras meninas se afastaram, Anika
apareceu com as mãos na cintura.
- Eu cresci na corte e mesmo que eu não tivesse permissão para ouvir muitas
coisas, eu era uma bruxa e me sentia bastante tentada a ouvir as conversas entre
o Imperador e a Imperatriz. E se tem uma coisa que eu aprendi é que quando
você é mais forte, acordos só servem para conseguir um pouco mais de força.
Claro que às vezes essa quebra do acordo resulta em guerra, mas não é como se
seis vampiras ligassem para uma carnificina ocasional.
Todos os olhares na sala se viraram para mim.
- Uma bruxa Petry não seria tão fácil de enganar.
- Talvez não uma que conhece toda a história da família, mas uma que cresceu
na França, ou talvez sua filha, ficasse deslumbrada demais podendo ganhar uma
herança dessas para perceber.
- Ainda assim eu não quero ter que pedir ajuda para alguém da família.
- Kat – Anika diz, abaixando a cabeça – Minha mãe sempre disse que o defeito
mortal de qualquer bruxa é o orgulho. Eu sei que você e Sophie pensam que isso
é besteira, mas minha família arranjou um jeito de sobreviver por quase um
milênio depois que Deyah foi morta e continua sobrevivendo, minhas irmãzinhas
ainda estão vivas. E a família de vocês duas acabou em sacrifícios. Mas vocês duas
ainda estão aqui e bruxas ou não, talvez esteja na hora de agir com menos orgulho
pelo bem maior.
À minha frente, Ellie sorriu.
- E quem disse que ela era uma criança?
- Calada, Ellie. – Sophie resmungou, e olhou para mim. – Então...?
Suspirei.
- Pense qu'il est temps pour cette autrichien rentrer en France. (Acho que é
hora de voltar da Áustria para a França).
E então as deixei na sala, comemorando a partida.
Maebashi
15 de setembro
Naomi
Eu estava limpando a cozinha quando ela apareceu outra vez, sentada à mesa.
- Céus! Você não tem nada melhor para fazer?
- Enquanto Kat estiver por aí sem alianças e você estiver pronta para ser usada,
não.
- Toda lua nova ou cheia você vem aqui me pedir para falar algo sobre essa Kat
e sobre meus supostos poderes.
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- Eu viria mais frequentemente, mas é uma condição da Morte, sabe lua cheia,
lua nova. E não diga supostos quando você já os usou.
- Claro que é. - Disse, me referindo à primeira frase.
Eu me virei para guardar a vassoura e quando virei de volta ela estava bem
atrás de mim.
- Ainda não acredita em mim?
- Por que eu deveria acreditar em uma mulher que aparece completamente do
nada com uma conversa estranha sem dizer como sabe o que sabe sobre mim e
quem é de verdade?
- É assim que eu apareço para você? Como uma mulher? Qual a cor dos meus
olhos?
- Do que você está falando? Verdes.
Ela abriu um sorriso.
- Sua mãe. Eu também apareço para você como sua mãe, que você sequer
conheceu. É isso que eu adoro nas bruxas Petry.
- Você é minha mãe? Eu estou confusa.
- Não querida, eu sou a Morte. E a Morte para você é a imagem da sua mãe.
Você disse que eu mal falei com você, então essa é a hora. Por que não nos
tornamos amigas? Me conte sobre você, Naomi.
- Não, obrigada.
- Não foi um pedido.
Eu estava presa entre um armário de vassouras e uma mulher duas vezes mais
alta que eu – por que eu tinha que ser tão baixa? – e ainda assim insisti.
- E se eu não disser o que você vai fazer, me matar? Você podia ter feito isso
dois ciclos da lua atrás. Mas aparentemente eu sou importante para você.
- Não se convença disso, Naomi. Mas vamos fazer um trato, já que você é
independente e coisas assim. Conte-me coisas que eu não sei sobre sua vida e eu
contarei coisas que você não sabe sobre você.
Eu não sou estúpida: Eu não tenho nenhum segredo, mas há muito que eu
quero saber.
- Eu escolho o que você vai dizer. - Eu exigi.
- E você me diz tudo.
Limpei minhas mãos na saia e sorri.
- Você quer algo para beber enquanto isso?
Ela abriu espaço para que eu passasse e nós duas nos sentamos à mesa.
- Eu vivo nessa cabana desde que tinha cinco meses. O estalajadeiro que me
vendeu a Tyanne disse que minha mãe deu à luz a mim e morreu em seguida.
Tyanne me criou simplesmente porque queria receber auxílio do governo e jura
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que vai me vender outra vez quando eu fizer 18 anos. Não que isso seja um
problema, aqui eu tenho comida, um abrigo e muito a fazer. Além de liberdade,
já que Tyanne nunca está em casa.
- Onde você aprendeu a falar inglês?
- Eu tinha uma professora que encontrei na vila. Ela disse que um dia eu seria
alguém grande.
- Isso é tudo sobre você?
Pensei por um momento. Eu não iria mentir para a Morte – é, eu começava a
aceitar que ela realmente era a Morte.
- Eu tenho um diário.
- É, todas vocês têm. Mas não é disso que eu estou falando. Não tem nenhuma
parte da sua história que você queira me contar?
- Não que eu me lembre.
- E quanto àquela mancha em seu quarto?
- Oh...
Meu lapso de memória deveria ser perdoado, eu realmente não lembrei
daquilo por um instante. Três anos atrás uma mancha apareceu em meu quarto,
parece petróleo e queima quando toco.
- Aquilo é a marca de que o Inferno está atrás de você também.
- Ah, então duas forças malignas estão lutando por mim?
- Eu não sou maligna, tenho dois lados, como a Vida. Mas isso é complicado
de explicar. Eles já começaram o contato?
- Eles quem?
- O Inferno, Naomi.
- Ah, você quer dizer se mais alguém apareceu aqui me dando ordens? Não,
não. Só você.
- Ótimo. Se eles aparecerem, você se mantém do meu lado. Você só tem a
vencer com isso.
- Me diga o que eu quero saber e eu saberei isso com certeza.
- Pergunte.
3 de novembro
Essa tarde eu fui à casa de Yoko. Existem pessoas desaparecidas na vila e corpos
encontrados quase desfigurados nos arredores. Tyanne me disse para não sair e
isso só me deixou com mais vontade de sair. O corpo que encontraram há dois
dias foi identificado como o pai de Yoko e eu passei toda a tarde em sua casa a
ajudando.
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Morte não aparece por aqui há 3 semanas, o que significa que um ciclo foi
pulado. Ela me disse para não ir para a Áustria, Kat viria me procurar. Eu aceitei
isso, mas não jurei lealdade a ela como ela queria. Não é assim tão fácil.
Voltei para casa pela floresta. Depois de toda uma tarde falando e pensando
sobre morrer, eu decidi pensar na vida e pensar em como eu posso sentir a vida,
como uma bruxa. Eu fechei os olhos e me permitir chamar a natureza por um
minuto. Respirei fundo quando comecei a sentir as árvores, o chão, toda a
floresta. De repente eu sabia que eu podia fazer qualquer coisa acontecer sem me
mover, apenas imaginando, desejando, evocando.
E isso foi o que eu fiz. Derrubei algumas arvores, fiz algumas cerejeiras
florescerem depois da hora, derrubei laranjas em todos os lugares. Então, eu senti
um ponto cego. Como se em um ponto da floresta, não houvesse vida. Ou pelo
menos nada que uma bruxa conseguisse sentir.
Sei que isso foi meio maluco da minha parte, mas eu resolvi abrir os olhos e
seguir esse ponto. Só levou alguns segundos para que eu percebesse que não
precisava, pois o ponto estava vindo em minha direção. Congelei e esperei,
sabendo que não morreria antes de cumprir os planos da própria Morte. O ponto
se revelou ser uma garotinha, ainda menor que eu, mas com uma beleza única.
Ela usava um vestido bege antiquado, mas que vestia perfeitamente. Quando me
viu, arregalou os olhos.
- Você pode me ajudar? – Disse em um japonês perfeito, mesmo que
claramente não fosse japonesa. – Tenho um problema com sangue aqui. – Como
não me movi, ela se aproximou e estendeu as mãos – Meu nome é Kat.
4 de novembro
Diário de Kat
Quem já recebeu uma ameaça de morte da própria Morte, sabe o quanto é
importante quando a dita cuja aparece para você em sonhos avisando onde a
pessoa que você procura está.
Nós nunca chegamos à França para o desprazer de Sophie e Ellie. As seis nos
viramos em direção ao Japão logo após meu sonho. Não que eu quisesse seguir
uma dica que a Morte deu e nem estivesse satisfeita em saber que ela já conhecia
minhas intenções, mas eu precisava ver até onde aquilo ia me levar.
Admito que só estou fazendo isso tudo por causa dos conselhos de Anika. É
realmente muito estranho seguir uma garota que antes era vista como a criança
do grupo, uma deslocada. Mas não se pode discutir com a razão.
Foram Miranda e Valentina que facilitaram nossa vinda para a ilha do Japão
pela água e Sophie quem localizou Maebashi. Faz poucos anos que essa vila
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ganhou o título de cidade e ainda é chamada pelos moradores locais de vila.
Como eu sou a única que sabe falar japonês, comecei a busca por minha prima.
Tia Juliette teve uma filha. Mas foi tarde demais e ela acabou morrendo ao dar
a luz e deixando a criança órfã que foi vendida. A Morte fez questão de me
atualizar sobre isso e outras coisas, mas deixou um buraco em muitas coisas
importantes, como porque diabos ela sabe tudo isso. Eu faço questão de descobrir
isso tudo com minha prima.
Encontrei Naomi ontem na floresta. Reconheci-a pelos olhos. Todas as Petry
tem os mesmos olhos, normalmente num verde folha bonito e suave, mas pronto
para se tornar uma arma letal em quando necessário. Ela é, indiscutivelmente,
uma Petry e das poderosas. Tanto que quando ela me encontrou, a primeira coisa
que disse foi:
- Que diabos é você?
Depois de tanto tempo na Áustria eu esqueci que nem todo mundo é tão
polido e gentil.
- O que você quer dizer?
- Bem, definitivamente você não é humana. Mas não sei dizer o que é. Isso foi
algo que a Morte não me avisou.
Se você não consegue notar a importância disso, lembre-se que Sophie era
bruxa passou semanas comigo e nunca descobriu que eu era uma vampira.
- A Morte contou a você sobre mim. - Eu disse.
- E a você sobre mim.
- Ela contou por que eu precisava de você?
- Não, porque ela também não sabia. Ela conhece intenções, não o motivo por
trás deles. É assim que enxerga o futuro, através de intenções. A medida que as
pessoas mudam, o futuro muda.
- Ela contou muita coisa para você.
- Digamos que ela me queria com muita vontade. Mas não contou o que você
é.
- Porque eu não sou uma criatura dela.
Ela suspirou.
- Então você realmente não está viva.
- É mais complicado que isso.
Fez um longo silêncio, antes de perguntar.
- O que você quer de mim?
- Eu não posso simplesmente dizer a você.
Outro suspiro.
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- Escuta, Kat. Eu também não sei quem você é e nem o que você quer e
aparentemente você é mais poderosa que eu, mas nos últimos três meses eu tenho
sido um brinquedo da Morte, enquanto ela fica na expectativa de sei lá o quê.
Eu realmente quero acabar com isso e seguir a minha vida.
Apertei os olhos.
- Você é bem diferente do que eu imaginava, Naomi. Vamos resolver isso o
quanto antes, mas eu preciso me reunir com um conselho antes de te contar
tudo.
5 de novembro
Diário de Naomi
Disse a Kat onde era a minha casa, e ela apareceu essa tarde como combinado.
- O que Morte contou para você sobre sua família? – Ela perguntou se sentando
na mesmíssima cadeira que a Morte se sentou há quase dois meses.
Primeiro mostre confiança, então receba confiança.
- Ela disse que eu venho de uma família muito antiga de bruxas, mas que
minha mãe nasceu de um conflito que resultou em morte e foi criada longe de
onde tinha nascido e longe de suas raízes. Eu nasci por uma tentativa dela de
recuperar o poder bruxo da família, mas ela já tinha 50 anos e morreu no parto,
prometendo à Morte que eu seria dela se ela me fizesse uma bruxa tão poderosa
quanto as antigas da minha família foram. Morte concordou e aceitou seu
sacrifício, mas precisa que eu faça um favor a ela antes de me conferir o que
deveria ser meu... Ela disse que eu deveria entregar você a ela. Isso significa que
eu devo matar você?
- Não, significa que você deve me fazer me unir a ela.
- Isso é mais fácil.
- Seria. Se para se unir a Morte eu não devesse matar alguém importante para
mim. E se servir à Morte não fosse a última coisa que eu quisesse.
- Oh, não.
Ela sorriu.
- Ela não contou que nós somos primas, contou?
Olhei em seus olhos. Se pareciam tanto com os meus.
- Essa parte ela omitiu.
- E tudo isso que deveria ser seu, deveria ter sido meu se minha mãe não tivesse
me entregado em sacrifício 56 anos atrás. Acho que agora eu devo contar minha
história.
“O conflito, que causou o nascimento da sua mãe foi o mesmo que causou o
meu. Minha mãe e a nossa avó queriam a mesma coisa: poder no Inferno e
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imortalidade. E para isso cada uma iria sacrificar uma filha. Nossa avó foi morta
e sua mãe teve a chance de crescer na França com nosso tio. Minha mãe
sobreviveu e eu virei vampira. Muita coisa aconteceu nesse tempo todo, mas o
que você precisa saber é que eu me meti em uma confusão e estava em busca de
alguém da família para me ajudar com isso. Mas me associar com a Morte, não é
uma opção.”
Eu suspirei, absorvendo toda informação como normal. Acho que nada mais
me surpreende a essa altura.
- Kat, eu sei o que você está pensando, mas eu não quero ser uma grande bruxa.
Minha vida toda foi aqui em Maebashi e eu quero morrer aqui. Quero me casar,
ter filhos e ter uma vida normal. O sacrifício que a minha mãe fez não significa
nada para mim. Ela sabia que ia morrer e só comprometeu a minha vida com
isso. Tudo que eu quero é tirar a Morte do meu pé para que eu possa viver.
- Gosto da sua honestidade. Nós podemos fazer um acordo. Você é uma bruxa
poderosa e eu poderia usar uma bruxa poderosa.
- O que você quiser.
- Eu sou um desafio que anda para a Morte e estou amaldiçoada por isso. Sou
uma vampira que não pode transformar vampiras. Meu sangue está sujo e isso
para uma vampira é a maior desgraça que pode acontecer. Sangue é tudo que
temos.
- E você quer que eu arranje um jeito de tirar essa maldição de você com um
feitiço.
- Não, não. A única que pode tirar essa maldição de mim é a Morte.
- E você não quer dar o que ela quer. Não estou te acompanhando.
- É para isso que eu preciso de você.
Fechei os olhos.
- O que eu preciso fazer?
- Digamos que nós, as Petry, temos um longo histórico de enganar a Morte.
- Kat...
- Confie em mim.
Olhei para a garotinha à minha frente. Um primeiro olhar, faria dela uma
criança. Mas olhando de perto existe uma espécie de sabedoria por trás daqueles
olhos. Como se ela soubesse mais do que qualquer um.
- O que você quer fazer?
Ela se levantou.
- Não tenho certeza ainda. Mas é melhor assim, assim ela não pode ver o futuro
e saber o que vai acontecer.
E então não estava mais lá.
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10 de novembro
Diário de Kat
- Preciso de todas, exceto Ellie.
Ontem foi noite de lua cheia. Naomi me encontrou no cemitério da cidade e
eu enfrentei minha quinta Danse Macabre para finalmente me livrar da
maldição.
- Ninguém nunca precisa de Ellie. – Resmungou a mesma, cansada.
- Ela só não quer que você seja morta, Ellie. – Anika disse. – Eles realmente
querem você.
- Sei disso, mas estou frustrada.
- Por que você não passa o tempo todo se perguntando por que diabos todo
mundo quer você? – Sophie disse, ajeitando o vestido.
- Para quê? Provavelmente tem algo a ver com a minha beleza fenomenal. –
Ellie resmungou, cruzando os braços.
Fizemos o procedimento padrão. Encontre a casa com a localização perfeita.
Mate os moradores. Tenha um covil.
- De qualquer forma, - Eu disse da janela observando o pôr-do-sol. Então me
virei. - Eu preciso que Sophie fique escondida na floresta até que seja preciso.
Ela fez um muxoxo.
- Por quê?
- Porque Sophie não pode ser tocada, ela pode ser necessária para o ataque
final. – Foi Miranda quem respondeu, animada.
- Sophie é a indestrutível. – Valentina concordou, com ritmo.
Eu aprendi a adorar ter as gêmeas por perto. Elas fazem qualquer coisa parecer
divertida.
- Exatamente. – Eu disse, sorrindo.
E então estávamos todas prontas. Anika, Miranda e Valentina ficariam em
uma formação triangular em torno da Danse, Sophie, como dito, ficaria
escondida e eu e Naomi faríamos a negociação. Até aquele momento eu não fazia
a ideia do que diria. Mas a ideia era justamente essa.
Saímos quando escureceu e encontramos Naomi sentada em uma lápide,
parecendo uma legitima Petry. Foi aí que um plano se formou em minha cabeça.
Lembre-se que não prometi nada e que não tinha mais nada a perder ou
escrúpulos. O mais importante era não deixar a Morte entrar na minha cabeça.
As meninas foram para a formação e eu fiquei conversando com Naomi
conforme a noite passava. Pontualmente às 23h30, os estalos começaram. E a
meia-noite os esqueletos começaram a dançar.
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Bastou um “Katerina” para que eu me lembrasse. Já faz 27 anos. Era hora de
uma conversa séria.
- Aparece de uma vez. – Gritei e todos os ossos se quebraram, sendo
substituídos pela linda imagem da minha mãe.
Ela sorriu.
- Sempre tão educada.
- Eu mandaria você para o Inferno, se achasse isso uma punição justa.
Naomi me deu uma cotovelada.
- O que você vê?
- Minha mãe e você?
- Ela diz que a minha.
- Então as primas se tornaram amigas! – A Morte interrompeu balançando as
mãos.
- Você não imagina como.
- Já decidiu o que fazer? Ou vai continuar com a brincadeira de me confundir?
- Ainda estou em dúvida, querida. – Eu disse, irônica.
- Ninguém engana a Morte, Kat. Quem tentou acabou morta. Veja só a sua
mãe.
- Foi por isso que você não disse nada até que ela estivesse morta, não é? Você
queria que ela morresse.
- Você fez duas coisas que eu queria aquela noite. Desfez sua conexão com o
Inferno e matou alguém que eu odiei por anos.
- Não há de quê. Mas voltando ao assunto, não vou mais enganar você, não
sou estúpida, eu tive uma ideia melhor.
- Ouviu a voz da razão. Vamos logo ao fim então. Não posso ficar aqui por
muito tempo. Não vejo Ellie por perto. Você precisa dela para mostrar fidelidade.
- Na verdade, eu estava pensando na sua fidelidade. Em como você realmente
leva os sacrifícios a sério e tudo o mais.
O sorriso dela desapareceu.
- Explique logo.
- Se alguém faz um sacrifício que protege a vida de alguém até determinado
momento, você não pode levá-la até que esse momento chegue, certo? Não precisa
responder. Eu nasci para um desses sacrifícios. Ou pelo menos foi o que eu achei
até os seis anos. De qualquer jeito, outra pessoa morreu para que eu, você e
Naomi estivéssemos aqui hoje.
Naomi olhou para mim e eu lancei um olhar que implorava confiança. Voltei
o olhar para a carranca da Morte.
- O que acontece se eu tentar matar Naomi?
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- Eu vou ter que matar você.
- Exceto porque você não pode fazer isso. Você precisa de mim para algo muito
maior do que um simples sacrifício. Então sobra a segunda opção, você teria que
salvar Naomi.
Eu mordi meu braço e forcei Naomi a engolir o sangue. A reação que ela teve
foi a mesma de Anika, vomitou e gritou como se estivesse sendo puxada para o
Inferno.
- Não! – A Morte gritou, ao vê-la cair e começar a convulsionar.
Abri meu sorriso mais inocente.
- De acordo com meus cálculos, ela tem 5 minutos de vida. Talvez menos.
- Eu pensei que vocês fossem amigas!
- Não é como se eu me importasse.
Naomi gritou no chão, emitindo um som rouco.
- O que você quer que eu faça?
- Faça do meu sangue seguro. Naomi não precisa morrer. O que acontece se
você deixar de honrar sua palavra de qualquer jeito? Ah é, a Morte perde o poder.
O mundo vira imortal.
- KATERINA! – Ela sibilou, como as vozes nos esqueletos – Você vai pagar por
isso.
- Faz isso de uma vez. Não vai custar tanto assim, você me amaldiçoou, cumpriu
a promessa às bruxas. Agora desfaça essa maldição e cumpra a promessa a Juliette.
E no segundo seguinte, Naomi não estava mais gritando.
- Pronto. Está curado, satisfeita?
- Claro que não, preciso de provas. - Me virei para a floresta - Sophie!
Ela apareceu ao meu lado.
- Os esqueletos estão prendendo as meninas Kat. Se isso não acabar em 20
minutos, perdemos as três.
- Olá, Sophie. – A Morte disse, voltando a sorrir - O que você vê?
- Pierre. – Sophie sussurrou, surpresa - Isso é estranho.
- É porque hoje é aniversário dele. Você não teme a Morte.
- Mate Naomi. – Disse, tentando impedir a conversa. - Ela está protegida. Só
você pode fazer isso.
- A questão é, você deveria? – A Morte voltou a dizer. – Eu sou a única que
pode dar o que você tanto quer Sophie. Posso fazer de você grande. Posso fazer
com que não precise de Kat.
Os olhos de Sophie faiscaram por um instante e eu vi traição. Voltaram ao
normal no segundo seguinte.
- Do que ela está falando?
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Sophie não respondeu. Trocou o olhar entre Naomi e a Morte, se decidindo.
A Morte virou para mim.
- Nunca pensou em por que Sophie simplesmente não transformou vampiras,
mesmo querendo isso tanto? Ou por que nunca deixou Graz?
Sophie sibilou como ela. Eu fiquei confusa.
- Sophie, do que ela está falando?
- Meu corpo é fechado. Meu sangue também.
E tudo fez sentido.
- Você não pode transformar vampiras.
- Não. – A Morte continuou. – Mas eu posso dar isso a você se você quiser,
querida. Eu posso tirar sua proteção e passá-la a Kat. Ela não vai ter vencido e
você pode ser livre. Sem juramentos.
- Sophie, não a ouça, você sabe como ela é traiçoeira.
- Mesmo? – Ela perguntou para a Morte - E o que você pediria em retorno?
Você sempre quer alguma coisa.
- Nada ainda. É só isso por enquanto. Não a mate Sophie, a deixe ir. Tudo vai
ficar bem para você.
- Ela quer matar Ellie!
- Ela não se importa! – A Morte gritou, olhando atrativa para a vampira. –
Charlottie, Sophie, você vai procurar Charlottie. Kat não quer isso, ela não
lembra disso, mas podendo ficar sozinha você pode fazer isso.
- Sophie não!
Eu sabia que tinha menos de 5 minutos e aquilo poderia levar a noite toda.
- Não a mate Sophie, deixe isso terminar.
Sophie novamente olhou para a Morte e para Naomi e por fim, olhou por
mim. Na floresta, alguém gritou.
- Anika. – Eu sussurrei, meus olhos enchendo de lágrimas de repente.
- O maior defeito de uma bruxa é o orgulho. – Sophie sussurrou, antes de se
atirar e matar Naomi.
- NÃÃÃÃÃÃÃÃÃO!
O grito marcou o fim da Danse e o desaparecimento da Morte. No segundo
seguinte Anika, Miranda e Valentina estavam a nossa volta e me abraçaram ao
mesmo tempo. Mas eu me afastei e me aproximei de Sophie.
- Nós vamos procurar Charlottie.
Ela esfregou os olhos e sorriu.
- É o mínimo que você pode fazer.
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Capítulo 5

No momento em que o último corpo caiu aos meus pés, o frenesi acabou.
Congelei quando senti o cheiro de sangue espalhado por todos os lugares da
casa onde me encontrava. Cinco corpos estavam em volta da mesa: duas
garotinhas, duas criadas e o pai, acima de todos. O último corpo, aos meus pés,
era o da mãe. Todos mortos, com os olhos opacos que pareciam absorver toda
luz.
Saí pela porta da frente, cambaleando. Um silêncio mortal recaía sobre toda
Cianne. O cheiro de sangue estava em todos os lugares, inclusive em mim, me
distraindo, mexendo com todos os meus sentidos, fervendo minha cabeça,
deixando minha língua dormente. Gritei tentando me focar para me lembrar do
que eu tinha feito, mas cada respiração trazia o cheiro de sangue que me distraía.
Com outro grito comecei a arrancar minhas roupas e quando vi que o sangue
estava preso na minha pele comecei a arranhar meu braço.
- Sangue maldito! – Gritei ainda mais alto, arranhando meus braços.
Em lágrimas, me sentei e encostei a cabeça no chão. Permiti que o cheiro de
terra invadisse meu nariz, mas mesmo ela estava impregnada de sangue.
Aos poucos, lembrei de tudo. Meu velório. A procissão. Os gritos quando me
levantei. As primeiras gotas de sangue que desencadearam todo resto da noite.
Lentamente me dei conta de que tinha matado todas aquelas pessoas.
Cada habitante de Cianne.
As lágrimas caiam pelo meu rosto, pingando na terra seca e criando lama. Em
alguns minutos começou a chover, como se eu tivesse invocado a tormenta.
Comecei a me lembrar de antes, antes dos assassinatos, antes da procissão.
Lembrei de outras noites chuvosas. De conversas antigas. De visitas de amigos,
uma amiga em especial. Me lembrei da febre, da dor, do incomodo intenso, de
permanecer constantemente no limbo entre consciência e inconsciência. Um
buraco então, como uma memória tirada de mim. E então tudo outra vez.
Eu havia morrido.
Mas também conquistara minha vingança.
Aquilo era o inferno?
Um som abrupto me colocou de pé. Pequenos passos vinham em minha
direção, despreocupados. Não consegui ver quem era até ela parar em minha
frente.
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Olhos verdes e brilhantes se fixaram nos meus. Mesmo antes que abrisse a
boca eu a reconheci, reconheceria em qualquer lugar.
- Não se preocupe, Kaylee. Vai ficar tudo bem.
Kat.

As Crônicas de Kat:
Bem-vindas ao século
XX
Oceano Pacífico
1900
Entrada sem data no diário de Kat
- Qual o número?
A luz laranja do fim de tarde escorria pela janela minúscula do porão,
anunciando o fim do dia.
Nós sete estávamos escondidas entre as bagagens de um navio que partia para
os Estados Unidos. Ellie dormia sentada, a cabeça reclinada sobre uma caixa de
madeira e as pernas dobradas ao lado do corpo. Sophie brincava com pingente
do colar, os olhos sem foco enquanto pensava em Deus Sabe o quê. Anika era a
única que não aparentava estar exausta, com os olhos atentos em Naomi, nossa
nova máquina de perguntas, enquanto Valentina e Miranda cochilavam com a
cabeça descansando em meus joelhos e ombro.
- Cinco. – Anika respondeu, os olhos brilhando com orgulho.
- Jura? – Naomi parecia pouco crente.
- Sim. E me lembro de cada um dos assassinatos.
Isso despertou seu interesse:
- Detalhe-os para mim.
Antes de começar, Anika lançou um olhar preocupado para Sophie, mas ela
continuava distraída, agora enrolando a corrente nos dedos. Dando-se por
satisfeita, começou a narrar suas histórias lentamente, descrevendo as mortes
como um artista descreveria suas pinturas.
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Annie havia sido ensinada como contar histórias desde pequena.
Provavelmente entreteve a arquiduquesa da Áustria por anos com aquele mesmo
ritmo de voz, palavras e sotaque. Fui relaxando conforme ouvia sobre as mortes.
Havia estado presente em duas das cinco, que aconteceram enquanto viajávamos
para o Japão. Ela contava de trás para frente, da última para as primeiras, as de
Miranda e Valentina. Quando começou essas, as gêmeas já estavam em sono
pesado.
- Miranda escolheu morrer por último porque tinha nascido por último. A
irmã havia visto seu nascimento, ela veria sua morte. Eu vi justiça nisso. Tomei
Valentina para mim e os olhos de Miranda se encheram de lágrimas.
Quando a respiração de Valentina parou, as órbitas cor de areia de
Miranda imploravam para se juntar a sua irmã. Não esperei muito tempo para
realizar seu desejo.
Um tom de melancolia se instalou no barco quando a dramática história
terminou de ser contada. Eu sabia muito bem que não havia sido assim. As
meninas só pediram ajuda para fugir e provavelmente já estavam mortas antes
que pudessem se dar conta. Anika bocejou e olhou para Naomi, mas os olhos de
minha prima já estavam em minha direção, então Annie deu de ombros e se
acomodou aos pés da garota cujo assassinato tinha acabado de descrever.
- Você sempre tem esse ar misterioso? – Naomi perguntou, apontando para
mim com o dedinho.
- É uma das minhas marcas registradas, assim como os olhos verdes e o
rostinho angelical.
Naomi sorriu.
- Mas não existem segredos em um grupo de vampiras.
Pigarreei, surpresa.
- Você conversou com Ellie.
- Eu sou nova aqui. – Disse, dando de ombros. – Tudo que sei é que ser
vampira é perigoso. Preciso saber do máximo possível, logo preciso conversar com
todas e escolher as alianças que vou firmar.
Naomi me surpreendeu ao acordar no cemitério. Nunca pensei que fosse se
sentir tão bem como vampira e tão animada para uma nova vida. Levantou todas
as minhas suspeitas. Ela continuava me surpreendendo a cada momento que
passava conosco. Eu ainda estava na defensiva quando ela começou com todas as
perguntas, que continuaram quando decidíamos pegar o primeiro barco para fora
do Japão.
- A primeira coisa que você deve saber é: Não ouça nada que as mais velhas
tenham a dizer.
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Uma sobrancelha foi erguida.
- As mais velhas?
- Ellie e Sophie. São as mais velhas em idade e as primeiras a ser transformadas.
São também as mais mortais, mais intensas e mais egoístas vampiras do grupo.
Tudo que elas fazem, fazem com segundas intenções secretas. Não as escute.
Naomi piscou os olhos idênticos aos meus. Pela primeira vez, parecia
preocupada, mesmo tentando parecer indiferente.
- Mesmo?
Sophie, que então era a única acordada, finalmente saiu do transe e sorriu
para mim.
- Sim, mas tem outra coisa que você deve saber: Eu sou ainda mais velha, mais
egoísta e mais perigosas do que as duas.
Algum lugar da costa oeste Estados Unidos
07 de janeiro de 1901
As perguntas de Naomi continuaram enquanto viajávamos e depois que
chegamos: “Por que nós nos chamamos de Exército?” “Quem era Deyah?” “Quem
era Pierre?” “Então vampiros têm alma?” “Então vampiros são ladrões de alma?”.
Em algum ponto, Ellie abriu a mala de couro que tinha todas nossas coisas
importantes e tirou meu diário lá de dentro, dizendo a Naomi que ele tinha todas
as respostas.
O silêncio durou pouco tempo: Dois dias depois, ela me procurou com
perguntas novas “Sophie sabia que Ellie dormiu com o noivo dela?”, “Qual foi a
sensação de matar sua mãe?”, “Como Deyah morreu?”, “Qual era o plano dela?”
“Você se pergunta onde está Pierre, já que é impossível que ele esteja no Inferno
propriamente dito?”.
Diante desta última eu congelei.
- O que você quer dizer?
Estávamos em uma estrada, indo em direção à cidade mais próxima, mas ao
quinto dia de viagem Ellie sentiu o cheiro de um acampamento e disse que
precisava caçar. Saiu como as outras cinco, me deixando escondida com Naomi
entre as árvores, cuidando de nossas coisas. Naomi começou a gesticular:
- É impossível para um ser que é físico ir para o inferno, isso foi algo que ficou
claro para mim há algum tempo. Seres humanos são espirituais e físicos, mas só
temos acessos a outros planos quando se tornam plenamente espirituais. Mesmo
Pierre sendo meio demônio, ele precisaria abandonar seu corpo por definitivo
para ir diretamente ao inferno e como ele é um portal, que consegue se
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comunicar diretamente com os demônios e com seres físicos, não acredito que
ele seria burro de fazer isso.
Fui pega de surpresa pela lógica dela, mas antes mesmo que pudesse dizer
qualquer coisa, senti o frio que os olhos de Ellie passavam sem sequer vê-la ou
ouvi-la se aproximar.
- Não nos importamos com o que quer que Pierre esteja fazendo, desde que
ele não nos incomode. – Disse, baixo, mas ferozmente, atirando a lenha que
roubara do acampamento no chão.
Naomi não se abalou.
- Ele tem uma ligação eterna a esse grupo, Ellie. Ele é do seu sangue e foi criado
por você, Kat e Sophie. Ele não foi embora para nunca mais voltar, nem sabemos
o motivo pelo qual ele foi. Em algum ponto ele vai aparecer e sabe Deus o que
ele vai fazer quando voltar. Vocês têm que ter alguma curiosidade, nem que seja
apenas por autoproteção.
Seria necessário muito mais sol para poder derreter aquela pedra de gelo em
especial.
- Temos coisas mais importantes com o que nos preocupar. – Disse Ellie,
abaixando para acender o fogo.
- Ellie...
Se Naomi ainda era muito nova no grupo para conseguir entender como Ellie
se torna perigosa quando é desafiada, no momento em que ela a encarou,
incitando a terminar a frase, ela entendeu o risco que corria e se calou.
- Levou muito tempo para que livrássemos Kat da maldição - Ellie disse,
esfregando a lenha com cuidado - E agora precisamos cuidar de outra de nós.
O uso de plural estava me incomodando.
- Eu tenho palavra, Ellie. – Eu disse, me levantando - Vamos encontrar
Charlottie.
Ellie finalmente conseguiu produzir fogo.
- Não é disso que estou falando.
- Do que é então?
- Sophie vem passado por coisas estranhas depois do encontro com a Morte.
Coloquei-me de pé em um salto.
- Que tipo de coisas?
- Sonhos com memórias que ela tinha suprimido, alucinações quando ela passa
muitos dias sem sangue.
- Por que ela não me disse isso?
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- Ela não ia contar para ninguém. Quer que a busca por Charlottie seja a
prioridade geral do grupo no momento. Percebi que ela estava aérea e quando
perguntei o que havia de errado ela me contou, mas não sem algumas ameaças.
Esfreguei a têmpora antes de responder. Sophie está tendo alucinações por
dois meses e escondeu isso do grupo inteiro. Quer dizer, todas nós percebemos
seu silêncio em contraste com a personalidade amistosa e animada dela, mas
depois do que aconteceu é óbvio que ela seria afetada. Só que eu sempre pensei
que se Sophie enfrentasse algo como alucinações, ela contaria para todos. Somos
um clã. Sem segredos.
De repente me dei conta de que de todas ali, Sophie era de quem se sabia
menos. Ela nunca contou sobre a infância, sobre sua mãe abusiva, sobre o
assassinato que cometeu quando ainda podia sentir remorso por isso e nem sobre
Charlottie ou seu relacionamento com ela. Também nunca se abriu sobre o fato
de não poder transformar vampiras. Sophie era a mais social e a mais tagarela e
ao mesmo tempo a mais fechada do grupo. Sua lealdade é inegável, mas não
entendo como ela pode esconder tanto de nós. Todas temos marcas escuras no
passado, e no presente também, é o que faz de nós um clã.
Tudo que eu sabia era que precisava de uma longa conversa com ela.
A caminho de Chicago, Estados Unidos
11 de fevereiro
É a primeira vez que eu estou em um trem e acabo de ouvir que ele vai em
direção a Chicago. Somos uma família de sete irmãs alojadas em uma cabine que
só cabe seis pessoas sentadas, em uma viagem de 3 dias. Precisamos de muita
hipnose para explicar nosso aparecimento repentino no trem e fazer nossa
história parecer convincente e mais ainda para disfarçar o desaparecimento de
alguns funcionários que precisaram ser mortos desde que chegamos. Para os
vestidos ensanguentados, foram necessários diversos roubos e as gêmeas
acabaram vestidas de menino.
- Só me diga que vamos achar Charlottie. – Sophie pediu apertando minhas
mãos com força.
- Nós vamos. - Foi Ellie quem respondeu - Talvez não tão rápido, mas vamos.
O humor no vagão era histérico. Mesmo despois de algumas horas,
continuamos muito assustadas com o que aconteceu na estrada. Havíamos
descoberto a primeira pista sobre o paradeiro de Charlottie... e em seguida,
enfrentamos a pior luta de toda minha pós-vida.
Decidimos, em uma espécie de assembleia, procurar uma bruxa para falar
sobre as alucinações de Sophie e para nos ajudar a encontrar Charlottie. Não
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interessa em que parte do mundo você esteja, uma bruxa, especialmente de uma
família antiga é sempre a melhor fonte de informação. O problema é que até eu
duvidava muito que qualquer bruxa nos Estados Unidos soubesse qualquer coisa
sobre isso, então eu tomei essa decisão apenas como uma forma de acalmar os
ânimos no Exército até que descobríssemos um jeito de voltar para a Europa.
Tecnicamente – e eu sublinho esta palavra - Sophie é fruto de um incesto, e
seu corpo é completamente fechado para qualquer ataque de forças externas, a
menos que ela o permita. Se ela tivesse permito, a Morte poderia ter alterado a
proteção, mas sem isso, nem a própria Morte conseguiria amaldiçoar Sophie.
O que seria isso tudo então? Sophie se recusa a falar sobre o que vê ou o que
sonha, a menos que seja com alguém que possa dar um jeito nisso. Ela diz que
está bem e quase arrancou a cabeça de Anika por ela sugerir a conversa com uma
bruxa sobre o assunto antes de partir atrás de Charlottie. A discussão só foi
resolvida depois que eu expliquei que a bruxa também poderia nos ajudar a achar
Charlottie.
Começamos uma busca cidade por cidade, vilarejo por vilarejo por dias sem
encontrar uma bruxa sequer. Mesmo nos lugares onde havia boatos a respeito de
bruxas, as supostas casas delas encontravam-se abandonadas. Quando chegamos
em um território que chamam de Texas que tivemos nosso encontro perigoso.
Pela segunda vez desde que virei vampira, eu fui emboscada por um clã de
vampiros.
Eis o grande problema: nenhuma das minhas vampiras havia passado por isso
antes.
- Kat, was...? – Anika começou em alemão, quando vários vampiros apareceram
parados em uma estrada, em uma formação estranha, claramente esperando por
nós.
Bem que eu estranhei ver uma cidade e não sentir cheiro de humanos.
- Vocês não têm permissão para estar aqui. – Disse um dos homens do clã. Ele
era alto, moreno e cheio de músculos. E tinha os dentes a mostra.
A reação de Ellie foi rosnar de volta, o que fez com que o clã se movesse se
mexesse.
- Ellie, quieta. – Eu disse, com a mente rodando.
Mais de 20 vampiros adultos atacando 7 vampiras adolescentes é igual a 7
vampiras adolescentes mortas. Eu precisava fazer algo que nenhum vampiro fez ou pelo menos registrou ter feito - na história do mundo: ser diplomática.
- Nós não sabíamos. Estamos em um grupo pequeno procurando por bruxas.
– Eu disse sinceramente.
Um burburinho começou, enquanto eles examinavam minhas palavras.
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- Boa tentativa. – Disse o mesmo moreno, que era porta voz ou líder do grupo
- Não é permitindo a bruxas falar com vampiros.
- O que? – Anika soltou antes que eu pudesse controlá-la.
- Não é permitido. É magia negra. Faz com que elas voltem como vampiras e
nenhuma bruxa iria querer isso. – Ele fez uma pausa - Vocês não são daqui.
Aquela ali tem sotaque.
- Temos nacionalidades distintas. Estamos só de passagem.
- Então já podem ir. E sugiro procurem aquela garotinha loura antes que
cheguem a Cianne.
- Garotinha loura? – Sophie quase gritou demonstrando que estava ali.
- Sophie! – Exclamei tentando tirar os flashbacks da outra emboscada da
cabeça.
Mas o moreno respondeu.
- É, tinha sotaque. Nós não a atacamos porque ela correu antes que pudesse e
de qualquer forma ela foi em direção à Cianne, a cidade mais perigosa para
vampiros. Se chegar lá, ela estará empalada ou queimada em três dias.
Os olhos de Sophie dobraram de tamanho.
- Essa garotinha, o sotaque dela parecia com o meu ou com o de Anika?
- É tudo a mesma coisa.
Sophie começou a dar passos violentos em direção ao homem.
- Não, não é! Me diga! Se lembre!
- Sophie! – Gritei outra vez tentando puxá-la pelo vestido.
Mas ela é mais forte que eu.
- Você precisa se lembrar, precisa!
Os rosnados na formação se intensificaram alertando perigo da proximidade.
- O que você quer, garota?
- Eu quero que você me diga como era essa garotinha.
- Não a vimos, ela era loura e tinha sotaque. Ela berrava algo como “não a
queime, não a queime!” e dizia que precisava chegar a Cianne. É tudo que
sabemos.
Sophie congelou então, os olhos completamente vidrados, deixando o nome
da irmã escapar dos lábios. Eu, que estava bem atrás dela, acabei deixando a
pergunta escapar.
- Onde fica Cianne?
- Ao leste daqui. É uma cidade aparentemente católica, mas todas as freiras
que mandam lá são bruxas. Se você sonhar em entrar na cidade, elas matam você.
Não existe lugar para um vampiro lá. Aquela garotinha já era.
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E foi aí que o caos começou. Com um grito Sophie se jogou em cima do
homem, arranhando e mordendo. Depois de um momento de choque, o clã dele
atacou o nosso, começando uma pequena batalha.
Não existe a mínima possibilidade de sete garotas com idades entre 10 e 18
anos – mesmo que elas sejam vampiras – ganharem uma briga com 20 homens
enormes que se preparam para momentos como esses. Mas meu exército lutou
com tanta garra que eu podia ouvir tantos gritos deles quanto os delas. O homem
que Sophie atacara jazia sem cabeça agora e enquanto ela se recuperava do frenesi
e percebia o que estava acontecendo, eu entrava em um corpo a corpo com um
louro mal-encarado, com um sorriso que me lembrava Pierre. Eu sentia meus
ossos se quebrarem, mas a adrenalina me impedia de sentir a dor imediatamente.
Eu precisava quebrar uns ossos, precisava causar dor nele... Foi quando eu ouvi
o som do trem.
O berro ensurdecedor do apito fez o mais insano plano de fuga aparecer na
minha cabeça. Situações desesperadas pedem medidas drásticas e foi por isso que
com um chute certeiro eu me livrei do meu atacante a tempo suficiente para
gritar:
- Ellie, Sophie, O TREM!
No mesmo instante o primeiro vagão surgiu na linha de visão das duas, que
arregalaram os olhos no meio das suas lutas e entenderam o plano. Naomi,
Anika, Valentina e Miranda também olharam para mim, mas esperaram por
receber instruções das duas mais velhas com quem eu conseguia me comunicar
apenas com olhares. Entre as brigas e os sinais, mais ossos eram quebrados e eu
podia ver a bacia de Miranda completamente deslocada, enquanto um osso
brilhava embaixo do joelho de Anika.
- Precisamos tentar, agora. Chutem e corram.
No meio da batalha os homens não prestaram atenção no que eu dizia e o
choque de ver suas presas tentando escapar ao invés de lutar os deixou atônitos
por tempo o suficiente para que nós pulássemos para dentro do vagão.
De repente, eu estava dentro do trem que corria desesperado em direção a
uma montanha e com as dores dos machucados começando a surgir. Só conseguir
soltar um suspiro de alívio quando contei seis vampiras comigo.
A caminho de Chicago
12 de fevereiro
- Ela é sua irmã mais velha? – Naomi perguntou, sozinha na cabine com Sophie
que olhava pela janela do trem.
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Eu estava parada na porta, observando a conversa. As outras quatro estavam
espalhadas pelo trem conversando e animando os outros passageiros. Não parecia
certo que Sophie não estivesse com elas.
- Sim. – Sophie respondeu, simplesmente.
- Mas ela foi transformada quando era mais nova do que quando você foi.
- Isso.
Naomi parou por um momento e enquanto observava a calma de Sophie,
corou. Ela tinha mais uma pergunta, mas estava constrangida. Respirou fundo e
tentou começar algumas vezes, mas sempre parava. Então soltou tudo de uma vez
só.
- Você odiava vampiros antes que Kat transformasse você... Foi por causa de
algo que Charlottie fez, não foi? Você a detestava pelo que se tornou e detestava
sua mãe por tê-la feito se tornar aquilo. O que ela fez?
Eu esperei por uma explosão e pela linguagem corporal de Naomi ela estava
pronta para sair correndo a qualquer minuto, mas Sophie simplesmente
suspirou.
- Perguntas demais e suposições demais, Naomi. – Disse dobrando os braços
sobre o peitoril da janela e descansando a cabeça nos braços. - Sou uma vampira
agora, não importa o que aconteceu antes disso.
- Mas...
- Naomi. – Interrompi. Não queria mais uma a favor da morte de Naomi –
Você pode me deixar a sós com Sophie por um momento... – A frase saiu assim,
mais uma ordem que um pedido.
Ergui a sobrancelha para deixar claro para os olhos Petry insolentes que me
encararam, que o que eu ia fazer era importante. Então ela saiu, bufando.
Sentei ao lado de Sophie, que não havia se movido. Depois de esperar
qualquer reação por alguns minutos, eu peguei uma mecha dourada de cabelo e
deixei escorrer pelos dedos.
- Você sempre foi a que ofereceu mais e pediu menos.
Ela suspirou. Não deu para notar se de tédio ou angústia.
- E o que isso trouxe para mim?
- Lealdade.
- É, até parece, aposto que todas me odeiam agora.
- Primeiro, vampiras não podem odiar. E segundo, por que elas fariam isso?
- Porque ainda ontem eu expus todas elas a um perigo mortal.
- Sophie, você é a única entre nós que teve a chance de ter tudo que você
sempre quis e abandonou pelo bem do Exército. Todas aqui matariam – apesar
de essa parte ser mais fácil - e morreriam por você.
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- Eu não sou tão altruísta quanto você faz parecer, Kat.
- Não estou falando de altruísmo, Soph. Estou falando de lealdade. Ninguém
aqui tem nenhuma razão para duvidar de você ou de seus motivos, quer você fale
sobre eles, quer não.
Sophie fechou os olhos e esfregou a testa com força antes de dizer.
- Aposto que você está cheia de perguntas.
- E você cheia de confissões a fazer.
Eu vi um sorriso surgir, ainda tímido.
- Pergunte.
Suspirei, me dando tempo para pensar. Ela tinha aberto uma brecha em sua
armadura, mas eu ia mostrar que ela podia confiar em mim, evitando o assunto
“vida humana”.
- Como você descobriu que não podia transformar pessoas em vampiros? –
Perguntei achando que havia começado bem.
Ela sorriu outra vez, dessa vez com crueldade.
- Vamos apenas dizer que eu sou responsável por uma das mortes mais
misteriosas da história do seu país natal.
Não entendi por um momento, mas depois me lembrei da primeira pessoa
que ela quis transformar.
- Você matou o príncipe Rudolf? – Era mais uma acusação do que uma
pergunta.
- Na verdade, eu matei a amante dele primeiro. O maldito mulherengo parecia
ter esquecido completamente de mim, mas não levou muito tempo para que eu
o fizesse se lembrar. Então eu descobri que não podia transformar vampiros. É
como antes do Inferno mexer em sua maldição, meu sangue simplesmente não
tem efeito nenhum. Eu fiquei encarando o corpo frio e sem vida dele por horas,
sem saber o que estava acontecendo. Só depois lembrei do meu maldito corpo
fechado. Fiz parecer suicídio, como Ellie me ensinou, e fui embora.
Eu estava chocada.
- Sophie... Por que você não...?
- Vocês nem sabiam que eu tinha ido para Viena naquela semana. Já havia se
passado 9 anos e ninguém imaginou que eu fosse querer ver o Príncipe àquela
altura.
- E se desse certo? Você sabe que um homem nunca poderia entrar no Exército.
Foi uma das principais regras de Deyah.
Ela se afastou do peitoril da janela e ao olhar para mim, lançou um fogo
turquesa na minha direção.
- Você sabe a resposta.
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E eu realmente sabia.
- Foi assim que a Morte ficou sabendo de suas intenções.
Ela deu de ombros.
- Provavelmente.
Eu não sabia o que dizer, então nada disse. Sophie continuou me encarando,
esperando por algo, mas nem me movi. Por fim, suspirou.
- Eu realmente sou leal a você, Kat. E às garotas. – Completou, revirando os
olhos - Mas às vezes eu me sinto como me sentia quando era humana e a minha
humanidade é a última coisa da qual eu quero me lembrar. Charlottie é a única
coisa preciosa que eu perdi e que quero de volta.
Mantive a calma, mesmo me sentindo confusa.
- Eu disse que não temos motivo para duvidar das suas intenções. – Confirmei.
Sophie voltou a olhar pela janela.
- Até quando a Anika souber que eu matei o irmão da melhor amiga dela?
- Ela vai sobreviver a isso.
Chicago
15 de fevereiro
- Como o termo “a cidade mais perigosa para vampiros” pode ser atraente?
- E quanto à regra nº 1? “Não mexa com bruxas”.
- Uma coisa é enfrentar 20 vampiros, outra coisa completamente diferente é
enfrentar uma cidade inteira de bruxas sanguinárias que acham que até conversar
com vampiros é magia negra. Elas nem vão nos ouvir antes de colocar fogo na
gente.
- Chicago é uma cidade tão linda, por que não podemos ficar?
Eram cinco contra dois. Teoricamente, porque Ellie não expressava opinião
nenhuma sobre ir para Cianne e já que ela não ajudava, eu só podia pensar que
não queria ir já que ela é a única que podia controlar as três mais novas.
- É a única pista que temos de Charlottie! – Sophie insistia.
- Se ela chegou mesmo a Cianne, nós não vamos a encontrar. – Miranda dizia,
batendo o pé.
- Mas precisamos procurar.
- Precisamos, mas não em Cianne. – Anika completou.
- É a única pista que nós temos. – Eu disse, tentando me envolver.
- E que vai nos levar direto para a morte! Kat, nós não vamos desafiar uma
cidade inteira de bruxas.
- A Morte nos quer! – Sophie já ficava vermelha do esforço. - A força terrena
mais poderosa faria de tudo para nos destruir! E vocês estão com medo de bruxas?
107

- É, bem lembrado. – Miranda continuava, com um tom de desprezo na voz –
A Morte está nos procurando então vamos atrás de algumas servas dela para que
elas façam o serviço.
- BRUXAS NÃO TRABALHAM PARA A MORTE! – Gritamos em uníssono
eu, Sophie e até mesmo Anika, exasperadas.
Um silêncio constrangedor se seguiu a isso, como se todas finalmente
percebêssemos que estávamos brigando.
- Será que vocês não entendem? – Ellie começou, finalmente se pronunciando
- Somos o clã mais procurado do mundo. Terra e Inferno querem qualquer uma
de nós sete, custe o que custar. Vocês vão mesmo brigar? Se dividir? Todas nós
estamos indo para Cianne porque Sophie precisa e Sophie é uma de nós. Somos
parte de um todo e somos juntas o motivo pelo qual cada uma de nós está viva
hoje. Anika, Miranda, Valentina e Naomi vocês não estão autorizadas a sentir
medo. Vocês são vampiras agora e a pós-vida é muito mais do que ir de cidade
em cidade roubando coisas e tendo sangue a vontade. Nós fomos criadas para
sermos grandes e temos um propósito importante a cumprir. E é por isso que
você, Kat, não vai entrar na “cidade mais perigosa para vampiros” de qualquer
jeito. Você é uma líder, existem coisas importantes a serem consideradas.
E assim ficou decidido nosso destino.
Cianne, Estados Unidos
19 de julho de 1907
Diário de Kaylee
Desde que papai soube sobre as garotas me aborrecendo na escola, resolveu
que eu devia ser mais honesta com ele sobre o que acontece na minha vida.
Depois percebeu que seria quase impossível já que ele nunca está em casa e
também não me deixa passar as tardes na igreja, então, me comprou este diário
e pediu que eu anotasse tudo que acontecia, assim não me sinto sozinha.
Mesmo não levando muito disso a sério, quero fazer tudo direito então acho
primeiro eu deveria me apresentar. Meu nome é Kaylee Jones e eu tenho 7 anos.
Nasci e moro em Cianne, uma cidade minúscula no interior da Virgínia. É a
cidade mais católica dos Estados Unidos e eu consegui dar o azar de ser filha
única de um reverendo protestante que tem o ódio de algumas das mulheres que
coincidentemente são mães das garotas que me atormentam na escola. Mas nada
disso é importante de verdade.
O importante é que hoje aconteceu uma das coisas mais estranhas e ao mesmo
tempo mais mágicas de toda a minha vida.
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Estava dormindo quando senti alguém brincando com meus cabelos. Fiquei
em um estado sonolento, por alguns instantes, sentindo os fios serem enrolados,
manuseados, dedilhados e jogados sobre o travesseiro com delicadeza. De repente
senti uma pressão, como se meus cabelos estivessem sendo puxados, mas sem
dor. Abri os olhos e me dei com uma garota, sentada em minha cama sem a
menor cerimônia.
- Olá, dorminhoca. – Ela disse, os olhos incrivelmente verdes brilhando
mesmo no quarto escuro.
- Quem é você? – Perguntei esfregando os olhos, com sono demais até para
sentir medo.
- Uma nova amiga. Katerina. E você?
- Kaylee. – Respondi antes de poder me impedir.
Cobri então a boca, me dando conta da situação toda. Minha primeira reação
foi gritar papai que dormia no quarto ao lado, mas então pensei “qual a pior coisa
que uma garota do meu tamanho poderia fazer comigo?” e me permiti relaxar.
- O que faz aqui, Katerina? Hmm, posso te chamar de Kat?
Ela abriu um sorriso de gato que me fez soltar uma risada.
- Claro. Eu só quero me divertir com você.
- Como?
- Nós podemos brincar!
- Mas está tão tarde! – Exclamei começando um bocejo.
- Nunca é muito tarde, Kaylee. A noite é uma criança.
Mas eu estava cansada demais e mesmo com ela me puxando pelo braço, eu
voltei a me acomodar na cama e dormir. Acordei com a sensação de que alguém
ainda estava comigo e uma marca na cama que mostrava que não havia sido
apenas um sonho.
6 anos antes
Como Kat foi presa sem o diário, essa parte da história nunca foi
documentada.
- Como bruxas conseguem identificar vampiros? – Sophie perguntou meio
ofegante da caminhada.
O rosto dela estava mais corado e mais tranquilo do que havia estado durante
meses. O fato de enfrentar bruxas malucas não dava medo, isso era tudo que ela
havia feito por anos. Tudo que ela queria era saber o que acontecera com
Charlottie e agora se sentia mais próxima disso.
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- Você está 28 anos atrasada para essa pergunta. – Kat respondeu com uma
risada.
- Muito engraçado, Katerina. É sério, como?
Ela deu de ombros.
- Existem várias formas, mas nesse caso acredito que um feitiço protege
Cianne. Se ele está ligado às bruxas elas conseguem sentir invasores.
- Então nós estamos indo direto para o covil de um bando de bruxas
preparadas para arrancar nossas cabeças antes que tenhamos tempo de fazer
perguntas?
- Basicamente.
A essa altura elas avistaram o portal de Cianne e se viraram para chamar as
outras cinco que andavam mais devagar. O frio cortava, mas elas andavam havia
tanto tempo que seus corpos estavam suficientemente aquecidos.
Alguns dias foram necessários para se prepararem para ir a Cianne. Os
complicados vestidos haviam sido trocados por modelos mais simples, as antigas
bolsas de couro em que levavam as coisas importantes haviam sido substituídas
por mochilas resistentes de lona e todas usavam sapatos confortáveis para longas
caminhadas. A mudança de século era óbvia para qualquer um que olhasse.
Paradas em frente ao portal, então, as sete respiravam em uníssono. Podiam
ver toda a cidade através dele. Cianne era cortada por uma estrada que subia
morro acima até uma enorme igreja. Em volta da estrada uma infinidade de
casinhas de madeira descansava à sombra da igreja, que era claramente o
principal ponto da cidade, sua posição demonstrando que estava acima e protegia
todos os habitantes de Cianne.
Kat sentiu um arrepio enquanto tentava entender como o feitiço funcionava.
Não ia tentar entrar; aquele território pertencia às bruxas e as leis das bruxas
podiam ser muito cruéis. O único jeito de conseguir alguma coisa seria se alguém
saísse.
- Vamos montar um acampamento. – Kat disse, finalmente olhando para os
olhos que a observavam, esperando por instruções.
Elas se entreolharam.
- Se for uma bruxa a sair, ela vai sentir nossa presença e atacar. – Foi Anika
quem disse, demonstrando a preocupação geral.
- Se isso acontecer, nós precisamos estar em guarda. Elas não virão em grade
grupo para não deixar a cidade desprotegida. Precisamos descansar para estarmos
prontas para o que quer que aconteça.
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Tendo dito isso, Kat se virou e foi para baixo de uma árvore na estrada, perto
do portal, mas não o suficiente para oferecer perigo. Com um suspiro, as outras
seis se juntaram a ela.
- Tem certeza de que aqui é seguro? – Ellie perguntou quando Kat se sentou.
- Essa árvore é muito antiga para oferecer proteção. A guarda delas é fornecida
pelas pedras no portal. – Disse fazendo um gesto distraído, em direção às pedras
preciosas diversas encravadas no portal de pedra.
Com isso, todas relaxam um pouco, mas continuaram hesitantes. Sentaram
em um círculo e permitiram que o cansaço da viagem tomasse seus corpos.
Vampiros também se cansam, é claro. Seus corpos físicos continuavam
funcionando normalmente depois de terem sua alma roubada. Só tinham seus
sentidos e corpos aprimorados pelo mesmo motivo de que quando alguém perde
um sentido, os outros se intensificam: ao perder seu lado espiritual, todo lado
físico se aprimorava. Mas em algum lugar, a alma presa continuava clamando
pelo corpo perdido e o corpo ouvia seus lamentos. Sem poder fazer nada para
alcançar sua própria fonte de vida era necessário um pouco da vida alheia para
sobreviver. Sangue.
Aquelas pobres criaturas desalmadas descansaram à sobra da árvore em
silêncio por horas. Já começavam a precisar de sangue quando alguém finalmente
colocou os pés fora de Cianne. Era claramente um caçador, que partia para
desmontar armadilhas e levar a caça para a família. Ele franziu os olhos ao ver as
criaturas que o esperavam além do portal.
As vampiras se entreolharam, indecisas sobre o que fazer. Até que Sophie
suspirou, se levantou e matou o homem, jogando-o sobre o portal. As vampiras
então se colocaram em guarda, em uma formação que partia de Sophie, e em
silêncio. As portas da igreja se abriram quase imediatamente e uma formação
triangular saiu de lá. O grupo quietinho no portal então não demonstrava a
mínima sombra da inquietude que as havia impedido de querer ir para lá nas
semanas anteriores. Elas eram vampiras afinal, eram feitas para momentos como
aquele.
Logo as bruxas estavam em frente ao portal, observando aquelas sete, em um
silêncio sepulcral. Kat franziu a sobrancelha, estava esperando – quase pedindo por um ataque imediato. Surpresa por este ataque não vir, resolveu falar antes
que Sophie tomasse a dianteira outra vez.
- Em primeiro lugar, falar com vampiros não é magia negra. Acredite, é
necessário muito mais que isso para se sujar. E de qualquer forma, não há com o
que se preocupar. Só viemos descobrir uma coisa, ninguém precisa morrer. – De
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repente pareceu se lembrar do corpo do homem atirado sobre o portal – Bem,
ninguém mais.
Elas continuaram em silêncio. As faces de pedra de cada uma das freiras nem
se mexia ao respirar.
- Sophie... – Kat incitou, esperando que fosse respondida.
- Há alguns dias uma garotinha estava tentando chegar até aqui, uma vampira.
Ela chegou? E se chegou, ela está viva?
As vampiras que não estavam envolvidas na conversa perceberam o fato de que
não havia ninguém nas ruas, nenhum curioso para observar aquela cena no
mínimo bizarra. Não parecia acaso.
Um longo período de tempo se passou, sem nenhuma resposta. Sophie tentou
repetir a pergunta, mas Kat a impediu, com um sinal com as mãos. Em silêncio,
ela olhava a formação, tentando entender o que estavam fazendo, porque não
atacavam. Observou os olhos focados nas vampiras e os pés recolhidos atrás do
portal. Seis bruxas estavam ali. Um número pequeno, menor que o clã de Kat e
sequer era um número que significasse alguma coisa como sete ou treze.
Sophie se controlava para não explodir e atacar aquelas bruxas, mas –
principalmente por causa do que havia acontecido da última vez - confiava em
Kat o suficiente para deixar que ela decidisse o que fazer. Kat apenas olhava,
decidida a tentar entender a cabeça daquelas mulheres, esperando por um
movimento. Ela sabia que não havia movimento algum, mas ao mesmo tempo
sentia alguma coisa, como se espirais de vento dançassem do outro lado do portal.
Ela encarou os pés das bruxas. Parados exatamente onde deviam.
- Solo sagrado. – Sussurrou.
Elas não podiam sair. A magia naquele solo estava ligada às seis. Na verdade,
deveriam existir sete delas e por algum motivo, talvez segurança, uma delas não
estava ali. Enquanto as bruxas permanecessem na cidade aquele solo era sagrado
e protegido, mas caso uma delas deixasse Cianne ou morresse sem deixar
substituta, a cidade estava desprotegida.
No momento em que Kat se deu conta, o grupo se moveu, se abriu, mudando
a formação incompleta. Uma das bruxas que estava atrás na formação, foi à
frente, segurando uma bolsinha negra nas mãos. Olhou diretamente para Sophie
e então virou a bolsinha no chão, deixando uma quantidade maior do que a
esperada de cinzas de espalharem pelo ar.
As bruxas começaram a cantar uma canção sibilante e hipnótica e, mesmo sem
querer, as vampiras se aproximaram, enquanto os sons as envolviam. As cinzas
no ar se fecharam, se uniram e começaram a formar imagens. O canto distraía
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Kat, que tentava entender a letra, mas as outras vampiras observavam as cinzas
que dançavam no ar.
Logo as cinzas formaram a imagem de uma pessoa, uma garotinha, que parecia
jovem demais de qualquer ponto de vista. Ela gritava, se contorcendo
aparentemente sem motivo, até que as cinzas começaram a tomar forma de
chamas, consumindo a imagem da garotinha aos poucos até que tudo fosse fogo.
A bruxa a frente parou de cantar e abriu um sorriso embranquecido e foi isso
que fez com que Kat percebesse a imagem sob suas mãos.
O canto parou de repente e foi substituído pelo longo grito de Sophie. Ela
estava tendo outra alucinação, uma extremamente intensa. As bruxas esperaram,
em silêncio e as vampiras não romperam sua própria formação, já acostumadas
com as crises.
Conforme o silencio de Sophie chegava lentamente, Kat ergueu os olhos para
as bruxas.
- Ela está morta, não está? – A pergunta de Ellie era vazia e não foi respondida
porque a resposta já tinha sido mostrada com as imagens das cinzas.
Kat, no entanto, não entendia. Bruxas que haviam feito um feitiço de
santificação do solo para proteger sua própria cidade, viam vampiras se
aproximando e respondiam sua pergunta. Não atacavam, porém, permaneciam
ali, paradas como se protegendo o solo sagrado no qual de qualquer forma um
vampiro não poderia entrar. Algo estava errado ali... Algo estava muito errado
ali.
- Charlottie. – Sophie gemeu entre dentes.
Então ergueu os olhos e encarou as bruxas à sua frente. Com passos
determinados se dirigiu até elas. Todas as vampiras prenderam as respirações,
exceto por Kat que simplesmente esperou para ver. O solo era sagrado, logo
Sophie – uma criatura do Inferno, mesmo que tecnicamente liberta (mas só
tecnicamente, sua alma ainda ardia lá) - não conseguiria entrar... A menos que...
Quando Sophie chegou à beirada do portal, todas as bruxas deram um passo
para trás, fazendo com que a vampira caísse no chão com a força que colocara
em seus passos. Caísse no chão dentro da cidade.
As bruxas fizeram menção de finalmente atacar, mas as vampiras que ainda
esperaram correram à frente. Mais um passo para trás e seis vampiras estavam
dentro de Cianne. Confusas elas observaram os rostos de mármore das bruxas e
olharam para Kat. A compreensão atingiu unicamente o rosto de Anika que se
xingou em alemão. Kat suspirou e andou devagarzinho até a frente do portal.
Encarou as bruxas com os olhos petulantes, como se dissesse “Ok, elas são suas.
Mas não vão sozinhas. Jamais.”.
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Elas se afastaram mais um passo dando espaço a garota corajosa. Nenhuma
palavra foi dita, mas o que bastava era a intenção. Tudo que foi preciso era que
elas fossem convidadas a entrar. E agora estavam presas no território delas.
Essa é a grande magia do território sagrado, vampiras não podem entrar. Mas
quando entram, não podem sair.
Cianne
20 de julho de 1907
Diário de Kat
Finalmente peguei essa porcaria de volta. E a pior parte é que ele jazia
intocado, atirado ao porão junto com todas as outras coisas importante que
trouxemos. Elas sequer leram meus registros. E eu achando que elas eram
inteligentes. Que droga.
Vou pegar o caminho curto e dizer que nós, o Exército de Kat, o clã mais
procurado do mundo, aquele ao qual foi confiado uma tarefa que mudará o
mundo conhecido e desconhecido, pelo qual a Morte e o Inferno estão em luta
constante graças a um segredo que nem nós mesmas conhecemos, somos
prisioneiras de seis freiras há seis anos.
Elas nos atraíram para solo sagrado e então com um feitiço tão antigo que nem
mesmo Anika conhecia, nos apagaram e nos prenderam na torre da igreja.
Acordamos vestidas com hábitos, sem nossas roupas ou pertences. Havíamos sido
jogadas no chão de uma sala de pedra, circular e vazia com uma janela gradeada
que deixava a luz entrar, mas era alta demais para ser alcançada por qualquer uma
de nós – principalmente eu.
Felizmente, estávamos todas ali, o que era o mais importante para mim. A
questão é: por quê? O que aquelas bruxas psicóticas com rosto de mármore
queriam de nós? Por que elas não atacavam? Esperamos a resposta por dias,
semanas, meses. No início imaginávamos que elas estavam esperando o momento
certo para queimar-nos em praça pública. Mas quando os três primeiros meses
passaram, começamos a deixar essa ideia de lado.
Ali dentro, vimos primavera e verão passarem e o inverno se aproximar aos
poucos. Não tínhamos muito para fazer ou energia a gastar, por isso a sede veio
aos poucos, mas quando veio, veio de forma poderosa. Percebi quando o ano
novo chegou. A cidade teve festivais de fogos por sete dias seguidos entre o Natal
e primeiro de janeiro. Os dias eram entediantes e eternos. A incerteza do que
aconteceria conosco fazia com que eles parecessem cada vez mais longos, uma
infinidade nasceres e pores de sol picotados por sonos inquietos.
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Evitávamos nos movimentar para não ficarmos fracas muito rápido. Àquela
altura a sede já era insuportável e nos distraíamos imaginando como mataríamos
cada uma das bruxas. O cheiro de sangue não alcançava a sala onde estávamos
com tanta facilidade, mas era normal que nós nos pegássemos lembrando a
sensação de ter uma veia pulsante sob os nossos dedos.
Já havia mais de um ano que estávamos ali. A cada dia eu me perguntava como
suportava aquilo, como ainda estava viva. Tentava lembrar quanto tempo
vampiros sobrevivam sem sangue, até me dar conta de que eu realmente não sabia
a resposta.
Costumávamos conversar para nos distrair, mas quando o segundo verão ali
começou mal se ouviam sussurros. Na maior parte do tempo tudo era silêncio.
Mas o desejo por sangue parecia gritar em minha cabeça.
Um dia Naomi acordou determinada: Deveria haver algo que a gente pudesse
fazer. Mas o quê? Já havíamos tentado abrir a porta de pedra da sala e ela não se
movera um milímetro. A janela era inalcançável a menos que uma de nós voasse.
- E eu acho que voa. – A voz sussurrante e claramente cheia de dor de Sophie
ecoou pela sala. Todas franziram a testa. - Ellie? Ela pode se transformar em
morcego.
A compreensão caiu como uma tempestade.
- Não é assim tão fácil. – Eu disse quebrando um silêncio que mantinha haviam
dias. – Ela precisa de algumas condições específicas.
Os olhos de Ellie estavam fundos e mais escuros. O gelo natural havia sido
substituído por um tom de céu antes de uma tempestade de neve. Mas, mesmo
que seus olhos demonstrassem sua exaustão, a aparência de Ellie continuava
completamente impecável. A mesma roupa preta que ressaltava o pálido de
nossas peles e fazia com que parecêssemos fantasmas, fazia com que sua pele
assumisse um tom perolado maravilhoso.
- Não sei se estou forte o suficiente para isso. – Ela disse e eu notei um tom de
frustração em sua voz. - Além do mais o que eu poderia fazer? Não dá para
carregar um corpo até aqui.
- Mas, talvez, você pudesse trazer alguma coisa que facilitasse a nossa saída. –
Miranda disse, parecendo um pouco mais animada.
- Ou quem sabe... – Valentina continuou, mais cética – Kat pudesse ensinar
transmutação a todas nós.
- Não há espaço o suficiente aqui. – Eu disse, cansada. – E como eu já disse,
não temos as condições necessárias para o feitiço.
- Feitiço? – Naomi disse apertando os olhos - É um feitiço? Desde quando
vampiras podem fazer feitiços?
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Eu ia explicar, mas Ellie me interrompeu.
- É um encantamento. São necessárias palavras e concentração, mas não
envolve a natureza, envolve apenas o Inferno. Então não é bem um feitiço.
Finalmente todas pareceram compreender a situação e as perguntas acabaram.
Então as três se deitaram e a sala voltou ao silêncio.
Mais dois dias se passaram sem que nada acontecesse. Eu me focava nas
sombras que o sol e a lua faziam pelas as grades da janela para tentar ignorar a
sensação que tomava meu corpo aos poucos. Era pior do que fome, pior do que
aquela frieza antes de morrer. Era uma queimação na ponta da barriga e que
subia e tomava meu corpo inteiro. Dava vontade de matar tudo e todos que eu
encontrasse na frente e ao mesmo tempo deixava meu corpo enfraquecido,
impedindo que eu me movesse... Era como se minha alma estivesse sendo puxada
para o inferno...
- ELLIE! – Gritei com a realização do que ia acontecer se não conseguíssemos
sangue LOGO – Você precisa ir lá fora. Agora.
- Eu não consigo. – Ela gemeu, se virando para o outro lado.
Ela estava encolhida como uma bola no chão frio. Todas as outras – exceto
Naomi que dormia profundamente - já haviam se sentado e estavam olhando
para mim, com um brilho curioso por trás do olhar cansado.
Eu me levantei, tirando forças das profundidades do Inferno e me sentei à
frente de Ellie.
- Não, Ellie, você não entende. Você precisa ir, nós estamos muito próximas
de um fim horrível. Precisamos tentar o máximo que pudermos.
Ela não disse nada, mas apertou os olhos como se tentando se proteger das
minhas palavras.
- Ellie, por favor. Por favor. Você é a única que pode fazer alguma coisa para
sair daqui.
- Katerina. Eu. Não. Posso. – Ela parecia ter algo embolado e preso na garganta.
As palavras saíam com esforço, tão desanimadas que me atingiram como um
soco. Ellie sempre foi a mais agressiva do grupo, a mais motivada, a mais
sanguinária. Era minha arma, meu triunfo, minha obra-prima, minha primeira
vampira. E agora não passava de um sopro de pessoa, como os corpos reanimados
da Danse Macabre.
- Eleanor. – Disse objetivamente. Senti um clima tenso se instalando na sala e
se fechando em volta de mim. Ninguém chama Ellie de Eleanor, a menos que
algo realmente sério esteja acontecendo. - Eleanor Pleurer. Olhe para mim. Olhe
para mim agora.

116

Os olhos apertados levaram alguns segundos para abrir. A falta de brilho
naquele azul gelo quase me tirou o fôlego.
- Quando você sair haverá uma cidade inteira só para você. Quanto sangue
você quiser. Todo sangue que você precisa e mais. Tudo que você precisa fazer é
se concentrar e pensar nas palavras. Faça isso enquanto ainda há sangue pulsando
nas suas veias, mesmo que de forma fraca. Se transforme em morcego e saia
daqui. A única coisa que eu peço a você é que volte. Traga alguma coisa que possa
me ajudar a sair daqui como gata. Eu vou dar um jeito e todas teremos sangue
logo, logo. Você só precisa sair, ficar forte e trazer algo para me ajudar a sair. Só
isso. Eu peço em nome da sua fidelidade por mim. Por favor, Ellie. Por favor.
Ellie fechou os olhos por um momento e seu rosto pareceu relaxar.
- E se elas sentirem que eu saí?
- Elas sabem que há vampiras na cidade, não vão se dar conta de sua localização
exata.
- Kat, eu não sei...
- Qual a diferença, Ellie? – Anika interrompeu, claramente frustrada. - Vamos
morrer de qualquer jeito.
- Precisamos pelo menos tentar. – Miranda completou, com a voz embargada.
Ellie se sentou, o hábito deslizando pelo chão. Lançou um olhar para mim
como se precisasse de um último incentivo. Eu balancei a cabeça.
Então ela se pôs de pé. Andou devagar até a luz que entrava pela janela
gradeada e depois de encarar a lua por alguns segundos, fechou os olhos. 30
segundos depois um morcego saiu voando através das grades enquanto o manto
negro ia ao chão.
21 de julho
Diário de Kaylee
Acordei tão lânguida esta manhã que acabei levando palmatória na escola em
todas as aulas. Eu simplesmente não conseguia me concentrar.
O fantasminha que surgiu há duas noites não voltou a aparecer, mas deixou
marcas em minha mente que eu acredito que nunca irão embora. Durante horas
dos dias seguintes tudo que eu pude fazer foi tentar lembrar aqueles momentos
em que ela apareceu. Não foi nada e foi tudo ao mesmo tempo.
Eu sei que ela é real. Não sei explicar como, mas sei. E eu espero que ela volte
mais do que desejo qualquer outra coisa.
Continuação da entrada do dia 20 de julho de 1907 no diário de Kat
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Fazia horas que o silêncio reinava e a agonia da sede de sangue agora era
encoberta pela ansiedade. Estávamos sentadas em um círculo e meus olhos
corriam pelos diferentes tons de olhos na sala.
O castanho de Anika. O areia de Miranda e Valentina. O violeta de Sophie.
O verde de Naomi. Castanho. Areia. Areia. Violeta. Verde. Castanho. Areia.
Areia. Violeta. Verde.
O barulho que Ellie fez ao chegar sobressaltou todas ao mesmo tempo. As
barras de metal da janela caíram no chão fazendo um som estridente e Ellie
entrou rolando pela janela, caindo em pé no chão.
- Hey. – Disse sorrindo e alcançando o hábito no chão enfiando-a pela cabeça.
Estávamos chocadas e nervosas demais para ter qualquer reação. Ellie alcançou
as barras de ferro no chão e começou a enfiar nos buracos da parede de pedra.
- Uma ajudinha aqui. – Disse, depois de um tempo, e eu me levantei para
ajudar.
- Hmm... Ellie, você escalou torre? – Perguntei enquanto trabalhávamos
naquilo.
- Uhum. - Ela grunhiu em resposta.
- Completamente nua?
- Bem, eu não tinha muita opção, certo? As pedras estão bem irregulares, Kat.
Da para escalar na saída e na entrada.
- Quão alto é?
- É muito alto, mas nem dá para sentir. E além do mais um vampiro não morre
de fraturas, certo? E quanto mais baixo mais perto do sangue. – Ela disse isso
lambendo os lábios, com um brilho intenso nos olhos.
De repente, me senti mais motivada. Ajudei a enfiar as barras de ferro
enquanto as outras vampiras totalmente absortas observavam. No fim, escalei.
Quando cheguei ao buraco da janela e olhei lá para baixo, senti vertigem. Só que
eu não tinha mais tempo para pensar, tinha sangue lá embaixo.
Deslizei o corpo sobre o peitoril com cuidado e prendi o pé em uma pedra.
Comecei a descer o que pareceu a torre mais alta do mundo para mim. Eu estava
firme o suficiente para descer sem deslizar em nenhum momento. Era bom me
concentrar em outra coisa além da agonia que estava sentindo. Uma coisa de
cada vez.
Quando pisei no chão, minhas unhas estavam em frangalhos e minha mão
completamente arranhada. Mas assim que respirei fundo e o cheiro do sangue de
toda uma cidade chegou até mim, nada mais importava. Com uma força surgida
de não sei onde, corri como um raio. Invadi a primeira casa que vi pela frente e
começando pela criadagem (que ficava no andar inferior), matei cada que alma
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que vivia na casa. Entendi o olhar febril de Ellie. Nenhuma palavra, de nenhuma
língua, pode descrever a sensação de ter sangue humano correndo em minhas
veias outra vez.
Era como viver outra vez.
Só que melhor.
Uma parte de mim sabia que eu deveria estar sendo mais discreta, mas
convenhamos, eu não sabia o que era sangue havia mais de um ano. Se beber
tudo que eu precisava fosse a última coisa que eu fizesse, eu morreria feliz.
Voltei à torre depois de colocar fogo na casa vazia e nas duas do lado. Subi
sem medo, inebriada pela sensação incrível. Por algum motivo o fato de ter
escapado por algumas horas e ter aquela leve liberdade para ir e vir, fez com que
a sala escura mais parecesse um dos meus lares temporários do que uma prisão.
Afinal, se um vampiro tem sangue a gosto e um lugar para dormir, ele não é um
prisioneiro de verdade.
Só Ellie estava lá dentro quando cheguei. Ela tinha convencido todas as outras
a descer e elas estavam na sua pequena festinha sanguinária lá embaixo. Meu lado
racional, agora de volta, pensava nos riscos que isso podia trazer, mas eu me
permiti confiar nelas.
Ellie estava deitada no chão com os olhos bem abertos encarando o teto. O
brilho febril de mais cedo havia sumido, dando espaço aquela frieza que eu
adorava. Me deitei ao seu lado.
- Às vezes eu me pergunto se existe uma razão. - Ela disse, quando fiz isso.
- Para que?
- Para eu estar aqui, continuar com vocês. Quero dizer, além do Exército e de
você precisar de treze vampiras.
- Do que você está falando?
- Eu não queria ajudar hoje, Kat. Eu sabia que poderia me transformar em
morcego e sair, mas mesmo a ideia de sangue não me motivava. Eu queria morrer.
E não fui como Sophie, não resolvi abrir mão do que eu queria por vocês. O
único motivo pelo qual eu saí foi para morrer tranquila, mas aí o cheiro de sangue
acabou com todo o meu desejo de morte.
Eu me virei de bruços, apoiando o cotovelo no chão para levantar o rosto e
olhar nos olhos dela. Gostava de fazer aquilo, admirar minha melhor criação em
toda sua glória.
- E daí? Você é uma vampira, Ellie. Leal como você for, você é egoísta e sempre
vai preferir o que for melhor para você. Você não sabe, mas Sophie queria sair do
Exército e montar o próprio clã dela começando pelo herdeiro do trono
austríaco, até descobrir que não podia transformar vampiros. Egoísmo Ellie,
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porque ela não tinha o que queria no grupo. Dane-se o bem maior ou a missão
que nos foi imposta. E não ache que qualquer uma das mais novas, inclusive a
sua Anika, hesitaria a receber algo que a fizesse mais feliz. Somos seres dominados
por almas em agonia implorando por algum tipo de alívio. É impossível ser mais
egoísta que um vampiro.
Ellie não moveu um músculo. Simplesmente continuava parada, encarando o
teto.
- Por que eu, Kat? – Ela perguntou depois de um tempo com uma voz suave e
fria ao mesmo tempo - Sophie te encantou por não ser atingida por Pierre. Anika
era descendente de Deyah. Naomi foi um efeito colateral da sua libertação da
maldição. As três foram bruxas. As três representam alguma coisa para o time.
Até mesmo para o plano de Deyah, seja ele qual for. E eu? Eu li seu diário, você
queria me transformar e me deixar em Paris, até que Pierre surgiu. Você precisava
de mim para criar Pierre, certo. Isso eu entendi. Mas e depois que ele foi embora?
Depois que o garoto se mostrou um belo inútil, para que eu servi?
- Você está se esquecendo de que a Morte queria você. Ela disse que precisava
daquela de quem eu mais sentiria falta. Sabia que abrir mão de você seria um
sacrifício real. E o Inferno também queria você, Pierre deixou isso claro. Você
tem algo Ellie, algo que faz todos te desejarem e quererem manter você por perto,
não interessa o que aconteça. Provavelmente é um segredo que nem você mesma
conhece, mas existe. Não interessa se você não foi bruxa, se eu não tive um
excelente motivo para transformar você. E eu não mantive você por perto só por
causa de Pierre, mantive porque eu quis. Eu mataria qualquer uma aqui para
manter você viva. E eu não deixaria você morrer esta noite. Não porque você é
uma arma de exterminação que o Inferno precisa e sim porque, em toda minha
vida, seja humana, seja vampira, você foi a única pessoa que me fez chegar perto
de sentir alguma coisa.
Ela piscou e finalmente olhou para mim.
- Isso não é um bom motivo. – Disse, fria como uma estátua de gelo esculpida
em um inverno no ártico.
- O bom motivo é a Morte e o Inferno quererem você. O motivo ruim é eu ser
egoísta e não querer me livrar de você de forma alguma.
25 de julho
Diário de Kaylee
Ela apareceu outra vez! Ainda nem acredito que estava certa, ela é mesmo real!
Depois de algumas noites eu resolvi que não dormiria, para que se ela voltasse
eu estivesse plenamente consciente. Me sentia cada vez mais cansada, mas não
120

iria dormir até vê-la outra vez, mesmo que não dormisse nunca mais. Na noite
passada, ela apareceu.
Eu estava sentada sobre o tapete, lendo um livro com dificuldade à luz da vela
que estava quase apagada. Senti sua presença atrás de mim antes de me virar. O
vento que veio da janela denunciou que ela estava ali. Como ela nada dizia, me
virei e fui recebida por um sorriso brincalhão.
Agora podia vê-la com mais clareza. Ela era, na verdade, alguns centímetros
mais alta que eu. Devia estar começando a adolescência. Tinha longos e
volumosos cabelos escuros e olhos ainda mais verdes do que eu me lembrava.
- Estava me esperando? – Perguntou após alguns momentos de silêncio.
- Talvez. – Respondi entrando no jogo.
- Por quê?
Respirei fundo.
- Quero saber quem é você, porque veio e porque sumiu por tanto tempo.
O sorriso desapareceu e ela andou até a minha cama, pensativa. Acompanhei
seus passos, mas não disse mais nada.
- E se eu disser que só posso responder uma pergunta?
- Qual?
Mais algum tempo de silêncio. Ela não olhava para mim.
- Você decide. Escolha a mais importante das três.
Resolvi pensar. Talvez eu pudesse perguntar uma coisa a cada visita, mas talvez
aquela fosse a última vez que eu iria vê-la. Isso seria desolador.
- Por que sumiu por tanto tempo?
Kat voltou a olhar para mim e abriu o sorriso outra vez.
- Sentiu minha falta?
- Sim. – Respondi, diretamente. – Mas principalmente queria saber porque
veio.
Ela franziu a sobrancelha.
- Não foi isso que você perguntou.
- Porque não quero que vá outra vez. E você não respondeu.
- Eu tenho coisas para fazer. – Ela disse, respondendo à pergunta. – Mas eu
voltarei, Kaylee. Sempre. Você ainda vai entender a complexidade do que eu sou,
mas, enquanto isso, peço que confie em mim.
- Eu não conheço você. – Respondi, magoada, sem saber o porquê.
- Mas confia. Porque confia em sua intuição e ela diz que está tudo bem.
Ela estava certa, chacoalhei a cabeça e deixei as perguntas de lado. Kat se
levantou e veio até mim, segurando minhas mãos entre as dela.
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- Agora você precisa dormir, sei que não tem dormido há dias e isso não faz
bem a você.
Ia discordar, mas um bocejo me impediu.
- Pelo menos fique até que eu durma. – Pedi, sonolenta.
Ela concordou com a cabeça e me conduziu até a cama. Deitei ainda de mãos
dadas com ela e peguei no sono com rapidez. Quando acordei, a marca estava lá
outra vez.
Continuação da entrada do dia 20 de julho de 1907 no diário de Kat
As meninas voltaram algumas horas depois. A cidade estava cheia de focos de
incêndio e um caos completo se instalou enquanto tentavam apagá-los. Dava para
ouvir os gritos e chegava a ser relaxante tê-los como trilhas de fundo.
Quando o sol nasceu e a cidade voltou a sua paz habitual, eu comecei a me
perguntar se as bruxas sabiam que nós éramos a causa daqueles incêndios e
mortes. Agora que havíamos começado um ataque, será que elas finalmente
fariam alguma coisa?
Resolvemos esperar outros três meses antes de voltarmos a sair. Com o baquete
de sangue que tivemos e a expectativa de que a qualquer momento acontecesse
alguma coisa fez com que nós ficássemos mais animadas por estar ali dentro. Mas
ainda continuávamos precavidas: era possível que as bruxas fizessem algo para
nos impedir de caçar novamente.
Sophie continuava tendo alucinações. Quanto mais fraca ela estava, com mais
força elas vinham, deixando-a em frangalhos. Ver a morte de Charlottie por
aquelas cinzas a deixou ainda pior. A única coisa que continuava a dar forças para
ela era a ideia de uma vingança lenta e dolorosa contra as bruxas.
Quando o terceiro mês se passou e a lua cheia nos avisou que o verão já estava
acabando, resolvemos que deveríamos ter um plano mais confiável. Uma só
deveria sair e garantir que era seguro para as outras. Em vez de queimar as casas,
cada uma deveria matar duas pessoas no máximo e sumir com o corpo logo em
seguida.
Eu resolvi ir primeiro porque conseguiria me esconder com mais facilidade.
Sophie iria em seguida e teve carta branca para conseguir quanto sangue quisesse.
Todas nós concordávamos que ela precisava de força. As gêmeas iriam em
seguida. Naomi e logo depois Anika. Ellie iria por último, pois havia sido a
primeira da outra vez.
Com os detalhes resolvidos eu comecei a escalar a parede. Dessa vez fiz tudo
com mais facilidade. Era um pouco antes da meia-noite e eu ainda podia ver
algumas luzes de velas tremeluzindo na janela das casas. Mas foi uma das casas
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com as luzes apagadas que eu invadi. Era mais fácil arrancar alguém da cama e
fazer com que ela desaparecesse do que tirá-la do meio do jantar. Acabei com dois
irmãos pequenos que dormiam em camas vizinhas.
Saí com os corpos pendurados nos ombros e os atirei em uma vala próxima.
Quando voltei para a igreja, percebi que uma luz de vela brilhava de uma das
janelas da torre. A parede de fora tinha pedras soltas o suficiente para facilitar o
acesso. Hesitei por um momento, mas decidi tentar ver o que estava acontecendo.
Poderia ser uma chance única. Se qualquer coisa acontecesse eu agradeceria por
nosso plano ter mantido as outras seis em segurança.
Escalei com cuidado e ao chegar perto da janela prendi meus pés e mãos de
uma forma segura. Me estiquei para tentar ver, mas as cortinas me impediram,
então desisti da ideia e me concentrei em apenas ouvir. Duas freiras/bruxas
conversavam, baixo, mas não o suficiente:
- ...Pelo menos até ela saber sobre as vampiras na torre. – Dizia uma voz fria,
quase masculina.
- Não há como ela saber. – A segunda voz parecia mais jovem. – A Madre não
tem mais forças para subir até lá. E como nenhuma de nós sobe há mais de um
ano, ela nem desconfia que tenhamos as guardado lá.
- E quanto ao incêndio de alguns meses? Ela sabe que aquilo não foi um
acidente e desconfia que nós não tenhamos percebido as más intenções dos
responsáveis.
- Não era isso que nós queríamos? Que elas se banqueteassem do sangue dos
habitantes e assim ficassem cada vez mais presas a Cianne? A Madre não vai viver
por muito mais tempo. Quando ela morrer e precisarmos de uma nova líder, as
vampiras vão deixar de ser um problema e se tornar a solução. Agora vamos
dormir e parar de falar besteiras.
O sangue pesou em minhas veias enquanto eu fazia o caminho de subida.
Quando cheguei à sala de pedra, contei o que havia ouvido às meninas. Ao
contrário do que eu esperava, nenhuma briga foi iniciada. Elas mantiveram-se
caladas, como se dizer qualquer coisa pudesse piorar ainda mais a situação. Como
sempre, Ellie foi a primeira a mostrar a lógica da situação:
- Se nós não podemos sair daqui, não há porque ficarmos fracas enquanto
esperamos que as bruxas mostrem para que precisam de nós. Nós precisamos de
sangue e se ninguém vai nos impedir de pegá-lo, ficar paradas aqui é suicídio.
Temos tempo de sobra para pensarmos no que vamos fazer. Enquanto isso é
melhor manter a força.
A concordância foi geral, então foi a vez de Sophie de descer e se alimentar.
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30 de julho
Diário de Kaylee
Papai me perguntou porque estou tão estranha. Diz que pareço muito
estranha, sem o ânimo que sempre tive e mais calada. Não me sinto tão diferente
assim. Só acho que as minhas forças foram redirecionadas para outras coisas.
Quando não estou estudando, estou escrevendo no diário. Perdi a vontade de
sair de casa por medo de que Kat apareça quando não estou, mas tenho sempre
mantido meu quarto arrumado e ajudado nas tarefas de casa, que é o suficiente
para que qualquer pai fique satifeito e até mesmo se anime.
Mas meu pai é diferente. Ele era um simples missionário, que depois de fazer
faculdade fora e se converter começou a tentar também converter os moradores
de sua cidade natal, a mais católica dos Estados Unidos (sei que já disse isso
antes). Sua congregação só tem três membros (além de mim, e de Milli, nossa
empregada, mais um camponês que trabalha com ele), costumava ser maior, até
ele começar a brigar com as freiras que mandam em Cianne.
Começou quando elas acusaram mamãe - que também nascera aqui e havia se
convertido só para casar-se com ele - de bruxaria – o que já levou dezenas de
membros a abandonarem a igreja - e a submeteram a morte por afogamento
(mesmo já sendo o século XX, Cianne mantêm-se presa a uma época distante).
Eu era muito pequena quando isso aconteceu e não me lembro de mamãe, mas
eu apoiava a luta de meu pai com todo ardor porque era o único assunto que me
aproximava dele.
Agora essa luta tem sido cansativa demais para mim. Ver papai sempre com
raiva, as brincadeiras estúpidas das garotas da escola, saber que Milli foi
espancada por seu pai por continuar frequentando a igreja de papai - tudo isso
me deixa em dúvida sobre o que é realmente certo.
Continuação da entrada do dia 20 de julho de 1907 no diário de Kat
Esquematizamos nossas caçadas para uma vez a cada três meses. A cada
mudança de estação, na primeira lua cheia, saíamos. A forma como caçávamos
continuava seguindo o plano que montáramos antes: uma de cada vez, sendo a
primeira da última vez sempre a última da vez seguinte.
Quando o inverno de 1902 chegou, porém, não pudemos fazer isso. Mal
escureceu quando ouvimos os gritos. Conseguíamos ver também luzes de tochas
refletindo nas paredes de pedra da sala. Todas nos colocamos em alerta,
preocupadas de que aquela fosse a hora em que nós seríamos queimadas.
Até que o som dos gritos mudou de direção e percebemos que era uma hora
ruim para outra pessoa. Precisávamos descobrir o que estava acontecendo, mas
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não podíamos todas nos escorar na janela e ver o que acontecia. Resolvemos que
eu e Anika subiríamos, para que eu registrasse tudo depois e Anika contasse o
que aconteceu do seu jeito.
Assim que subimos, encontramos uma cena surpreendente: um palanque
montado em frente à igreja, em um lugar próximo o suficiente para que víssemos
tudo com clareza. Lá estava um enorme balde, provavelmente cheio até o topo,
uma mulher parada ao lado com as mãos amarradas nas costas, cercada pelas seis
bruxas que conhecíamos bem demais. Tive medo de que alguém nos visse, mas a
multidão estava focada demais na cena a sua frente. Gritavam exigindo morte à
bruxa e exigindo que ela queimasse no fogo do inferno. Ao lado da formação de
seis que nos capturou, a sétima freira de preto dos pés à cabeça estava observando
a multidão com um ar aprovador. Eu nasci em 1834, algumas décadas depois de
a Inquisição ser proibida na Europa. Nunca havia visto uma cena daquelas, mas
sabia pelos livros e diários que havia lido que aquela mulher estava prestes a
morrer de forma violenta.
Ao meu lado, Anika narrava a cena às meninas que aguardavam ansiosas
dentro na sala, mas eu mal a ouvia. Estava tão absorta quanto a multidão lá
embaixo, mas não pelos mesmos motivos. Não havia como não pensar na ironia
da situação: uma mulher sendo morta por bruxaria em uma cidade comandada
por bruxas. Só entendi o que estava acontecendo quando a sétima freira,
provavelmente a Madre Superiora que ouvi as duas bruxas citarem, silenciou a
multidão com um gesto e pediu a palavra.
- Venho, por meio dessa cerimônia, aprovada por toda população de Cianne...
- NÃO POR TODA! – Gritou um homem que segurava uma criança.
Ele tombou para trás, como se o grito tivesse tirado suas forças, protegendo a
criança. Eu sabia que aquilo havia sido um feitiço qualquer para impedir que o
homem interrompesse a cerimônia.
- Cale-se. – Disse a Madre Superiora, com uma voz poderosa. – Você e sua filha
foram poupados de morrer nesse exato minuto, por piedade. Não nos faça nos
arrepender dessa decisão.
Atônito, o homem se calou. Percebi mesmo a distância, que ele tinha lágrimas
nos olhos e não estava tão animado para que a mulher morresse quanto o resto
da cidade. Era, provavelmente, o marido da mulher que morreria.
- Como estava dizendo, todos os habitantes de Cianne concordam e afirmam
que viram essa mulher – Apontou para a mulher parada atrás dela. – Olympie
Jones, cometer atos de bruxaria e amaldiçoar essa cidade que tanto amamos.
Dessa forma, nós do conselho da cidade, a condenamos à morte por afogamento,
assim como condenamos sua filha e herdeira, Kaylee Jones ao mesmo destino
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quando completar 17 anos, a menos que a mesma decida abrir mão do seu dom
maldito e se juntar ao convento de Santa Beatriz para cuidar dessa cidade junto
conosco.
A multidão gritou em aprovação. Meus olhos se voltaram ao homem que
carregava a filha dos braços. Seu olhar estava cheio de ódio, mas parecia saber
que não havia nada que pudesse fazer. A execução começou e eu senti Anika
tensionar os músculos ao meu lado. Não estava com medo de ver o assassinato,
mas ainda não entendia a situação. Eu iria começar a explicar quando percebi o
olhar da criancinha que estava ali para ver sua mãe ser morta.
Ela era a única na multidão que olhava diretamente para mim.
3 de agosto
Diário de Kaylee
Hoje encontrei uma caixa com os pertences de mamãe. Estava arrumando o
quarto que também pertenceu a ela quando a vi. Era uma caixa de madeira com
as iniciais de solteira dela gravadas na tampa. Abri com facilidade, pois não havia
tranca nenhuma ou nada que impedisse o acesso.
De início encontrei diversos porta-retratos com fotos que eu ainda não tinha
visto de eventos que eu já conhecia. O casamento de meus pais, meus dois
primeiros aniversários, o dia dos batismos de alguns membros da igreja. Retirei
os porta-retratos com cuidado e encontrei diversos objetos estranhos ali dentro.
Alguns ossos, penas e brinquedos estranhos. Não fazia ideia do que era aquilo
tudo.
Embaixo dessas coisas encontrei um caderno antigo de capa de couro. As
folhas estavam antigas e estragadas e eu não entendia a maior parte das coisas
que estavam escritas. Desenhos bem elaborados e desenhados com leveza
acompanhavam as frases estranhas.
Antes que eu pudesse ler melhor, ouvi os passos de papai entrando em casa.
Coloquei o caderno dentro do vestido que usava e coloquei todas as coisas de
volta na caixa. Consegui chegar na sala antes que papai me chamasse. Sabia que
ele ficaria bravo se soubesse que peguei algo de mamãe sem que ele permitisse.
Continuação da entrada do dia 20 de julho de 1907 no diário de Kat
Quando o sol nasceu, já estava tudo mais calmo e dava para ouvir os pássaros
cantarem. Todas nós havíamos passado o resto da noite remoendo o que
aconteceu com Olympie Jones. Eu finalmente consegui juntas as peças e entender
como Cianne funcionava:
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- Eu já tinha ouvido falar de cidades assim. – Comecei, quando conversávamos
sobre o assunto – Só nunca pensei que bruxas fossem fazer parte disso. Famílias
proeminentes se unem e criam uma cidade rica com uma estrutura feita para
atrair moradores da zona rural com facilidade. Quando a cidade se torna grande,
as famílias que a criaram se tornam uma espécie de realeza, cheia de poderes na
cidade, que tem a obrigação de manter a cidade funcionando para sempre.
“Cianne, provavelmente, foi criada dessa forma: Sete clãs se uniram em um
mesmo território. Cada um dos sete separou uma de suas filhas, as bruxas
herdeiras, e fez um feitiço importante que ligou a vida e o sangue da família ao
espaço da cidade. Essas herdeiras e suas filhas são protetoras da cidade porque
inevitavelmente sabem o que está acontecendo na cidade. Elas foram abrigadas
nesse prédio, sob o disfarce de uma ordem da Igreja Católica, que é uma das
organizações mais respeitadas do mundo. A bruxa líder da família que investiu
mais, provavelmente mãe de uma das herdeiras, se tornou a Madre Superiora
para manter as adolescentes sobre controle.
“Mas, é mais do que óbvio que nenhuma delas é realmente celibatária. Bruxas
não são imortais então elas sempre precisam de sete bruxas novas, o que me faz
acreditar que há um período da vida em que cada uma das bruxas tem uma filha
e quando as novas herdeiras se tornam 7 uma nova Madre Superiora dentre as
seis protetoras é escolhida.
“Sobre a morte de Olympie, para mim só há uma explicação lógica. Ela era
herdeira de uma das famílias, mas, possivelmente por amor, deixou o convento
publicamente e se casou, estabelecendo família. Ela ainda nutria o poder, porque
continuava na cidade, mas Kaylee, sua filha, não estava sendo criada da forma
certa, para ser uma protetora da cidade. Então agora que a Madre Superiora está
velha e em breve elas precisarão eleger uma nova, é a hora da filha de cada uma
das sete se tornar detentora do poder. Por isso mataram Olympie e deixaram um
aviso bem claro: Se a história se repetir, Kaylee é a próxima a morrer.”
A história pairou no ar por alguns minutos antes de alguém demonstrar
reação. Foi Naomi quem o fez primeiro:
- Vocês sabem o que isso significa, certo?
- Nós precisamos matar Kaylee Jones. E dessagrar Cianne. – Anika respondeu,
concordando.
Todas olharam para mim esperando por aprovação. Senti uma dor nas
têmporas quando lembrei dos olhos escuros da menininha diretamente focados
em mim, mas me impedi de esfregá-las. Precisava soar confiante.
- Sim. Mas da forma certa.
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4 de agosto
Diário de Kaylee
- Você sabe o que é um grimório? – Kat me perguntou quando veio me visitar
noite passada.
Havia acabado de mostrar a ela o caderno que encontrara nas coisas de mamãe.
Ela tinha aparecido e me acordado no meio da noite, com a promessa de que
passaríamos horas juntas desde que eu não fizesse nenhuma pergunta sobre ela.
Resolvi então contar sobre minhas descobertas.
- Já ouvi essa palavra, mas não sei o que quer dizer. – Respondi honestamente,
olhando o caderno que repousava sobre o meu colo.
- É um diário feito por bruxas, onde elas anotam seus mais recentes feitiços e
descobertas para que suas descendentes consigam se guiar a partir disso. Posso
dar uma olhada nesse?
Entreguei o caderno de capa de couro para ela e me mantive calada. A palavra
“bruxas” fez minha cabeça girar. Mamãe havia sido assassinada por bruxaria, mas
papai me disse que milhares de mulheres inocentes foram condenadas da mesma
forma na Europa.
Nunca pensei que ela pudesse ser uma bruxa de verdade.
Kat folheou as páginas com cuidado. Estávamos sentadas no mesmo tapete em
que me encontrava há alguns dias. Kat usava um vestido claro, longo e delicado,
bordado com cuidado e feito sob medida. Eu estava apenas de camisola e sentia
um pouco de frio.
- Sua mãe era uma bruxa poderosa. – Ela disse, ainda lendo o grimório. – Você
tem uma herança poderosa.
- Eu... – Tentei começar a dizer. A voz saiu rouca, então pigarreei – Eu sou
uma bruxa?
- Claro! – Kat respondeu, me olhando pela primeira vez desde que pusera as
mãos no caderno – Você é uma bruxa herdeira. Não sabia?
- Sequer sabia que minha mãe era uma bruxa de verdade. Achava que era
invenção das freiras para atingir meu pai.
Ela fechou o caderno e me olhou com mais profundidade.
- Por que para atingir o seu pai?
- Papai é um missionário protestante. Nasceu aqui, mas se formou em outro
país, se converteu lá e voltou para converter as pessoas daqui. O que tem
desafiado as bruxas desde então.
- A morte da sua mãe deve ter sido um golpe duro para ele. – Kat disse, alisando
a capa do diário.
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- E foi. Mas não o fez desistir de lutar. Só fez com que ele perdesse diversos
aliados.
Kat ficou em silêncio por alguns minutos, encarando seus sapatos enquanto
continuava a acariciar a capa do caderno, distraída. Depois de um tempo voltou
seu olhar para mim.
- Bem, - Disse, se levantando – Eu preciso ir. Mas estarei de volta amanhã, eu
prometo.
Continuação da entrada do dia 20 de julho de 1907 no diário de Kat
- Arranjem agulhas e linhas! – Ellie bradou em um dia da primavera de 1903.
– Arranjem agulhas e linhas antes que eu tenha um ataque!
Era um dia especialmente entediante. Havíamos decidido que precisávamos
de mais informações antes de tomar qualquer decisão que pudesse ajudar ainda
mais os planos das bruxas em relação a nós, por isso continuávamos só saindo da
sala da torre a cada primeira noite de lua cheia de cada estação.
Aquele foi o primeiro dia em que ficamos do lado de fora em plena luz do dia.
Quando Ellie colocou que se tivesse agulhas e linhas diversas poderia refazer
os hábitos ridículos que usávamos em vestidos mais práticos e que combinassem
conosco - se conseguíssemos tecidos ela até faria vestidos novos e coloridos - todas
concordamos que era uma ideia excelente que ajudaria muito na luta contra o
tédio. Mas a única forma de conseguir roubar o que precisávamos era se saíssemos
de dia e sair de dia era extremamente perigoso principalmente porque a parede
que escalávamos era à vista de toda a cidade. Alguém, então, teve a ideia de sair
à noite e permanecer lá embaixo por todo o dia. Isso fez com que decidíssemos
ir além de roubar linhas e agulha. Iríamos conseguir mochilas de lona, e roubar
várias coisas que nos ajudassem a sair do tédio. Talvez até alguns bebês para matar
a sede. O que faltava decidir era quem iria.
Sophie foi votada por algumas, mas a própria declinou a sugestão. Era inseguro
demais levar para uma missão perigosa alguém que a qualquer momento podia
ter uma alucinação e fazer uma maluquice qualquer em público. Ellie também
disse que não estava disposta a sair outra vez antes do verão. Logo em seguida
disseram que minha liderança era necessária. Pensei em recusar por pura
educação, mas eu realmente queria sair um pouco. Não fui feita para ficar presa
por muito tempo.
Mas eu não poderia ir sozinha, mesmo que eu aguente muito peso e seja
pequena o suficiente para ser discreta, seria necessário mais de uma pessoa para
conseguir fazer tudo que queríamos. Levar as outras quatro comigo também
estava fora de cogitação, o que iniciou um longo debate sobre quem era mais
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indicada a me acompanhar em nossa missão. Naomi estava mais do que disposta
a sair, mas nenhuma de nós tinha certeza se era uma boa ideia dar à novata uma
tarefa que poderia custar a vida das sete. Eu não fazia ideia de como Miranda ou
Valentina funcionariam sem a gêmea ao lado e levar as duas não seria uma boa
ideia, elas chamariam muita atenção. Anika era rápida, pequena e sabia cumprir
ordens, mas nunca foi discreta e eu duvida que pudesse ser, mesmo com a vida
em risco.
Quando chegamos a um consenso sobre a questão, o sol já tinha se posto.
Resolvemos que era melhor que Naomi fosse. Ela precisava ter a lealdade testada,
deveria ser treinada entrando em ação como as outras foram. E por ser novata
não seria uma perda tão significativa quanto as outras. Essa última parte a fez
estremecer. Não muito para perder a expressão de confiança, mas o suficiente
para que eu considerasse confiar a Naomi essa tarefa a decisão mais estúpida que
o Exército já tomou.
Graças a Deus, eu estava errada.
Saímos quando a lua chegou ao ponto mais alto. As garotas nos desejaram
sorte e nos pediram cuidado, mesmo que as gêmeas e Anika ainda estivessem
frustradas por não poderem ir. Fui à frente para garantir que tudo estivesse
seguro. Como sempre, Cianne estava silenciosa e escura. Era como se a cidade
precisasse da noite para recarregar as baterias e voltar ao movimento louco que
tinha de dia.
Chegamos lá embaixo com facilidade, mas aí não tínhamos mais nada para
fazer até o sol nascer. Podíamos nos esconder em uma árvore e dormir um pouco,
mas a verdade é que tínhamos tempo demais para dormir quando estávamos na
torre. Precisávamos otimizar o tempo que passaríamos ali. Foi Naomi quem teve
uma ideia maluca e inesperada, mas corajosa o suficiente para que eu a admirasse:
- Podíamos entrar na igreja e tentar descobrir alguma coisa. – Ela sugeriu meio
hesitante, como se soubesse que eu iria discordar.
- Você não acha isso perigoso demais?
- Bem, a ideia era sair do tédio. Nós sabemos como aproveitar sombras e somos
silenciosas. Além disso, elas não nos querem vivas? O pior que podem fazer se
notarem a nossa presença é nos mandar de volta para a cela ou substituir aquela
por outra e nós vamos conseguir uma forma de sair outra vez. Algo me diz que
realmente precisam de sete de nós para os fins que pretendem, logo estamos
seguras.
A lógica dela era notável e indiscutível. Não consegui pensar em nada de
melhor para fazer com nosso tempo.
- Certo. Entraremos, mas você precisa seguir minhas ordens.
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Ela revirou os olhos.
- Como você quiser.
Andamos até a entrada da igreja e fiquei admirando-a em toda sua majestosa
forma. A estrutura era formada por dois prédios. A igreja em si e o convento cuja entrada só era acessível por dentro da igreja. A torre em que estávamos presas
ficava aos fundos do prédio principal, onde deveriam ficar os sinos que não
haviam soado um único dia desde que estávamos presas.
Entramos pela porta da frente. Ela não estava fechada e pelo que eu sabia não
fecharia até a meia-noite. Imagino que as bruxas tenham sentido quando novas
pessoas entraram no lar delas, mas ao se darem conta de que eram vampiras
imaginaram que éramos nós saindo e entrado da sala.
Estremeci de leve ao olhar em volta. Os vitrais feitos com cuidado, a cruz de
ouro no altar, os bancos antigos - tudo me lembrava da última vez em que estivera
em uma igreja. Quando encarreguei Pierre de seduzir a arquiduquesa da Áustria.
Enquanto andava pelas sombras com Naomi bem atrás de mim, decidindo qual
o melhor caminho para chegar até o convento sem ser vista, não pude deixar de
pensar na pergunta que minha prima fizera alguns anos antes: O que será que
Pierre andava fazendo?
Com muito tempo livre, não era a primeira vez que eu pensava naquilo. Pierre
havia sido importante para mim por muito tempo, mas eu sempre soube que ele
era poderoso demais para continuar sob minhas asas eternamente. Sabia que
assim que crescesse ele me deixaria, mas em um ato de esperança sem juízo resolvi
testar sua lealdade. Sabia também que ele tinha contato com os amigos do pai no
Inferno e que havia matado Deyah, quando ela disse que para jurar lealdade a
Morte eu deveria me livrar de todas as “coisas” do Inferno que nosso grupo
mantinha. Pierre não me surpreendeu ao ir embora. Só gostaria de saber se o
motivo de ter ido foi mesmo só porque se considerava um ser superior.
- Onde será que elas estão? – Naomi sussurrou quando entramos no prédio do
convento.
- Shhhhh... – Fiz, fazendo sinal com os dedos.
Eu conseguia ouvir vozes vindas de um longo corredor. Seguimos por ele e aos
poucos conseguimos ver as luzes de velas que iluminavam um salão enorme.
Colocamos a cabeça na porta e, graças aos céus, nenhuma das presentes estava
olhando para a entrada, mas nos deparamos com uma cena no mínimo incomum
de ser vista em um convento. O salão era uma grande sala comum. Mesas de
jogos, poltronas para costura e sofás estavam dispostos pelo lugar, a maioria
ocupada pelas seis bruxas. No centro, seis garotinhas, todas de camisola e com os
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cabelos soltos que alcançavam os joelhos, corriam, rindo e cantando canções
desconhecidas.
Foi esquisito ver as expressões de mármore das bruxas suavizadas pelo
momento de lazer. Elas não estavam usando hábitos, mas sim vestidos leves e
cabelos soltos. Pareceram estranhamente velhas para mim, com idades entre 30
e 40 anos, provavelmente porque a bruxa mais velha que já conheci foi a minha
mãe, que permaneceu com 28 anos até o fim da vida. Do outro lado da entrada,
Naomi me encarava como se tivesse visto um truque de um engolidor de fogo em
um espetáculo de circo qualquer.
- Você estava certa. – Disse, quase sem fazer nenhum som.
- É claro que estava! – Respondi, revirando os olhos sem falsa modéstia. –
Agora faça o favor e tente ouvir o que elas estão falando.
Três estavam observando as brincadeiras das crianças sem dizer nada, outra
estava tricotando e as últimas duas conversavam animadamente durante um jogo
de cartas.
- Eu poderia apostar que Kaylee seguirá o destino da mãe. – Disse uma delas
atraindo minha atenção completamente. – Sendo criada por aquele pai dela, não
há outro futuro.
- Não entendo porque não matamos aquele homem e assumimos a tutela da
criança. – Completou a segunda enquanto escolhia uma carta e a pousava sobre
a mesa.
- De acordo com a Madre Superiora, nem todos os ex-congregantes daquele
casebre que ele chama de igreja se desprenderam totalmente da lealdade a ele.
Matá-lo e deixar a criança órfã poderia causar represálias.
- E falando em pessoas que já deveriam estar mortas.
A primeira bruxa olhou em volta, mas ninguém prestava atenção além de mim
e Naomi, que não podíamos ser vistas com clareza.
- Não se exalte, Claudia. Não podemos perder uma aliada por puro capricho.
Não antes de resolver a crise dos clãs.
- Maldita seja Olympie. – Disse Claudia, terminando o jogo.
Ambas começaram a organizar as cartas para começar um novo jogo.
- Malditas sejam nossas famílias, querida. Se não fosse o feitiço de proteção da
cidade, nenhuma de nós sete precisaríamos nos preocupar em ficar presas nesse
lugar para sempre e só termos contatos físicos com alguém durante uma época
de reprodução, como éguas de pedigree. Não culpo Olympie por se apaixonar, só
por ter abandonado o barco antes de encontrarmos a solução para isso tudo.
Claudia pareceu ponderar.
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- Cá entre nós, Margaret: Você acredita mesmo que aquelas garotas lá em cima
são a solução de nossos problemas?
- Sim, elas são. – Disse Margaret, assentindo - Elas podem nos livrar e livrar
nossas filhas desse futuro insosso e ainda destruir Cianne e a si próprias enquanto
observamos tudo de camarote. Só precisamos de Kaylee ou uma descendente
dela, do feitiço certo e da morte da Madre Superiora.
Olhei para Naomi com um nó na garganta e seu olhar de volta mostrava que
entendera os planos das bruxas assim como eu. Elas pretendiam ligar nossa força
vital a Cianne. Precisaríamos permanecer em Cianne para continuar a viver. Mas
também precisaríamos de sangue dos habitantes de Cianne para viver. Cianne só
existiria enquanto houvessem habitantes. Logo, quanto mais matássemos, mais
perto estaríamos de nos matar levando assim tudo que aquelas bruxas odiavam a
um fim inevitável.
11 de agosto
Diário de Kaylee
Kat apareceu três vezes na última semana. Uma foi para pedir o grimório
emprestado. A segunda para trazê-lo de volta. E a terceira para explicar quem era.
Essa última visita foi perturbadora. Ela chegou tão silenciosamente que se eu não
estivesse esperando não teria percebido sua presença. Parecia distraída, aérea,
como se tivesse ido parar ali sem querer.
- Hoje posso responder suas perguntas, Kaylee. – Disse sentando em minha
cama, mas sem olhar para mim - Mas então, não vou poder voltar outra vez.
- Não preciso que responda minhas perguntas, Kat. Apenas que continue a me
visitar.
Ela soltou uma risada cruel.
- Você é tão solitária assim? A ponto de permitir que alguém ou algo de quem
você não sabe nada continue te visitando toda noite sem conhecer as reais
intenções desse ser?
Controlei a vontade de chorar que aquelas palavras me trouxeram. Eu não sou
mais uma criancinha.
- Você me pediu para confiar em minha intuição. E minha intuição disse que
eu estaria segura com você.
- Eu sou uma vampira, Kaylee! QUE PARTE DE SER UMA VAMPIRA PODE
TRAZER SEGURANÇA?
- TALVEZ VOCÊ DEVESSE ME TRANSFORMAR EM VAMPIRA
TAMBÉM.
A essa altura eu já estava chorando.
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- Você não sabe o que diz. – Ela cuspiu, dura.
- Sim, eu sei! – Disse, frustrada – Eu consegui ler o grimório. Sei o que são
vampiras, sabia o que você era antes de dizer.
Ela bufou, zombeteira. Minha irritação se transformou em uma raiva infantil,
sem sentido.
- O que você quer de mim afinal? – Perguntei.
- Nada! Eu só queria ser sua amiga. Mas agora que você sabe quem sou, não
posso mais.
- Kat, por favor, fique!
Percebi que a porta de meu quarto estava aberta tarde demais. Quando um
vento frio a atravessou e me alcançou, eu me virei e dei de cara com papai, que
tinha os olhos arregalados e um medo perturbador nos olhos.
- Kaylee, que diabos você está fazendo? – Ele perguntou, aterrorizado.
Olhei para Kat, mas ela havia sumido, o que não foi surpreendente. Quando
voltei a olhar para papai, ele estava fazendo algo que eu nunca imaginei que o
veria fazer: O sinal da cruz.
Parte final da entrada do dia 20 de julho de 1907 no diário de Kat
Eu e Naomi resolvemos sair do convento antes que uma das bruxas resolvesse
deixar o salão comum e ir dormir. Encontramos a porta da igreja fechada, sem
saber por quem já que ouvimos que a Madre estava doente demais para isso e
nenhuma das bruxas havia saído da sala. Isso deixou Naomi nervosa, mas
voltamos e saímos por uma janela em uma sala qualquer. Já lá fora, nos sentamos
sob uma árvore para esperar o sol nascer.
- Qual cidade é mais perturbadora, Cianne ou Verdant? – Naomi me
perguntou depois de um tempo.
Eu ainda não havia feito uma comparação.
- Cianne ganha de lavada. Eu achava que o sangue de mil bruxas derramado
sobre a terra era perigoso, até ver o que o sangue de sete clãs preso à terra pode
causar.
- Falando em sangue, posso perguntar uma coisa?
- Desde quando eu posso impedir você?
Ela sorriu.
- Por que, em todos os anos nos quais seu sangue estava amaldiçoado, você
nunca transformou alguém por assombração?
A pergunta era excelente.
- De verdade, eu não sei. A transformação por assombração é lenta, perigosa e
era considerada errada pelos clãs anteriores aos quais eu pertenci. Você precisa
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não só deixar a pessoa obcecada por você a ponto de procurar por magia negra,
quanto tem que garantir que outras pessoas saibam sobre suas visitas.
- Certo. Mas a forma como você foi transformada também é considerada
errada e com seu sangue comprometido a assombração era uma ótima opção.
Uma ideia surgiu em minha cabeça e pareceu iluminar a noite inteira.
- Na verdade, ainda é.
21 de julho
Diário de Kat
Caí no sono ontem enquanto escrevia.
Acho que não preciso dizer que minha missão com Naomi foi muito bem
sucedida. Conseguimos roubar mochilas, arranjamos linha e agulha, jornais de
diversas datas e livros novos que eu ainda não conhecia. Quando o sol se pôs,
nos alimentamos antes de subir. Voltamos então para nossa prisão e enquanto
distribuíamos nossas novas distrações contamos para o Exército sobre nossas
mais recentes descobertas. Todas ficaram em choque com o plano meticuloso das
bruxas, mas antes que se desesperassem eu expliquei meu plano a respeito de
Kaylee.
- Matar Kaylee diretamente seria perigoso. Não sabemos a dimensão do feitiço
que protege Cianne. Mas nós podemos envenená-la a ponto de que,
inconscientemente, ela quebre esse feitiço antes que ele seja passado para nós.
“Transformá-la por assombração é perfeito. É demorado e perigoso, mas
poderíamos fazer isso sem que elas sequer notem o que destruiu sem precioso
feitiço. Além disso, nos infiltrar no clã dissidente, seria uma ótima forma de
descobrir detalhes sobre o feitiço em questão.”
- Certo. Suponhamos que você vá assombrá-la. – Ellie disse, parecendo nada
feliz com a ideia. – Ela não é jovem demais?
- Bem, não precisa ser agora.
Resmungos encheram a sala.
- Quantos anos precisaremos esperar, Kat? – Valentina perguntou, nervosa. Eu
sabia que ela e Miranda, em especial, não estavam nada felizes em ficar presa ali
por mais alguns anos.
Fiz alguns cálculos.
- Mais quatro anos. Quando ela tiver sete, terá consciência suficiente para ser
assombrada.
Os resmungos se repetiram dessa vez com mais intensidade. Ninguém parecia
disposta a ficar mais do que o dobro do tempo que já estávamos ali dentro. Exceto
por Sophie.
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- Do que vocês tanto reclamam? – Perguntou, tirando os olhos do livro que
havia começado a folhear a alguns minutos. – Passamos quinze anos em Graz
decidindo se Kat mataria Ellie ou não. Kat e Ellie passaram oito anos rodando
pela França fazendo nada além de matar pessoas e criar um bebê demônio
mimado. Já sabemos como sair daqui e vigiar as bruxas lá embaixo. Temos sangue
a disposição e já temos como roubar coisas para nos distrair. A única coisa
preocupante agora é o fato de que qualquer momento bruxas malignas podem
nos enfeitiçar de forma a ficarmos presas nesse fim de mundo para sempre, mas
até esse desafio faz desse lugar mais interessante do que aquele buraco onde Kat
nasceu.
Uma discussão de proporções nunca antes vistas no Exército começou depois
desse discurso. Metade das meninas pediam ações imediatas (Valentina e
Miranda) para nossa fuga dali, enquanto a outra metade (Ellie e Anika)
concordava que era melhor precaução e cuidado. Só eu e Naomi olhávamos para
Sophie, que agora estava calada e com o olhar desfocado outra vez. Eu entendia
os motivos dela. Sophie estava tendo alucinações frequentemente e nunca estaria
livre de vez até se acabar com elas. Enquanto estivesse em Cianne, ao menos,
estava segura e disposta a fazer qualquer coisa e esperar qualquer tempo para se
vingar das assassinas de sua irmã.
Bati palmas de forma a chamar a atenção das briguentas.
- Já chega! Viemos até Cianne por Sophie e é pela própria que devemos ficar.
Mesmo que conseguíssemos sair daqui em segurança, qual o sentido de deixar de
pé a cidade que destruiu uma das nossas? Precisamos de vingança e não importa
o tempo que leve, vamos conseguir. Parem de drama, pelo amor de Deus, qual o
sentido de ser imortal e se preocupar tanto com a passagem do tempo?
Com minhas palavras, todas olharam para Sophie. A mera visão dela tendo
outra alucinação acabou com toda e qualquer discussão.
Hoje, quatro anos depois, a sala de pedra está longe de parecer uma prisão.
Aumentamos o número de vezes em que saíamos da igreja. Organizamos
missões para fazer com que todas saíssem pelo menos dez vezes por ano, ao invés
das quatro anteriores. Foi nessa época também em que voltamos a celebrar
aniversários, tradição que abandonáramos desde que fomos presas, já que não
sabíamos os dias, apenas as estações. Acompanhávamos as datas pelos jornais que
roubávamos e a cada data importante todas nós saíamos em uma celebração
excepcional.
Conseguimos diversos itens pessoais novos e decoramos a sala como se fosse
nossa própria casa. Ellie costurou vários vestidos para nós e depois ensinou as
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gêmeas e Anika a costurar para que mais fossem feitos. Voltamos a usar as cores
que amávamos. Eu com meus vestidos claros, as gêmeas de rosa e azul, Anika de
diversos tons de lilás, Ellie e Sophie cada uma com seu tom de azul e Naomi de
verde claro. Os vestidos que Ellie fez com os hábitos agora estão guardados.
Todos têm cortes despojados dando uma sensação de seriedade e confiança. Só
voltarão a ser usados quando nossa vingança chegar e, finalmente, pudermos
matar aquelas bruxas e destruir Cianne de uma vez por todas.
Ontem eu finalmente comecei a assombrar Kaylee. Havia acompanhado todo
o seu crescimento até seu aniversário de sete anos há duas semanas. Ela é uma
criança feliz e amigável, mas ao mesmo tempo calada especialmente porque todas
as crianças católicas adoram a atormentar.
Todos parecem saber que sua morte está marcada, menos ela. Por isso eu
considero adiantar a tal e ainda dar uma chance de imortalidade, um ato de
piedade. Mesmo que isso me pareça o mesmo discurso que me fizeram quando
eu estava viva.
4 de agosto
Foi quase delicioso ver a obsessão de Kaylee crescer aos poucos. Ela já mal
conseguia dormir quando voltei a aparecer para ela e noite passada me contou os
detalhes sobre o grimório de sua mãe. Observar aquilo fez com que cada
momento dos últimos 7 anos valham a pena, mesmo aqueles que me deixaram
muito perto da morte.
5 de agosto
As meninas pediram para que eu pegasse o grimório. Eu já havia pensado
nisso, mas queria mais tempo para não assustar Kaylee. De forma nada
surpreendente, Kaylee me entregou o livro sem mais perguntas. Enquanto eu
voltava para a igreja, eu pensava em como era a primeira vez que eu transformava
alguém sem esforço e como se fosse uma arte, desde que Sophie entrara no grupo.
Quando transformei Ellie, estava disposta a fazer de minha primeira
transformação algo artístico. Sophie representava um desafio para mim. Kaylee é
uma maneira de testar coisas novas e ainda me livrar do plano que bruxas tem
para nós.
Me perguntei que diabos – sem duplo sentido proposital - iria me impedir de
criar mais vampiras daqui para frente, porque sempre parece que algo entra em
meu caminho. Não estou reclamando da vida. Só me perguntando quem eu seria
em circunstâncias diferentes.
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6 de agosto
Sophie dedicou horas e horas à leitura do grimório. Ela monopolizou o livro
porque se sentia inútil na luta contra as bruxas e acreditava que aquilo era algo
que ela podia fazer sozinha. Eu me distraí observando sua expressão mudar
enquanto tentava entender os feitiços. Algumas vezes eu via seus olhos perderem
o foco e em silêncio admirava sua força em superar a alucinação e continuar
aprendendo os feitiços.
O grimório de Olympie é completamente diferente de qualquer coisa que eu
já tenha visto. Isso foi um erro nos ensinamentos de minha mãe: ela esqueceu de
me falar sobre bruxas nativoamericanas. Pelo que eu entendi o clã de Kaylee não
é mais antigo que o meu, mas data quase da mesma época. Seus feitiços estão tão
envolvidos com ciclos lunares e elementos da terra quanto os nossos, mas os
mesmos possuem um uso diferente dos das bruxas da Europa.
- ACHEI! – Sophie gritou, sobressaltando as outras meninas que conversavam
sem olhar para ela.
- O que exatamente? – Perguntei, me aproximando.
- O feitiço que prendeu a vida das bruxas a Cianne.
De repente, eu e Anika estávamos de frente a Sophie, que com os olhos
vidrados nos entregou o grimório.
- Isso aqui é a lua? – Anika perguntou, encarando os desenhos com indecisão.
Ela também seria uma bruxa maravilhosa tendo outras oportunidades.
- Sim. – Sophie respondeu, sem olhar para nós duas. Mas seus olhos não
estavam sem foco, estavam apenas deslumbrados com o momento.
Levei menos tempo que Anika para entender o feitiço. Era bem simples na
verdade. Ele havia sido feito a partir do sangue das herdeiras de cada um dos sete
clãs – como eu imaginava - precisava ser renovado a cada 17 anos, quando a
proteção se dividiria entre mães e filhas por isso todas as herdeiras deveriam ter
filhas aos 17 anos. As bruxas eram proibidas de deixar os conventos e se unirem
a homens além da época reservada para a reprodução. Se uma morresse após a
morte da mãe, sem deixar herdeira, as outras também morreriam.
Pensei o que havia dado tão errado a ponto de os clãs estarem tão longe do
que deveriam ser. Aquelas bruxas têm muito mais do que os vinte e poucos anos
que deveriam ter e suas filhas têm menos de 17 anos o que significa que o feitiço
não foi renovado quando deveria e a proteção se concentra apenas nas freiras. O
que isso pode significar?
Abaixo do feitiço estavam desenhadas as condições nas quais ele seria rompido
e as consequências disso para Cianne. Caso um dos clãs acabasse ou todas as
herdeiras morressem sem deixar descendentes, o feitiço se desfaria naturalmente
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e Cianne continuaria existindo, só que sem proteção. Mas se alguma das bruxas
se envolvesse com magia negra, o feitiço destruiria a cidade de dentro para fora
antes de se desfazer.
- Por isso elas querem prender a cidade a nós. – Sussurrei, deixando o livro
somente com Anika.
Os olhos de Sophie se voltaram para os meus e ela assentiu.
- Um golpe esperto.
Dei de ombros.
- Elas tiveram muito tempo para pensar.
Ao meu lado Anika fechou o grimório.
- Alguma ideia? – Perguntou, parecendo seriamente preocupada.
Na verdade, eu tinha.
- Começar a degradação do feitiço antes delas.
Quando Kat voltou da casa de Kaylee, pediu às meninas que organizassem
tudo que tinham e escondessem seus itens mais precisos em suas roupas. Ela sabia
o que estava para acontecer no momento em que viu o pai de Kaylee fazer o sinal
da cruz em sua frente e não foi decepcionada.
Na manhã do dia 13 de agosto, pela primeira vez em seis anos, a porta de pedra
se abriu. As seis bruxas entraram na sala sem cerimônia. Algumas das vampiras
ainda estavam dormindo e se sobressaltaram com sua entrada. Aqueles rostos
estavam marmorizados novamente, sem expressão.
Kat tomou a dianteira sabendo que elas iriam atacar a qualquer momento.
Sophie rosnou. As outras cinco se colocaram atrás, em formação. As bruxas
teriam sorrido, se continuar sem expressão não fizesse parte da formação delas.
Com um estalar de dedos metafórico, elas acabaram com a consciência das
sete vampiras.

Acordei com os gritos de Kaylee.
Não sei como sabia que eram os gritos de Kaylee, mas foi essa compreensão o
que me trouxe de volta a consciência e foi o que também pareceu trazer as
meninas de volta. Todas pareciam estar acordando de um sonho.
- Tirem esse maldito sangue de mim! – O grito de Kaylee ecoava em todos os
cantos na cidade silenciosa.
Eu sabia que se a cidade estivesse cheia já a haveriam prendido e feito com que
ela se calasse. Isso só podia significar uma coisa.
- Ela destruiu Cianne. – Sussurrei, atraindo a atenção de todas para mim.
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Capítulo 6

Sentei no sofá e descansei os pés na mesa de centro. Abri o jornal que roubara
de uma banca mais cedo. A primeira manchete já era o que eu queria.
“Enquanto a guerra continua, mal podemos acreditar nos horrores que
encontramos. Corpos de dezenas de crianças foram enterrados em diversas áreas
da cidade por pais desesperados, com medo da cena de apocalipse que foi
pregada. Diversos homens foram presos, acusados de tirar dinheiro de famílias
desesperadas, em troca de uma proteção que nunca foi lhes dada. A décima casa
vazia foi arrombada e novamente corpos foram encontrados empilhados uns
sobre os outros.”
Sorri antes de continuar a ler. Aquela guerra havia sido a primeira que eu
presenciara e a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Foram quatro
anos de fartura e banhos de sangue sempre que eu queria.
“O povo antes enriquecendo em um país que crescia velozmente agora se vê
em meio a uma miséria que lembra traumas antigos e seu desespero os leva a fazer
coisas que cinco anos atrás consideraria impensável. Todos os dias, corpos frescos
são encontrados em becos escuros, sem nenhum dos bens que em vida
carregavam. Todos os dias, acompanhamos chocados crianças levando surras no
meio da rua por roubarem comida. E todos os dias, nos escondemos, com medo
de lutar por um mundo melhor, pois nos dias negros de hoje, qualquer briga
pode tirar nossas vidas, pode agravar a guerra que vivemos por dentro e por fora.”
Não sei quando caí no sono, mas acordei com batidas insistentes na porta. O
jornal provavelmente havia me ninado até o sono. Imaginar cenas de massacre
me faz dormir melhor.
Não fazia ideia de quem poderia estar à porta àquela altura. Já havia passado
do horário em que vendedores batiam à porta e que a patrulha da cidade passava
de casa em casa checando quais ainda eram habitadas ou habitáveis.
Achei que provavelmente eram conhecidos dos antigos donos da casa – que já
tinham morrido há de 3 meses – e ignorei as batidas. Elas continuaram por vários
minutos. Mesmo que quem fosse que estivesse lá fora soubesse que a casa não
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estava vazia, estavam muito enganados se achavam que eu ia abrir a porta para
qualquer pessoa.
As batidas então se transformaram em agressão a porta. Cansada, encarei as
janelas, pensando em qual era melhor para ver o visitante sem que ele me visse.
Resolvi que a janela da cozinha servia. Me levantei e andei até a cozinha, mas
antes que alcançasse a janela, congelei... A voz de choro, vinda da porta me
congelou.
- Lottie, ouvrir, maman vient.
Eu não ouvia francês há muito tempo, mas reconheceria aquela voz em
qualquer lugar... Só que, não era possível.
- Lottie, ouvrir. – As batidas aumentaram de intensidade e frequência. –
CHARLOTTIE!
Sophie, meu coração cantou. Era Sophie. Eu tinha certeza. Mas faziam mais
de 60 anos! Só se ela tivesse se transformado. Quem transformaria um fruto de
incesto?
- Charlottie, eu juro por tudo que há de mais sagrado e de mais maldito... –
Sua voz, falando então em alemão, soava angustiada, machucada. Nada como a
voz de uma vampira. – Que se você não abrir essa porta, eu mesma abro! E você
não sai daí de dentro viva!
Sorri com a ameaça, reconhecendo a minha forte irmã mais nova naquela voz
cansada. Corri para a porta, abrindo-a antes que as batidas se repetissem.

As Crônicas de Kat:
Esqueletos no Armário
Cidade fantasma de Cianne, Estados Unidos
18 de junho de 1917
Diário de Kat
Me choquei ao reconhecer Kaylee nos olhos da mulher - sim, uma mulher que gritava em meio a Cianne. Sentia-me desorientada, mas me preocupei em
tentar acalmar a nova vampira antes de qualquer coisa. Ela só se acalmou quando
expliquei como havia a transformado.
- Elas me disseram que se isso acontecesse todos que eu amava morreriam. –
Disse, choramingando com os olhos lacrimosos.
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- Elas?
- As freiras. Elas me pediram para escolher um lado. Disseram que se me unisse
a elas, salvaria Cianne. Se eu escolhesse salvar você, Cianne acabaria. E depois
me mostraram todas as coisas que você tinha feito, mas eu não podia confiar
nelas. Não podia.
Nem metade daquilo fazia sentido para mim. Fucei a memória tentando
encontrar qualquer lembrança reprimida, mas não encontrei nada. Minha última
memória era das bruxas entrando na sala de pedra e então, nada.
Segurei as mãos de Kaylee entre as minhas e apertei com força.
- Kaylee, preciso que se acalme e responda uma pergunta. – Disse, a
observando com cuidado. Ela fungou e olhou nos meus olhos. – Quantos anos
se passaram desde a última vez que visitei seu quarto?
- Você... não se lembra? – Seus olhos escuros perderam a expressão de tristeza
e se transformaram em pura curiosidade obsessiva. Finalmente via uma vampira
minha naquele caos que havia encontrado.
- Eu acho que elas me apagaram por muito tempo.
- Dez anos. Faz dez anos.
As palavras soaram como um sino de bronze em uma sala vazia.
- Dez anos? Que tipo de feitiço apaga sete vampiras por dez anos? – Eu não
deveria ter dito isso em voz alta, mas saiu antes que eu pudesse me controlar.
- Sete vampiras?
Suspirei quando ouvi os passos do meu Exército se aproximando. Eu sabia que
elas estavam ouvindo e nunca perderiam uma deixa daquelas. Os olhos de Kaylee
ficaram do tamanho de pires enquanto elas se aproximavam.
- Kaylee, - Disse, quando elas chegaram perto o suficiente para serem
distinguidas. - Conheça Ellie, Sophie, Anika, Miranda, Valentina e Naomi. O
meu clã.
- Clã?
- Vampiras que compartilham ligações de sangue comigo e que optaram por
seguir comigo e aceitaram uma missão que me foi entregue há muito tempo.
Seus olhos se tornaram cuidadosos.
- Posso participar?
Olhem para as meninas como se a decisão fosse delas. Sophie tomou a
dianteira.
- Foi você quem destruiu Cianne?
Ela pareceu pensar por um instante, como se decidisse se deveria dizer a
verdade ou não. Por fim, pareceu adivinhar que seria mais aceita por um clã de
vampiras se assumisse responsabilidade por aniquilar uma cidade inteira.
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- Sim.
- E as bruxas foram destruídas no processo?
Dessa vez ela fechou os olhos, se concentrando para ter certeza. Pelo visto, a
aniquilação tinha sido feita de forma inconsciente, como parte do encantamento
que protegera a cidade por tanto tempo.
- Não. – Ela respondeu, finalmente.
A sensação de água gelada escorrendo por minhas costas, mesma que eu sinto
sempre que Ellie me encara, paralisou meu corpo por um momento.
- E onde elas estão? – Sophie perguntou, ainda concentrada.
- Elas... – Kaylee fechou os olhos novamente, apertando-os como se tentasse
enxergar as estrelas em uma noite nublada. – Elas morreram ontem... – Abriu
um sorriso ao se lembrar de algo - Quando eu morri.
Sophie engasgou.
- Kaylee, não tome minhas palavras de forma errada, mas de que diabos você
morreu?
Dessa vez ela não precisou de tanto esforço para se lembrar.
- Tifo.
Encarei as meninas e todas nós explodimos numa risada. Presas por 17 anos,
por bruxas que foram vencidas por uma doença ridícula. Kaylee estava confusa.
Respirei fundo para prender o riso, mas Ellie conseguiu falar antes que eu
pudesse.
- Venha, querida. Temos muito que lhe explicar.
Voltamos para a igreja com Kaylee ao nosso encalce enquanto as garotas
contavam tudo que havíamos descoberto. Deixei que as meninas interagissem
com Kaylee para que ela se sentisse dentro do clã. Mesmo que meu sangue não
tivesse chegado nem perto dela, ela havia se envolvido com a destruição da sua
própria cidade por mim. Kaylee havia merecido um lugar no Exército. Só não sei
se isso ainda significa muita coisa.
Nos acomodamos no salão comum do convento e acendi a lareira enquanto
Kaylee conversava com Anika. Levou um bom tempo para que ela entendesse
como sabíamos mais sobre os mistérios de Cianne do que ela, mas conforme
explicávamos sobre nós, ela parecia entender mais sobre si mesma. Quando
finalmente conseguimos explicar tudo que sabíamos e toda nossa história – com
a promessa de que ela poderá ler todo este diário em breve – Kaylee contou o
que sabia:
- Quando Kat desapareceu, eu tentei explicar para meu pai o que estava
acontecendo, mas ele se recusou a falar comigo outra vez. Era como se fosse feito
de pedra. Ele trancou a porta do meu quarto e me deixou ali, gritando e chorando
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até amanhecer. De manhã, ele me trouxe até o convento. As freiras estavam em
choque por me ver sendo depositada aos pés delas por seu maior inimigo, mas
eu duvidava que meu pai tivesse qualquer vontade de lutar contra o catolicismo
dali para frente. E estava certa.
“Antes de arrancar de meu pai tudo que ele sabia sobre as visitas de Kat, cinco
das freiras me levaram até um quarto onde algumas meninas um pouco mais
velhas que eu brincavam. Pediram para que eu ficasse calma e esperasse, porque
em breve me falariam sobre meu futuro. Eu não conhecia nenhuma daquelas
garotas, o que por si só era estranho já que Cianne passa longe de ser uma cidade
grande e eu estudava com todas as garotas que tinham minha idade. Mas também
não estava disposta a conhecê-las.
“Passei horas naquela sala, tão ansiosa que sentia que vomitaria a qualquer
momento. Quando resolvi que ansiedade só me levaria a exaustão, comecei a
observar as brincadeiras das meninas. Pareciam tão infantis e bobas que me
cansei logo em seguida. Um pouco depois, as freiras vieram me buscar. Disseram
que eu precisava tomar um banho, comer e descansar antes de conversarem
comigo. Também disseram que meu pai pediu que as obedecesse sem questionar
nada.
“Me recusei a fazer qualquer coisa que elas pedissem. Eu não esquecia o ódio
que havia sinto incutido em mim durante toda a minha criação. Elas haviam
matado minha mãe. Me privado de ter uma família completa. Destruído a vida
de meu pai e tudo que ele havia conquistado. Como ele podia ter esquecido
aquilo e me deixado sob a guarda daqueles monstros?
“Foi quando eu comecei a me perguntar o tamanho do que eu havia feito.
Gritado que queria ser uma vampira, admitido que uma vampira me visitava.
Parecia horrendo, mas eu não tinha medo e desejava aquilo com muita vontade.
Eu estava mesmo disposta a me tornar uma vampira para me livrar da vida maluca
que tinha. Um pai obsessivo que não dava a mínima para mim. A vida solitária
em uma cidade que todos me odiavam. Viver uma eternidade matando pessoas
parecia um preço pequeno a pagar se significava me livrar daquilo. Quando
contei isso as freiras, após elas desistirem de me alimentar e me ajudar a me
acomodar na minha nova moradia, elas ficaram horrorizadas. Agora eu vejo certo
exagero e drama em minhas palavras e desejos, mas eu estava tão deprimida e
obcecada que considerava aquilo completamente normal. ”
- Faz parte da assombração. – Interrompi, para dar a Kaylee tempo de respirar.
– Algumas hipnoses, e seu cérebro segue uma linha de pensamentos que só se
foca em mim e no que eu significo.
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Todas as vampiras pareceram maravilhadas. Elas sabiam muito pouco sobre a
transformação por assombração, mas eu sentia como se soubesse demais. Kaylee
balançou a cabeça e pensou um pouco antes de continuar.
- De qualquer forma, após verem que eu estava convencida de que ser vampira
era a melhor coisa que poderia acontecer comigo, as freiras resolveram que tentar
me tratar com carinho não daria muito certo. Me trancaram em um quarto ainda
sem comer nada e deixaram uma pessoa de guarda em minha porta. Eu me deitei
na cama e fiquei encarando o teto, sem conseguir pensar em nada lógico. Não sei
quanto tempo passei ali. Algumas vezes alguém entrava e deixava comida sobre
uma mesa, mas eu me recusava a tocar. Era movida por duas coisas: ódio e
vontade de me tornar vampira e me vingar de todas aquelas pessoas.
“Em uma manhã, eu ouvi o sino da igreja tocar pela primeira vez em minha
vida. Eu sabia que ele só soava quando alguém amado pela cidade morria.
Quando as freiras entraram no quarto onde eu estava e me mandaram me vestir,
eu estava fraca demais para sequer me mover. Elas conseguiram, sem muito
esforço, na verdade, me dar banho e me vestir de um hábito preto. Acompanhei
a cerimônia fúnebre da Madre Superiora automaticamente e sem me mover.
Antes de enterrarem a mulher, fizeram outra cerimônia: apresentaram a nova
Madre Superiora, uma mulher entre as seis freiras que eu conhecia e logo em
seguida apresentaram-me junto com as seis meninas que eu vira antes como
noviças, futuras freiras do convento de Santa Beatriz. Eu mal processei o que elas
faziam, de tão exausta que estava.
“Quando a cerimônia acabou e a marcha fúnebre seguiu até o cemitério, que
fica em outra cidade, uma das freiras ficou para trás e me levou de volta para o
convento. Ela me explicou que eu precisava comer porque agora minha vida era
importante para toda a cidade. Eu estava exaurida demais para ser tão teimosa,
por isso comi e fui dormir.
“Acordar foi surpreendente. Eu estava em uma sala escura, sendo observada
por quatorze olhos famintos. Eu vi as freiras atrás de tais figuras, com os rostos
como se de mármore, sem expressão. Foi então que começaram dias cruéis. Eu
fui atacada. Mordida e sugada a ponto de quase perder todo o sangue. Acredito
agora que aquelas figuras eram vocês, mas na época eu não tinha como saber, só
sentia dor e exaustão, seguidos por breves momentos de inconsciência.
“Quando aquilo acabou, me lembro de estar deitada em uma cama sendo
tratada por duas freiras agora de olhos gentis. Elas não estavam de hábito, usavam
vestidos coloridos e os cabelos soltos, mas não eram bonitas. Eu nunca soube
distinguir quem era quem e, pensando bem, nem sabia quais eram seus nomes.
Elas esperavam que eu estivesse cansada e suscetível a qualquer coisa que
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dissessem, mas não poderiam estar mais erradas. Eu estava descansada e de volta
a razão. Tudo que havia acabado de viver podia ter tirado muitas das minhas
certezas, mas eu não esquecia que as odiava e isso foi o que me manteve sã e me
lembrou de quem eu era. Quando me chamaram de volta para conversar, eu
havia voltado à minha habitual teimosia.
“Nos anos seguintes, elas me expuseram a diversos traumas. Muitos deles
foram causados por vocês, mas sei que elas a hipnotizaram e a forçaram a me
machucar. E mesmo que tivessem me machucado de propósito, eu não me
importaria mais. Eu cresci para me tornar uma jovem perturbada, consumida
pelo ódio. Quando fiz 14 anos resolvi que não lutaria mais contra elas. Deixaria
que elas achassem que eu estava controlada e a mercê delas para fazer o que
quisessem, enquanto planejava a minha vingança com cuidado.
“Quando elas achavam que tinham ganhado minha confiança, me revelaram
a verdade. Em um jantar que reuniu eu e as outras noviças, quando eu fiz 15
anos, elas assumiram que eram bruxas e contaram a história dos clãs. Disseram
que minha avó havia bagunçado o feitiço principal ao insistir que criaria sua filha
fora do convento e que depois, quando minha mãe, já investida noviça, deixou
o convento e resolveu se casar, ela quase levou a cidade ao colapso total.
Contaram que minha mãe precisou ser morta para que eu pudesse me juntar a
elas e reunir os clãs a sua antiga glória.
“Ao ouvir aquilo, o ódio voltou a queimar dentro de mim. Elas haviam matado
minha mãe acusando-a de bruxaria quando elas mesmas eram bruxas. Haviam
destroçado a minha família simplesmente por causa de um feitiço estúpido que
tirou o livre arbítrio de todas as gerações seguintes. E quanto a meu pai, será que
ele sabia de tudo isso? Ao me lembrar dele, que agora era uma sombra obscura
que desaparecera uma metade de vida antes, e tudo que ele havia feito, eu planejei
me vingar dele também, mesmo sem saber se ele ainda vivia.
“Por fora, eu sorria e concordava com os rituais aos quais elas planejavam nos
submeter, mas por dentro eu me obcecava cada vez mais em relação àquela
vingança. Não entendo como eu vivi tão obcecada por algo por tanto tempo. Eu
provavelmente acabaria me matando se conseguisse cumprir aquela vingança
antes da hora, do tanto que a minha vida vivia em função de acabar com o que
aquelas bruxas haviam construído. Acho que devo agradecer a Kat por ter um
motivo para continuar, mesmo depois de ter concluído meus planos.”
Abri um pequeno sorriso, quase imperceptível. Eu estava com toda a minha
atenção na história, e não era a única. Até o fogo parecia querer ouvir a história
de Kaylee nos mínimos detalhes.
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- Depois de um tempo e de alguns rituais, eu resolvi pedir à Madre Superiora
que me deixasse visitar a minha casa. Como eu disse, eu não sabia nem o nome
dela, mas sabia ser bem persuasiva quando queria. Ela aceitou, mas só depois de
repetir toda a história sobre o quanto era importante a minha presença no
convento. Eu disse para ela que apenas queria pegar alguns itens pessoais, pois
não acreditava que nenhuma marca minha deveria permanecer naquela casa, que
simbolizava a destruição dos clãs. Ela sorriu e ficou ainda mais satisfeita com meu
avanço.
“Mal sabia ela dos motivos verdadeiros por trás daquilo tudo. Havia apenas
um item pessoal que eu queria recuperar. A caixa com as coisas de minha mãe.
Eu escondera meu diário ali, junto com as fotos, os itens enfeitiçados e o
grimório. Eu queria todos. Aprenderia a entender aquele grimório e treinaria
feitiços, o que, por enquanto, e até meus dezesseis anos, me eram proibidos.
Olharia aquelas fotos e me lembraria do porque queria vingança. Releria o diário,
que escrevera aos 7 anos e lembraria de quem você era, Kat, lembraria que você
significava liberdade acima de tudo.
“Encontrei minha antiga casa vazia e destruída. Toquei nas paredes e sem saber
como, descobri que as bruxas haviam exilado meu pai da cidade, que ele havia se
casado com nossa empregada, que fora expulsa de casa e que agora tinha outros
filhos com ela. Comecei a chorar. Não sei porque, mas lágrimas vieram com tudo
e não foram embora por um longo tempo. Talvez eu quisesse que ele fosse tão
obcecado quanto eu. Talvez fosse porque sua saída de Cianne me impedisse de
me vingar como eu queria. Acho que agora eu jamais saberei o motivo, mas eu
chorei até que as lágrimas acabassem.
“Quando alcancei meu quarto, estava com os olhos inchados e dor em todos
os músculos. Bufei ao ver que nada que era meu havia sido mexido. Peguei com
cuidado os vestidos recatados que haviam sido meus aos sete anos e os comparei
com os vestidos delicados e decotados que eu agora usava quando estava dentro
das paredes do convento. Observei meus lençóis de cama, brancos ou beges e os
comparei aos novos, floridos. Naquele momento, odiei meu pai mais do que
jamais odiara qualquer um, mesmo as freiras. Ele havia tirado de mim todo
direito de felicidade, para depois me jogar em um convento, onde me torturam
e traumatizaram por anos até me transformar em joguete delas. Peguei a caixa de
minha mãe com a sede de vingança renovada e voltei para o convento quando
todas já estavam dormindo.
“Passei os anos seguintes trabalhando no grimório. Levei muito tempo para
dominar o feitiço certo. Foi só há duas semanas que consegui completamente,
quando fiz 17 anos e um festival aconteceu na cidade, para que o encantamento
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finalmente fosse dividido entre as noviças – e mais tarde fosse passado para vocês,
como nós fomos informadas naquela noite.”
Kaylee olhou para mim, suavizando o olhar.
- Saber que você estava ali, presa naquela torre durante todo esse tempo, foi o
que deu a coragem de terminar o feitiço. Liguei a vida de todos os clãs criadores
de Cianne à minha. Isso não significava ligar a vida de toda cidade a minha,
porque elas não sabiam, mas eu sim, o feitiço estava se destruindo desde que Kat
me assombrara. Eu pretendia destruir minha vida a qualquer minuto, pois já
imaginava que voltaria como vampira, mas não foi necessário. Naquela noite, eu
peguei tifo. E o resto é a história do fim de Cianne.”
A caminho de Nova Iorque, Estados Unidos
27 de julho
Diário de Kat
Eu achava que todas nós iriamos querer ir embora de Cianne o mais rápido
possível, mas acabamos dormindo no salão comum do convento naquela noite.
Só na manhã seguinte decidimos o que fazer.
- Precisamos voltar para a Europa. – Ellie disse, travando a mandíbula. –
Simplesmente não suporto mais esse lugar.
- Bem, isso é certo. – Concordei. – A questão é como iremos voltar.
- De barco, é claro. – Naomi respondeu, mostrando a obviedade. – Você sabe
onde há um porto, Kay?
Kaylee discordou com a cabeça.
- Certo, então precisamos encontrar um porto próximo daqui e embarcar no
primeiro navio que estiver indo para a Europa.
- E quando chegarmos lá? – Anika perguntou, parecendo a única que queria
propósitos.
Eu pensei.
- Ainda resta algo a ser feito antes de completarmos o Exército: Acabar com as
alucinações de Sophie.
Todas se viraram para Sophie que, com os olhos cansados, concordou.
- Primeiro precisamos saber por que e como elas existem e de onde vieram. –
Ela disse, sábia - Depois, acabamos com elas.
- E para isso precisaremos de uma bruxa poderosa. – Miranda completou,
como se não fosse óbvio.
- A questão é: Qual? – Ellie perguntou - Não temos mais nenhuma bruxa de
confiança viva e sabemos melhor que ninguém que bruxas podem ser perigosas
quando pressionadas.
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O burburinho tomou conta da sala, mas Anika o silenciou com um erguer de
mãos.
- Tecnicamente, nós temos sim.
Todas nós a encaramos.
- Minha família continuou depois que eu morri. – Anika disse, baixinho, se
sentindo intimidada pelos olhares. - Eu tinha irmãs mais novas. E se minhas
contas estão certas, provavelmente tenho algumas sobrinhas fazendo bruxarias
por aí.
Nunca vi Ellie tão satisfeita. Nem resto do Exército.
- Certo. – Eu disse, pensando - Então encontraremos uma cidade com um
porto e vamos para a Europa. Seguindo lá, daremos um jeito de rastrear a família
de Anika e pediremos que elas nos ajudem com as alucinações de Soph.
Provavelmente iremos precisar dar algo em troca.
- Ei, minha família não é assim! – Anika protestou.
Sophie abriu um sorriso.
- Sua geração talvez não fosse, mas vocês continuam sendo o clã de Deyah.
Ergui o tom de voz.
-...Mas isso nós vemos depois. Tem mais alguma coisa que precisamos fazer em
Cianne?
O silêncio reinou, me fazendo acreditar que a resposta era negativa, até que
Sophie abriu a boca outra vez:
- Bem, eu acho meio errado que saiamos de Cianne sem levar algo que possa
nos ajudar no futuro... Além de Kaylee, claro.
- O que você quer dizer? – Valentina falou, rouca, e percebi que eram suas
primeiras palavras do dia.
- Pensem com cuidado. Sete clãs se uniram para criar essa cidade e reinaram
aqui por séculos. Imaginem só tudo que mantiveram documentado, toda a
riqueza do conhecimento guardado nessa igreja.
Não havia como discutir com aquilo.
- Você sabe se existe uma biblioteca aqui? – Perguntei voltando meus olhos
para Kaylee.
Kaylee piscou.
- Claro. Passei muitas horas lá estudando a história de Cianne. – Se levantou
e apontou o corredor – Venham comigo.
Ela nos levou por alguns corredores antes de chegar a uma sala com uma
grande porta de madeira. Lá dentro, encontramos um número maior de livros
do que eu esperaria. Todos sobre bruxaria ou manuais para o controle de Cianne.
Mesas de leitura também tomavam a sala, confirmando o que Kaylee dissera
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sobre a sala ser usada como escola. Organizamo-nos de forma que cada uma lesse
uma sessão da biblioteca e saíssemos dali o mais rápido possível. Levou cerca de
quatro dias para que concluíssemos isso. A maioria dos livros não tinha nada que
nos interessava, mas guardamos alguns grimórios mais antigos por via das
dúvidas.
Os livros que guardavam as finanças, contagens de população e lista de crimes
cometidos por moradores de Cianne eram enormes e sem informação nenhuma
que nos interessasse então os deixamos por último. A noite fazia com que fosse
impossível ler qualquer coisa, então na terceira delas, resolvemos ir atrás da sala
de pedra onde ficávamos presas procurar por nossas coisas. O caminho até o alto
da torre parecia ainda mais longo por dentro. As mochilas de lona e os vestidos
ainda estavam lá, intocados.
Organizamos todos os nossos pertences durante aquela noite, incluindo os que
deixaríamos para trás, e na manhã seguinte voltamos para terminar a leitura dos
livros da biblioteca. Foi aí que Sophie achou o que tanto procurava.
- O resumo das prisões de 1900! – Ela gritou, quase derrubando uma
montanha de livros ao se levantar da mesa onde lia.
Todas paramos o que estávamos fazendo para olhar para Sophie. É claro que
ela queria saber os detalhes da morte de sua irmã, mas por algum motivo não
admitira isso. Seus dedos percorriam as páginas com rapidez, provavelmente
procurando pelo mês em que Charlottie morrera. Quando parou de folhear, sua
expressão se tornou dura. Seus olhos perderam o foco por um momento, mas ela
balançou a cabeça e voltou a encarar a folha como se a alucinação fosse uma
mosca que atrapalhava sua concentração. A expectativa fez com que a sala
parecesse congelada por um momento. Então Sophie voltou a se sentar com um
baque surdo.
- Não era ela. – Ela disse, largando o livro e escondendo o rosto entre as mãos
como se fosse chorar.
- O QUÊ? – O grito era de Ellie, mas bem que poderia ser meu.
O livro que Sophie segurava foi alcançado por Anika e passado de mãos em
mãos, mas nunca chegou às minhas.
- Não era ela. O livro diz claramente que os olhos da vampira morta eram azuis.
Os de Charlottie eram castanhos.
Por um instante, não entendi porque saber que sua irmã não foi morta pelas
bruxas de Cianne deixava Sophie tão frustrada, mas logo meu cérebro fez a
associação: Ao saber que sua irmã estava morta e vingada, Sophie podia deixar
mais um pedaço da sua vida humana para trás e seguir em frente. Agora, voltando
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à ignorância a respeito de Charlottie, Sophie voltaria a ter aquela parte de si em
inquietação até que o problema fosse solucionado.
- Sophie... – Comecei.
- Não diga nada, Kat. – Ela interrompeu, tirando as mãos do rosto. Seu rosto
estava cheio de lágrimas, mas isso dava a ela uma expressão feroz e selvagem –
Não seja condescendente comigo agora. Só me garanta que vamos continuar
buscando por Charlottie.
A sala estava silenciosa outra vez.
- É claro que vamos! – Eu disse, em partes ofendida. – Não temos nada a fazer
até as coisas estarem ajustadas para você, Sophie.
- Ótimo. – Ela respondeu, quase rosnando. – Vamos logo embora daqui.
Sem dizer quase nada, nós oito pegamos nossas coisas e saímos da igreja.
Naturalmente, o fedor da morte já havia tomado conta de todos os cantos de
Cianne. Com uma careta de nojo, Kaylee declarou o fim de todos os lugares que
já conhecera na vida:
- Vou colocar fogo em tudo. Sigam em minha frente e logo encontro vocês.
Fizemos isso. Saímos pelo portal - o mesmo que havíamos atravessado ao cair
em uma armadilha 17 anos antes. Até a ideia parecia perturbadora demais para
mim. Eu passara 17 anos em cativeiro. Isso é mais tempo do que eu passei viva.
E dez desses anos, foram passados hipnotizada, sendo usada por bruxas para
torturar uma garotinha. Quando deixamos os limites de Cianne, o fio de tensão
que nos mantinha nervosas pareceu ser partido e eu voltei a ver meu Exército de
sempre. Vampiras tão tranquilas e felizes quanto vampiras conseguem ser. Menos
Sophie, que parecia ainda mais perturbada.
Não ficamos para ver Cianne queimar. Sair dali e seguir para o vilarejo mais
próximo para que nos fortalecêssemos parecia o mais certo a fazer. Kaylee nos
encontrou alguns quilômetros depois.
- Então? – Perguntou, parecendo animada. – Para onde iremos?
- Qual a cidade grande mais próxima? – Perguntei, olhando para cima. Aprendi
a me localizar por estrelas há tanto tempo que acho que nunca vou conseguir me
acostumar com outra forma.
- Grande de verdade, só Nova Iorque, mas fica longe. Precisamos fazer uma
parada antes se quiserem se alimentar.
- Por que o uso da segunda pessoa? – Perguntei.
Seu ar feliz pareceu se anuviar, mas não muito.
- Acho que não precisarei me alimentar por um bom tempo. – Respondeu.
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- Sangue nunca é demais, Kay. – Valentina disse, com a irmã ao seu encalce,
concordando. Pelo visto o apelido novo iria pegar. As três mais novas sempre
parecem achar qualquer nome grande demais.
Kaylee não respondeu e a conversa pareceu morrer por ali. Não falamos nada
enquanto continuávamos nossa viagem. O sol se pusera e já estava quase
nascendo outra vez quando encontramos uma cidade. Ela surgiu do nada e se
não fosse tão grande acabaríamos esbarrando nela sem querer. Era essa uma das
vantagens da industrialização: cidades cada vez maiores, menos tempo entre uma
e outra.
Não me dei ao trabalho de saber o nome daquela cidade. Não valeria a pena.
Nos escondemos em um beco, de forma que algumas ficassem cuidando de
nossos pertences enquanto as outras caçavam. Kaylee afirmou que poderia cuidar
de tudo enquanto todas nós nos alimentávamos, mas jamais deixaríamos a novata
sozinha.
Chamar Kaylee de novata me fez sorrir. Naomi já estava conosco havia 17 anos
- 17 estranhos anos, mas decididamente um bom período de tempo. Minha prima
já provara seu valor de tantas formas que era considerada parte do grupo sem
espaço para dúvidas. Em breve Kaylee estaria tão dentro do Exército quanto ela
e uma nova vampira apoiaria nossos planos. Em breve seriamos 13. E então o
plano de Deyah entraria em ação.
Sophie, as gêmeas e eu fomos as primeiras a sair para caçar, mas nos separamos
assim que alcançamos a luz. Não conseguiria descrever a sensação de voltar a
caçar dentro de uma cidade sabendo que eu estava livre e que poderia ir para
onde quisesse quando terminasse. Faria até a pior e mais doente caça parecer um
manjar dos deuses. Quando voltei para o beco, Ellie e Kaylee conversavam
baixinho enquanto Anika cochilava. Ellie e interrompeu a conversa e se levantou
para ir caçar, então eu me sentei onde ela estava.
- Sobre o que vocês conversavam? – Perguntei, olhando nos olhos de Kaylee.
- Nada demais. - Ela deu de ombros - Ellie estava me contando sua história e
então comparamos cicatrizes.
Olhei para os braços de Kaylee quando ela disse isso. As cicatrizes de mordidas
estavam lá e em grande quantidade. Eu sabia que aquilo era só uma amostra das
marcas que ela tem espalhada pelo corpo. Kaylee passou anos tendo o sangue
drenado até quase morrer só para ser reidratada outra vez por alguns meses e
quando estivesse recuperada passar por tudo de novo.
Com um arrepio me lembrei da noite em que morri. Fui sustentada por
pouquíssimo sangue nas veias por horas e aquilo ardia como o inferno, por isso
não sei se suportaria passar por aquilo outra vez sem enlouquecer. Passar por
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aquilo diversas vezes durante dez anos – muito para quem só viveu 17 – justifica
a sede de vingança de Kaylee de uma forma mais do que lógica. Voltei a olhar
para seu rosto, mas ela agora encarava o vazio à sua frente.
- Sabia que quando sua mãe foi morta você foi a única de toda Cianne a notar
que eu estava observando tudo da janela? - Comecei, tentando mostrar para ela
que a admirava. Ela não olhou para mim. - Você só tinha 2 anos, mas olhou
diretamente para mim. Provavelmente foi por que a ligação com a cidade passou
diretamente para você quando ela morreu e você sentiu o perigo tão perto. Mas
seus olhos não estavam amedrontados ou ameaçadores, estavam simplesmente
curiosos.
- Onde você quer chegar? – Ela perguntou, direta.
Perceber que os últimos ecos de humanidade estavam se desfazendo e que ela
estava se tornando uma vampira fria como Ellie, me fez sorrir.
- Aquele olhar me fez ter certeza de que eu não deveria simplesmente matar
você, Kaylee. Você estava destinada a ser muito mais do que uma garotinha que
perdeu a mãe e foi assassinada logo em seguida. Muito mais do que a garota cuja
morte acabou com o encantamento sobre Cianne. Você merece mais, Kay e você
será. Tudo que você passou valerá a pena.
Kaylee ficou calada por um instante.
- Por que você parece tentar me consolar? – Perguntou apertando os olhos.
- Porque eu conheço minhas vampiras. Sei que tudo que você precisa é de
provas de que tudo que você passou em vida vai ser compensado depois dela. E
eu estou aqui para garantir que será.
Nesse momento, Sophie voltou e acordou Anika com um chute na canela para
que ela fosse caçar. Kaylee soltou o ar pelos dentes.
- Obrigada, Kat. – Disse, depois de um tempo. – Por fazer de mim mais que
uma herdeira de Cianne.
- Agradeça a você mesma.
Não voltamos a conversar depois disso. Depois que todas caçamos, resolvemos
sair da cidade e montar um acampamento próximo para descansarmos e na
manhã seguinte continuar a viagem até Nova Iorque.
Nova Iorque
1º de agosto
Diário de Kat
Resolvemos não voltar a caçar antes de chegarmos a nosso destino final. Não
havia porque adiar a viagem se todas nos sentíamos bem alimentadas e
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descansadas. Algum bem a prisão havia feito, aprendemos a controlar a sede de
sangue pelo maior espaço de tempo possível.
Nova Iorque é uma cidade surpreendente. Entrar nela foi descobrir todos os
avanços que perdemos nos últimos 17 anos. Grande parte das casas da cidade
tem luz elétrica, um avanço que nem consigo descrever. Mas a maior e mais
importante novidade de todas é uma que nós, simples vampiras adolescentes,
jamais poderíamos imaginar e muito menos prever: O mundo está em guerra.
- Como assim o mundo inteiro está em guerra? – Ellie pergunta, da cozinha do
pequeno apartamento (ah, agora é comum que casas sejam construídas uma em
cima da outra e não mais lado a lado) que invadimos quando chegamos à cidade.
Resolvemos que algumas semanas na cidade, aprendendo algumas coisas e
descobrindo o novo mundo, não mataria ninguém.
- Bem, não o mundo inteiro. – Eu respondi, cansada. – Só a parte do mundo
que interessa para nós.
Eu não esperava uma guerra humana àquela altura do campeonato.
Principalmente uma que já durava três anos e tinha como nome “A Grande
Guerra”.
- Pelo que eu soube, tudo começou por causa de um assassinato na casa real
austríaca.
Isso chamou a atenção de Anika, que relaxava preguiçosamente no chão
quente.
- Quem?
- Ferdinand, o antigo herdeiro da coroa. – Respondi, tentando continuar a
história.
- Que diabos aconteceu com Rudolph?
Eu nem me lembrava que ela ainda não sabia. Nós quisemos manter Anika
longe das notícias sobre os Habsburgo nos primeiros anos de sua transformação,
por medo de que ela resolvesse aparecer por lá. Suspirei antes de responder:
- Sophie o matou.
- O QUE?
Sophie caiu na gargalhada e eu retomei.
- Isso não é importante!!! – Disse, com toda ênfase – O antigo imperador até
já morreu, Karl reina lá agora. A questão é que agora Alemanha, Áustria-Hungria
e Itália estão em guerra contra Inglaterra, França e de certa forma, Estados
Unidos (já que a Rússia saiu da guerra para se concentrar em sua própria guerra
civil) por diversos motivos que na verdade nada tem a ver com quem reina ou
deixa de reinar na Áustria.
- A guerra está assolando o território inteiro? - Naomi perguntou.
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Concordei com a cabeça.
- Principalmente o norte da França.
Sophie parou de rir.
- Verdant...?
- Inclusive. - Concordei.
- Precisamos voltar. – Ela disse, com veemência.
Todas ficamos entramos em um silêncio repentino, como acontece sempre
antes de começarmos a discutir a plenos pulmões. Dessa vez, no entanto, o
silêncio durou tempo demais, porque nenhuma de nós sabia o que dizer.
Eu sou mais velha que todas as vampiras do Exército e nunca havia vivenciado
uma guerra, pelo menos não uma séria e, obviamente, jamais uma daquela
dimensão. Claro que a carnificina atrai vampiros tanto quanto atrai moscas, mas
não sabemos as consequências que o envolvimento com uma guerra poderia
trazer.
Não erámos mais demônios sem alma, sem nada a perder. Não desde Deyah.
Especialmente não desde que Pierre foi embora e eu resolvi que não tinha opção
além de aceitar a missão de Deyah. Nós somos seres com um destino.
Precisávamos sobreviver e ainda consertar alguns danos em nosso Exército antes
de qualquer coisa.
No fim, resolvi que Sophie estava certa.
- Sim, precisamos. – Concordei. – E nosso primeiro destino será Verdant.
Oceano Atlântico
6 de agosto
Diário de Kat
Achar um porto foi fácil e um navio que seguia para a França, mais fácil ainda.
Decidimos quase sem discussão que ir embora de Nova Iorque era um mal
necessário, por mais que tivéssemos adorado a cidade. Ficamos na cidade mais
um dia apenas para comprar roupas novas. É incrível como a moda muda rápido
hoje em dia e chega a ser irritante ter que comprar roupas novas o tempo todo,
mas é um mal necessário. Nossa beleza infernal impede que não sejamos notadas
e usar roupas que estão de acordo com isso nos ajuda a nos camuflar nas cidades
onde entramos.
O navio que invadimos estava levando mantimentos para uma cidade que
ficava a alguns quilômetros de Verdant. Conseguimos alguns jornais novos e
antigos para estudar as condições da guerra e enquanto decoramos os fatos mais
notáveis da Grande Guerra, Kaylee lia este diário descobrindo alguns detalhes
que ainda não conhecia sobre o Exército.
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Ao contrário de Naomi, Kaylee não tinha perguntas depois de ler tudo. Tudo
que descobriu guardou em algum lugar quieto dentro de si, e, ao terminar a
leitura, se juntou a nós na organização dos fatos da guerra. Foi só quando
decidimos nos alimentar outra vez que Kaylee fez algo que surpreendeu e abalou
todo o Exército: Negou-se a caçar outra vez.
- Kaylee, você sabe que pode e deve ser sincera comigo, não sabe? – Eu disse,
depois de enviar as meninas para a caça.
Estávamos sentadas no chão escondidas entre as cargas. A noite já estava alta
e a escuridão reinava dentro do navio. O mar estava calmo, mas mesmo marolas
me assustavam. Havia acabado de ler um jornal de 1912, sobre o que acontecera
com o Titanic.
- Sei, Kat.
- Então me explique: por que diabos você não quer se alimentar?
Ela não olhou para mim, continuou encarando as sombras das caixas de
madeira.
- Quem disse que eu não quero? Simplesmente não estou com sede.
- Essa é boa, Kay. Vampiras sentem sede o tempo todo e você já está sem se
alimentar há semanas.
- Certo. Então eu realmente não quero.
- Por isso pergunto outra vez: Por que?
- Porque não há necessidade.
Suspirei.
- Kaylee. Por favor.
Ela ficou em silêncio por um bom tempo, mas eu podia ouvir sua mente
trabalhando enquanto ela procurava as palavras certas.
- Eu... Já destruí toda uma cidade, Kat. Não sei se quero matar mais pessoas.
A frase me surpreendeu, não posso negar. Nunca ouvira falar de uma vampira
que fosse contra matar pessoas. E nem imaginava que Kaylee fosse ser a primeira
vampira assim. Nas últimas semanas, Kaylee havia se tornado a amiga mais
próxima de Ellie, depois de Sophie e eu, naturalmente. Mas como Sophie tem
estado mais em alucinações do que conosco e eu tenho muito a resolver, Ellie
tem passado mais tempo com Kaylee do que com qualquer uma de nós. Sendo
influenciada por Ellie, o esperado era que Kaylee se tornasse uma arma de
destruição em massa, como Ellie, e não uma... Vampira com medo de ser
vampira?
Balancei a cabeça e olhei para ela.
- Você não precisa matar. Só se alimentar um pouco e hipnotizar a pessoa para
que ela não se lembre disso. Eu já fiz isso algumas vezes.
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Ela concordou com a cabeça.
- Provavelmente farei isso. Mas não ainda. Vocês suportaram vários meses,
certo? Eu também consigo.
Suspirei, pensando que realmente não haveria como convencê-la por
enquanto.
- Certo, você quem sabe.
Acampamento do exército francês próximo às ruinas de Verdant, França
4 de setembro
Diário de Kat
As alucinações de Sophie dominaram-na completamente assim que pisou em
Verdant - ou no que restou dela. A cidade foi destroçada. Por ficar no extremo
norte da França, perto da fronteira com a Bélgica, o exército tomou a cidade e
encaminhou os antigos moradores para outras cidades. Por semanas a cidade foi
atacada e tudo que restou, até mesmo do imponente castelo dos barões de
Noville, foram destroços queimados.
Aquilo afetou Sophie mais do que qualquer coisa que aconteceu nos últimos
anos. Por horas, ela permaneceu parada, o olhar fora de foco, soltando rosnados
enquanto lutava contra o que quer que estivesse vendo. Queríamos tirá-la dali,
mas sempre que nos aproximávamos ela rosnava, avisando que só sairia dali
quando conseguisse vencer aquilo. Quando conseguiu, desmaiou e quase foi ao
chão, mas os braços de Ellie estavam perto o suficiente para ampará-la.
- Que diabos foi isso? – Ellie perguntou quando ela recobrou a consciência,
mesmo que ainda meio desorientada.
- Eu... – Ela começou, fraca.
Eu detestava ver Sophie daquele jeito, como detestaria ver qualquer uma delas
naquela situação.
- Shhhhhh. – Eu disse, silenciando todas - Não, não fale. Você precisa ser
alimentada e precisa de uma boa noite de sono. Você é uma vampira, mas não é
indestrutível. Quando encontrarmos a parente de Anika que possa ajudar,
discutimos sobre isso.
Sophie concordou com a cabeça, cansada demais para dizer qualquer coisa, e
a conduzimos até o acampamento do exército francês mais próximo, destruindoo com a maior facilidade, enquanto Kaylee vigiava.
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Berlim, Alemanha
14 de janeiro de 1918
Diário de Kat
É aniversário de Ellie, mas há pouco a comemorar.
Nos últimos meses, a situação de Sophie apenas piorou. As alucinações
dominam seu corpo sempre que ela atinge um cenário desolado pela guerra. Ver
Sophie lutando contra algo que está dentro dela quase todo dia parece acabar
com o espírito do grupo. As meninas esperam que ela fale sobre as alucinações,
mas eu mando que parem de infortuná-la antes que ela responda. Eu tenho
algumas ideias sobre o que podem ser essas alucinações. Só que se tudo que
deduzi a partir do pouco que sei for verdade, eu não sei o que isso pode significar
para nós.
De qualquer forma, depois que colocamos fogo no acampamento francês, nós
seguimos para a Áustria. Foi um caminho difícil, no qual precisamos de todo
cuidado já que a entrada e saída de um país para o outro estava sendo vigiada de
perto. Conseguimos chegar à Áustria dois meses depois. Anika quase entrou em
colapso ao descobrir que a monarquia estava em crise. O novo Imperador era
pouco conhecido dela, mas ela sabia o suficiente sobre a criadagem de
Schönbrunn para descobrir que a família Begleiter deixara de prestar serviços a
casa real de Habsburgo há algumas décadas, mais ou menos depois de Wenda
morrer.
A notícia da morte da mãe nem chegou perto de afetar Anika tanto quanto a
notícia de que a Áustria poderia ser comandada por presidentes a qualquer
nascer do sol. Ela tratou de perguntar sobre as arquiduquesas e depois sobre as
irmãs. Descobriu que a mais velha de suas irmãs se mudou para Berlim e vivia
com a família tranquilamente, pelo menos até a guerra começar. Por isso viemos
parar aqui.
A Alemanha é um país desolado. Desde que aviões entraram na guerra, o país,
principalmente sua capital, tem sido atacado praticamente todos os dias. Com
todos os recursos do governo sendo usados na guerra, o preço de todas as
mercadorias subiu e o mesmo dinheiro que a população guardava com cuidado
perdeu o valor. A fome agora é conhecida do povo alemão. Não que nada disso
me afete, mas afeta Sophie. E assim minha teoria a respeito do que são essas
alucinações – se é que elas são realmente alucinações – tem se tornado cada vez
mais fundamentada.
Kaylee ainda se recusa a se alimentar. Até quando matamos alguém e
entregamos para ela, ela diz que prefere não beber por enquanto. O motivo real
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continua sendo um mistério, mas eu decidi não me preocupar com isso. A
escolha é dela e não há nada que possamos fazer.
Ainda não encontramos a família de Anika, mas agora que nos acomodamos
no novo apartamento que conseguimos em Berlim, ela e as gêmeas têm
procurando por Adelina em todos os cantos. Existem diversos Blegleiter em
Berlim e sem saber o nome e sobrenome do homem com quem Adelina se casou
é impossível descobrir onde ela está, se é que ainda se encontra em Berlim. Mas
não vamos desistir até vasculharmos cada canto da cidade.
15 de janeiro
Diário de Kat
Ellie convenceu Kaylee a se alimentar como parte das celebrações de seu
aniversário. Bem, talvez convenceu não seja a palavra certa. Está mais para
ameaçou e provocou até que ela não tivesse opção além de matar ou morrer. Não
acho que nenhuma de nós tenha duvidado de que Ellie fosse mesmo matar
Kaylee se ela recusasse a, nas palavras de Ellie, “ser uma vampira”.
Claro que isso não fez com que Kaylee ficasse mais feliz em machucar alguém
para se alimentar, o que não faz o mínimo sentido. Por mais que eu agora saiba
que eu ainda tenho uma alma presa em algum lugar do Inferno (depois do que
senti durante a prisão, não poderia duvidar), eu ainda tenho algumas dúvidas a
respeito de sentimentos. Nossa alma está em desespero, mas sente agonia demais
para se importar com qualquer outro sentimento, por isso ainda acredito que é
impossível para nós, sentir. Mas não parece ser impossível para Kaylee sentir
algum tipo de piedade pela comida.
Ontem à noite, quando todas conversavam com Kay sobre que diabos ela
achava que estava fazendo eu fui até o quarto em que Sophie tem ficado para que
pudéssemos conversar em paz. Encontrei-a sentada na cama que ficava próxima
a janela. Ela observava a cidade e suas luzes discretas. Não tinha o conhecido
olhar fora de foco. Parecia simplesmente distraída, pensando em outras coisas,
quase melancólica. Me sentei ao seu lado e suspirei, permitindo-me compartilhar
seu estado de espírito por um instante. A guerra não me faz bem, por mais que
eu lamente dizer isso.
- Está tudo bem? – Sophie perguntou sem tirar os olhos da janela.
- Digamos que estou quase sentindo falta dos últimos anos que passamos em
Cianne. Os que estávamos conscientes, é claro.
Ela suspirou.
- Preciso te contar algo.
Me endireitei na cama.
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- Sim?
- Eu me lembro de algumas coisas dos últimos dez anos. Estive consciente por
alguns momentos, mesmo que vocês não tenham conseguido. Imaginei que fosse
por causa do meu corpo fechado, mas isso só faria sentido se elas não tivessem
conseguido me hipnotizar nem por um instante, então eu acho que o motivo é
outro.
Olhei para Sophie com cuidado e balancei a cabeça. Aquilo confirmava tudo
que eu acreditava sobre aquelas alucinações. Só faltava uma coisa.
- Posso pedir algo? Não é nada simples, então entendo se declinar.
Finalmente ela tirou os olhos da paisagem e me encarou.
- Fale.
- Da próxima vez que uma alucinação vier, quero que se concentre. Não em se
livrar da alucinação, mas em entender o que está vendo e sentindo. Quero que
aceite a alucinação e preste atenção em tudo que vê para que possa me dizer
depois.
Sophie ficou em silêncio pelo que pareceu uma eternidade. Eu não fazia a
mínima ideia do que se passava na cabeça dela. Por fim, concordou.
- Tudo bem, mas tem certeza de que será seguro?
- Se eu estiver certa, sim. – Respondi, cuidadosa – Mas não se preocupe, Anika
e as gêmeas tem se dedicado ao máximo na busca por Adelina.
Ela balançou a cabeça.
- Só me prometa que se algo acontecer comigo, vocês continuarão buscando
por Charlottie. Que se eu morrer, ela será minha substituta no Exército.
- Vire essa boca para lá, Sophie. – Disse, nervosa. Nem cogitava perder Sophie.
– Mas eu prometo. Entendo o quanto isso é importante para você.
Ela sorriu e bocejou e eu disse que a deixaria sozinha para que pudesse dormir
um pouco. Quando voltei para a sala, vi as conversas serem silenciadas por
batidas à porta. Eu nem fazia ideia de quem poderia ser, mas imaginei que não
seria perigo abrir a porta para alguém quando oito vampiras aguardavam do outro
lado.
Fui recebida por uma garota que se parecia muito com Kaylee, exceto pela
pele, que era clara como leite. Seus cabelos escuros e lisos escorriam até a cintura.
Seus olhos eram grandes e curiosos e foram eles que me fizeram reconsiderar a
comparação que fizera. Na verdade, ela se parecia com outras duas pessoas que
eu conhecera: Anika...
- Olá. – Ela disse com um sorriso surpreendentemente brilhante - Fiquei
sabendo que vocês estavam atrás de uma bruxa. Ou mais especificamente, da
minha mãe. Meu nome é Bianka Littig.
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... E Deyah.
16 de janeiro
Diário de Kat
Na primeira vez que vi Bianka, achei que a Morte estava na minha cola outra
vez, me seguindo através de quem eu procurava como fizera com Naomi. Mas
bastaram alguns minutos de conversa para eu me dar conta de que a única força
que Bianka seguia era a sua própria.
- Sei que é bizarro que a filha da mulher que vocês têm procurado há meses
apareça aqui do nada – Ela disse, sentada em nossa sala enquanto sete pares de
olho as observavam -, mas a verdade é que se dependesse de minha mãe, vocês
esperariam para sempre até conseguir o que querem. Ela é meio contra a prática
de magia.
- Não surpreende. – Anika resmungou atraindo as atenções para ela.
Bianka, em especial, se divertiu ao reconhecê-la.
- E você é a irmã mais velha dela, certo? Minha tia que sumiu em 1880. – Disse,
segurando um riso.
Anika não achou a mínima graça.
- Sim, mas nem por isso confio em você. Explique como nos achou.
Bianka suspirou.
- Duvido que vocês acreditem, mas um espírito me disse onde estavam.
Eu fui a única a acreditar.
- Quais? – Perguntei.
- Mamãe guarda bonecas que podem convocar ajudar de algumas de nossas
antepassadas, sabe como é. Aquilo não deveria ser meu até que mamãe morresse,
mas como eu duvido que ela vá me entregar qualquer coisa que seja minha por
direito, eu sempre acabo mexendo nas coisas dela e usando algumas coisas para
treinar a magia. Uma das antepassadas mandou que procurasse vocês e fizesse o
que minha mãe provavelmente se negaria.
Antes que eu pudesse fazer a próxima pergunta, Anika interrompeu.
- Espere, se sua mãe odeia tanto magia. Como diabos você descobriu que é
herdeira?
- Novamente, espíritos.
- Você realmente espera que...
- Ela fala a verdade, Anika. – Interrompi e todas olharam para mim. – Quando
alguém nasce para ser uma grande bruxa, todas as forças cooperam para que ela
seja. Sua família descende de Deyah, e foram todas feitas para serem grandes
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bruxas, lutar contra a magia só atrai espíritos prontos para trazer essas grandes
bruxas para o seu lado.
Bianka concordou, observando tudo com um olhar curioso.
- A questão é uma só – Continuei, olhando bem os olhos de Bianka. – Qual o
truque?
- Truque? – Ela pareceu genuinamente confusa, mas a última coisa que eu faria
era confiar em uma bruxa.
- Você disse que quer nos ajudar. Que os espíritos mandaram nos ajudar. O
que quer em troca?
A inocência naqueles olhos escuros desapareceu.
- Ah, isso. Depende do que vocês precisam que eu faça.
Sorri e me sentei em frente a ela. Comecei a contar tudo que acontecera com
Sophie do início ao fim. Eu podia sentir minhas vampiras tensas e preocupadas
com a minha franqueza com Bianka, mas eu sabia o que estava fazendo. Quando
terminei, Bianka sorriu.
- Só isso?
- Como assim só? – Ellie perguntou, com um tom ofendido.
- É bem fácil, na verdade, creio que já li sobre isso. Só preciso de dois dias.
Mas... – Ela deixou a frase no ar.
- Mas o quê, Bianka? – Perguntei, irritada de certa forma.
Ela entrelaçou os dedos das mãos e me olhou com objetividade.
- Isso é simples demais. Eu tenho certeza de que todas vocês querem respostas
sobre algumas coisas e eu tenho certeza de que posso consegui-las. Então eu quero
fazer uma proposta. – Quase que inconscientemente, todas se aproximaram. –
Posso curar Sophie, se o que ela tem for curável. Não quero nada em troca por
isso, porque sei que ela é parte de um plano de Deyah e eu acredito no que minha
ancestral acreditava.
“Mas entendam, eu só tenho 16 anos. Há pouco que eu sei sobre o mundo e
muito do que conheço está sendo destruído nessa guerra. Eu tenho um
conhecimento surpreendente sobre magia, só porque minha família é muito
antiga, mas não sei tanto assim sobre o resto... Como sobre criaturas do Inferno
como vocês.
“Por isso, proponho um acordo. Cada uma de vocês pode ter uma pergunta
respondida, um feitiço realizado, algum desejo antigo garantido. A única coisa
que peço em troca é um segredo. Mas não um segredo qualquer, um segredo que
as outras também não saibam. Se quiserem, eu mesma posso acessar suas
lembranças e trazer esse segredo a tona. Mas quero que as outras conheçam seus
segredos ao mesmo tempo que eu. Quero tirar alguns esqueletos do armário.”
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A tensão na sala tornou-se palpável. Era uma proposta tentadora, mas ao
mesmo tempo abrir mão de um segredo poderia ser perigoso. Com uma sensação
desconfortável no estômago pensei em quantas coisas meu Exército escondida de
mim. Eu estava disposta a aceitar o acordo.
- Darei os dois dias a vocês para escolherem o que fazer. Nem todas precisam
aceitar e mesmo se apenas uma aceitar, será significativo para mim. Enquanto eu
estiver fora, não alimentem Sophie. O sangue na Alemanha, no momento, é
tudo, menos seguro. – Ela olhou bem para mim ao completar: - Alguma outra
dúvida?
Eu tinha uma.
- Você disse que leu sobre o que está acontecendo com Sophie. Onde?
Ela sorriu, como se a resposta fosse óbvia. E era isso que eu temia.
- No grimório de Deyah.
17 de janeiro
Diário de Kat
Não consigo dormir há duas noites. Não entrei nos quartos para saber, mas
duvido que qualquer uma das outras seis que ouviram a conversa com Bianka
tenha conseguido. Ellie, eu sei, também não conseguiu.
Bianka me intriga. Eu vejo nela todas as qualidades que me conquistavam nas
garotas que transformei, mas ao mesmo tempo eu sei que toda aquela energia se
perderia se ela deixasse de ser bruxa. Sua força estava em carregar a herança de
sua família. Não era como Anika – ou eu – uma bruxa sobrepujada, que precisava
fugir. Ela havia encontrado um jeito de ser a bruxa que estava destinada a ser
apesar de não quererem que ela o fosse.
Quando Sophie acordou ontem de manhã, eu estava sentada à mesa da
cozinha, escrevendo. Ela se sentou ao meu lado e contei a ela tudo sobre Bianka.
Sophie se surpreendeu ao saber tudo que eu contara a essa garota, mas ela
confiava no meu julgamento sobre as pessoas. Quando contei a ela sobre o acordo
que Bianka propusera, eu vi seus olhos brilharem pela primeira vez em muito
tempo.
- Ela pode me ajudar a encontrar Charlottie.
Sorri ao ver que aquilo realmente tirara um peso das suas costas, mas me
lembrei do que pensara sobre Sophie ter mais segredos.
- Sim, mas você precisará revelar algum segredo seu que nós não sabemos.
Ela revirou os olhos.
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- Poderia até pedir para que você escolhesse um. Não sinto que tenho muito a
perder revelando um segredo, Kat. Eu nunca contei alguns porque não gosto de
falar sobre o tempo em que era humana. Mas se for por Lottie, tanto faz.
Nunca fiquei tão satisfeita ao ouvir Sophie. Ela estava tão certa na forma como
agia. Ela era fria, cruel, egoísta. Ao contrário de Kaylee. Quando pensei naquilo
me dei conta de que Sophie ainda não sabia sobre o que acontecera no
aniversário de Ellie. Sophie arregalou os olhos ao ouvir tudo, mas antes que
pudesse dizer qualquer coisa, eles perderam o foco.
Por um momento ela lutou contra, mas com uma respiração funda deixou a
alucinação a dominar. Sua aparência calma fez com que parecesse menos em
meio a uma alucinação e mais como se estivesse tendo uma visão. Parecia estar
sentindo dor, mas lidava com ela.
- Pierre. – Sussurrou.
Então pareceu ter sido arrancada da alucinação e ofegante olhou nos meus
olhos outra vez.
- Você estava certa! – Exclamou, tentando respirar.
- O que você viu?
- Eu... – Tossiu, cansada - Era...
- Sophie...? – Perguntei, mordendo a parte de dentro da bochecha.
- Era o Inferno, Kat. Eu estava no Inferno.
18 de janeiro
Diário de Kat
Bianka chegou ontem à noite com uma mochila cheia nas costas.
- Trouxe o máximo de livros e objetos que pude. – Ela disse enquanto
afastávamos os sofás da sala para nos sentarmos no chão - Acredita que disse para
a minha mãe que ia me encontrar com um garoto e ela ficou mais tranquila do
que se eu tivesse dito que ia usar meus dons para ajudar algumas vampiras?
Pensando bem, eu também ficaria.
Ela riu da própria piada e se sentou no tapete, abrindo a mochila e separando
os livros. Anika, um pouco atônita, foi ajuda-la.
- Você tem irmãs? – Perguntou com uma curiosidade infantil.
Não cheguei a ouvir a resposta, Ellie me puxou para um canto.
- O que você decidiu a respeito da proposta dela?
- Vou aceitar. – Afirmei olhando em seus olhos para tentar adivinhar o motivo
da pergunta - Nunca tive muitos segredos com vocês. O que não sabem não as
afeta de forma alguma. E quanto a você?
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- Ainda não sei. – Ela desviou o olhar – Até mesmo o que mais quero saber
parece intimidante.
- Somos seu clã, Ellie.
Ela fez uma careta.
- Essa palavra pode significar muito para ex-bruxas, mas não para mim, Kat.
Eu nunca tive uma família. Sou leal a vocês porque me apeguei naturalmente,
mas não diria que sou tão ligada ao grupo quanto você.
Ergui a sobrancelha.
- Isso significa que poderia me trair?
- Isso significa que não tenho certeza se estou disposta a deixar minha
armadura cair em frente a todas.
Suspirei.
- Por que você não decide por último? Tenho certeza de que eu e Sophie
seremos as primeiras a abrir mão de nossos segredos por nossas respostas.
Ela concordou com a cabeça.
- Tudo bem.
Quando voltei a prestar atenção na cena principal, todas as vampiras exceto
eu, Ellie e Sophie já estavam sentadas no tapete ouvindo atentas a Bianka, que
espalhava os livros com cuidado.
- Certo. – Disse, me aproximando. – Descobriu o que está acontecendo com
Sophie?
Sophie e eu já sabíamos, mas não custava testá-la.
- Sim. – Ela disse abrindo o livro mais antigo de todos. O grimório de Deyah.
Aproximei-me sendo atraída por aquelas páginas como se elas fossem um imã.
Aquele grimório era uma das maiores preciosidades do mundo atual. Bianka
parou em uma página e eu já estava sentada no tapete com Ellie e Sophie ao meu
lado. O espaço era pequeno para nove pessoas, mas não tínhamos opção. Antes
de ler, Bianka olhou para a janela atrás dela e suspirou.
- Será que vocês podem apagar as luzes? É noite de lua cheia e eu vou me sentir
mais poderosa se só a luz dela me guiar.
Eu estava olhando para o grimório tão obstinadamente que nem percebi quem
se levantou para fazê-lo, mas quando a luz apagou, a luz da lua tomou conta da
sala imediatamente, banhando Bianka e seus livros em especial.
- Vocês me disseram que Sophie esteve em uma discussão com a Morte e
venceu. – Ela começou, lendo o livro - Também disseram que na mesma conversa,
a Morte admitiu, com todas as palavras que Sophie não tinha medo dela, que
não esperava morrer, jamais. Isso aconteceu durante uma Danse Macabre, certo?
Antes da uma da manhã?
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Bianka levantou os olhos e vi, com o canto dos olhos, Sophie concordar com
a cabeça.
- Lamento dizer, Sophie, mas você não pode ser curada. Porque o que você
tem não é nenhuma doença, maldição nem nada do tipo, até porque você não
pode ser amaldiçoada. Na verdade, o que está acontecendo já teria terminado há
um bom tempo se você não lutasse tão obstinadamente contra e se não tivesse o
corpo fechado. A única forma de essas visões acabarem é aceitá-las e logo isso
tudo vai passar.
Nada que nós já não soubéssemos, mas Sophie confirmou que entendia com
a cabeça outra vez.
- Isso não explica porcaria nenhuma! – Miranda disse, um pouco revoltada. –
Diga o que está acontecendo!
Bianka sorriu.
- Eu até posso, mas para vocês entenderem plenamente eu precisaria explicar
muitas coisas que não tenho certeza se Kat quer que saibam.
Eu me sobressaltei com a frase dirigida a mim, mas assim que me dei conta,
apertei os olhos e cruzei os braços. Bianka dissera que queria tirar alguns
esqueletos do armário... Aquele era o maior e mais incriminador de todos. Mas
já estava na hora dele vir à luz.
- Vá em frente.
Ela relaxou os músculos, colocou o livro sobre o colo e estalou os dedos antes
de começar. A luz da lua fazia seus olhos parecerem mais profundos.
- De todos os grimórios que eu já li, o de Deyah é o melhor. Ela era a bruxa
mais detalhista e registrava mais sobre seus trabalhos do que qualquer uma. Ela
não só desenhava feitiços, ela escrevia a história deles em detalhes como se
desejasse mesmo que seus descendentes tivessem aquele conhecimento, nos
mínimos detalhes, em mãos. O que foi uma ótima ideia, já que ela é a responsável
pela criação dos vampiros.
Ela fez uma pausa, como se esperasse que nós nos começássemos a discutir
depois que entendêssemos a gravidade dessa notícia. Mas ficou óbvio que metade
do Exército não acreditava nela e precisava mais do que aquilo para se convencer.
Senti o olhar de Ellie em mim e me virei para olhar para ela. Lembrei do que
disse quando ela pediu a história da criação dos vampiros. “Alguns segredos
nunca deveriam ser revelados”. Não deixa de ser verdade, mas acho que agora é
tarde demais.
- Ela nasceu em uma época em que bruxas tinham que viver quase em
isolamento total ou acabavam presas. – Bianka continuou, olhando para o
grimório como se aquela parte da história estivesse escrita ali - Foi um pouco
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antes de a Igreja decidir que bruxas representavam perigo, menos de um século
antes da Grande Queimada de Verdant. E foi o medo, a tensão em relação às
bruxas, que a fez pesquisar sobre a Morte.
“Deyah passava horas em cemitérios, esperando poder se comunicar com os
corpos ali dentro, entender seus mistérios. Aos poucos, entendeu as leis da
Morte: Os que estão vivos só se comunicam com os que estão vivos e os que estão
mortos só se comunicam com os que estão mortos. A Morte tem controle sobre
os corpos sem vida e os com vida, porque só tem poder sobre o que se pode
destruir... O que deixa a alma fora de seus domínios.
“Foi graças a isso que Deyah teve a ideia que era a mais corajosa e inusitada
que uma bruxa poderia ter: ela criaria corpos indestrutíveis, regidos pela alma,
mas pelo lado de fora, que mantivessem sua consciência, seu livre arbítrio. Que
não pudessem morrer por serem dominados por sua alma imortal, uma força
separada e exclusiva, e não pela Morte. Para isso, ela precisaria mexer com magia
de almas, o que era considerado magia negra, mesmo naquela época.
“Para entender quanto o que Deyah fez era perigoso, é necessário entender
que aquela época tinha clãs tão novos que grimórios sequer existiam. Elas não
tinham nada além do próprio instinto para seguir. E ainda assim os planos de
Deyah deram certo. Ela começou roubando recém-nascidos porque suas almas
ainda eram maleáveis e não estavam totalmente seguras no corpo de seus
hospedeiros. Quando teve seu primeiro sucesso, passou dias saboreando a vitória,
mas precisou destruir todo seu trabalho, pois percebeu que aquele bebê também
jamais envelheceria e de nada tinha serventia um bebê imortal.
“Ainda não estando pronta para tentar aquilo em si própria, começou a atrair
jovens para a sua casa, para fazer o que precisava nelas.” Bianka deslizou o dedo
pelas palavras no grimório, como se lesse pelo toque. “Conseguiu sucesso em pelo
menos 4 de cada 10 pessoas em quem tentava algo. Parece pouco, mas aquilo fez
de Deyah a bruxa mais poderosa de todas, até hoje.
“Quando a média de sucesso aumentou, Deyah recebeu uma visita da Morte,
em uma noite de lua cheia. Ela lhe ordenou que parasse com aquilo ilustrando o
quanto seria perigoso que o ser humano fosse capaz de ter um corpo ser imortal.
Com medo - porque ela tinha medo da Morte, mesmo que jamais admitisse Deyah deixou seus planos de lado... Por um tempo.”
Bianka suspirou quando chegou a esse ponto. Parecia estar triste por saber que
chegara à parte da história onde sua antepassada mais adorada cometia uma série
de erros e perdia o controle do que havia criado.
- Cerca de dois anos depois, Deyah se apaixonou. Casou-se com um homem
que morava em uma vila próxima e o convenceu a morar em isolamento com ela.
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Ela teve três filhas, que foram criadas de forma a se tornarem bruxas poderosas,
mas só uma, Michaella, chegou a idade adulta. Quando isso aconteceu, Deyah
ordenou que ela deixasse a casa dos pais. Sabia que suas outras filhas haviam sido
levadas pela Morte como forma de vingança contra a bruxa que se mostrara mais
esperta do que deveria e não queria que sua linhagem se perdesse por definitivo.
Disse para a filha que se casasse e tivesse muitos herdeiros, voltando apenas
dentro de 30 anos para buscar o que lhe era de direito.
“Um pouco depois disso, seu marido adoeceu. Deyah tinha cerca de 40 anos
na época e já se sentia degradando aos poucos. Morria de medo de morrer, se me
permitem o trocadilho, mas foi o medo de ver o homem que mais amava no
mundo sendo tomado pela força que mais odiava que a levou a loucura de tentar
se comunicar com o Inferno. Quando contou por sonho ao demônio que
convocara o que havia feito, ele pediu alguns dias para deliberar. É claro que o
Inferno já sabia daquilo, porque estava sempre de olho em formas de vencer a
Morte, mas não podia fazer nada a respeito até ser convocado. E foi essa
convocação que mudou tudo.
“Ordenaram a Deyah que destruísse a alma de alguém do condado, pois
precisavam de alguém na Terra para auxiliá-la. A bruxa, em desespero por seu
marido, fez o que podia para conseguir cumprir as ordens. Quando o homem
possuído a veio procurar, ela estava pronta para repetir seus antigos feitos.
“Preciso dar os devidos créditos ao Inferno: Eles aprimoraram o que minha
antepassada criou de formas que ela não poderia. Mas como uma das maiores
forças do universo, eles literalmente não fizeram mais do que a obrigação. O
esquisito é o desespero ter feito tanto com o estado de espírito de Deyah que ela
sequer se perguntou que diabos o Inferno iria querer de volta.
“Quando tudo estava pronto, Deyah pegou seu marido moribundo e fez sua
alma saltar de seu corpo de forma a manter a ligação entre os dois. E foi aí que o
Inferno fez seu grande truque: roubaram a alma do homem, tendo assim o
controle sobre aquele corpo. Foram eles que fizeram com que vampiros
precisassem de sangue. Com a alma presa no Inferno, em agonia, era a única
forma de continuar consciente: roubando, aos poucos, a vida de outros. Também
criaram novas regras a respeito do salto de almas: se alguém bebesse o sangue de
um vampiro, teria a alma saltada, se se envolvesse com magia negra também, se
fosse assombrado por um corpo sem alma, também.
“Tudo que Deyah queria era dar as pessoas a chance de ter o livre arbítrio até
em relação ao seu tempo na terra, mas a Morte estava certa naquele ponto: dar o
controle de sua própria vida e de sua própria morte a cada pessoa traria
problemas demais.
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“Ver a deturpação de sua criação daquele jeito quase matou Deyah de
desgosto. Ver seu amado marido se transformar em monstro quase partiu seu
coração por definitivo, mas por fim, outra coisa a matou...”
- Ele a atacou... E como ela havia se envolvido com magia negra de todas as
formas possíveis, voltou como vampira. – Não percebi que estava interrompendo
porque, na verdade, apenas queria completar a lógica de meus pensamentos.
Todas olharam para mim.
- Isso mesmo. – Bianka sussurrou, completando.
- Kat, você...? – Ellie começou.
Automaticamente me coloquei em defensiva. Nem a deixei completar a frase.
- Sabia disso? É claro que não, meu Deus! Todas vocês leram meu diário.
Sabiam que eu sabia que Deyah havia sido transformada pelo primeiro vampiro,
mas não sabia que ela havia o criado.
Todas congelaram ao ouvir aquilo.
- Você ao menos sabe qual é a missão que Deyah nos entregou? – Anika
perguntou.
- Como você nos envolve em algo assim sem saber onde estamos nos metendo?
– Perguntou uma das gêmeas, mas eu estava confusa demais para saber qual.
- Kat... E se nós acabarmos monstros ainda piores? – Kaylee perguntou.
Bianka soltou um pigarro que silenciou todas.
- Eu não terminei! – Decretou, voltando a atenção a ela. – Eu tenho a resposta
de todas essas perguntas.
Todas se posicionaram, indicando que ela prosseguisse. Senti Sophie tremer
ao meu lado.
- Depois que seu monstro marido foi embora deixando uma Deyah com
sentidos alterados para trás, a ex-bruxa procurou sua filha, que ouviu em choque
tudo que a mãe havia feito. Deyah ensinou tudo que sabia para Michaella de
forma que ela pudesse fazer alguma coisa para mudar o que Deyah havia feito,
mas sua filha não poderia lutar contra o Inferno. Pelo menos não sozinha.
“Por isso ela pediu que você formasse um exército, Kat, no qual estivesse
envolvido um número sagrado e um número maldito, com as vampiras mais
talentosas que você conseguisse entre ex-bruxas e garotas realmente fortes que
fossem ligadas a você pelo sangue. Sei que você escolheu transformar 13 vampiras
de 7 nacionalidades diferentes que provassem seu valor com o passar do tempo.
“A missão é lutar contra o Inferno e retomar o domínio de suas almas, para
que vocês sejam o que Deyah pretendia que fossem. Isso significa imortalidade,
mas nada de sangue. Poderes, sem ninguém para encher o saco.” Ela fez uma
careta “Conhecimento, enquanto quiserem viver. O ‘como’ ainda não pode ser
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revelado. Nem eu sei. Vocês precisam voltar a procurar meu clã quando o
Exército estiver completo e quando vocês confiarem umas nas outras suas vidas
e suas almas.”
Aquilo acalmou o ânimo de todas. Valia a pena lutar por aquilo. Valia muito
a pena. Suspirei quando Sophie colocou as mãos sobre as minhas. O que
sabíamos sobre as alucinações dela colocava aquilo em risco.
- Bem, está bem tarde e minha mãe vai surtar se eu não voltar para casa logo,
então vocês têm mais um dia para escolher o que querem e que segredo
pretendem compartilhar. Se quiserem feitiços poderosos, acendam velas amanhã
antes que o sol se ponha e mantenham as luzes apagadas. Não movam o sofá.
Vou deixar esses livros aqui, porque não acho que minha mãe sentirá falta deles
em casa. Kat, acho que você pode ler o grimório que tanto deseja por enquanto.
Ela se levantou para sair, mas Ellie segurou seu braço.
- Você não disse que diabos está acontecendo com Sophie.
- Ah, é verdade. – Ela olhou para Sophie - Quando a Morte assumiu que
Sophie não tem medo dela, ela se livrou do elo que mantinha com Sophie. Como
ela tem o corpo fechado, o Inferno tem pouco controle sobre ela e sua alma só
está lá porque ela quis assim. Logo, quando a Morte assumiu sua coragem,
assumiu também que Sophie é mais poderosa que ela e por consequência merece
ser imortal sem condições.
“Esse conhecimento libertou a alma de Sophie do Inferno. Tudo que ela tem
sentido nos últimos anos, é apenas sua alma tentando escapar. Mas, enquanto o
corpo não aceitar este retorno, a alma não terá nenhum controle sobre o corpo
e por isso anda vagando no Inferno pelos últimos anos. Sophie é a primeira
vampira que será exatamente o que Deyah criou, livre. Mas não se preocupem,
isso não fará dela menos participante do Exército que o resto de vocês, pelo
contrário, logo ela poderá ser a mais importante das treze”.
20 de janeiro
Diário de Kat
Quando Bianka foi embora o caos se instalou. Todas encheram Sophie das
mais diversas perguntas, mas ela não aguentou responder mais do que três e
voltou para seu quarto para descansar. As mais jovens então começaram a falar
sobre a missão e de forma maravilhada discutiram o assunto por horas. Só Ellie
ficou comigo, deitada no sofá, relaxada, com as pernas sobre as minhas.
- Tomei uma decisão depois de ouvir toda essa história. – Ela me disse, depois
de um tempo de silêncio. – Eu vou fazer isso. Vou abrir mão de um segredo em
busca de uma resposta.
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Eu estava cansada e quase hipnotizada por Ellie. Não tínhamos um tempo
assim desde... Antes de Sophie entrar no grupo.
- E qual a pergunta? – Perguntei.
- Para quê o Inferno me quer. – Ela disse, fechando os olhos.
Quase gemi por ser poupada dos olhos dela.
- E você acha mesmo que Bianka consegue responder essa pergunta?
Ela abriu os olhos e ergueu a sobrancelha.
- Você acha que ela está esperando por perguntas menores que essa?
- Não sei. Bianka é um mistério para mim.
Ellie se sentou, de forma a ficar com o rosto quase colado no meu.
- Um mistério do tipo que te assusta ou mistério do tipo que te fascina?
Revirei os olhos.
- Nem um, nem o outro. Um mistério do tipo do qual eu nunca sei o que
esperar, mas que não pretendo ter em meu Exército porque sei que ela não seria
a mesma se deixasse de ser bruxa.
- Certo.
Ellie se reclinou outra vez e fechou os olhos. Acabamos pegando no sono ali
mesmo, uma de cada lado do sofá. Acordei assim que o sol nasceu, despertada
por um sonho onde Deyah me mandava ler seu grimório de trás para frente, ou
ela me denunciaria para o clã romeno.
Saltei do sofá e peguei o grimório entre os livros espalhados. Fui para o quarto
e me sentei sobre a cama com o livro no colo. Embarquei na leitura e no
desvendar daquelas páginas com tanta intensidade que quando fui distraída pela
entrada de Ellie no quarto percebi que já passara do meio dia.
- Fui acordada por Anika desesperada me perguntando onde você foi parar. –
Ellie disse se sentando na outra cama do quarto.
- Como se fosse a primeira vez que eu desapareço do nada. – Disse sem tirar
os olhos do livro.
- Não sei, mas acho que depois de ontem elas estão preocupadas até com a
própria sombra.
- Acho que também estou. Com minha própria sombra eu não sei, mas tenho
cada vez mais medo de bruxas.
- Medo, Kat?
Levantei os olhos para ver sua careta.
- Medo sim, Ellie. Imagine as coisas que elas podem fazer conosco. Tudo que
eu sabia sobre quem nós somos foi destruído. Por bruxas!
- Certo, faz sentido. Mas ainda assim eu não me importo.
- Eu sei, por isso adoro você.
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Ela jogou uma almofada em mim.
- Nossa! Você está tão sentimental que eu estou começando a detestar Bianka.
– Então se deitou e virou de costas para mim.
Mas não havia nada do seu conhecido gelo em seu ato. Por um momento, eu
tirei os olhos do livro e pensei em como saber a verdade sobre o vampirismo
havia mudado o Exército. Todas estavam extasiadas por descobrir sobre a missão
e ninguém estava pensando com muito cuidado nas consequências. Lutar contra
o Inferno? Quem tinha feito isso além do Céu (que é muito mais poderoso que
todos nós) e sobrevivido para contar história? Eu sei que algumas de nós não
sairão vivas disso tudo.
Voltei à leitura do texto, com Ellie ressonando próxima a mim. Quando
terminei a leitura e Ellie acordou, o sol já havia se posto. Não me surpreendi
quando saí e as velas já estavam acessas por toda a casa. Nem perguntei onde
conseguiram velas. Nos sentamos todas no tapete à espera de Bianka e enquanto
todas conversavam sobre o que iam pedir, eu chamei Sophie.
- E então? Feliz sobre essa história de ter a alma?
- Não sei. Faz muito tempo que eu não sinto nada.
- Deve ser uma sensação estranha. Ter a alma de volta.
- Ainda não tenho toda a minha alma de volta. Só fragmentos. É tudo uma
confusão aqui dentro. E de qualquer forma ela não voltará a estar dentro de mim,
só perdida em algum lugar comandando meu corpo. Nada disso faz sentido.
Tentei animá-la, mas era uma situação estranha.
- Em breve não precisará mais de sangue.
Ela sorriu, olhando para as vampiras mais novas em frente.
- Aposto que Kaylee mataria para estar no meu lugar.
Eu ri do trocadilho e ouvimos as batidas de Bianka na porta. A bruxa entrou
toda feliz na sala. Contou que passara o dia treinando pois a escola onde estudava
não abrira por suspeita de bomba. Isso também era ruim porque sua mãe não a
deixaria sair naquela noite, mas ela aproveitou o toque de recolher e pulou a
janela.
- De qualquer forma, agora estou pronta para responder às suas perguntas. –
Ela se sentou no mesmo lugar onde se sentara ontem – Quem será a primeira?
Todas olharam para Sophie com certa adoração. Ela suspirou.
- Eu.
Os olhos escuros de Bianka faiscaram.
- Certo. Você quer primeiro sua resposta ou revelará primeiro o seu segredo?
Vou logo avisando, seu segredo tem que ser equivalente à dimensão do seu
pedido.
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Todas esperávamos por isso.
- Primeiro meu pedido. – Sophie respondeu, soando cansada. – Preciso que
você ache minha irmã.
- Fácil. – Bianka respondeu, sorrindo. – Sabe do que eu preciso?
Sophie concordou com a cabeça. Bianka pegou a mochila que deixara ao lado
do sofá e tirou um punhal dali de dentro.
- Está purificado. Eu juro.
Sophie revirou os olhos. Como se fizesse diferença. Bianka entregou o punhal
para Sophie e procurou uma página em banco em seu grimório. Quando
encontrou, colocou a frente de Sophie e em meio a um silêncio sepulcral ela
cortou o pulso sobre a página. Depois que o sangue gotejou o suficiente, Sophie
usou o próprio vestido para estancar o sangramento.
- Eu deveria beber o seu sangue para regenerar isso aqui.
- Shhh... – Bianka fez, concentrada no sangue sobre a folha de papel. – Não
recomendo que você se alimente agora. E em breve seu corpo estará se
regenerando sozinho.
Um sussurro de admiração tomou conta da sala, mas foi silenciado quando a
janela da sala bateu com toda força. Nos focamos nas páginas sujas de sangue.
Bianka sussurrou algumas coisas e o sangue trocou de forma. Aos poucos assumiu
a forma de uma casa.
- Gütt Straße, 163. – Ela disse, depois de um tempo. Pegou uma vela para secar
o sangue sobre a folha. Ele serviria de lembrança de um feitiço.
- O QUE? – Sophie quase pulou.
- Ela está em Berlim. – Bianka respondeu, sem olhar para ela - Gütt Straße,
163.
- Quais as chances...? – Sophie estava maravilhada, chocada ou amedrontada.
No escuro, eu não saberia dizer.
- Só há alguns detalhes: Não há como saber se ela está viva ou não. E eu
realmente não iria lá esta noite, ou sozinha. – Ela terminou de secar o sangue e
olhou para Sophie. – Agora, seu segredo.
Sophie suspirou, ainda em choque.
- Eu odiava vampiros porque... Charlottie matou meu namorado de infância e
eu a vi fazendo isso. – Ela conta isso como se fosse a coisa mais estúpida do
mundo, mas nenhuma de nós ri. Faz todo sentido e é um segredo equiparável ao
pedido que fizera.
- Certo. – Disse, Bianka franzindo as sobrancelhas. – Quem será a próxima?
Ellie olhou para mim, mas as mais novas tomaram a dianteira. Nenhuma das
perguntas delas foi grande. As gêmeas pediram juntas para saber o que acontecera
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com seus pais e contaram que haviam transformado uma garota no caminho para
o Japão, só para experimentar, e não sabiam o que havia acontecido com ela.
Naomi pediu para saber quais eram os planos de sua mãe para ela e Bianka
respondeu que tia Juliette não planejava nada além de que ela retomasse o clã
que acabara com a minha morte. Frustrada, Naomi contou em quem dera seu
primeiro beijo o que definitivamente é constrangedor demais para ser registrado
aqui. Kaylee e Anika optaram por não pedir nada, o que me surpreendeu, pelo
menos em relação a Anika.
Ellie resolveu que iria antes de mim.
- Quero saber o que o Inferno quer comigo.
Bianka ergueu a sobrancelha.
- Isso vai exigir um segredo cabeludo.
Ellie bufou.
- Eu tenho vários.
- Certo. Talvez eu precise me comunicar com alguém. Alguém importante.
Pierre?
O nome atingiu cada uma de uma forma diferente. Eu olhei para Sophie
lembrando agora que foi o nome de Pierre que ela sussurrara quando se deu
conta de que estava se comunicando com sua alma pela primeira vez. Anika,
Naomi e as gêmeas se aproximaram do centro, querendo acompanhar cada parte.
Kaylee olhou para Ellie, que por sua vez não se abalou.
- O que for necessário. Mas boa sorte, com aquele imbecil.
- E eu achando que não encontraria mãe mais fria que a minha. – Bianka disse,
pegando um diário e suspirando. – Certo. Preciso de seu sangue.
- Só se tiver o seu de volta.
- Se você se negar a me ajudar eu não poderei ajudar você, Ellie.
- A descendente de Deyah precisa de ajuda para se comunicar com o Inferno??
- Sem usar magia negra, sim.
O duelo de palavras geladas fazia nossas cabeças virarem como se estivéssemos
assistindo um jogo. Ellie e Bianka se encararam por um momento, até que Ellie
esticou o pulso e suspirou.
- À vontade.
O corte de Bianka foi limpo e preciso. O sangue de Ellie respingou no tapete
da sala, mas logo estava no ar, girando com cuidado sobre a chama de uma velha.
A chama de expandiu e iluminou toda sala, exceto Bianka, que continuava
protegida sob a luz da lua. Ela sorriu quando conseguiu o que queria.
- Para dizer a resposta, preciso contar alguns de seus segredos, então serei justa
e não pedirei que me conte mais nada. Certo?
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Ellie concordou sem hesitar.
- Quando você estava grávida, cada sangramento a carregava para o Inferno.
Seu corpo não resistiria àquele vai e vem de alma, mas aquilo só tornou sua alma
ainda mais poderosa. No final, ela conseguia ver além da tortura, além da dor.
Você sabe de algo, Ellie, algo que nem sabe que é importante, mas que tem
guardado todos esses anos. Além disso, sua madrinha lhe disse uma coisa que
você guardou dentro de você e depois testou, para descobrir que ela estava certa.
Para ser sincera, não tenho certeza de porque você ainda não foi destruída. ” Sua
voz mudou de tom, se tornando mais grave “Você conhece a saída do Inferno,
Eleanor Pleurer. Você é a chave. E por isso eles a temem ainda mais que temeram
Deyah ou que temem Sophie.”
Sorri por dentro. Aquilo não respondia nada para nenhuma de nós, mas
respondia tudo para Ellie. Me perguntei porque Bianka, que dizia que estava para
tirar alguns esqueletos do armário, resolvera deixar os segredos de Ellie sob uma
densa névoa. Me perguntei o que Ellie escondia.
30 de janeiro
Diário de Kat
Pedi para Bianka que me desse mais tempo para escolher uma pergunta e ela
me deu mais 24 horas. Na manhã seguinte fomos acordadas por Sophie, que
implorou que fossemos atrás de Charlottie antes que a localização mudasse. Mas
antes que conseguíssemos sair um novo bombardeio começou. Passamos o resto
do dia presas em casa, sem melhora nenhuma nos bombardeios. Quando
terminou, mandamos Anika e Kaylee pela cidade, para fazer um reconhecimento
geral das condições. Resolvemos que iríamos embora de Berlim logo depois do
encontro com Charlottie.
Quando Anika e Kaylee chegaram, tinham uma novidade preocupante:
- Bianka morreu. – Anika disse, cansada – Atingiram a escola dela essa manhã
e todas as crianças morreram. Tanto talento, destruído por uma guerra idiota.
- Eu não ouvi se ela tinha irmãs. – Eu disse, como se a continuação do clã de
Deyah fosse minha única preocupação.
- Tinha. – Anika respondeu. – Três. E as treinava, sem que sua mãe soubesse,
é claro.
- Precisamos dar continuidade a história de Bianka e deixar esses grimórios
com suas irmãs.
- É claro. – Kaylee respondeu, pesarosa de certa forma. Aquilo me daria nos
nervos, se tivesse algum.
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Passamos o dia seguinte organizando tudo que tínhamos, para ver o que
deixaríamos para trás e fossemos buscar Charlottie. Sophie estava mais ansiosa
do que poderia suportar e ainda não entendo porque não fui alcançar a irmã sem
nós. Quando, finalmente, terminamos tudo e fomos atrás dela, fomos
surpreendidas pela improbabilidade de encontrar outra vampira talentosa na
mesma família, mesmo sendo criada em condições tão diferentes.
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Capítulo 7

Acordei com um gotejar insistente na cabeça. Isso me distraiu por um instante
e, incialmente, não pensei em abrir os olhos. Lembrei que quando eu morri
estava chovendo muito e... Espera, quando eu o quê?
Abri os olhos quando me dei conta do que havia acontecido. O gotejar atingiu
meus olhos diretamente. Praguejei ao me sentar e esfregar os olhos para limpálos. O liquido que respingara neles era quente e metálico. Sangue. Por algum
motivo eu parecia saber disso antes mesmo de olhar.
Suspirei. O cheiro de sangue me distraía, mas eu tentava ser prática. Eu havia
morrido. Estava certa de que havia morrido. Então como era possível que eu
ainda estivesse ali? Em casa? Será que eu sempre estive no inferno? Até que faria
sentido.
Eu estava sentada no chão duro, encarando minhas calças sujas de sangue e
meus dedos machucados. Percebi naquele momento que não tinha visto de onde
vinha o sangue que pingara em meus olhos.
Levantei a cabeça e dei de cara com um furo no forro que respingava sangue
sem parar. Engoli em seco. Isso só podia significar que mais gente morrera
comigo.
Consegui me lembrar aos poucos do que acontecera naquela tarde. A invasão
da polícia, os tiros, a sensação de que meu corpo estava pesado demais para
minha alma... E estava chovendo, chovendo muito.
Mas ali estava eu outra vez.
Vivíssima.
Ou pelo menos parecia estar.
Antes que eu pudesse me perguntar pela milionésima vez que diabos estava
acontecendo, alguém colocou a cabeça pela fresta da janela, atraindo minha
atenção. Olhos verde-escuro me encararam, curiosos. Então a garotinha pôs seu
corpo para dentro.
- Ah, você acordou. Pensei que eu fosse ter que levar um corpo lá para fora.
Odeio quando destroem o coração, demora tanto.
Levantei a mão para pedir que ela se calasse. Se eu deixasse ela falaria para
sempre.
- Kat, de que diabos você está falando?
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- Certo. – Ela balançou o corpo para frente e para trás, como se precisasse
aliviar a tensão. – Você é uma vampira agora. Mas eu fiz isso para salvar sua vida,
então, por favor, não fique brava.
Ergui a sobrancelha, achando que ela estava maluca.
- O que?
- Isso mesmo que você ouviu. Eu sou uma vampira e transformei você em uma.
Ora, vamos, você desconfiava.
- Eu desconfiava de qualquer coisa, eu não sabia nada sobre você.
- Bem, agora você sabe. E precisa saber sobre mais algumas coisas. Eu tinha
prometido ao Exército que não transformaria ninguém por impulso e também
não queria transformar ninguém sem que antes ela soubesse onde poderia se
meter, mas eu não contava com uma invasão da polícia russa à sua casa. Nem
com o seu assassinato antes da hora... Deyah me disse que eu saberia quando
alguém tivesse sido feita para o Exército e eu sei que você foi, Tatiana, eu sei.
O desespero e a falação dela me fizeram bufar.
- Meu Deus, Kat, calma. Me explique tudo. Depois se desespere.
Ela sorriu.
- Certo, por que não faço isso no caminho até a minha casa? Preciso apresentar
mais algumas pessoas a você.

As Crônicas de Kat:
My wild heart bleeds
with yours
O encontro com Bianka trouxe novas perspectivas ao Exército, agora com mais
uma vampira - que aceitara entrar e fora aceita quase sem hesitações. Todas
estavam dispostas a fazer o possível e o impossível para que o plano de Deyah
desse certo e resolveram que depois que tudo estivesse normalizado em relação à
alma de Sophie, iriam viajar pelo mundo todo procurando pelas vampiras certas.
Quando foram embora de Berlim, o primeiro diário de Kat, que havia sido
atualizado quase sem interrupções por duas semanas, já não tinha nenhuma
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página em branco. Kat passou alguns anos sem fazer anotações e só voltou a
escrever quando Ellie lhe deu um diário novo de presente de Natal.
Genebra, Suíça
27 de dezembro de 1942
Novo diário de Kat
Há males que vem para o bem. Eu realmente não sei de onde essa frase surgiu.
Estávamos em uma sala lotada de homens feridos. Era um hospital
improvisado na Suíça que fora criado às pressas para receber feridos da Segunda
Guerra. Havíamos ido para a Suíça justamente para escapar da guerra por alguns
anos.
As gêmeas ensinavam Anika e Naomi a fazer malabarismos com bisturis. Ellie,
Sophie, Charlottie e eu estávamos sentadas no chão ao lado de uma maca vazia,
conversando sobre o passado de Charlottie. Kaylee não era vista em lugar
nenhum, mas nenhuma de nós parecia se importar.
Kaylee evoluiu bastante depois do primeiro ano de transformação. Na verdade,
eu acho que as vampiras de Ellie (Anika e as gêmeas) a convenceram de que todo
o sangue que ela beberia e todas as pessoas que ela mataria seriam para o bem
maior, para a salvação de todos os vampiros ou algo do tipo. Elas sabem ser
convincentes quando querem.
- Uma das minhas coisas favoritas era passar algum tempo em uma cidade
agindo como uma moradora normal. – Charlottie dizia sorrindo, enquanto
Sophie fazia uma trança complicada em seu cabelo – Eu hipnotizava alguém a
acreditar que era meu pai ou mãe e o levava para uma cidade nova. Fazia com
que a cidade toda me conhecesse, causava pânico por algumas semanas e depois
matava todos é claro. Acho que fiz isso quatro vezes em um espaço de 10 anos.
Foi interessante.
Esse relato me fez pensar em como minha vida seria se eu não tivesse sido
forçada a ir para Paris e encontrado Ellie - esse encontro foi direta ou
indiretamente responsável por todas as coisas que aconteceram depois.
Provavelmente eu ainda estaria em algum lugar da Ucrânia com alguns amigos
destruindo vilas e matando pessoas. Minha mãe ainda estaria viva. Eu seria uma
vampira normal. Fiz uma careta. Estava mais do que satisfeita com o destino que
levei.
Sophie terminou a trança de Charlottie e se levantou para esticar as pernas.
Eu prestei atenção em seus movimentos, quase surpresa em perceber que ela não
parecia tão diferente do que sempre fora. Depois que começou a aceitar as, assim
chamadas, alucinações, levou menos de dois anos para que a alma de Sophie
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voltasse ao controle de seu corpo. Tecnicamente ela sempre esteve no controle,
mas agora não estava mais em agonia no Inferno. E também não está em seu
corpo. É complicado entende ou explicar, mas ela está em algum lugar por aí,
controlando o corpo de longe e deixando-o indestrutível.
Sophie não mudou muito depois de ter a alma de volta, exceto por duas razões:
agora ela sente e não precisa mais de sangue ou qualquer outro tipo de nutrição.
Sentir não fez dela sentimental. E não precisar de sangue não fez dela menos
cruel. Sophie passou por muita coisa, em vida e depois dela e optou por não ser
frágil e a lutar pelo que acha ser correto. É uma das meninas de quem eu mais
tenho orgulho, junto com Ellie.
E falando em Ellie, ela é a causadora de um mal completamente sem sentido.
Quando saímos do hospital onde nos alimentamos, e íamos até o acampamento
achar algum lugar para dormir, ela me puxou pelo braço para que eu andasse
atrás do resto do grupo animado.
- Eu acho que você já sabe, mas não custa nada confirmar seus temores. Eu fui
responsável pela morte de Bianka.
Suspirei. É claro que eu sabia.
- Posso ao menos saber por quê?
- Não, você sabe que não. – Ela mordeu o lábio inferior - Mas é só isso? Não
está brava por eu ter feito algo totalmente egoísta e contra o bem maior?
Torci a boca.
- Acho que você está passando muito tempo com Annie e as gêmeas, Ellie. Eu
não me importo com o bem maior. Só quero fazer isso tudo porque quero ser
um dos seres mais poderosos do mundo. Mas eu detesto quando conhecimento
é jogado fora por nada. Bianka repassaria uma espécie de conhecimento para suas
descentes que nenhum clã nesse mundo teria. E eu valorizava Deyah o suficiente
para querer um futuro assim para os descendentes dela, mesmo que o bem maior
não fosse alcançado. Tudo que eu queria saber é: Valeu a pena? Matar Bianka foi
realmente a única solução lógica?
Ellie tirou os olhos azuis de mim.
- Saber demais também é perigoso, Kat.
1º de janeiro de 1943
Diário de Kat
- Às vezes eu acho que essa guerra vai durar para sempre. – Naomi disse,
suspirando. – E se não durar, uma próxima virá e outra e outra e mais outra até
o mundo acabar.
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Ela estava deitada no chão com os pés na parede, a luz fraca do sol coberto por
nuvens entrando pela janela acima de suas pernas. Todas nós estávamos de calças
e com mais casacos do que jamais usáramos antes. Era o inverno na Suíça,
implacável.
- Não sei por que vocês detestam tanto a guerra. – Charlottie disse
embaralhando cartas para ensinar às garotas alguns jogos - Banhos de sangue são
sempre interessantes.
- Correr o risco de ter a cabeça explodida mesmo dentro de casa. Sentir esse
cheiro de morte e de doença em todo canto tendo faro apurado. Saber que
milhões de pessoas que poderiam ser ótimas vampiras estão morrendo. Isso não
tem nada de interessante.- Rebati, lendo um livro próxima a lareira.
Quando saímos de Berlim, fomos para a Áustria. A cabana em Graz era o
melhor lugar para que Sophie descansasse enquanto sua alma voltava. Passamos
esses quase dois anos lá. Aproveitei esse tempo para mostrar a Naomi o legado
de nossa família e de forma surpreendente até para mim, disse a ela que podia
usar qualquer coisa ali a seu bel-prazer. Ela ficou satisfeita em ler o máximo
daquilo.
Kaylee e Ellie estavam mais do que satisfeitas em ficar reclusas na cabana por
aquele período. Passavam dias cuidando dos jardins. Fizeram um novo guardaroupa inteiro para todas as nove, já que vivíamos nos desfazendo dos nossos.
Charlottie passava o tempo todo com a irmã. As duas tinham muito a colocar em
dia e Sophie às vezes ficava tão fraca que precisava do humor ácido de Charlottie
para fazê-la rir. Enquanto isso, Anika e as gêmeas – que naquela época ganharam
o título de “vampiras de Ellie” já que as “três mais novas” não fazia mais sentido
– serviam de leva e traz para as notícias de Viena sobre a guerra. Elas viajavam de
trem uma vez por mês e passavam uma semana na cidade. Quando a guerra
acabou, a Áustria se tornou república e a família real foi exilada, Anika se recusou
a voltar a capital por meses. Só voltou a Viena quando as gêmeas convenceram
Kaylee a se esbaldar em um pouco de sangue.
Ao fim de 1920 nós já estávamos com tudo organizado e prontas para viajar
pelo mundo a procura de vampiras em potencial, começando pela Europa, é
claro. O problema: A Europa não estava pronta para nós. Ou para qualquer outra
coisa. A guerra destruíra grande parte do território do país. Riqueza era algo raro,
quase impossível de se encontrar naqueles dias. O valor de todo dinheiro
europeu entrara em queda, ou melhor, em depressão, com uma rapidez
vertiginosa.
Passamos alguns anos pulando entre um país e outro, procurando alguém ou
alguma coisa que valesse a pena. Já havíamos rodado mais de metade da Europa
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quando 1934 chegou e as meninas resolveram que com outra guerra se
aproximando (o que já era óbvio) era melhor parar um pouco e tirar aquele ano
para comemorar meu aniversário de 100 anos.
A ideia era bater o recorde de assassinatos que tínhamos cometido. Nenhuma
de nós sabia o número exato de pessoas que havíamos matado – exceto Anika
que nunca parou de contar – então acabamos matando enlouquecidamente por
dias. Eu achava aquilo contra os princípios nos quais Deyah havia criado os
vampiros e o que queria que nós fizéssemos, mas concordei com a ideia maluca
pelo número de lembranças agradáveis dos meus primeiros anos que aquilo me
trazia. E concordei que fazer 100 anos com rosto de 10 e corpo de 14 é uma
ocasião especial demais para não ser comemorada. Por isso, 34 foi um ano
completamente perdido. Apenas depois dele voltamos a andar por países
passando um determinado período de tempo em cada cidade para ver se
encontrávamos alguém que servisse para nossos ideais.
Em 39, a Segunda Guerra explodiu. Viemos então para a Suíça que não luta
em uma guerra desde antes de eu nascer. Deveria ser um lugar seguro.
23 de fevereiro
Diário de Kat
A última coisa que eu esperava, aconteceu.
Ellie agora está trabalhando como voluntária no hospital da Cruz Vermelha.
Eles têm convocado todas as mulheres mais ou menos da idade em que ela foi
transformada. Nós tínhamos como nos esconder disso, até porque Sophie e
Kaylee conseguiram, mas Ellie resolveu que queria trabalhar por um tempo só
para sair do ócio e descobrir novidades sobre a guerra. Ontem, depois do seu
terceiro dia de trabalho, ela voltou para o nosso apartamento trazendo pela gola
da camisa um homem que arfava de dor.
As outras oito de nós estávamos sentadas no tapete da sala, como sempre,
próximas a lareira, conversando. Ellie atirou o corpo entre nós e um gemido
escapou dos lábios dele, denunciando sua vida.
- Ellie, mas que m...? – Me interrompi quando o homem levantou o rosto e
focou os olhos nos meus.
Eu e Sophie ofegamos ao mesmo tempo.
- PIERRE??
Todas nós nos levantamos. Um lampejo de vida passou por seus olhos, mas
logo em seguida ele os fechou, desmaiando.
- Ele mesmo! – Ellie grunhiu com o rosto ainda mais duro do que o normal Esse... Esse...
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Não conseguiu completar a frase de tão transtornada que estava. Olhei para
Sophie, que estava tão preocupada quanto eu. As outras seis nos encaravam com
expectativa, esperando uma explicação. Delas, Anika era a única que realmente
entendia nossa tensão.
- Sophie, leve-o para o quarto. – Eu disse, tentando ser razoável. – Nós três
precisamos arrancar algumas informações dele e depois decidir seu fim. E quero
Annie conosco também. Ellie, você precisa explicar exatamente como o
encontrou.
Sophie suspirou e puxou o corpo desmaiado de Pierre, pela gola da camisa
surrada, como Ellie fizera. Nem pensei em dizer para ela não fazer isso. Nós três
tínhamos o direito de torturar Pierre o quanto quiséssemos.
Ellie se sentou e nos encarou. Nós continuamos de pé.
- Esta tarde um caminhão cheio de soltados alemães feridos chegou ao hospital.
- Começou - Foi um caos porque todos pareciam gemer juntos em uma sinfonia
desafinada. Também havia aquele cheiro de sangue fresco em todos os lugares o
que me deixava desconcentrada. Resolvi que não aguentaria ficar mais um
minuto naquele lugar e me dirigi até a saída, camuflada pelo caos.
“Foi quando ouvi meu nome dito em meio a uma tosse alta. Me virei por
reflexo. Os olhos dele chamaram minha atenção mesmo em meio a sala
bagunçada. Claro que chamaram, meu Deus, com aquele brilho doentio, é claro
que chamaram.” Ellie suspirou e colocou o rosto entre as mãos. “O que ele está
fazendo aqui? Por que ele foi surgir justo agora?”
A essa altura Sophie já havia voltado e olhava em silêncio para Ellie. Nós duas
estávamos surpresas. A Ellie de sempre teria matado ou pelo menos tentado
matar Pierre sem nem pensar duas vezes. Pensar nisso me atentou para os motivos
de Ellie. Andei até ela e parei à sua frente com as mãos sobre seus joelhos.
- Você precisa descansar. – Disse, olhando em seus olhos, quando ela tirou as
mãos do rosto. – Precisa de um banho quente, relaxar e não pensar nisso até de
manhã. A volta de Pierre causava mais efeitos em você do que em qualquer uma
de nós. Precisaremos de você acordada e bem quando formos tratar de Pierre.
Quando Ellie, em seu habitual silêncio frio, concordou e saiu da sala, eu pedi
que Sophie e Anika ficassem para trás para conversar comigo e mandei todas as
outras para a cama.
- O que vocês acham? – Perguntei, me sentando no braço do sofá.
- Eu acho extremamente bizarro um demônio lutando no exército alemão. –
Anika disse, sendo óbvia.
Sophie sorriu.
- Ele é só meio demônio e, se você pensar, até que faz sentido.
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- Não foi isso que eu quis dizer. – Reclamei, impaciente.
Elas se entreolharam antes de voltar a falar comigo.
- Bem, eu duvido muito que ele estivesse procurando por nós. – Anika disse,
séria - Ele apenas deu azar de se machucar e ir parar no hospital em que Ellie
estava trabalhando. A questão é só uma: Ele não se regenera? Por que está tão
machucado?
- É, foi o que eu pensei também. – Sophie completou. – Ele tinha muitos
ferimentos superficiais que se curariam muito fácil. Só se...
Ela parou no meio da frase, aparentando pensar.
- Se...? – Perguntei, pedindo a conclusão.
- Se ele estivesse em uma explosão ele provavelmente estaria cheio de
ferimentos internos. – Sophie colocou, cuidadosa - Esses levam mais tempo para
curar e provavelmente quando aconteceu, ele estaria fraco demais para evitar ser
carregado para o hospital. Se ele tivesse tomado banho, comido e sido bem
cuidado no hospital provavelmente ele já estaria curado e pronto para a outra,
mas chamar o nome Ellie foi o maior erro dele.
- Faz sentido. – Concordei, com um suspiro. – O que faremos com ele?
Elas ficaram em silêncio. Eu também não fazia ideia do que faria.
- Não sabemos quão forte ele está. – Eu disse em voz alta para organizar meus
pensamentos – Também não sabemos se seria possível mata-lo ou tortura-lo sem
ter a fúria do Inferno virada contra nós. Todas nós temos nossa alma no inferno
o que significa que ela provavelmente pode ser destruída em um piscar de olhos.
Quer dizer, todas nós, menos uma.
Sophie sorriu, mostrando que entendia.
25 de fevereiro
Diário de Kat
Resolvemos que alguém ficaria em guarda no quarto de Pierre e chamaria as
outras quando ele acordasse ou fizesse algo. Anika aceitou o papel, dizendo que
queria terminar o livro que estava lendo. Eu e Sophie fomos dormir.
Acordei com o barulho da cozinha sendo revirada, com panelas caindo e
armários sendo abertos e fechados violentamente. Levantei da cama que dividia
com as gêmeas e Ellie – o número de camas na casa fazia com que as camas de
casal precisassem ser divididas. No corredor, encontrei Anika dormindo sobre o
livro, o que não foi nada surpreendente. Corri até a cozinha e encontrei, é claro,
a cabeça de Pierre enfiada dentro de um armário.
- Que diabos você pensa que está fazendo? – Gritei, entrando na cozinha.
Ele tirou a cara do armário e sorriu, com ironia.
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- Procurando comida. – Respondeu. Sua voz estava mais grossa e séria - Mas é
claro que aqui não tem.
- Comida virou artigo de luxo durante a guerra, Pierre. Definitivamente não
compensa ter comida em casa quando não se consome isso.
- Nem Sophie?
Ergui a sobrancelha.
- Como você...? – Comecei, depois balancei a cabeça – Ah, não importa. Sim,
nem Sophie. Sophie não precisa de nada para continuar vivendo.
Um brilho provocante passou por seus olhos.
- A menos que alguém roube a alma dela de volta, naturalmente.
Revirei os olhos.
- Boa tentativa. Por ter o corpo fechado a alma de Sophie só escapa do controle
dela por livre e espontânea vontade. E nem sonhe em ameaçá-la em minha frente.
– Me aproximei dele. – Até porque você tem várias coisas importantes para se
preocupar no momento.
- Como o quê, por exemplo?
- O fato de você estar sendo mantido como prisioneiro em uma casa com nove
vampiras loucas para se livrarem de você assim que arrancarmos todas as
informações que precisamos.
Eu estava parada na frente dele. Ele é um pouco mais de 20 centímetros mais
alto que eu.
- Nove? – Ele disse abaixando o tom de voz - Isso é surpreendente, anjo.
Realmente surpreendente. Mas eu sei que vocês não sabem como me matar.
Dei de ombros.
- Para tudo se dá um jeito. Além disso, matar não é a pior coisa que se pode
fazer com alguém. Pergunte para Kaylee, nossa especialista em torturas.
- A de Cianne?? Aliás, que derrota aquela hein, Kat? Como foi passar 17 anos
presa, 10 deles desacordada?
- Não é da sua conta. E como foi para você? Fugir da única família que você
conhecia e acabar quebrando a cara ao se dar conta de que não existe essa história
de Príncipe do Inferno?
Ele bufou.
- A monarquia está fora de moda mesmo. Existem coisas mais importantes que
você pode ser do que príncipe.
Ouvimos um pigarro que quebrou a tensão com que conversávamos. Sophie
e Ellie aguardavam, de braço cruzados na soleira da porta da cozinha.
- Olá, Sophie. – Pierre disse, dando mais intensidade a seu sorriso sedutor. –
Mamãe.
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Ellie grunhiu e eu me juntei a elas.
- Então - Ele disse, nos observando enquanto ficávamos em silêncio - Onde
está aquela especialista em torturas que você citou, Kat?
Antes que eu pudesse responder, Sophie andou até ele. Pierre a encarou, se
perguntando que diabos ela estava fazendo. Sem expressão, ela tocou a testa dele.
Ele começou a berrar imediatamente. O cheiro de carne queimada tomou conta
da cozinha enquanto ele se abaixava gradativamente e caia no chão. Eu e Ellie
nos entreolhamos e notei que ela tentava segurar um sorriso.
- Não ouse falar conosco como se você fosse igual a nós. - Sophie disse,
deixando o dedo onde estava até que ele terminasse de cair - E não venha com
perguntas agora. O seu destino está em nossas mãos e é bom que saiba disso. Se
resolver cooperar conosco, ótimo, nós podemos facilitar as coisas para você. Se
não, nós faremos o que for necessário com você e a culpa por sua dor vai ter sido
apenas sua.
Ele rosnou com a mão na testa e não respondeu.
- Levante. – Sophie ordenou. – E vá até a sala. Permaneça sentado no sofá,
enquanto acordamos as meninas. Você responderá todas as nossas perguntas, de
uma forma ou de outra. Se você agradar todas as nove de nós o suficiente, talvez
você coma hoje, caso contrário, veremos.
Ele rosnou de novo e se levantou fazendo o que Sophie havia mandado. Pedi
que Ellie ficasse para trás vigiando ele e fui com Sophie acordar as meninas.
- Como você sabia que podia fazer aquilo? – Perguntei quando as gêmeas se
sentaram, esfregando os olhos.
- Não sabia. Foi apenas uma intuição. – Sophie respondeu, sorrindo com
crueldade. Suas presas ainda estavam ali, mesmo que não tivessem mais utilidade.
– Perdi a chance de tentar ontem quando o segurei pela camisa. Hoje eu resolvi
que não tinha nada a perder e estava certa. Acho que agora entendemos porque
o Inferno nos mantem em guarda. A verdade sobre nós é muito perigosa para
eles.
Concordei com a cabeça, mas completei:
- E talvez para nós também.
Acordamos Anika que pediu desculpa um milhão de vezes por ter dormido,
mesmo eu tendo dito que estava tudo bem. As meninas pediram um momento
para se lavarem e se arrumarem. Eu, Sophie e Ellie que resolvemos que isso não
valia a pena, ficamos na sala observando um Pierre de expressão taciturna.
Repassei mentalmente várias vezes as perguntas que faria para ele. Aos poucos a
sala foi enchendo e quando a última de nós – Kaylee – se sentou no tapete,
Sophie explicou tudo que havia acontecido aquela manhã.
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- Agora, naturalmente, vamos nos organizar para esse interrogatório. – Ela
anunciou, quando terminou. Pierre revirou os olhos achando aquilo tudo
dramático. Sophie lançou a ele um olhar cruel que o fez balançar a cabeça. – Kat,
eu e Ellie faremos as perguntas. Pierre tem que responder a verdade e fazer o
máximo possível para prová-la. Vocês o observam e decidem se acham que ele
disse a verdade ou não. Se tiverem alguma pergunta, basta levantar a mão. Caso
haja uma discussão em relação a sinceridade dele, a mediadora será Anika, já que
ela foi a única a ter uma chance de observar Pierre enquanto bruxa. Alguma
dúvida ou opinião? - Todas ficamos em silêncio, aprovando tudo. Sophie é
esperta, especialmente em relação a Pierre. – Certo. Ellie? Imagino que queira
começar.
Ellie concordou com a cabeça. Pierre levantou os olhos para ela e eles pareciam
esperando por algum tipo de piedade. Ele definitivamente estava fora havia
tempo demais.
- Eu quero voltar ao início. - Ellie começou - Eu poderia fazer milhares de
perguntas, mas nenhuma delas importaria de verdade. Quando começaram a
falar com você?
Pierre suspirou, como se esperasse por aquilo.
- Quando fomos para Verdant. Na verdade, depois que tentei atacar Sophie e
não consegui. Falaram comigo por sonho e foi quando a sementinha de discórdia
foi plantada. Perguntaram se eu queria mesmo ser comandado e sobrepujado por
um bando de vampiras, sabendo que eu era superior a elas. Eu era jovem demais
e adorava Kat demais para poder entender o que queriam dizer.
- Mas depois mudou de ideia... – Eu disse.
- A culpa toda foi de Deyah. O Inferno não ficou nada feliz em saber que ela
estava se aliando à Morte, a força que ela mais odiava, para poder desfazer o que
eles haviam feito. Entendam, o Inferno considera os vampiros um dos seus
maiores trunfos e se a Morte pudesse devolver a Deyah algum tipo de poder que
tirasse esse trunfo deles, seria um problemão. E eles sabiam que o ódio dela pela
Morte era tão profundo que só poderia ser algo desse tamanho para convencê-la
a uma associação.
“Então ordenaram que eu matasse Deyah. Por algum motivo, eu não quis fazer
isso. Até que fiquei sabendo que o Exército” Ele colocou desprezo na palavra “Só
poderia ser formado por mulheres. Então a matei. Não sem que antes Kat já
tivesse aceito a missão e o plano de Deyah para que transformasse uma
descendente dela. Foi quando o Inferno mandou que eu matasse Ellie. O que eu
não fiz e nem vou fazer.”
- E por quê? – Ellie perguntou, os olhos deixando a sala ainda mais fria.
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- Eu sei que vocês me consideram um traidor nojento e maldito, mas não é
isso que eu sou. - Pierre quase cuspiu. – Eu não vou matar você, Ellie, porque
minha lealdade está em você quase tanto quanto está no Inferno.
- Interessante esse seu uso do “quase”. – Ela cuspiu de volta, nada convencida
pelo discurso.
Pigarrei.
- Continue, Pierre. – Ordenei.
- Fomos para Viena e eu aceitei aquele plano imbecil de Kat. Claro, que era só
um teste da minha fidelidade, ao mesmo tempo que testava se Anika era
realmente poderosa. Ela era poderosa, mas eu não era fiel. Pelo menos não fiel o
suficiente. Não ia ser feito de joguete nem de arma por Kat. Era melhor aceitar
meu lado demônio. Antes é claro, eu deixei uma mensagem: Sabia que o segredo
de Ellie também afetava a Morte e, ao mesmo tempo, que ela seria um sacrifício
real para Kat. Eu conheço o relacionamento das duas melhor que ninguém. Por
isso contei quem Kat devia sacrificar. Eu não mataria Ellie, mas isso não significa
que outra pessoa não faria. Claramente, ninguém o fez.
Um burburinho se instalou enquanto as meninas decidiam se ele dizia a
verdade ou não. Só eu permaneci olhando para Pierre. Ele notou meu olhar e
sorriu torto. Eu não estava gostando nada das provocações dele. Ele parecia dizer
“Eu não posso contar todos os meus segredos sem soltar alguns de vocês”.
Pierre havia mudado muito desde a última vez que eu o vira. É claro que
tecnicamente ele permanecia aparentando 16 anos, mas ao invés de ser aquele
garoto vitoriano bem portado, bem vestido e barbeado, agora ele era um soldado
barbado, violento e maltrapilho. Seria até atraente... Se eu não tivesse trocado as
fraldas dele quando ele era nada além de um bebê meio demônio. Fiz um sinal
com as mãos para que o Exército se calasse.
- Para onde você foi depois que desertou?
Ele manteve o sorriso torto.
- Interessante escolha de palavras já que eu nunca fiz parte do Exército. Você
me ensinou muito sobre viagens sem destino nenhum. Eu não ainda não sabia
como contatar o Inferno, eles precisavam me contatar, então fui viajando
enquanto tomavam uma decisão sobre mim. Matei alguns homens e assumi a
identidade deles para poder viajar. Saí da Áustria com uma facilidade absurda e
me instalei na França por uns anos. Assumi meu nome verdadeiro, com o
sobrenome de meu pai. - Ouvi Ellie sussurrar um “Alec não era seu pai”, mas
Pierre fingiu que não havia acontecido. - Criei uma vida lá, até namorei por um
tempo, cheguei a noivar. Já estava quase esquecendo quem e o que era quando o
Inferno voltou a contatar. Disseram que a Morte estava tentando atrair Kat para
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ela outra vez, através de uma prima. Queriam testar minha fidelidade trazendo
você de volta para eles. Dá para entender porque eu estava cansado desse joguete
de ‘testar a fidelidade’. Àquela altura eu acreditava que me casar e viver com
Sabine era a melhor coisa que poderia fazer. Eu me sentia livre. Então não
obedeci à ordem que recebi. É o mínimo dizer que foi um erro.”
Atrás de mim, ouvi Kaylee suspirar. Ele literalmente estava tentando seduzir
as meninas e bancar o coitadinho. Foi quando me dei conta de que era tudo
mentira.
- Boa tentativa. – Eu disse cruzando os braços. – A verdade, Pierre. Agora.
Ele ergueu a sobrancelha.
- Por que é tão difícil acreditar nisso?
- Porque as chances de você se conformar com uma vida tranquila e entediante,
casado e feliz, são mais do que nulas, são negativas.
- Touché. Bem, a maior parte é realmente mentira. Eu sei como contatar o
Inferno. Sou uma ponte, afinal de contas. Eles me disseram que eu não poderia
ocupar o lugar de “príncipe do Inferno” porque como Kat disse, esse posto não
existe. Também descobri que eu sou filho do que eles chamam de “demônio de
baixo calão” e por isso o máximo que eu podia fazer aqui na Terra era reproduzir
e conduzir mais almas para o Inferno...
- Se isso fosse verdade você não teria como saber tudo que sabe sobre nós. –
Charlottie disse.
- Eu fiquei sabendo muito pouco sobre isso porque meu pai vivia me visitando
em sonhos e me contando como Ellie estava.
Nos entreolhamos. Ellie parecia enjoada.
- Isso é verdade, ok? – Pierre resmungou conforme seu estomago roncava. – Eu
não tenho muitos motivos para mentir.
- Muito pelo contrário. – Anika disse, sua voz doce tomando conta da sala. –
Você tem todos os motivos do mundo para mentir, por isso duvido muito que
sairia dizendo toda a verdade assim, no primeiro interrogatório.
O olhar que Ellie lançava para Anika era o extremo oposto do que Pierre
recebia.
- O que você sugere?
- Que o interroguemos de novo daqui a alguns dias, quando ele estiver mais
faminto e com mais a perder se mentir.
- Mas... – Ele começou, mas foi interrompido.
- Por você ter contado uma parte da história que eu acredito que seja verdade,
- Anika continuou, séria - você pode tomar banho e conseguiremos roupas limpas
para você. Mas nada de comida ou algo que possa te fortificar.
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- E se eu resolver contar a verdade?
- Tarde demais. Ainda não podemos acreditar em você. E eu sugiro que vá para
o banho logo ou essa oferta também estará suspensa. As gêmeas ficarão de vigia.
Pierre, Miranda e Valentina se levantaram de prontidão. As outras de nós
permanecemos paradas em choque pela posição de comando que Anika assumiu.
Em pelo menos uma coisa ela estava certa, Pierre Petrie tinha muitos motivos
para mentir.
28 de fevereiro
Diário de Kat
Comemoramos o aniversário das gêmeas com uma pequena festinha
particular. Entregamos presentes para elas e depois saímos para caçar até o sol
nascer. Quando chegamos em casa, encontramos Pierre desmaiado no chão da
sala, de forma dramática. Sophie, que havia ido conosco só pela diversão, tirou
os sapatos e chutou o peito sem camisa dele algumas vezes, até que ele acordasse.
- Resolveu dizer a verdade ou ainda vai passar alguns dias nessa enrolação? –
Perguntei, enquanto ele tentava se sentar.
Eu entendi a ideia de Pierre no mesmo segundo. Ele sabia que era melhor para
nós vivo do que morto, já que precisávamos dele para saber que diabos o Inferno
estava armando. Por isso, com muita raiva de Anika, ele resolveu que não diria
nada, pois acreditava que mais cedo ou mais tarde nós o alimentaríamos, com
medo de perder nossa principal fonte de informações. É claro que ele não poderia
estar mais enganado. Eu sei muito bem que ele não morreria de fome. Não seria
fácil assim. O corpo físico dele provavelmente ficaria bastante fraco, mas sua alma
continuaria nele em sofrimento, até que alguma coisa acontecesse.
Ele suspirou.
- Eu vou contar. – Disse, demonstrando fraqueza como sua mãe nunca faria.
– E recomendo que vocês registrem tudo.
Nos organizamos na sala para ouvir o que ele tinha a dizer. As gêmeas
resolveram ir providenciar a comida enquanto interrogávamos Pierre, deixando
claro que se ele mentisse sobre qualquer coisa toda comida iria ser jogada
descarga abaixo. Pierre revirou os olhos ouvindo isso, mostrando que a ironia era
uma das últimas coisas que se apagaria nele.
- Depois que contatei meu pai, ele me disse que eu precisaria cumprir algumas
missões. Não deixou claro na hora que aquela história de príncipe do Inferno era
mentira. Pelo contrário, ele passou horas exaltando todas as minhas qualidades
e todos os meus poderes. Listou todas as maravilhas que eu havia feito para ajudar
o Inferno. Eu, mais do que feliz em finalmente ver minhas qualidades exaltadas
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por um ser tão poderoso, aceitei todas as missões que recebia. Elas iam desde
roubar alguns artefatos poderosos até convencer algumas pessoas a se matarem
ou a deixarem corpos livres para possessões.
“Me envergonha dizer que eu levei anos para me dar conta de que estava sendo
enganado. Eu percebi lá pelo fim da década de 80 que eu só fazia os mesmos
trabalhos sujos que vampiros deveriam fazer. Eu não tinha participação
importante em nada que eu pudesse resultar em algo verdadeiramente grande e
se morresse poderia ser facilmente substituído por qualquer humano possuído
por aí. Pressionei meu pai para que ele fizesse algo por mim. Perguntei o que mais
eu precisava fazer para conseguir o lugar que era meu por direito. Eu já
desconfiava que aquilo tudo era apenas uma forma de me manter sobre controle,
mas também não queria aceitar que teria um papel mais importante nesse mundo
se tivesse continuado com Kat.
“Recebi uma mensagem alguns dias depois anunciando algo totalmente
inesperado: Se eu quisesse ser príncipe teria que criar uma linhagem de humanos
que tivessem partes demoníacas em seu sangue e, portanto, fossem mais
suscetíveis a realizar trabalhos para o Inferno depois. Avisei que eu já sabia que
aquela história de príncipe do Inferno era mentira e fui confrontado de volta
com o anúncio de que independente disso, fazia parte das minhas obrigações
como meio demônio disseminar meu sangue pela Terra. Rebati perguntando se
ele achava que eu era um maldito vampiro. Ele respondeu usando uma tática que
eu sei que a mãe de Kat usou com ela: listou as diversas formas como poderia me
matar, já que era um ser mais poderoso que eu e ainda disse que era melhor eu
me contentar em ser quase um vampiro, já que havia sido educado por vampiras,
afinal ele poderia fazer de mim menos que isso. Aceitei a ideia resignado, até
porque não tinha muitas opções.
“Parti para a Rússia. Preciso dizer que escolhi minha esposa pelo nome:
Katerina. Ela era uma condessa e estava em condições muito superiores às
minhas, mas também havia sido criada apenas com mulheres e era facilmente
influenciada pela beleza masculina. Acabou se casando comigo contra o que toda
família desejava na época.”
Pierre lançou um olhar para todas nós, esperando que sua história oferecesse
alguma comoção. Todas nós continuávamos sérias.
- Isso fez de tudo mais divertido, é claro, era emocionante ascender daquela
forma. Minha Katerina era linda, mas de uma beleza totalmente diferente de
qualquer uma de vocês. Não saberia explicar tal beleza, mas ela tinha pele e
cabelos claros e olhos escuros. Extremamente escuros. Do tipo que sugavam a luz
de qualquer sala e atraíam a atenção só para eles. Nosso casamento durou apenas
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5 anos. Duraria mais, mas fui ameaçado a ter logo um bebê e ela, é claro, morreu
ao dar à luz.
“Tive uma filha que chamei de Alenka. Ella, apelido de minha criança, foi
tirada de mim quando meu luto acabou e me expulsaram da corte. Era 1896.
Recebi um aviso de que agora poderia fazer o que quisesse da vida, esperando
receber novos avisos quando precisassem de mim, o que deveria demorar a
acontecer. Como prêmio pelos meus serviços eu recebi um jornal mental: A cada
dois anos tenho um sonho que mostra onde vocês estão e o que estão fazendo,
por isso sei de alguns detalhes e desconheço outros.
“A questão é que pela primeira vez na minha vida eu não tinha nada a fazer.
Ellie me ensinou um ditado que dizia que cabeça vazia é oficina do diabo.
Ironicamente, no momento em que deixei de prestar serviços ao dito cujo, fiquei
com a cabeça vazia e me prestei aos prazeres da vida. O clichê sabe? Me entreguei
as bebidas e as mulheres. Não tive outros filhos pois sabia como evita-los.
Acompanhava minha Alenka à distância. Eu tinha um certo orgulho em tê-la
feito e ela cresceu para ser o tipo de mulher que qualquer um podia ver que tinha
uma pitada demoníaca no sangue. Ela se casou e teve filhos, alguns legítimos,
outros não. Era uma condessa perigosa que todos temiam de alguma forma.
“Quando as guerras civis na Rússia começaram foi que eu percebi que tinha
passado muito tempo ali. Voltei para a Áustria. Eu era uma espécie de sombra de
homem na época, mais animal demoníaco do que humano meio demônio e por
isso não queria me encontrar com nenhuma de vocês. Mas eu sabia que vocês
estavam presas em Cianne então isso não seria um problema.
“Quando a primeira guerra explodiu, lutar foi uma espécie de instinto básico.
Me alistei e lutei pela Alemanha. Ao fim da guerra fiquei sabendo que minha
linhagem perdera seu título, o que era um fim menos pior do que o que
acontecera com a coroa russa. Voltei ao país natal de minha Alenka, mas fiquei
sabendo que ela havia morrido de uma doença sexual qualquer e que seus
diversos filhos haviam se perdido. Frustrado, passei mais alguns anos na mesma
rotina que tivera antes da grande guerra. Esperei receber alguma mensagem do
Inferno. Depois desisti e tentei contata-los. Sem resposta. Mais alguns anos à
deriva. Segunda guerra. Uma bomba. E o resto é história.”
Um silêncio quase macabro recaiu sobre a sala quando a história acabou. Nos
entreolhamos, conversando com olhares.
- Satisfeitas? – Pierre perguntou, cansado. Poderia matar qualquer uma com o
olhar que lançou. – Pois é, Ellie, a essa altura você já deve ser tataravó.
A frase dele fez uma luz acender em minha cabeça, como uma ideia que
acabara de brotar.
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- Por enquanto, está tudo certo. – Tomei a dianteira, pensando em explicar
minha ideia depois. – Mas depois que você comer e tomar outro banho, eu
preciso de mais detalhes sobre essa tal condessa Katerina.
1º de março
Diário de Kat
- Você não vai fazer o que eu acho que você quer fazer, Katerina. – Ellie
reclamou aquela noite quando fomos dormir.
As gêmeas ainda não haviam ido para a cama, estavam animadas demais
discutindo noite a dentro a história que Pierre contara. O dito cujo dormia
trancado no quarto ao nosso lado. Eu revirei os olhos. É claro que Ellie foi a
única a entender.
- Pensei que fosse ficar feliz em ter mais alguém que fosse sangue do seu sangue
no Exército.
- O meu sangue é o de menos. É o sangue de demônio que me preocupa. Todas
nós sabemos que da última vez que confiamos em alguém assim acabou dando
tudo extremamente errado.
- Acho que já podemos parar com os eufemismos para falar sobre Pierre, Ellie.
Ele está aqui e não pretendo mandar embora por um bom tempo.
Ela suspirou, como se não fosse dizer mais nada. Peguei as mãos dela entre as
minhas e apertei com carinho. Ellie sempre se perguntou por que eu a matinha
no Exército. Eu sempre quis saber por que ela continuava leal a mim.
- Me conte seus temores e eu juro que os levarei em consideração, sempre.
Ela olhou em meus olhos e foi como se a janela do quarto fosse aberta.
- Eu não tenho medo de coisa alguma. Só não quero Pierre de volta. Por um
certo tempo eu confiei àquele garoto todas as coisas que eu mais prezava nesse
mundo. Ele me deixou em agonia por exatos nove dias e depois me levou a uma
morte terrível. Eu tinha todos os motivos para desprezá-lo e faria isso, não fosse
o que você disse sobre ele não ter culpa de sua origem. Ele realmente não tinha,
mas que diferença fez? Ele acabou nos traindo do mesmo jeito, aceitando um pai
que ele nem conhecera ao invés de ficar do lado das pessoas que haviam se
dedicado a dar uma criação mais do que excelente a ele. Eu realmente achava que
ele faria alguma diferença na missão de Deyah, mesmo sendo homem. Que ele
seria a diferença que eu faria. E não ache que eu comprei aquela história de que
mandaram que ele me matasse e ele disse não, não acho que ele hesitaria em me
matar se assim fosse ordenado... Mas, bem, minhas conclusões sobre ele
geralmente não estão certas, então o que eu sei?
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As mãos de Ellie estavam geladas nas minhas. Ellie parecia feita de gelo. Não
que isso fosse ruim. Esfreguei suas mãos com cuidado, olhando para elas ao invés
de olhar em seus olhos, levando um tempo extra para responder.
- Eu queria saber qual segredo Bianka mostrou a você só para poder atirá-lo
em sua cara agora, Ellie. Pare de se subestimar ou de subestimar sua capacidade
de julgamento.
- Mais cedo ou mais tarde você vai acabar sabendo. Mas isso não tem nada a
ver com o que está acontecendo agora.
- Não mesmo? Não mesmo, doce Lenore? – Eu só a chamava assim quando
queria alguma coisa dela. Não que funcionasse com frequência, ou que ela se
negasse a fazer algo para mim com frequência. – Que eu saiba Bianka disse com
todas as letras que “Quando você estava grávida, cada sangramento a carregava
para o Inferno”.
Ellie fechou a cara.
- E que eu saiba Sophie viu Pierre da última vez que vislumbrou o Inferno e
ele ainda não foi indagado sobre o assunto. Aliás, esse clã visita o Inferno com
frequência demais.
- “Sua alma conseguia ver além da tortura, além da dor.” – Continuei citando
Bianka – “Você sabe de algo, Ellie, algo que nem mesmo sabe que é importante,
mas que você tem guardado todos esses anos.”
- Sabe qual minha frase preferida em Lenore, Kat? Deixe os mortos em paz.
Ela parecia tão séria que eu desisti da brincadeira. Eu não ia arrancar aquele
segredo dela a força.
- Certo, certo. Já que você quer tanto arrancar todas as informações de Pierre
antes de decidir se vamos ou não transformar sua tataraneta, eu vou fazer isso.
- Chame essa garota de minha tataraneta outra vez e a resposta será negativa
eternamente. E eu sei como conduzir minha maioria a dizer concordar comigo.
Com um calafrio me dei conta de que Ellie tinha razão. Ela tem controle sobre
três de vampiras do Exército, uma amizade intensa com Kaylee e um voto
tendencioso de Sophie que carregaria sua irmã consigo independente do que
escolhesse. Só me restava Naomi que raramente parecia ter uma opinião forte em
relação a qualquer coisa. Em resumo: eu estava sozinha naquele jogo e tinha nada
além de lealdade para me apoiar.
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São Petersburgo, Rússia
15 de junho de 1953
Diário de Kat
Se existe uma coisa que é fácil de encontrar é um detetive particular na Rússia.
Eles estão em todos os lugares, nesses dias incertos onde ninguém sabe em quem
pode confiar, prontos para pesquisar antecedentes de todas as pessoas, inclusive
de crianças. Contratei um e pedi para que encontrasse a herdeira de Alenka
Matrikov oferecendo muito dinheiro caso ela fosse encontrada e deixando claro
que se não fosse ela, eu saberia. A verdade é que quando isso tudo estiver
acabado, eu pretendo matá-lo.
Enquanto espero, acredito que eu deva escrever sobre o que aconteceu nos
últimos anos. Pierre voltou a ser uma parte do grupo: Só que agora como
prisioneiro. Não que faça muita diferença para ele. Nos atazanar se tornou seu
objetivo de vida, ele que então não tinha nada para o que viver. A pessoa que ele
mais tira do sério, é claro, é Ellie. Eu tive que deixá-la a cargo dos cuidados de
Pierre, que nos últimos dez anos tem comido uma vez a cada três dias.
É claro que ele tentou encantar algumas das vampiras mais novas. Anika, que
nutria um desprezo por Pierre desde que era humana e que tinha os sentimentos
retribuídos pelo demônio, convenceu as gêmeas a não se aproximarem. Kaylee
teria sido uma das maiores partidárias do bem-estar de Pierre, se Ellie não tivesse
o envenenado para a amiga. Naomi tinha certo temor em ir contra os desejos de
Ellie. Charlottie não tinha interesse algum em se aproximar.
Quando arrancamos tudo que podíamos de Pierre e organizamos como a
prisão dele funcionaria, discuti com as meninas a ideia de transformar a
descendente dele. Todas concordaram que era uma boa ideia, mesmo que
tenham hesitado com a contrariedade de Ellie. Levei semanas para convencê-la
das vantagens de ter a garota no nosso grupo e precisei da ajuda das vampiras
dela. Pierre apenas suspirou quando ouviu o plano que tínhamos para
transformar sua bisneta. Eu acreditava que não estivesse exatamente feliz em
testar o Inferno outra vez, ajudando a destruir a linhagem que ele mesmo criara.
Resolvemos esperar o fim da guerra para organizar a viagem à Rússia. Isso
durou dois anos e como se sabe, quando isso aconteceu, as viagens entre países
da Europa se tornaram um pouco mais difíceis do que eram quando eu nasci.
Pela primeira vez, nós realmente precisamos de dinheiro. Dinheiro de verdade,
em notas. Foi-se a época em que o poder estava em títulos ou em concessões.
Agora sem dinheiro não se faz mais nada.
Nossos pequenos golpes tomaram algum tempo. Hipnose ajudou é claro, mas
queríamos fazer aquilo sem deixar muitos rastros. Roubamos como especialistas
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nos primeiros anos e usamos todo o dinheiro como investimento para
conseguimos documentos de diversos países, com diversas datas de nascimento.
Nesse período de fim de guerra, é fácil encontrar formas de falsificar diversos
documentos com tudo que precisávamos para criar uma vida para nós. Abrimos
três contas em bancos suíços que estavam mais do que satisfeitos em receber
nosso dinheiro: uma no nome de Ellie, uma no nome de Sophie e uma no nome
de Kaylee – as três de nós que podíamos passar por adultas. Ninguém faz
perguntas quando você mostra muito dinheiro em dólares. E se fizerem, para
tudo se dá um jeito.
Conseguimos uma pequena fortuna nos cinco anos que tiramos para isso.
Aquilo era excitante como pouquíssimas coisas para nós. Agir como pequenas
empresárias descobrindo o mistério do dinheiro deixava tudo tão emocionante
que quase nos esquecemos que ainda precisamos de quatro vampiras para
completar o Exército e cumprir uma missão.
Foi nessa época que criamos uma nova forma de nos distinguir como grupo.
Resolvemos usar pedras preciosas em correntes de ouro no pescoço: eu escolhi
uma esmeralda, Ellie uma safira azul, Sophie lápis-lazúli que foi copiada em
tamanho menor no pescoço de Charlottie, as gêmeas escolheram cada uma um
diamante, um rosa e outro azul, Anika uma ametista, Kaylee um rubi e Naomi
um topázio amarelo.
Quando nós estávamos com dinheiro suficiente para comprar um pequeno
país e as aplicações fantasmas começaram a se tornar entediantes, planejamos
nossa viagem para a Rússia. Isso foi complicado. Não era uma boa ideia ir para a
Rússia aparentando ser rica. Passamos um bom tempo pensamos em como
entraríamos no país sem chamar mais atenção que o necessário. O trem era a
melhor opção. Pegaríamos um até Budapeste e dois dias depois, outro até São
Petersburgo. A família da esposa de Pierre era de lá e a cidade também era menos
óbvia que Moscou. Ellie nos liderou nesse processo. Contávamos com o russo
dela, que treinou comigo por semanas, para responder a qualquer pergunta que
precisássemos responder. Os documentos que portávamos não pareciam nada
falsos, pelo contrário, eram mais realistas que o esperado.
Mas nenhuma dessas preparações evitou que nós ficássemos ansiosas para o
momento da viagem. O mundo era um lugar diferente, perigoso. Nós que éramos
as caçadoras desde sempre, agora nos escondíamos da caça, porque sua mente se
mostrou mais perigosa do que qualquer força que pudéssemos ter.
De uma forma ou de outra, acabamos chegando a São Petersburgo vivas.
Certo, vivOs. Pierre veio junto apesar de Ellie ter sido contra isso com todas as
forças. Não tínhamos como deixar ele para trás e muito menos deixaríamos
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algumas de nós para trás para servir de babá de demônio. Além disso, ele teria
mais serventia conosco e isso até Ellie teve de admitir.
Nos alojamos em uma casa pequena, no meio de uma vila de operários. As
meninas detestaram. Não que a riqueza tenha subido a cabeça, mas somos dez e
sempre dá uma confusão danada dividir dois quartos. Especialmente quando
ninguém quer ficar no mesmo quarto que Pierre, que também não pode ficar na
sala, porque representaria perigo. O passatempo preferido em nosso novo abrigo
era imaginar as casas em que viveríamos quando pudéssemos usufruir de nossa
riqueza sem restrições.
A animação pelo “bem maior” já era passado.
18 de junho
Diário de Kat
- Isso demorou. – Reclamei quando o vigarista detetive que contratara
apareceu ontem de madrugada com as informações que eu pedira.
- Você não faz ideia de quanto é difícil encontrar uma ex-família rica na Rússia
de hoje? Todas as famílias espertas estão dando um jeito de aparecer do mapa.
Você sabe bem disso já que está enfurnada em uma casa dessas quando poderia
estar em qualquer lugar.
Cruzei os braços. Estávamos na soleira da porta. Qualquer um poderia ouvir
aquilo, sendo noite alta ou não.
- Que tal calar a boca e me dar os documentos?
Ele me entregou o envelope de papel com cuidado. Abri e vislumbrei uma foto
e cópias de alguns documentos importantes. Dediquei os segundos seguintes a
decidir se mataria aquele homem ou não. Resolvi que estava com sede. Dois
minutos depois voltei para dentro da casa, onde o Exército se amontoava
esperando por minhas boas notícias.
- Meu Deus, Kat, tem sangue escorrendo por seu queixo. – Anika reclamou,
brincando com seu pingente.
Esfreguei o rosto.
- Desculpem. Eu tive que fazer tudo muito rápido. Esse toque de recolher é
um grande problema para os negócios.
- Tá, tá, tanto faz. – Naomi disse, revirando os olhos. – Ele trouxe o que você
queria?
- Ele encontrou uma garota. – Enfatizei - Aparentemente descendente de
Alenka. Mas só saberemos quando a encontramos, certo?
Uma batida foi ouvida vinda da porta do quarto de Pierre.
- Eu saberia dizer se pudesse ver isso, não? Afinal, ela é minha bisneta.
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Apertei o envelope contra o peito ao ouvir a voz dele. O mesmo foi arrancado
de minhas mãos sem cerimônia.
- Vamos acabar logo com isso. – Ellie chiou enquanto retirava os papéis do
envelope. Encarou o que via e depois atirou os papéis no chão com um suspiro.
– É ela.
Nos aproximamos do papel com cuidado. É claro que era ela. Exceto pelos
olhos, ela era idêntica a tataravó.
30 de junho
Diário de Kat
- Deixa eu adivinhar, seus pais a mandaram para cá? – Perguntei, com a voz
quase abafada sob o som das máquinas.
Tatiana era uma garota calada. A mais calada que eu já vira em toda a minha
vida. Nos primeiros dias eu achei que ela sequer sabia falar. “Ah, ótimo, dez anos
inteiros de preparação perdidos.” Foi o que pensei, antes que ela murmurasse
um “Olá” envergonhado e voltasse ao trabalho com cuidado.
Aos poucos e por meio de uma observação descarada e sem escrúpulos, percebi
exatamente como ela era: tímida, mas curiosa. Feita para observar tudo e todos à
distância. Fora criada em um lugar onde era melhor para a sua segurança que
não visse, não ouvisse e principalmente não falasse. Mas isso não quer dizer que
não fosse sagaz. Isso era óbvio em seus olhos “Extremamente escuros. Do tipo
que sugavam a luz de qualquer sala e atraíam a atenção só para eles.”. Tudo que
eu precisava fazer era quebrar a barreira que ela havia criado ao redor de si, aos
poucos.
Os documentos que o detetive conseguira tinha as seguintes informações:
nome: Tatiana Matrikov, data de nascimento: 31/10/1938, local de nascimento:
São Petersburgo e nome da mãe: Elizaveta Matrikov - O nome do pai não
constava nos registros. Junto com isso vinha uma ficha com as informações do
trabalho dela: ter só 14 anos não a impediu de ter que ajudar em uma fábrica de
vestimentas (não necessariamente roupas) aqui mesmo, em São Petersburgo.
Por isso eu dei um jeito de ir parar na fábrica. Trouxe Anika, as gêmeas e
Naomi comigo, como se fossemos irmãs. Sabia que eu correspondia ao tipo de
garota que eles queriam que trabalhasse na fábrica e bastou que eu dissesse que
queria ajudar em casa para que eles arrumassem trabalho para mim. Dei um jeito
de ficar próxima a Tatiana, que desde o primeiro dia transmitia uma espécie de
aura que envolvia o lugar, chamando atenção mesmo quando tentava não fazer
isso.

200

- Eu vim porque quis. – Ela respondeu, claramente mentindo. – Assim como
você. – Insinuou como uma professora dando uma bronca.
Revirei os olhos.
- Eu quis dizer que você veio para ajudar sua casa. Como todas as garotas aqui.
Bem, a maioria delas.
Eu vi suas sobrancelhas se franzirem por um momento, pensando no que eu
disse, mas logo depois desistiu do que pensava. Ela parece ser o tipo de garota
que cumpre ordens com convicção e sem questionamentos – uma qualidade que
parece ter aprimorado de Ellie.
- Sim. – Ela respondeu com calma - Vim ajudar em casa.
- Quantos irmãos você tem?
Ela olhou bem para mim. Eu podia ver as engrenagens de seu cérebro tentando
descobrir porque diabos eu estava fazendo perguntas. Esse mundo onde
responder perguntas era perigoso me deixava cansada.
- Eu só queria conhecer você melhor. – Disse suspirando e voltando ao
trabalho. - Não precisa responder se não quiser.
Por um instante, ela não voltou a usar sua máquina de costura para terminar
o vestido que fazia. Senti o olhar dela em mim e precisei conter o sorriso que
mostrava que eu estava satisfeita por causar fascinação.
- Não tenho irmãos. – Ela respondeu, antes de voltar ao trabalho. Notei que
dessa vez ela queria que o som da máquina ocultasse sua voz. – Em casa somos
só eu e a minha mãe.
Balancei a cabeça, mostrando que havia entendido, mas sem tirar os olhos do
trabalho.
Depois disso, ela começou a confiar em mim.
13 de julho
Diário de Kat
Começando do fim de forma a dar um nó na cabeça de qualquer um: Tatiana
é uma vampira agora.
Depois que o gelo quebrou as coisas nunca mais voltaram a ser as mesmas.
Não fiz mais perguntas pessoais para ela e nós começamos a conversar sobre
livros, música, arte e discutir nossos gostos. Ela me fez uma ou duas perguntas
sobre mim, especialmente sobre minha origem, mas eu não quis responder e ela
não insistiu. Depois brincamos de adivinhar as verdades uma sobre a outra, mas
ela não conseguiu acertar nada sobre mim. Aos poucos, acredito, fui cativandoa, apesar de não ter certeza, já que ela não mantinha um diário como as outras.
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O processo que levou a sua morte começou aos pouquinhos. Uma vez ela me
disse sem querer sua opinião sobre o governo, mas desconversou assim que eu
insisti na história. De outra vez ela me disse que sua mãe detestava ter que viver
naquelas condições, justo ela que poderia ser uma condessa, não fosse aquela
maldita revolução. Fiquei sabendo depois sobre o gênio de sua mãe e o quanto
ela lutaria para conseguir o que queria.
Acordei na manhã de ontem com a notícia de que a casa de Tatiana havia sido
invadida e que todos que moravam ali – Tatiana, sua mãe e alguns inquilinos, no
andar de cima – haviam sido assassinados. A notícia estava correndo na rua,
mesmo que ninguém falasse sobre abertamente, por medo. Na forma de gato, eu
fui correndo até a casa dela, torcendo para que desse tempo de fazer alguma coisa.
Encontrei seu corpo sozinho na sala. Ela ainda respirava, mas estava
desacordada e perdera tanto sangue que seria uma questão de tempo até ir
embora de uma vez por todas. Me transformei para a forma normal outra vez e
cortando meu pulso, forcei um pouco de sangue entre os lábios dela. Com um
suspiro vi seu corpo aceitando o sangue e me dei conta de que havia muito tempo
que eu não trocava sangue com ninguém.
Saí da casa com cuidado e fui até a minha me trocar. Depois voltaria para a
casa de Tatiana e esperaria que acordasse. Enquanto esperava, me perguntava
como explicaria para as meninas o que tinha acontecido, e se havia alguma forma
de elas aceitarem aquilo. Eu havia jurado que nunca transformaria alguém que
não tivesse escolhido ser vampira, o que não era o caso de Tatiana. Foi um ato
desesperado, porque eu não podia perdê-la, principalmente não para algo tão sem
sentido quanto um governo autoritário. Eu precisei transformá-la, para salvar
uma peça importante do meu Exército.
Quando ouvi os sons na casa de Tatiana, entrei com cuidado. Encontrei-a de
pé, atenta, mas meio atordoada. Expliquei de forma animada o que ela precisava
entender. Falar demais, de jeito nervoso sempre faz com que o ouvinte relaxe e
se torne protetor a meu respeito. Tatiana não surpreendeu nesse aspecto, tentou
me acalmar e quando conseguiu, ouviu e acatou cada uma das coisas que eu disse.
Quando chegamos até a frente de minha casa, eu estava explicando a ela sobre o
Exército. Sophie abriu a porta antes que eu pudesse fazer isso.
- Você tem muito a explicar. – Ela disse com os braços cruzados. –
Especialmente a Ellie.
- Sophie, Tatiana. Tatiana, Sophie. – Apresentei as duas com um suspiro,
entrando em casa.
Antes de entrar, vi os olhos de Sophie crescerem e sua voz sussurrando:
- Nossa! Você realmente é parente dos dois.
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Lá dentro fui recebida por uma comitiva. Até Pierre esperava fora de seu
quarto, ansioso para receber sua bisneta.
- Ellie, eu... – Comecei, antes que Tatiana entrasse.
- Calada. – Ela interrompeu. Seus olhos faiscaram por um momento e eu me
perguntei que diabos ela estava pensando. – Deixe-me vê-la.
Sophie abriu espaço com cuidado e Tatiana entrou junto com ela. Todos os
olhos da sala se viraram dela para Ellie e de repente, todas nós prendemos a
respiração. Com passos suaves Ellie andou até ela e os olhos de Tatiana
reconheceram a antepassada. As duas pareciam estar frente a um espelho. Ellie
então me surpreendeu com um gesto: sorriu.
- Acho que devemos começar com a escolha de uma pedra preciosa. – Ela disse,
para todas nós. Então se virou outra vez para Tatiana. - Qual sua cor preferida?
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Capítulo 8

Os saltos faziam um som absurdamente alto no longo corredor, que estava
consideravelmente silencioso estando ao lado de uma festa. Suspirei quando
cheguei à porta da sala que queria. Podia ouvir a música lá dentro, o som das
conversas animadas, o barulho dos copos brindados. Com cuidado abri a porta
e me esgueirei em meio à confusão de pessoas.
Era a festa de Mardi Gras mais concorrida do ano. Todos os jovens queriam
um convite. O meu chegou a minha porta antes que eu pudesse pensar se queria
ir. A maioria das pessoas ali usava máscaras como resquício do desfile da terçafeira gorda que aconteceu mais cedo. Procurei entre os presentes, as feições da
dona da festa: Sophie Hass, a mulher que junto com suas nove irmãs, estava entre
mais conhecida socialite e uma espécie de rainha de Nova Orleans. A festa de
Mardi Gras era uma forma de fazer com que esse status fosse confirmado e que
todos vissem o quanto ela era rica, bonita e poderosa.
Menos para mim, é claro. Seu poder e sua riqueza estavam fora de
questionamento. O motivo pelo qual eu estava ali era bem diferente do da
maioria das pessoas, o motivo pelo qual eu estava à procura de Sophie também.
Encontrei-a deitada em uma chaise longue posicionada no meio do salão de baile,
rindo enquanto conversava com a única de suas irmãs que estava por perto. A
pequena, que parecia um anjinho, Katerina. A visão dela me fez me dar conta do
que eu estava prestes a fazer. Aquilo tudo era perigoso, qualquer pessoa normal
em Nova Orleans consideraria impensável. Dois séculos atrás eu seria jogada na
fogueira pela minha própria família – ser bruxa tudo bem, mexer com magia negra,
jamais!
Sorri à ideia de fugir das crenças da família. Isso me deu força de vontade para
conseguir chegar até Sophie. Quando me aproximei, ela ergueu os olhos para
mim, o rosto relaxando quando me viu. Ao seu lado, Katerina sorriu, com leveza.
Duas aristocratas, em todos os aspectos.
- Você veio... – Sophie sussurrou, de forma tão discreta que por um momento
eu achei que ela sequer tivesse dito qualquer coisa.
Pensei no que responder. Parecia que a minha voz havia sido engolida e agora
pairava dentro de mim, como gases. Segurei uma risadinha a esse pensamento.
Por fim, optei por dizer diretamente, torcendo para não parecer mais idiota do
que já parecia:
- Quero ser uma vampira.
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As Crônicas de Kat:
Lágrimas de Gelo
Depois de diversas discussões, sobre o futuro do grupo após a entrada de Tatiana,
as garotas resolveram que voltariam para os Estados Unidos. De lá, conheceriam
o resto da América. Claro que elas não conseguiriam sair da Rússia para os
Estados Unidos durante a Guerra Fria, então esperaram que as coisas se
acalmassem para deixarem o país, o que levou trinta e seis entediantes anos.
Mal começaram as comemorações da reunificação alemã e do fim da URSS, o
Exército, agora um grupo de dez (onze com Pierre) correu para fora da Rússia
com toda vontade e, pela Inglaterra, viajaram de volta para os Estados Unidos.
Elas recuperaram o acesso ao dinheiro que acumularam e com satisfação
descobriram que ele havia se multiplicado. As pedras preciosas que usavam no
pescoço valiam centenas de milhares combinadas. A magia do jogo monetário
em Wall Street fez com que elas ficassem em Nova York por alguns anos, mas
não demorou até que a cidade se tornasse perigosa.
Viajaram então por diversos lugares nos Estados Unidos, conhecendo estado por
estado. Passaram alguns anos procurando por vampiras em potencial, sem
encontrar ninguém que merecesse o lugar no Exército. Os boatos sobre as bruxas
do Sul inevitavelmente as atraiu e quando 1997 chegou, marcando algo entre
oito e nove anos da peregrinação delas pelo país, Sophie encontrou o amor de
sua vida: Nova Orleans.
Nova Orleans, Estados Unidos
12 de dezembro de 1997
Diário de Kat
Eu preciso admitir: a casa que compramos para viver em Nova Orleans é
maravilhosa. Possui dois andares: no de cima ficam os 10 quartos, coloridos e
decorados ao bel prazer de cada uma das donas, no de baixo ficam a sala, o salão
de baile, a sala de jantar, a biblioteca – ou cela de Pierre se preferirem – e a
cozinha.
A sala de visitas é nosso lugar preferido. Ficamos quase o dia todo ali,
conversando, lendo, fazendo brincadeiras e às vezes costurando com Ellie. Os
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invernos na Louisiana são tranquilos, perfeitos para passar um tempo relaxada à
luz da lareira... De dia, é claro. A noite a coisa muda totalmente de cenário.
Festas da alta e baixa classe dominam as noites de novembro e dezembro em
Nova Orleans. Boates são dominadas por música alta e envolvente e por milhões
de corpos desesperados. Salões de jantar de classe alta ficam cheios de pessoas
bem vestidas, música clássica e do som de taças de champanhe sendo chocadas
umas contra as outras. Nós dez nos revezamos entre um tipo de festa e o outro a
cada noite. Temos passe livre para qualquer boate e somos as primeiras a receber
convites para as festas da alta classe. Todos querem exibir as irmãs Hass em sua
casa, a família mais quente da cidade, a mais conhecida.
Tudo começou nove meses atrás. Nunca íamos as dez até a próxima cidade
que invadiríamos, sempre enviávamos duas de nós para dar uma geral na cidade
antes que pudéssemos entrar e descobrir se conseguiríamos o que precisávamos
lá. Para Nova Orleans era a vez de Sophie e Charlottie. Elas demoraram um dia
a mais que o combinado, que já era uma semana. Mas antes que pudéssemos nos
preocupar, elas voltaram, ambas com roupas novas e um brilho no olhar que eu
não via no rosto delas há muito tempo.
- Nova Orleans é... – Sophie suspirou, deixando a paixão pela cidade
transbordar. Soph tem sentimentos apenas pelas coisas certas. – A Paris do século
XIX. Bem, como me contaram que Paris era no século XIX. Bailes tomam conta
das ruas, mulheres bem vestidas e cheias de joias passeiam para lá e para cá.
Homens brancos e mestiços todos muito bem-apessoados andam pelas ruas
assobiando e balançando o chapéu. É claro que existe muita coisa moderna lá,
carros, semáforos e coisas do tipo... Mas as pessoas! – Mais suspiros – Ah, as
pessoas parecem congeladas no tempo, tão encantadoras quanto eram cem anos
atrás. E a maior parte delas fala francês! – Ela foi até Ellie e apertou suas mãos
entre as dela – Ah, Ellie, você iria adorar. Ou melhor, você vai adorar! Nós vamos?
Não vamos? – Ela pousou os olhos sobre mim ao dizer isso, implorando por uma
confirmação.
Mesmo que todas as vampiras do Exército, até mesmo Ellie, não estivessem
completamente encantadas com essa descrição, eu não saberia dizer não àqueles
olhos turquesa. Viemos então para Nova Orleans. Pierre reclamou, dizendo que
aquilo ali era igualzinho à velha Orleans, que era um saco. Ninguém se importa
com a opinião de Pierre, então dissemos para ele calar a boca e nos seguir.
Primeiro ficamos em um hotel, o que já chamou atenção, porque nós dez nos
apresentamos como irmãs, com o sobrenome Hass. Explicamos que só tínhamos
o pai em comum, ele havia tido várias mulheres e dos mais diversos países
europeus. Todas elas acabaram morrendo e por fim, papai morreu, deixando-nos
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com um grande legado que não queríamos dividir, já que somos muito unidas.
Sophie deixou claro também que estava a procura de uma casa grande para morar
em Nova Orleans, o que deixou todos que ouviram essa história muito felizes.
No dia seguinte, já éramos assunto.
Todos os olhares se viraram para nós quando saímos para o café da manhã.
Não comemos nada, é claro, mas era incrível ser o centro das atenções e o tema
dos cochichos enquanto agíamos de forma leviana, como as ricas jovens que
somos. Assim que saímos compramos um carro, ou melhor, uma limusine.
Pierre, que aprendeu a dirigir na Rússia, se transformou em nosso motorista, mas
as mãos de Sophie ficavam a todo tempo perto do pescoço dele, ameaçando tocálo caso ele tentasse tomar essa posição como liberdade. Ele parecia cada vez mais
cansado, cada vez menos ele mesmo. Não tinha nada a ver com o menino que
nos traiu e fugiu e nem com o jovem soldado ferido que foi carregado até nosso
apartamento em Genebra. Ele era um demônio inocente que finalmente
descobrira o que aconteceria caso todos os vampiros voltassem a ter almas. Seu
ódio era distribuído entre Sophie, Anika e agora Tatiana, que ao contrário do
que ele queria, se ligou muito mais a Ellie do que a ele.
Ellie, inclusive, continua com a liderança silenciosa do Exército. A maioria das
vampiras continua sendo inegavelmente ligadas a ela, que era o exemplo de
vampira. Depois de um tempo eu decidi que ser tão líder quanto Ellie era muito
cansativo e que era melhor eu ser apenas matriarca do Exército.
Matriarca. Essa palavra me fez rir dentro do carro enquanto íamos até a quinta
casa que visitamos em busca da casa perfeita. Ninguém olhou para mim, todas
estavam muito entretidas em suas conversas, animadas pela ideia de poder olhar
mansões e mais mansões antes de escolher qual se adequava mais a nós.
Acabamos comprando aquela quinta mansão, a mais aconchegante de todas e
com quartos suficientes para todos nós. Decidimos quem ficaria com cada quarto
no joquempô. A biblioteca vazia serviu de forma maravilhosa para Pierre e a
equipamos com um penico, o que o fez reclamar que já estava acostumado com
o banheiro. Nós avisamos que contrataríamos uma criada, que cuidaria do que
ele precisasse e manteria sua cela limpa. Ele ia continuar a reclamação, mas
avisamos que tínhamos contatos e influência o suficiente para manda-lo para uma
cadeia de verdade pelo tempo que nos conviesse e o Inferno não entraria em
contato com ele até a hora que precisasse dele. Isso o deixou cheio de ódio, mas
assim que Sophie levantou uma mão, entediada, ele parou e rosnar e se sentou
no tapete que cobria o chão da biblioteca. Antes de sair, só lembramos que se
fossemos sair de casa ele iria dirigir, então podia parar de parecer tão emburrado.
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Os primeiros convites para bailes chegaram antes mesmo que terminássemos
de nos instalar. Todos na cidade queriam nos conhecer melhor, saber o que nos
trouxera até ali, nos permitir algumas horas de diversão. Fomos aos poucos.
Primeiro Ellie, Sophie e Kaylee foram para um leilão de caridade. Depois Naomi,
Tatiana e Charlottie as acompanharam em um baile de máscaras. Então eu,
Anika e as gêmeas fomos com elas para uma festa a fantasia. Quando todas já
éramos conhecidas, coisa que levou pouco tempo, começamos a divulgar
informações selecionadas sobre nós. Quanto mais contávamos, mais atentos,
fascinados e prontos para explicar o que não sabíamos eram nossos ouvintes.
Descobrimos que perdemos coisas importantes enquanto estávamos presas na
Rússia. Alguns dos artistas, a moda e as tendências das décadas de 50, 60, 70 e
80 foram grandes surpresas para nós, que aos nossos admiradores e interlocutores
dissemos que nosso pai era conservador e nos deixou aprender só coisas
relacionadas ao cuidado com a casa. Foi quando perguntaram se nós não
queríamos uma criada. Nós queríamos, mas ainda não conhecíamos a cidade o
suficiente para saber quem era confiável e quem não era. No mesmo instante
surgiram diversas sugestões de criadas confiáveis e discretas. A alta classe sempre
tinha criadas discretas. Discrição era ideal para quem ia cuidar de nosso
prisioneiro.
E assim conhecemos Juliana Mayfair.
Diário de Juliana
Sophie, quero dizer, madame Sophie foi quem me deu este caderno. Ela pediu
para que eu anotasse tudo que eu sinto e penso, para que dessa forma não me
sentisse tão sozinha, para não ficar tão mal sobre o trabalho, sobre os segredos
que escondia. Precisei concordar e aceitar o presente agradecida, porque se ela
soubesse a verdade, eu estaria morta a essa altura. Essa verdade é que eu já tenho
uma confidente. Alguém de quem eu não conseguiria esconder nada, mesmo se
quisesse. Alguém ainda mais confiável que eu, porque seus próprios segredos a
ensinaram a se proteger de todas as formas.
Eu conheci Louise logo que nasci, sendo ela três anos mais velha que eu. Cresci
junto com ela, já que minha mãe trabalhava em sua casa. Brincávamos juntas,
estudávamos juntas, lanchávamos juntas, fazíamos tudo juntas, exceto quando a
mãe dela estava por perto e a carregava para algumas obrigações. Descobri que
Louise era minha irmã quando eu tinha 8 anos e ela 11. Àquela altura já éramos
melhores amigas, inseparáveis. Descobri quando o pai dela faleceu e minha mãe,
despedida e proibida de ir até o enterro me contou em lágrimas o que havia
acontecido em 1983. Ela me disse que quando eu crescesse eu deveria lutar por
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meus direitos de herança e dividir aquela casa enorme em que vivêramos com
Louise.
Eu disse a ela que não faria isso. Aquilo tudo era de Louise por direito. Eu
poderia me virar perfeitamente bem. Isso levou minha mãe à ira. Naquele dia eu
fui dormir sem jantar e no dia seguinte, fui mandada para morar e trabalhar em
uma casa. Comecei a trabalhar naquela época, quando eu tinha apenas 8 anos.
Tecnicamente isso era ilegal, mas eu me descobri trabalhando, assim como minha
mãe trabalhara, para pessoas para quem a lei não existe: Bruxas. As chefes de
Nova Orleans.
Louise, pelo lado de sua mãe também fazia parte de uma família assim. Ela
ficou mais que feliz em saber que eu era sua irmã e me prometeu que assim que
ela fizesse 18 anos e tivesse poder total sobre seus bens, eu voltaria a morar com
ela. Eu nunca deixei de visitá-la, afinal de contas ela era minha melhor amiga e
irmã. Todas as minhas tardes de folga que não eram do conhecimento de minha
mãe eram passadas com ela, dividindo novidades, trocando conselhos, pedindo
ajuda para certas situações.
A mãe de Louise continuava comandando a casa com punhos de ferro. Ela
evitava ao máximo deixar que a filha fizesse qualquer coisa. Eu sabia que ela a
educara a contragosto: Louise tinha a mesma alma livre, enérgica e indomável do
pai. Se não fosse necessário que sua família e seus poderes continuassem através
da sua filha, a mãe de Louise provavelmente abandonaria a filha em algum lugar
ou pior, a mataria. Mas, conforme crescia, Louise foi tomando conta da casa que
era dela por direito.
Enquanto isso, eu mudei de trabalho algumas vezes, mantendo sempre o
mesmo nível de empregadores. Era considerada uma empregada de confiança,
mas as bruxas não tinham coragem de manter uma criada em casa por muito
tempo, por isso faziam rodízio entre si, me mantendo como criada particular da
filha ou algum desses trabalhos pessoais. Mal sabiam elas, é claro, que eu contava
tudo que ouvia de importante para Louise. Louise sempre escondeu segredos
com toda discrição possível, até porque ela não tinha ninguém a contar nada
além de mim. Tudo que ela descobria sobre as outras bruxas de Nova Orleans,
guardava para si mesma para usar quando finalmente fosse a líder de sua família.
Eu quase nunca ia até a casa de minha mãe. Ela trabalhava fora e eu também.
Grande parte do tempo eu dormia, comia e me virava na casa em que trabalhava.
Tinha pouquíssimos pertences e sempre me desfazia da maior parte deles quando
não serviam mais para mim. Quando eu queria guardar algo de valor, pedia para
que Louise o fizesse.
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No início deste ano, eu fiz 13 anos e já podia ser vista como criada em público.
Comecei então a servir como garçonete em eventos da alta classe, por toda a
cidade. Ganhava mais e trabalhava menos, o que era maravilhoso. Ao fim de
março, me convidaram para servir em um coquetel na casa de uma das muitas
famílias para as quais eu trabalhei.
Foi assim que as irmãs Hass entraram na minha vida.
Continuação da entrada do dia 12 de dezembro de 1997 no diário de Kat
Juliana era uma linda negrinha que de acordo com o que soubemos trabalhava
em casas de família desde os oito anos. Agora ela só fazia freelances em grandes
festas. Sophie, nossa líder em Nova Orleans, foi quem abordou ela com cuidado,
lançando olhares para mim quando queria saber se eu aprovava seus atos. Juliana
aceitou pegar um trabalho regular por um tempo, mesmo que fosse só para
descansar. Explicar o que ela faria é que foi o complicado.
- Acredito que você saiba que trabalha para bruxas. – Sophie disse, delicada,
sentada sobre a chaise longue que temos na sala com Juliana ao seu lado.
Eu estava sentada ao chão fingindo jogar cartas com as gêmeas. Ao invés disso,
ouvia todas as palavras. As outras de nós aparentemente estavam em seus quartos.
Juliana balançou a cabeça, concordando, mas como Sophie a incitou a prosseguir,
ela suspirou.
- Não é necessário muito esforço para saber disso. – Disse, simplesmente.
- A questão é que elas não sabem que sabemos disso e também não sabem o
que nós somos. E este último item, mesmo que você descubra, não poderá contar
para ninguém, certo?
- Nunca. – Ela disse conseguindo colocar o doce sotaque do sul na pequena
palavra.
- Certo – Sussurrou Sophie, com cuidado. Olhou para mim pedindo por ajuda.
Ela não via forma de explicar aquilo. Eu me levantei, deixando as cartas no
chão. Juliana olhou para mim e eu vi Sophie suspirar de alívio. Ela estava quase
correndo dali.
- Quanto a seu trabalho... – Comecei, devagar, olhando nos olhos escuros de
Juliana. – Bem, é complicado explicar. Digamos que nós temos um convidado
especial em casa. E você apenas precisará cozinhar para ele e limpar o lugar onde
ele fica.
Juliana ergueu a sobrancelha esquerda.
- Para vocês não? – Ela olhou para Sophie ao perguntar isso, então Sophie
respondeu:
- Não, não, fique tranquila, nós nos viramos.
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- Mas ele – Completei - é uma pessoa complicada. Uma pessoa teimosa e difícil.
E é extremamente sedutor quando quer. Ele fará tudo para distrair você e tentar
convencê-la a deixá-lo sair de seus aposentos. Não se deixe seduzir e sempre que
isso acontecer fale conosco.
Juliana parecia confusa, mas concordou com o que eu dizia. Pedi que as
gêmeas a levassem até a suíte dos empregados para que ela se acomodasse. Senteime aonde ela tinha se sentado.
- No que você está pensando, Kat? – Sophie perguntou quando olhou para
mim e me observou encarar minhas mãos.
- Eu não sei, mas... – Disse, com cuidado. – Talvez ela sirva para o Exército.
Ela sorriu.
- Eu também pensei em algo assim, mas a decisão sempre é sua.
- São novos tempos, Soph. Mulher nenhuma trabalha a partir dos oito anos,
mas Juliana não parece ser do tipo que reclama desse tipo de coisa. Ela parece ser
tão forte como qualquer uma de nós. Além disso, ela é linda de uma forma que
nenhuma de nós é...
- Por ela ser negra?
- Talvez. Ela me fez pensar naquela história de “um número maldito e um
número sagrado”. 13 vampiras de 7 nacionalidades. “Nacionalidade” nesse caso
pode querer dizer etnia.
- Explique.
Suspirei.
- Vou explicar assim: você se lembra do pan-eslavismo? Ou como durante a
segunda guerra Hitler defendia a criação de um único estado alemão, o que você
detestava completamente? – Sophie, concordou, sorrindo. Continuei: - Agora
divida “nacionalidade” desse jeito. Pessoas com o mesmo tipo físico, como
mesmo tipo de cultura. Como os eslavos, os germânicos, os latinos. Na Europa
Ocidental, você pode notar apenas pela aparência ou pela forma como se age,
quem é francês, espanhol, inglês, português ou pelo menos quem tem
ascendência desses lugares...
- Onde você quer chegar? – Sophie perguntou, me interrompendo.
- Ainda precisamos de uma nacionalidade e três vampiras para completar o
número sagrado. Faz 80 anos desde que Bianka morreu, isso dá quase duas
gerações. Talvez Juliana tenha vindo até nós por um motivo.
- E como você terá certeza de que ela é a pessoa?
- Ela tem 13 anos e passou os últimos 5 trabalhando, certo? Ela nunca ficou
com ninguém em nenhum sentido e tem a idade certa para ser seduzida por

212

Pierre. Se ela não for, saberemos que é a pessoa certa. Mas se for... Bem, você
sabe.
Continuação da entrada do dia 12 de dezembro de 1997 no diário de Juliana
As irmãs Hass, são dez: Sophie, Kaylee, Ellie, Naomi, Tatiana, Anika,
Charlottie, Miranda, Valentina e Katerina, sendo que de todas, a idade dessa
última é a que me deixa mais curiosa. Elas me ofereceram um trabalho regular e
me prometeram pagar mensalmente mais do que eu recebia trabalhando nas
festas. Ofereceram também um cômodo fixo, roupas novas e me pediram para
dizer tudo que eu gostava de comer que elas acrescentariam a lista de compras.
Era uma proposta irrecusável, então claro que eu aceitei, mesmo sabendo que
nenhuma oferta de trabalho tão perfeita seria simples assim. Logo que eu cheguei,
eu descobri o que estava acontecendo: Katerina me contou que eu cuidaria de
um convidado delas, por quem eu não deveria me deixar seduzir e quem eu não
deveria deixar sair de seus aposentos de jeito nenhum.
Prisioneiro e cela são palavras mais certeiras. Logo no meu primeiro dia de
trabalho, depois de uma noite bem dormida, eu entrei nos tais aposentos. Era uma
biblioteca antiga, mas vazia, sem livro nenhum. O tal convidado estava dormindo
em um colchonete fino e duro no canto da sala, ao lado de um penico cheio.
Diversas embalagens de comida compactada estavam espalhadas pela sala. Era
um nojo.
- É claro que minha única obrigação tem que ser algo desse tipo. –
Resmunguei, ao fechar a porta da sala e começar a varrer o chão.
O som que fiz acordou o rapaz que dormia. Ele se sentou no colchão e esfregou
os olhos. Fingi que não havia percebido e continuei a varrer.
- Quem é você? – Ele perguntou com a voz rouca.
Continuei agindo como se ele não estivesse ali. Ele pigarreou.
- Olá. Quem é você?
- Sua babá. – Respondi, um pouco revoltada. Nenhuma das donas da casa
estava presente então eu podia fazer isso.
- Finalmente! Achei que elas estivessem brincando sobre arrumar uma criada
para cuidar disso aqui.
Olhei para ele com mais cuidado. Era um homem alto e com olhar grave. Seus
olhos eram de um azul escuro, mas muito intenso, do tipo que altera o estado
dos seus sentimentos só em si dirigir para você. Por dentro eu me perguntei quem
diabos era aquele garoto e porque diabos aquelas irmãs escondiam ele na
biblioteca, mas como aquilo não era nem de longe a coisa mais estranha que eu
já tinha visto, acabei dizendo em voz alta apenas outra reclamação:
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- Não, não estavam brincando. Só não me avisaram o quanto você era nojento.
Ele riu.
- Faz semanas que eu estou aqui, sozinho, tendo barrinhas de cereal atiradas
na cabeça três vezes ao dia e tendo que atirar meus dejetos pela janela sempre que
esse penico enche. Eu realmente esperava que você não notasse a bagunça.
- Que diabos você andou fazendo para que elas te odiassem tanto assim? –
Perguntei, antes de conseguir me impedir, me amaldiçoando logo em seguida.
Ele ficou quieto, sentado, encarando o nada. Eu continuei varrendo o chão
como se ele fizesse parte da decoração da sala. O vi esfregando a cabeça depois de
um tempo.
- Às vezes até eu esqueço. – Sussurrou. Então disse em voz mais alta: - Digamos
que eu as traí. Destruí a confiança que elas tinham em mim. Quando voltei, elas
me odiavam. Mas isso foi há tanto tempo atrás que acho que eu acreditava que a
essa altura elas já teriam me perdoado e me deixado ir.
- Quanto tempo? Cinco anos? A mais velha delas parece ter dezoito.
- Escolha interessante de palavras. Parece ter dezoito.
Percebi que estava falando demais e me calei. Terminei de varrer a sala e antes
de buscar uma pá e uma sacola de lixo peguei o penico para limpar. Vi-o vigiar
cada um dos meus passos, mas fingi que ele não estava ali. Quando saí, com o
balde na mão, percebi que algumas das irmãs entravam em casa. Sophie, usando
um lindo vestido branco-pérola que só alguém muito rica usaria para uma manhã
de compras, tomou a dianteira.
- Ah, Juliana, você já começou! – Ela disse com um sorriso, próxima a mim.
Não fez careta para o balde de fezes que eu carregava, mesmo que até eu estivesse
fazendo exatamente isso. – Bem, ótimo, se precisar de qualquer coisa, é só dizer.
- Pode deixar.
Comecei a andar em direção ao quintal, mas antes que eu entrasse pelo vão
da porta, virei a cabeça e consegui ver Sophie abrir a porta da biblioteca e enfiar
a cabeça na entrada ao dizer:
- Pierre, está na hora do seu banho. A boa notícia é que compramos roupas
novas. A má é que você precisará me acompanhar a uma festa. De braços dados,
sabe?
Então vi Ellie, a mais calada das irmãs, me encarando no início do corredor
com o maxilar cerrado. E corri para cumprir as minhas obrigações.
Continuação da entrada do dia 12 de dezembro de 1997 no diário de Kat.
Isso já era no começo de abril. Os meses seguintes passaram rápido e o verão
nos deixou animadas para organizar o jardim da casa. Aprendemos a fazer isso
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na época em que ficamos em Graz para esperar a alma de Sophie se normalizar.
Nosso novo jardim se tornou o assunto da cidade.
Aliás, tudo que nós fazíamos se tornava o assunto da cidade. Sophie garantiu
que isso acontecesse. Onde quer que nós estivéssemos, ela dava um jeito de
chamar atenção, sempre a mais bela, a mais vivida, a mais interessante do lugar.
Claro que isso logo atraiu atenção dos homens mais ambiciosos da cidade. Era
óbvio que Sophie era riquíssima e a chefe da família. Não só queriam que ela se
casasse com eles, como esperavam que as irmãs dela também se casassem com
parentes deles. Por isso, Sophie inventou que estava comprometida com um
homem de Nova York. Logo começaram a enchê-la dizendo que ela precisava
trazer o rapaz para Nova Orleans para ser apresentado à alta sociedade, nem que
fosse uma vez só. Por isso Sophie comprou roupas novas para Pierre e o fez
acompanha-lo em duas festas, até que ele pedisse arrego, após todos os
machucados que ganhou ao andar de braços dados com Sophie.
Enquanto isso, Juliana trabalhava silenciosa limpando a biblioteca todos os
dias e se retirando para seu quarto ao acabar. Em algumas tardes não a
encontrávamos lá e imaginávamos que ela tinha saído para encontrar alguém,
mesmo que não tivesse pedido para nós para sair, o que deveria ter feito. Eu
torcia para que o encontro dela não fosse com um interesse amoroso, porque
nesse caso o teste que eu a submetera não adiantava nada: se ela estivesse
apaixonada é claro que não se deixaria seduzir por Pierre.
Quando contei para as meninas que planejava incluir Juliana no Exército,
todas ficaram bastante animadas, até mesmo Ellie, que sempre tinha restrições
em relação a esse tipo de coisa. Depois de um tempo descobri que ela não
acreditava que Juliana fosse resistir a Pierre o que me fez pensar de onde surgiu
essa confiança em sua prole.
Voltando ao verão e ao jardim, ele começou a fazer com que recebêssemos
visitas em casa o tempo todo. Por isso precisamos começar a cozinhar e limpar
com ainda mais frequência. Ellie era uma dona de casa exigente, que mandava
sempre que nós limpássemos a sala de visita enquanto ela fazia chá e cozinhava
biscoitos. Estava sempre na sala quando as visitas chegavam e recebia diversos
elogios ao descobrirem que era ela que mandava na casa enquanto Sophie estava
o dia inteiro festejando. Até tentaram começar a cortejá-la, mas perceberam que
Ellie é grave demais para começar esse tipo de coisa tão cedo.
Depois do verão começamos a dar festas no salão de baile e pedimos a Juliana
que voltasse a trabalhar servindo festas e a oferecemos um aumento. As duas
melhores festas foram a de Halloween e a de Ação de Graças, ambas temáticas e
ambas lotadas.
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A cidade inteira adora as irmãs Hass e nós precisamos admitir que também
adoramos a vida em Nova Orleans. Festas dia e noite, uma casa confortável,
mimos para todos os gostos e ainda Juliana, que nos garante que o tempo aqui
não está sendo perdido. Será uma pena quando precisarmos ir embora...
Especialmente para Sophie...
Continuação da entrada do dia 12 de dezembro de 1997 no diário de Juliana
Depois de conhecer Pierre, eu precisei desabafar com Louise. Ela se chocou
um pouco. Conhecera as irmãs Hass e mesmo que achasse que elas escondiam
alguma coisa, nem desconfiava que elas escondiam um demônio na biblioteca.
Perguntei como diabos ela sabia que ele era um demônio. Ela sorriu.
- Meio demônio. Eu aprendi a detectar eventos infernais e você fede a um
encontro com íncubo. - Arregalei os olhos e ela caiu na gargalhada. – Relaxa, o
Inferno só te afeta se você quiser que ele te afete.
- Eu não entendo esse tipo de coisa. – Resmunguei.
- Se você quiser, eu te explico. Não é muito difícil na verdade.
- Eu acho que vou precisar saber disso, já que lidar com ele é a definição do
meu trabalho.
Ela, então, me ensinou tudo que eu deveria saber sobre o Inferno para
sobreviver ao meu trabalho.
Meses se passaram e tudo ficou mais fácil. Eu mantinha os aposentos de Pierre
em ordem e ele sabia ser organizado quando tinha alguém para fazer o que eu
fazia: cuidar dele.
As irmãs Hass passavam grande parte do tempo se revezando em passeios,
deixando-me sozinha com Pierre uma vez ou outra. Pierre nunca era aberto
comigo, nunca contava o que estava acontecendo. Eu o sentia tentando me
seduzir, vez ou outra, mas estava vacinada. Contava tudo para Louise, mas não
havia tanto assim para contar, as irmãs Hass quase nunca dividiam algo novo
comigo e eu também nunca perguntava. A prisão de Pierre era a única
informação que eu tinha e nem sabia porque ela havia acontecido. Quando festas
começaram a acontecer dentro da casa das Hass, eu passei a trabalhar nelas
também, mas tinha ajuda e recebia mais.
No fim de tudo, eu gosto do que faço, mesmo que isso pareça estranho.
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16 de dezembro
Diário de Kat
- Nenhuma das bruxas pode saber o que nós somos de verdade, vocês têm que
me jurar isso! – Kaylee dizia, em uma reunião comigo, Ellie e Sophie na sala de
visitas.
Não era nada oficial. As outras garotas haviam saído com amigas e estávamos
apenas nós quatro em casa conversando e conversando até que o assunto recaiu
sobre as bruxas que comandavam Nova Orleans.
- Estou surpresa por elas ainda não saberem – Sophie começou, segurando um
bocejo. Ela não dormia há dias. Passa quase todas as noites fora de casa e quando
chega quer passar um tempo conosco. – Mas fique tranquila, Kay, não pretendo
que elas saibam e não acho que as outras queiram que elas saibam também.
Kaylee estava olhando bem nos olhos de Sophie enquanto esfregava uma
cicatriz, distraidamente. Eu observei as cicatrizes que subiam por seu braço, se
escondiam na manga da blusa e apareciam outra vez no pescoço. Suspirei.
Quando era normal que as mulheres usassem vestidos recatados e de manga
longa, as cicatrizes de Kaylee ficavam escondidas e quase nunca afetavam sua
beleza natural. Hoje, quando as roupas estão ficando cada vez menores, mesmo
as calças jeans e blusas de manga 3/4 que ela usa não escondem todas as marcas
em sua pele. Não são cicatrizes marcantes, nojentas ou bizarras, mas sempre que
alguém se aproximava de Kaylee e via aquelas marcas subindo por seus braços,
queria saber o que havia acontecido e sua hostilidade em relação a isso afastava
todo mundo. Foi por isso que mesmo aparentando ser mais velha que Ellie, ela
não recebeu o mesmo número de avanços amorosos que a outra.
- Ainda não entendo como você consegue ficar tão calma quando todas essas
bruxas estão te cercando. Você precisa lembrar que para as bruxas americanas até
falar com um vampiro é magia negra. Se elas descobrirem, irão nos atacar,
completamente enfurecidas. Talvez você não lembre muito bem o que houve da
última vez que o Exército esteve em uma cidade dominada por bruxas.
Sophie piscou, agora totalmente acordada.
- É claro que eu me lembro, Kaylee. Mas todas elas estão mortas agora, graças
a você, e a cidade que comandavam agora é só uma cidade fantasma. É isso o que
acontece quando alguém cruza o caminho do Exército. Não importa quanto
tempo leve, essas pessoas acabam completamente destruídas.
Foi a vez de Kaylee piscar, desconfortável.
- Até Kat sabe que não é uma boa ideia ficar em uma cidade cheia de bruxas,
Sophie. Eu sei que você ama Nova Orleans, mas... – Kaylee não conseguiu
completar.
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- Como assim “até Kat”? Vocês falam como se eu fosse completamente
inconsequente. – Reclamei, ao mesmo tempo que Sophie dizia:
- Kay, você não gosta de Nova Orleans? - Ela dizia isso inclinando a cabeça de
forma que os cachinhos na ponta dos fios dourados caíssem para o lado. Seus
olhos violeta cresciam com expressões que só eram possíveis em alguém com
sentimentos. É claro que Sophie aprendeu a usar seus sentimentos a seu favor.
- Gosto. – Kaylee disse, obstinada, porém calma – Mas nós não poderemos
ficar aqui para sempre e em pouco tempo perceberão o que nós somos.
- Não se preocupe! – Sophie exclamou, fazendo outro movimento com a cabeça
que fez com que a luz brincasse em seus cabelos. – Ainda levaria anos para que
elas percebessem qualquer coisa e antes que elas possam perceber, nós estaremos
fora daqui.
Surpreendi-me ao perceber que Sophie fazia planos para sair de Nova Orleans.
Então me dei conta de que nem eu me lembrava que tinha uma missão a cumprir
fora daquela maravilhosa cidade sulista dos Estados Unidos. Logo em seguida,
me lembrei de Juliana e resolvi mudar o tema da conversa para minha futura
nova vampira.
- E o que vocês acham? Juliana está indo bem?
Todos os olhos da sala se viraram para mim. Os de Kaylee se estreitaram.
- Bem até demais.
Fiz uma careta.
- Explique-se.
- Pierre tem sido tão sutil e suave quanto foi comigo e até eu estava mais
derretida por ele que ela.
- Talvez... – Disse pensando em uma forma suave de dizer o que eu pensava –
Talvez Juliana perceba que há algo de ruim nele.
- Ah, qual é. – Sophie disse em seu natural jeito despreocupado – Um cara
preso, desesperado e triste é um prato cheio para qualquer garota solitária.
- Talvez ela não seja tão solitária assim. – Kaylee disse, erguendo a sobrancelha.
- Ela não tem namorado, acredite. – Quando me dei conta de que estava na
defensiva sobre ela, já era tarde demais - Eu a segui todas as vezes que ela saiu nos
últimos meses. Ela foi se encontrar com uma amiga em quase todas as saídas e só
em duas foi até a casa da mãe.
O silêncio recaiu sobre a sala por alguns minutos até que Ellie abriu um sorriso
maldoso e disse com os olhos brilhando:
- Você tem certeza de que era uma amiga? – A ênfase na palavra destilava
veneno, ou fagulhas de gelo, se é que isso existe - Quer dizer, talvez ela possa não
gostar da coisa né?
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- Você quer dizer que ela é...? – Me senti corar e desviei os olhos sem poder me
controlar.
As três explodiram em uma gargalhada ritmada e doce.
- Arrá, então ainda existe algo de uma dama vitoriana nessa vampira
centenária. – Sophie brincou, ainda rindo – Lésbica, Kat. Ellie está dizendo que
Juliana pode ser lésbica. Não seria tão surpreendente assim.
- Mas bem, - Eu disse, tentando encará-las, mas as risadas me desconsertavam
(ainda me deixam vermelha, só de descrevê-las) - isso estragaria o plano que tive.
As risadas foram minguando até que Ellie pigarreou e discordou de mim:
- Bem, não é porque ele é meu filho... Pelo amor de Deus não façam essa cara
de surpresa, eu já me acostumei a chamá-lo de meu filho outra vez... Mas ele é
meio íncubo. Ele é sedutor de uma forma sobrenatural, que ultrapassa normas
físicas. Nenhum ser humano normal deixaria de cair em seus encantos. A única
forma de evitar ser conquistada por um cara assim é se... – Ela se interrompeu e
arrumou o corpo na chaise longue.
Os olhos de Kaylee se arregalaram.
- E se ela for uma bruxa?
- Não é. – Resmunguei, frustrada. As três pareciam estar colocando todos os
empecilhos possíveis para que Juliana não fosse transformada. – E se fosse?
Metade de vocês é.
- Mas uma bruxa de Nova Orleans nunca se tornaria vampira por escolha
própria.
- Uma bruxa de Nova Orleans também nunca seria uma criada na casa de
outras bruxas, por isso eu digo: Juliana não é bruxa. Porém, não me subestime,
Kaylee! Se eu transformei a filha de um pastor protestante, uma bruxa que odiava
vampirismo e uma órfã cheia de razões para odiar o Inferno, eu posso
perfeitamente transformar quantas bruxas de Nova Orleans eu quiser.
- Calma, Kat. Eu não pretendia ofender você! – Kaylee disse, levantando as
mãos. – Mas cá entre nós, nada do que nós dissermos vai impedir você de
transformar Juliana, vai?
- Não se eu estiver certa de que ela serve para o Exército. – Reconheci em
minha voz a frieza de Ellie e o calculismo de Sophie. E foi isso que me fez sair da
sala e ir para meu quarto fazer algo que não senti vontade de fazer em 130 anos:
ficar sozinha.
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19 de dezembro
Diário de Juliana
A preparação para as festas de Natal trouxe um clima inesperado na casa das
Hass: O de família. Bem, as Hass são uma família bem unida, é claro. 10 irmãs
morando em uma casa sem brigas frequentes é algo totalmente surpreendente.
Mas, eu não sei explicar como, sempre houve uma frieza surpreendente nesta casa
que se dissipou agora que o Natal e o fim do ano se aproximam.
Os festejos começam no dia 21, com o festejo de solstício de inverno. No dia
22 teremos uma festa de aniversário para Naomi – não me pergunte de quantos
anos, as respostas a essas perguntas são sempre confusas. Logo em seguida,
começarão as três festas de natal: a festa para arrecadar fundos para sei lá o que,
o baile de máscaras que será uma demonstração da festa que elas farão no Mardi
Gras e a ceia de natal, no dia 25, para a qual Pierre comparecerá novamente como
noivo de Sophie. Uma semana depois, uma festa de fim de ano para todos os
jovens de Nova Orleans será celebrada aqui.
Até as irmãs concordaram comigo que seria quase impossível eu conseguir
lidar sozinha com tantas festas ou mesmo com a ajuda dos ajudantes que elas
geralmente contratam, então pediram para que eu encontrasse pessoas que eu
confiasse e que fossem tão bons quanto eu para me ajudarem a organizar e servir
tudo. Quando pedi ajuda para Louise, perguntando se ela conhecia alguém de
confiança, ela disse que conseguiria que sua mãe emprestasse todos os
empregados de casa, desde que eu conseguisse que ela e sua mãe fossem
convidadas para todas as festas. O pedido era, no mínimo, inesperado.
- Vai parecer estranho, mas a verdade é que eu tenho passado os últimos meses
totalmente obcecada pelas irmãs Hass. – Ela explicou, enquanto bebia um pouco
do chocolate quente que dividíamos em seu quarto. – Depois do que você me
contou, descobrir tudo sobre elas se tornou uma espécie de objetivo de vida.
Tenho arrumado formas de estar nas mesmas festas que elas e enchido de
perguntas todos que já conversaram com elas. Mas aquela família criou uma
espécie de redoma de poder em torno de si. Elas são tão poderosas que até mesmo
as bruxas, que mandam nessa cidade há não sei quanto tempo, estão fazendo de
tudo para caírem em suas graças. É quase impossível se aproximar de uma delas
durante as festas a que vão e ainda mais próximo do impossível ser convidada
para uma festa na casa delas. Estar lá e talvez, quem sabe, conhecer Pierre seria
perfeito para que eu pudesse descobrir o que quero. Eu sei que não é seguro que
saibam que ainda temos contato, mas você é a pessoa mais próxima delas que eu
conheço, quer dizer, você mora naquela casa. Nós duas sabemos que você
consegue me colocar lá, então, por favor, Juliana, por favor, faça isso.
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Enquanto ela falava, eu já ia arquitetando planos para colocá-la nas festas. Era
impossível negar qualquer coisa para Louise, filha única e herdeira de coisas
demais.
- Tudo bem, tudo bem, eu consigo. – Respondi suspirando. – Mas eu
realmente vou precisar de seus criados. Só não entendo porque você não tem
medo.
Louise ergueu a sobrancelha loura.
- Medo?
- Nós não sabemos o que elas são, só que elas estão mantendo um demônio
como prisioneiro. Um demônio, Louise. Como não ter medo dessas criaturas?
- Ah, qual é, Juliana, até eu conseguiria manter prisioneiro um híbrido de
demônio. – Ela colocou nas palavras a mesma ênfase que eu colocara – Se eu tivesse
motivos, naturalmente. O que eu não tenho. Por enquanto. Então não, eu não
tenho medo delas. Sei me defender.
20 de dezembro
Diário de Kat
- Juliana pediu para trazer alguém às nossas festas? – A pergunta vinha de
Sophie, a mais interessada neste assunto.
Todas nós estávamos na sala comum, à luz da lareira bordando em tempo
recorde as palavras “Lembrança da ceia de Natal da família Hass. 1997.” em fios
de ouro, em 200 toalhinhas de mãos. A preparação para as nossas festas de fim
de ano fazia com que até Sophie resolvesse ficar em casa.
- Na verdade, ela me contou que uma ex-empregadora dela emprestaria seus
criados, mas que havia dito que queria ser convidada para ao menos uma das
festas. - Respondi, suavemente – Então, eu disse que ela poderia vir a todas se
quisesse.
- E por que você fez isso? – Perguntou Ellie, que colocava de lado sua quinta
toalhinha enquanto eu pegava a minha segunda.
- Porque a tal empregadora é a mesma que ela sempre vai visitar quando some.
Então eu pensei: por que não colocar as duas dentro de nossa casa e descobrir o
que há com elas?
- Desde que você cuide de vigiá-las e ninguém mais. – Resmungou Anika, que
sempre acabava em vigia junto com as gêmeas.
- Fique tranquila. Vocês podem se divertir, eu cuido disso.
- Ah, nós vamos nos divertir... – Miranda disse enquanto terminava a curva de
um dos cês.
- Especialmente amanhã. – Valentina completou.
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A festa de solstício foi o disfarce perfeito para uma ideia que tivemos para ficar
mais tempo em Nova Orleans. Mortes chamam atenção demais agora que a TV
está aí para noticiar todos os casos e que a polícia caça insistentemente serial killers
quando mortes são muito parecidas. E mesmo que não matássemos, atacar
pessoas e depois apagar suas memórias é perigoso demais: até a mordida
cicatrizar, seria provável que encontrassem o machucado e o associassem a
vampiros.
O amor de Nova Orleans por vampiros surgiu há alguns anos – obrigada, Anne
Rice – e cresceu a ponto de hoje em dia diversos grupos de debates sobre o tema
existirem pela cidade. Convidamos pessoas pertencentes a esses grupos com a
justificativa de que por serem entusiastas de coisas místicas eles poderiam explicar
perfeitamente tudo que acontecem em noites como as de amanhã. Convidamos
também às famílias das bruxas que geralmente convidamos, apenas para
despistar. Por ser solstício de inverno, esse último grupo de pessoas não virá, já
percebemos que é tradicional que as famílias de bruxas fiquem juntas em casa
nessas datas.
Então amanhã a casa estará cheia de fãs de vampiros, que guardarão
perfeitamente bem o segredo a respeito do que somos e estarão mais do que
dispostos a se tornar nossos “doadores irrestentes”. E caso eles resolvam contar
para alguém o que somos, as chances de acreditarem neles mal existem, quem
iria confiar que a família mais admirada de Nova Orleans são um bando de
sugadoras de sangue demoníacas? Nem eu acredito.
22 de dezembro
Diário de Juliana
Mal deu sete da noite, Louise me deu um susto entrando pela entrada de
serviço.
- O que você pensa que está fazendo? – Perguntei, agarrando-a pela manga da
blusa. Os outros criados na cozinha me lançaram olhares tortos. – Você é
convidada, tem que entrar pela porta da frente.
Louise arrancou a manga de minhas mãos.
- Só vim avisar que voltarei depois da meia-noite. Acontece que por ser solstício
eu tenho que jantar com a minha mãe, em casa. É tradição ou sei lá o quê. Ela
declinou o convite, mas eu virei. Não perderia nenhuma dessas festas por nada.
- A festa começa às 21h. Você não acha que vai ser estranho se você chegar tão
tarde?
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- Acho, mas caso não me recebam eu entro por aqui outra vez e me enfio
naquele salão de baile. – Louise esticou a mão e alcançou um canapé que ia para
a festa, jogando-o na boca - Duvido que percebam.
- Louise, eu ainda acho que isso é perigoso demais...
Mal eu disse essas palavras, Tatiana entrou na cozinha, vindo checar os
preparativos.
- Droga. – Resmunguei ao me dar conta de que não ia dar tempo de tirar
Louise da casa antes que Tatiana me visse e nesse momento ela me notou.
- Juliana, está tudo de acordo com o pedido?
A essa altura ela já estava em minha frente, os olhos escuros examinando a
garota ao meu lado, que nesse momento abriu um sorriso amarelo.
- Sim, senhorita Hass. – Respondi, tentando manter a calma - Perfeitamente.
- E esta é...? – Ela perguntou trocando o olhar entre eu e Louise. Não tinha
nenhuma arrogância na voz, simplesmente estava perguntando porque uma
desconhecida estava em sua cozinha, sem roupas de criada.
- Ela é Louise, filha daquela ex-empregadora que falei para a senhorita
Katerina. Ela veio trazer a notícia de que não poderá vir. – Louise me beliscou e
eu acrescentei: - Pelo menos não antes da meia noite.
Tatiana soltou um “hmm” baixinho, considerando o que eu tinha dito.
Mordeu o interior da bochecha e disse:
- Bem, Louise, acredito que não dê para você vir à meia-noite. Não na festa de
hoje. Chegar no dia seguinte ao solstício meio que quebra o princípio da festa de
solstício, não né? Mas você pode vir amanhã, para o aniversário da Naomi. Será
divertido.
Louise abriu ainda mais o sorriso amarelo e concordou, evitando dizer uma
palavra. Tatiana sorriu e se virou, saindo da cozinha sem dizer mais nada.
- Eu avisei. – Disse para Louise, me virando para voltar às minhas obrigações.
Mas ela me seguiu.
- Como se as palavras daquela garota fossem me impedir de vir a essa festa. –
Disse, pegando quitutes enquanto ia atrás de mim até o fogão - Aliás, qual delas
é ela, hein? Pela idade eu diria Naomi, mas como ela usou a terceira pessoa para
se referir a essa, tem que ser outra.
- Aquela é Tatiana. – Interrompi - Naomi tem olhos verdes. Pensei que você
estivesse obcecada pelas irmãs Hass, mas pelo visto não o suficiente. - Balancei a
cabeça ao me dar conta de que estava na casa delas e que as chances delas estarem
ouvindo aquilo eram enormes. – Mas que diabos você quer dizer com as palavras
dela não vão te impedir de vir hoje à noite?
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- Eu sou obcecada, mas são irmãs demais, então eu me foco nas irmãs mais
interessantes: Sophie e Katerina. – Ela disse, com as mãos na cintura. - Eu poderia
apostar que uma das duas, senão as duas, são a causa desse mistério todo. E
respondendo a sua pergunta: eu quis dizer exatamente o que eu disse. Depois da
meia noite estarei aqui e conseguirei entrar naquela festa, ou eu não me chamo
Louise...
Ouvi as risadas de duas das irmãs no corredor e aproveitei a deixa para expulsar
Louise da casa.
- Quando você voltar nós conversamos. Agora sai. – Empurrei-a porta a fora e
bati a porta deixando seus protestos para trás no momento em que as gêmeas
abriram a porta pedindo minha ajuda no salão de baile.
O salão de baile estava lotado. Todos os empregados tentavam entender as
ordens que as irmãs davam em vários lugares da sala. Enquanto eu tentava ajudar
as gêmeas a pendurar flocos de neve gigantes no teto, aproveitei para observar a
decoração.
As maravilhosas chaise longues da sala comum estavam dispostas pela sala, como
sempre fazem quando tem festa na casa. Lençóis brancos as cobriam e ao lado de
cada uma delas estava posicionada uma mesinha de tampo de vidro com todos
os quitutes da festa. Papel branco picotado imitando neve estava espalhado pelo
chão e flocos de neve desenhados em isopor estavam sendo pendurados no teto,
aos poucos. Tudo era incrivelmente refinado e tudo – à exceção da comida –
havia sido feito pelas mãos das irmãs Hass.
Quando desci da escada, as gêmeas perceberam minha admiração.
- E aí? O que você achou?
Olhei para elas pensando no que devia dizer. Então me dei conta de que só
poderia elogiar o trabalho delas.
- Está tudo maravilhoso.
- Obrigada. – Miranda (reconheci pelo diamante azul no pescoço) disse,
sorrindo - Deu bastante trabalho.
- Especialmente com Ellie comandando tudo. – Valentina completou,
passando a mão pela testa em uma atitude dramática. – Nunca pensei que alguém
fosse ser tão exigente quanto papai.
Era a primeira vez que eu as via citar o pai e me surpreendi. Considerando que
elas são duas das irmãs mais novas eu nunca pensei que elas conheceram o pai
por tempo suficiente para perceber esse tipo de coisa. Miranda percebeu meu
estranhamento.
- Meu Deus, Valentina, você decididamente fala demais! – Reclamou,
cutucando a irmã - Enfim, Juliana, eu realmente sinto muito que você não possa
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ficar na festa esta noite. Mas a boa notícia é que se você continuar fazendo tudo
do jeito certo em breve poderá ser uma de nós.
Valentina deu um beliscão na irmã.
- E sou eu quem falo demais! – Exclamou, nervosa.
Eu não fazia ideia do que elas estavam falando, mas a fala cantada das gêmeas
causava uma espécie de hipnose em mim. Ao me dar conta disso, eu balancei a
cabeça e disse entredentes que precisava voltar para a cozinha. Quando saí, dei
de cara com Sophie e Charlottie, que vinham conversando pelo corredor. Acenei
com a cabeça e continuei meu caminho, mas o encontro me fez me dar conta de
uma coisa: todas as irmãs usavam vestidos exatamente iguais. Vitorianos,
totalmente brancos e com um corpete ajustado em cada um dos tamanhos de
cada uma delas. Poderiam ter sido feitos por qualquer estilista, mas eu ouvi a
máquina de costura no quarto de Ellie por dias, então sei que foram ela e Kaylee
que os fizeram. As irmãs também usavam correntes de ouro no pescoço, cada um
com uma pedra preciosa diferente, variando do rubi mais escuro (Kaylee) ao
topázio mais claro (Naomi). Eu já havia visto essas correntes, que elas sempre
usavam em aniversários e outras datas importantes. Nessa noite estranha, essas
pedras pareciam significar algo grave.
Me envolvi no trabalho da cozinha e tentei me impedir de pensar sobre esse
tipo de coisa, afinal, eu não tenho nada a ver com o que minhas empregadoras
fazem ou deixam de fazer. Um pouco antes das nove, e de os convidados
começarem a chegar, notei que todos os empregados estavam na cozinha, ao invés
de prontos para servir, onde deveriam estar. Mal me dei conta disso, as dez irmãs
entraram na cozinha, em uma formação estranha de vestidos iguais em pessoas
diferentes.
- Nós gostaríamos de agradecer pelo serviço prestado hoje. – Ellie começou,
tomando a dianteira como fazia poucas vezes – Mas... Não precisaremos de vocês
até às 3 da tarde de amanhã.
Alguns empregados trocaram olhares, estranhando. Eles haviam sido
chamados para cozinhar e servir.
- Está tudo perfeitamente organizado hoje no salão de baile e nós queremos
certa privacidade com nossos convidados. – Ellie continuou. - Vocês podem ir
para suas casas, até amanhã, quando nos ajudarão com a festa de Naomi. Por
hoje é só. Juliana você pode comer o que ainda ficou na cozinha e fazer o que
quiser, mas pedimos que não vá até o corredor do salão de baile. Se puder, leve
um pouco de comida à biblioteca, por segurança. – Acrescentou colocando uma
ênfase nessa última frase, só para ter certeza.
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Então saíram, deixando uma sensação esquisita no ar. Era tudo muito
estranho, mas não o mais estranho que todos nós já havíamos presenciado nas
casas que trabalhamos, então aos poucos todos trocaram as roupas que usavam e
foram embora dali, me dizendo “boa noite” polidos.
Nem todo mundo havia ido embora quando a campainha começou a tocar e
ainda continuou a tocar por muito tempo quando foram embora. Enquanto
ouvia esses sons, eu encarava a bandeja de salgados pensando sobre as irmãs Hass.
Eu moro nessa casa há cerca de 8 meses e nunca fui maltratada ou deixei de
receber tudo que tinha direito e de vez em quando alguns extras. A casa é
confortável e tem tudo que eu preciso e quero. Até cuidar de Pierre se tornou
mais fácil depois do primeiro dia. E essa nem é a casa em que eu vi as coisas mais
estranhas. (Frase que, aliás, eu pareço não parar de repetir a mim mesma, como
se quisesse acreditar). Mas é justamente por isso que eu me sinto tão estranha
aqui dentro: nada pode ser tão bom sem condições, nada pode ser tão perfeito
sem alguma coisa por trás. O problema é: que coisa? O que de tão maligno as
irmãs mais queridas de Nova Orleans escondem? Me dei conta de que a única
pessoa que podia me ajudar a descobrir isso era Louise.
Esperei cerca de quarenta minutos após o último convidado chegar para pegar
uma bandeja de salgados e levar até a biblioteca. Pierre estava dormindo e
acordou assustado quando eu acendi a luz.
- Relaxe, sou só eu. – Eu disse. – Vim trazer comida.
Ele resmungou e se sentou.
- Achei que fosse Sophie vindo me pegar para a ceia de natal. – Ele disse
quando me sentei ao seu lado, atacando a bandeja de comida logo em seguida.
- Não, hoje ainda é dia 21.
- De dezembro? – Ele perguntou, com a boca cheia.
Tentei pegar um pouco da comida dele, mas me dei conta de que estava sem
fome.
- Sim. – Respondi.
- De que ano?
- 1997. Meu Deus, Pierre, você perdeu tão totalmente a noção de tempo?
- Há vários anos. Tempo demais.
- Não vou nem perguntar do que você está falando.
Suspirei e fiquei em silêncio, quase querendo desligar a luz. Demônio ou não,
a companhia de Pierre era confortante. Ele é o tipo de pessoa com quem se pode
ficar em silêncio por horas, se sentindo tranquila simplesmente por não estar
sozinha.
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- Às vezes... – Disse Pierre, engolindo um monte de comida. – Às vezes eu
acordo e sinto o cheiro delas e por um momento me vejo com um garoto outra
vez. Como eu era antes de traí-las.
Levantei. Eu não queria ouvir nada daquilo.
- Sente-se. – Pierre resmungou. – Eu só preciso desabafar, Juliana. Estou
cansado. E mais importante, eu sei que você sabe o que eu sou.
- Não sei do que você está falando. – Me defendi, ainda de pé.
- Não se faça de sonsa. Não comigo. Não sei como descobriu, mas eu sei que
você sabe.
- E como sabe disso?
- Porque você não se apaixonou por mim. E olha que eu venho jogado charme
todos esses meses, mas não aconteceu. Você merece todos os méritos por isso.
Mordi o lábio inferior, indecisa sobre o que deveria fazer. Pierre enfiou uma
dezena de canapés na boca e engoliu depois de duas mastigadas.
- Só não sei se você sabe o que elas são. – Ele disse, erguendo os dedos na
direção do salão de baile. – Não, não sabe, posso ver em seu rosto. É uma pena
de verdade, pois na minha condição de prisioneiro eu não posso contar para
você. Se você deixasse a casa, Sophie me torturaria por semanas, tentando
descobrir o que houve.
Me sentei outra vez e olhei suplicante para ele.
- E se eu não for embora ao descobrir? – Pedi.
Ele sorriu, os dentes sujos da massa dos salgados.
- Pode ter certeza, quando você souber você sairá correndo daqui, para o mais
longe possível. A menos que... – Seus olhos perderam o foco e ele começou a
falar consigo próprio - Oh Deus, ela irá. Eu deveria saber desde o começo. Kat
estava feliz demais com a ideia de permanecer em Nova Orleans. – Ele olhou para
mim - E se você está destinada a ser como elas, ao descobrir o que elas são, você
ficará mais fascinada do que assustada.
- Destinada?
Ele me olhou com olhos examinadores agora. Parecia procurar alguma coisa
em mim.
- Katerina tem uma intuição impecável. – Ele disse, baixinho.
- Você está me deixando mais confusa do que eu estava quando entrei, Pierre.
– Reclamei, me levantando outra vez.
Ele me entregou a bandeja, agora vazia.
- Você saberá. Em tempo. Como eu disse, na posição de prisioneiro, não há
nada que eu possa fazer para ajudá-la.
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Ele sorriu e deu de ombros ao dizer isso. Saí frustrada da biblioteca, apagando
a luz antes de trancar a porta. Fui para o meu quarto sem comer e tentei ler para
me distrair. Infelizmente, Louise estava tentando me fazer ler mais autores de
Nova Orleans e o Anne Rice que me emprestara me fez imaginar criaturas
gigantescas que nasciam andando, o que não ajudava em nada minha tentativa
de não pensar em bruxas, demônios e o que quer que as irmãs Hass sejam...
Acordei com batidas insistentes à minha porta. Surpresa, abri a porta para me
dar de cara com Louise. O relógio em minha mesa de cabeceira acusava 00h20.
- A porta está trancada. – Ela reclamou, invadindo meu quarto sem pedir
licença. - Elas realmente não querem ninguém em casa depois a hora da festa.
Arranquei dos meus empregados que elas sequer deixaram alguém servir. Será
que amanhã farão isso outra vez? É a primeira vez que elas fazem? Bem, nem faz
tanta diferença, porque isso não foi o mais estranho. Eu coloquei a orelha na
porta do salão de bailes e você não pode imaginar o que eu ouvi: gemidos! O que
será que essa festa é? Algum tipo de orgia?
Eu estava chocada.
- Claro que não! As mais novas têm cerca de onze anos! Dez, se você estiver
certa sobre a idade de Katerina. – A idade da irmã Hass havia se tornado motivo
de apostas entre nós.
- Isso pode não querer dizer nada. Não se alguns boatos que eu ouvi forem
verdade. Mas cá entre nós: você não teria a lista de convidados da festa de hoje
por aqui não, não é?
Eu nunca conseguia acompanhar a linha de raciocínio de Louise. E
infelizmente, eu tinha a lista de convidados, a qual Louise levou alguns minutos
estudando.
- Que estranho! Todas as famílias de bruxas da cidade foram convidadas, mas
é óbvio que nenhuma delas veio por causa da tradição. Além delas, nenhuma das
outras pessoas são minhas conhecidas e eu conheço toda a elite de Nova Orleans.
Esses outros convidados são totalmente anônimos e não tem aparentemente
nada em comum. Será que eu posso levar isso aqui para casa e fazer uma pesquisa
mais detalhada? – Antes que eu pudesse responder, a matraca continuou – Meu
Deus, Ju! Só percebi agora que essa seria a noite perfeita para que você me
apresentasse Pierre. Será que ainda dá?
- Não, esta noite não. - Respondi, decidida - Não quero mais olhar para ele.
Então comecei a narrar meu último encontro com Pierre.
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1º de janeiro de 1998
Diário de Kat
Deuses, acabou! Finalmente! Nunca me senti tão cansada quanto no momento
e estou completamente louca para sair desta escrivaninha e me aconchegar em
meus cobertores, talvez por dois ou três dias. Mas preciso registrar tudo que
aconteceu nestas festas, porque talvez ao acordar eu acredite que tudo não passou
de um sonho, o que seria perigoso demais.
O primeiro circuito de festas saiu como o planejado. A festa de solstício foi
uma perfeita demonstração de nossa herança vitoriana, que começou com um
coquetel e conversas sobre tudo que vivemos – bem, não tudo, tuuudo... Qualquer
coisa sobre o século passado que disséssemos os deixavam tão fascinados que ao
fim nada muito importante precisou ser dito - e terminou com um banho de
sangue delicioso, onde ninguém morreu, mas todos brigaram para virar jantar,
competiram uns com os outros para saber quem tinha o sangue mais apetitoso e
ainda saíram implorando por mais festas do tipo. Sophie declinou o sangue
educadamente, insinuando que seu “noivo” já fornecia sangue o suficiente para
ela. Prometemos que toda semana pelo menos duas de nós iriamos a reunião de
cada grupo, falar mais e nos alimentar, exatamente como planejávamos fazer
desde o princípio.
A festa de aniversário de Naomi foi extremamente fascinante. É inacreditável
o que as pessoas fazem para presentear alguém que “tem tudo”. Os presentes
variaram de cachorrinhos (aliás, acabo de perceber que não faço a mínima ideia
de onde aquele cachorrinho foi parar depois da festa) a diversas fazendas no
interior do país, passando pelas mais diversas joias exclusivas e apresentações
musicais das promissoras herdeiras das famílias que mandam em Nova Orleans.
Saíram todos incrivelmente satisfeitos e implorando que contássemos nossos
aniversários para que mesmo quem não quisesse comemorar acabasse cheia de
presentes.
Então começaram os bailes de Natal. O primeiro foi o de caridade, onde todos
podiam fazer as mais diversas doações para um fundo de caridade do país de onde
nos originamos - também conhecido como uma conta na Suíça que está no nome
de Sophie e Charlottie que não é mexida há tanto tempo que o dinheiro apenas
se multiplica devagarzinho. Nossa, é completamente inacreditável tudo que as
pessoas fazem por nós nessa cidade. Até abrir mão de seu próprio dinheiro sem
sequer checar para onde ele está indo, apenas porque nos acham tão
encantadoras e doces que conseguir nosso carinho e devoção se torna uma
competição não dita, como se de alguma forma ter nosso favor fosse levar alguém
a algum lugar.
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O segundo baile foi o de máscaras, na véspera de Natal. Ao contrário do que
houve no solstício, quase todas as famílias de Nova Orleans abriram mão da ceia
de Natal em casa para perder a noite fantasiados em nossa casa e então aproveitar
uma ceia de natal no dia 25. Aproveitamos as máscaras para ouvir tudo que não
tinham coragem de dizer para nós livremente. As mais novas até inventaram de
usar perucas para que ninguém as reconhecesse, mas ainda assim só ouvimos os
mais enjoados elogios e os mais desesperados desejos de fazer parte de nossa
família.
Foi naquela noite que eu flagrei Juliana conversando com Louise, a filha da
tal empregadora que emprestou seus criados e a garota que ela sempre visitava
quando saía de casa.
- Uma coisa é certa: elas sabem como fazer festas maravilhosas. – Louise dizia,
segurando da forma que apenas os nascidos ricos seguravam, uma taça de
champanhe. – Não que isso estivesse em dúvida, naturalmente. Só estou dizendo
que ninguém normal conseguiria organizar festas assim em dias consecutivos.
- Elas têm trabalhado nisso o mês inteiro. – Juliana disse, olhando nervosa para
os lados. Tinha a aparência de alguém pego pelo chefe vadiando.
- Ainda assim, Ju. – Ela dizia, olhando em volta com a mais pura admiração Olhe esses detalhes dourados nas cortinas, essas máscaras penduradas. Nada
disso estava ali ontem e levaria no mínimo dois dias para limpar tudo e arrumar
tudo com tanta perfeição.
- Ok, Louise, você já está ficando paranoica. Não é só porque elas dão festas
maravilhosas que são criaturas do demônio.
- Eu não disse isso. – Louise reclamou colocando a taça de lado. Juliana a
alcançou lançando um olhar raivoso. – Me desculpe. Eu ia dizendo que elas não
são criaturas do demônio, porque você sabe muito bem que se as dez tivessem
qualquer coisa a ver com o Inferno, eu saberia.
- Certo, então quais são suas teorias? – Juliana perguntou levemente
interessada.
- Não tenho nenhuma. Criei várias, mas sempre existe algo que desmente tudo
que eu acredito. Eu pesquisei aquela lista de convidados e sabe qual é a única
coisa que todas aquelas pessoas têm em comum? Eles fazem partes de clubes de
misticismo na cidade. Misticismo!! Eu estou falando daqueles que todas as
bruxas da cidade odeiam porque vivem descobrindo e divulgando coisas que
ninguém deveria saber. Se elas convidaram todas as bruxas da cidade e todos os
membros de grupos de misticismo, inimigos ferrenhos, ou elas são muito
inocentes, o que eu duvido ou elas sabiam que nenhuma das bruxas viria.
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Eu estava totalmente fascinada pelo que estava ouvindo. A garota parecia
obcecada por nós, não da forma doentia como as pessoas geralmente ficavam,
mas de uma forma totalmente profissional como se sua curiosidade fosse grande
demais para aguentar o mistério que são as irmãs Hass. Me dei conta de que
estava correspondendo seus sentimentos na mesma intensidade: precisava
descobrir tudo sobre ela. Antes que eu pudesse ouvir o que Juliana respondeu
ouvi meu nome pronunciado por alguém e precisei sair dali o quanto antes, para
que minha observação não fosse descoberta.
Na tarde seguinte, enquanto trocávamos as cortinas brancas de seda da sala de
jantar por cortinas vermelhas de veludo eu contei para as meninas sobre Louise.
- Então foi assim que Juliana descobriu sobre Pierre. – Ellie disse entre um
berro (MAIS PARA A DIREITA) para Anika e Charlottie, que arrumavam uma
das cortinas com cuidado - Sua melhor amiga é uma bruxa.
- Sim. – Respondi, subindo os degraus da escada de madeira com outra cortina
na mão - Uma interessante e poderosa bruxa.
- Interessante. – Ellie resmungou - Nunca é um bom sinal quando você usa
essa palavra.
Os olhares da sala se viraram para mim.
- Mais uma, Kat? – Valentina perguntou, com uma risadinha presa.
- Do que estão reclamando? Ainda precisamos de três vampiras até onde eu
sei.
- Não é uma reclamação, só estou surpresa. – Valentina defendeu-se, descendo
da escada.
Eu suspirei.
- Não gosto da forma como vocês andam agindo a respeito de eu ter uma nova
vampira para o Exército. Não faz nem tanto tempo o “bem maior” era a
prioridade de todas nós.
Puxei o veludo da cortina com cuidado e deixei o tecido escorrer pelos meus
dedos. Antes que Sophie falasse, eu já sabia porque o bem maior havia deixado
de ser prioridade:
- É fácil pensar em vencer uma batalha, em fazer sacrifícios, em salvar as almas
de toda uma população demoníaca quando até o mundo humano está em guerra.
- Ela observou, cuidadosamente - Agora é diferente, nós vivemos no máximo do
conforto, em uma vida de festas, de elegância e depois da festa de solstício até
mesmo de sangue ao bel prazer. É difícil demais pensar em criar um Exército
quando a vida é descansar em chaise longues à luz de lareiras durante o dia e festejar
até não aguentar mais à noite.
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Sophie estava certa. Certa demais. Era fácil pensar no Exército quando o
máximo de nossa vida era andar por florestas escuras na Europa, invadindo casas.
Todas essas festas, esse dinheiro, esse conforto, era bom demais para abandonar.
Pensei em abrir uma discussão sobre nosso futuro, mas naquele momento a
campainha tocou: era mais um motorista trazendo dez caixas de presente, cada
um com uma surpresa diferente, para cada uma das irmãs Hass.
A ceia à noite também foi como o esperado. Servimos os mais deliciosos pratos
típicos, embalados por jazz e bebidas finas. Pierre foi tirado de sua cela segura
para servir de noivo de Sophie e mesmo depois de diversos avisos de Ellie, comeu
como um condenado no corredor da morte. Dormimos por quase um dia inteiro
depois dessa festa.
Passamos os primeiros dias depois disso separando nossos presentes. Aquilo
que guardaríamos, aquilo que penhoraríamos e aquilo que doaríamos. Ellie
sugeriu com toda sabedoria que abríssemos um cofre onde deixaríamos
guardadas todas as joias que não usamos com frequência, só por garantia. Kaylee
e Tatiana foram para Nova York por dois dias providenciar isso.
Tiramos um dia para compras e, finalmente, passamos todo o dia 30
trabalhando na festa de ano novo. Essa última festa não teria nada de tradicional
ou sério. Foi literalmente uma balada, com tudo que tínhamos direito.
Convidamos todos os jovens de Nova Orleans com idades entre 13 e 27 anos.
Vários colunistas de jornais que se encaixavam nessa faixa etária fizeram questão
de ir e cobrir cada detalhe. Foi uma festa totalmente diferente de todas as que
demos antes, mas tão maravilhosa quanto.
Pela primeira vez nós não usamos vestidos por obrigação, cada uma usaria o
que quisesse. Foi assim que acabamos todas de calça jeans. Nos aventuramos a
usar maquiagem também, mas foi com toda felicidade do mundo que
percebemos que nenhum pigmento melhoraria nada em nós, que já somos
perfeitas, todos os detalhes milhares de vezes embelezados pela imortalidade
infernal. A noite foi um vislumbre de como o Exército pareceria no novo milênio,
tão incrivelmente próximo.
Descemos juntas para o salão de bailes, todas mais do que animadas pela noite
diferente que teríamos. Luzes coloridas em pontos estratégicos vinham de baixo
para cima, brilhando pelo salão. As conversas animadas tomavam conta da sala,
junto com a música poderosa tão desesperadoramente intensa que nos envolvia
mesmo que sem querer. Junto da mesa do DJ estava um relógio gigante que
contava horas, minutos e segundos, avisando quando a meia noite viria.
Entramos quando ainda eram 20h. Menos de dez minutos depois nós já estamos
separadas, cada uma envolvida com um grupo de sua idade, rindo e conversando.
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Avistei Louise em um canto, segurando uma taça de champanhe e procurando
por alguém. Resolvi me aproximar, sem muita delicadeza.
- Olá! – Disse, assustando-a com a aparição repentina – Se divertindo?
Ela engoliu em seco, então pensou melhor e bebeu um pouco de champanhe.
- Oi, claro! – Respondeu, sorrindo com cuidado. – Katerina, não é? –
Concordei, o rosto com a mais fingida surpresa - Você sabe, seu rosto é bem
conhecido.
- E o seu nome é Louise. Desculpe, não sei o sobrenome. Conheço seu rosto
pela organização da mesa da ceia de natal.
- Delacrois. É fácil de aprender porque é um sobrenome clichê francês.
Sorri com delicadeza.
- Então, Louise, você realmente veio para todas as festas.
- É claro. Nenhum convidado perderia uma festa das irmãs Hass. Vocês dão as
melhores festas e fazer parte de suas celebrações, é uma das maiores honras para
qualquer um aqui.
- Às vezes eu me pergunto por quê...
- Eu também. – Ela soltou, com a voz mais baixa, sem querer.
Dei uma risadinha doce daquelas que encantam a todos e a tudo.
- Você não parece o tipo de pessoa que lutaria para conquistar favores de
garotas que até alguns meses atrás eram meras desconhecidas.
Louise me encarou, os olhos azuis me estudando, indecisa por um momento.
Percebi que ela tinha a mesma mania de morder a bochecha que Tatiana tem.
- Posso ser sincera com você, Katerina? – Perguntou.
- Claro, o quanto você quiser.
- Eu não faço ideia de porque todo mundo se apaixonou tão perdidamente por
vocês, mas eu sei que quando algo assim acontece, existe algo muito sério e
totalmente terrível escondido.
- E o que você acha que de muito sério e totalmente terrível está escondido em
meio a minha família?
Louise corou, como se só então percebesse o que tinha dito.
- Eu não sei.
- Nem desconfia?
Ela balançou a cabeça.
- Eu sei que você é amiga de Juliana, então isso não é exatamente verdade.
Ela se empertigou, de repente nervosa.
- Juliana foi contratada para ser completamente discreta sobre seu trabalho.
- Mas eu sei que ela contaria a alguém que sabe como ser completamente
discreta.
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Louise se calou. Eu sorri, tentando parecer confiável.
- Eu não sou Sophie, Louise. Não sou a líder de nós ou a garota responsável
por manter a aparência impecável de nossa família em frente a sociedade. Você
pode confiar em mim para me manter calada em frente a minhas irmãs. Não me
importo com esse tipo de boato, mas se você acha que nós somos algum tipo de
monstro eu estou interessada em saber qual.
- O que exatamente me garante que eu posso confiar em você?
Ela estava jogando. Era divertido.
- O que exatamente me impede de cortar suas ideias pela raiz? Destruir sua
investigação? Acabar com suas perguntas? Preciso ser mais clara?
Ela sorriu. Não existia mais uma fagulha de medo em seu corpo. Ela é uma
bruxa poderosa em todos os aspectos: quanto mais perigosa a situação, mais
preparada ela está. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nesse momento senti
mãos firmes segurarem meu braço. Era Anika.
- Precisamos de você. Agora.
Lancei o um olhar grave para Anika, mas ela estava séria. Fosse o que fosse era
importante.
- Depois. – Disse para Louise, enquanto seguia Anika.
Ela saiu do salão de baile e andou com firmeza até a sala de jantar. Ao entrar,
encontrei as outras 8 vampiras lá dentro, de pé ao redor da mesa, todas com um
olhar sério. Juliana também estava lá, mordendo o lábio delicado, como se
torcesse para escapar dali o mais rápido possível. Eu não estava entendendo nada,
mas percebi a forma estranha sobre a mesa. O cheiro da sala me carregou de volta
para Verdant, 125 anos atrás. Pierre jazia ali, com um gigantesco corte no pescoço
de onde sangue escorria, sujando a toalha de mesa branca. Morto, até onde eu
sabia.
- Que diabos...? – Perguntei, em choque. Olhei para a única pessoa que parecia
disposta a falar – Juliana?
- Encontrei-o assim, na biblioteca. – Juliana disse, se defendendo - Não sei o
que houve com ele.
- Certo, será que você...
Eu ia pedir para que ela saísse, mas nesse momento aconteceu uma coisa
bizarra, mas não a mais bizarra da noite. Pierre se levantou, tossindo, a ferida no
pescoço totalmente curada. Lancei um olhar acusador para as meninas, pensando
que talvez alguma delas havia dado sangue para Pierre e depois o matado, mas
quando percebi que a voz que saiu da boca de Pierre não era dele, a ideia foi
completamente descartada.
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- Katerina. – Ele disse quando me localizou em meio a sala. As outras vampiras
se afastaram, com um passo para trás ao mesmo tempo.
Sentir algo queimar minha garganta.
- Ah, pronto! – Reclamei, me aproximando obstinada - Estava mesmo
demorando! 97 anos entre a última Danse Macabre e a primeira visita infernal.
Pensei que só fosse ver vocês quando a guerra começasse.
- Sempre irônica. – Disse o demônio em Pierre. Mal acreditei que reconhecia
aquela voz grave e doída.
- Abadom! Mandaram você outra vez!
Ele resmungou algo que soava como água respingando em ferro quente. Então
saltou da mesa e veio se pôr a minha frente.
- Quantas vezes precisarei dizer a você para não usar meu nome de anjo?
- Ah, você sabe. – Dei de ombros - Eu gosto de lembrar ao Inferno o tempo
todo que não importa quão poderosos vocês achem que são, sempre existe
alguém que é mais.
Ele emitiu outro chiado e se aproximou, fazendo com que meu Exército se
movesse e se pusesse em formação atrás de mim. Sophie olhou para Juliana.
- Você já pode ir, querida.
A garota saiu quase correndo, pálida e nervosa, a porta batendo em suas costas
com um baque.
- Diga logo a mensagem que trouxe. – Anunciei, agora grave.
Eu sabia que por mais que eu conhecesse aquele demônio, um dos primeiros
que conversou comigo quando o Inferno tentava me convencer a aceitar meu
futuro como vampira, em um momento como aquele não poderia haver
brincadeiras. O Inferno nunca tentou se comunicar comigo. Nem quando desfiz
minha aliança com ele. Nem quando aceitei a missão de Deyah. Nem quando
matei minha mãe. Nem quando me livrei da maldição. Nem quando Sophie
recebeu sua alma de volta. Nem quando transformamos Pierre em nosso
prisioneiro. Se eles escolheram justo essa noite para se comunicar, alguma coisa
havia de muito errado.
- Ah, Katerina, querida. – Abadom respondeu, sorrindo. Seu rosto não tinha
mais nada a ver com o de Pierre, os olhos ardendo com um tom que não tinha
nada de humano - Você nunca entendeu, não é? Prestar ou não serviços para o
Inferno não é uma opção. Pelo menos não quando se é uma criatura infernal,
como vampiros. Sua aliança com a Morte levaria a você apenas ao mesmo fim
que Deyah levou, mas felizmente, você desistiu de ajudar a Morte, o que a trouxe
diretamente para os braços do Inferno outra vez.

235

- E você achava que eu não sabia disso? Por favor, Abadom. Não sou estúpida.
Multiplique, destrua, mantenha-se longe. Tenho obedecido esses mandamentos
nos últimos quase dois séculos, mesmo sem ser pelos motivos que o Inferno
desejava.
Ele assumiu uma expressão séria, ou pelo menos tão séria quanto conseguia,
com aqueles olhos.
- Suas pequenas rebeliões sem sentido, é claro. Mas você deve imaginar que o
Inferno adora rebeliões. Nós começamos a existir com uma. Sabemos como lidar
com uma sempre que acontece. E uma rebelião de prisioneiros apenas é bemsucedida quando esses prisioneiros conseguem escapar, certo? Então você deve
saber que a única rebelde bem-sucedida entre os presentes possui incríveis cabelos
dourados e lindos olhos azul-violeta. – Ele olhou para Sophie com uma espécie
de curiosidade admirada. – Frutos de incesto... A união maculada cheia de suas
próprias regras, as quais nem mesmo nós entendemos. Você é dona de si mesma
não é, querida? Sempre foi.
Pigarreei.
- Sim, Sophie é maravilhosa. Mas você ia dizendo...
Ele me encarou.
- Impaciente, minha bruxa Petry, como sempre. Certo. Eu vim até aqui para
reafirmar sua situação e a de todas aqui como prisioneiras do Inferno. Mas, como
eu disse, o Inferno adora rebeliões e a sua tem levado tanto tempo para acontecer
que meus superiores resolveram apimentar um pouco a situação.
Suspirei, entediada.
- Vão fazer o que, mandar alguns demônios para nós os destruirmos?
- Claro que não, isso seria fácil demais. Brincar com sentimentos é mais
divertido. Isso é algo com que vampiros não conseguem lidar, sabe? Sentimentos.
- Porque geralmente estamos muito ocupados com outras coisas para sentir.
- E você só descobriu isso depois que a Morte disse a você. É inacreditável a
facilidade com a qual vampiros acreditam que não sentem. E é inacreditável o
quanto é fácil comandar pessoas que acreditam que não sentem.
- Abadom, você está divagando outra vez.
- Certo, desculpe. Fiquei sabendo (me corrijam se eu estiver enganado) que
Ellie descobriu há algumas décadas o papel que terá em sua rebelião, mas que
nenhuma de vocês sabe qual é. A gélida e focada Eleanor Pleurer sempre pronta
para fazer o servicinho sujo do Exército mesmo que ele seja contra de seus
princípios, a vampira menos pronta a lidar com sentimentos por aqui, e, mais
importante, a vampira mais adorada de Katerina, sua criação mais notável. Não
seria doloroso se justo ela, justo Ellie, sofresse um ataque do Inferno agora?
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Perdi toda a vontade de brigar com ele. Notei com o canto do olho Anika, as
gêmeas e Tatiana se aproximarem de Ellie, automaticamente. E notei também
que ela se afastava, nem um pouco satisfeita com aquilo.
- Depois de dedicado estudo do Exército, descobrimos que ironicamente, a
maior punição possível para Ellie seria devolver sua alma! Mas não de qualquer
jeito, naturalmente. Pedaço por pedaço e aos pouquinhos, até o momento
considerado ideal para que sua batalha comece. Isso pode levar 2 meses ou 30
anos, eu não sei, não me deixariam saber.
“A partir da meia noite do dia 1º de janeiro de 1998, Ellie será seu relógio em
uma contagem regressiva vertiginosa. Quando ela estiver totalmente dominada
por seus sentimentos, quando as sensações que regem os mortais tomarem conta
de sua preciosa arma, quando lágrimas de gelo forem vertidas de seus adorados
olhos, você saberá que é a hora de se revoltar. E se então não existir em seu clã
13 vampiras dispostas a lutas e sacrifícios, será tarde demais para qualquer plano
arquitetado por você ou por qualquer outra pessoa.”
- Vocês não podem! – Anika gritou, o ódio tomando seu rosto que sempre
parecia inocente.
- Ah, querida, nós podemos e como podemos. - Ele disse, ainda sorrindo - Cada
um faz o que quiser com seus prisioneiros. Vocês sabem disso, já torturaram
Pierre de tantas formas. Aliás, ele voltará. No momento está no Inferno
conversando com o pai. Trará ainda mais notícias. Parte de nós espera que isso
sirva para acabar com seus planos estúpidos, mas como sabemos que nada irá
impedir vocês, destruí-las será um prazer indescritível. Nos vemos... Talvez em
breve. Katerina, querida, será que você pode...?
Sem que a frase fosse completa, andei até ele e quebrei seu pescoço levando o
corpo de volta a sua morte temporária. Me virei para o Exército a tempo de ver a
porta da sala de jantar bater outra vez. Era Ellie, abandonando o Exército
silencioso para trás.
2 de janeiro
Diário de Juliana
- Um demônio foi possuído por um demônio? – Louise perguntava,
aparentando confusão. – Você nem está dizendo coisa com coisa, Juliana. Precisa
é de uma boa noite de sono.
Louise havia acabado de me contar sobre sua conversa com Katerina na noite
de ano novo. Eu, com cuidado, contei o que aconteceu com Pierre naquela noite.
- Você não entende. Teria que ter estado lá para entender.
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- Só estou dizendo que não faz sentido você ter presenciado isso tudo e elas
não terem matado você.
- Por que não? Se todo mundo para quem eu desabafar tiver a mesma reação
que você.
- Ok, ok. Faz sentido. Me conte de novo. O que exatamente aconteceu quando
levaram o corpo de Pierre para a sala de jantar?
Contei a história novamente, descrevendo tudo que me lembrava. Louise
pegou um bloco de notas e uma caneta.
- Certo. Então Pierre foi possuído por um demônio que acordou chamando
Katerina pelo nome e a própria disse que já esperava uma visita do Inferno há 97
anos. Disso concluímos que: Katerina deve ter mais de 100 anos; Katerina tem
contato com o Inferno e... Porcaria nenhuma. Elas não são criaturas demoníacas,
como eu já disse. Eu teria percebido, mas a energia lá é perfeitamente normal,
com exceção da presença de Pierre. A menos que...
Louise ficou em silêncio. O que me deixou impaciente.
- A menos que o que? – Perguntei, cansada.
- A menos que a energia pura de alguém lá dentro anule a energia demoníaca
das outras. Elas têm outro prisioneiro?
- Que eu saiba não.
- E não é a sua... Então de quem será?
Diário de Kat
- Sophie, Sophie, Sooooooophieeeeeeeeeeeee... – Os gritos vinham de
Charlottie e as gêmeas que desciam as escadas correndo.
Elas invadiram a sala de jantar onde eu e Sophie conversávamos e trocávamos
a toalha de mesa, empurrando a porta com tanta força que ela atingiu a parede.
Cada uma carregava um ramo de árvore com uma flor diferente na ponta.
- Calma! – Sophie gritou, mas estava sorrindo.
- Nós estávamos pensando sobre o que Abadom disse. – Valentina começou,
ofegante.
- Ele disse que você era a única completamente livre do domínio do Inferno.
– Miranda continuou, ainda respirando rápido.
- E nós sabemos que o plano de Deyah era deixar as pessoas exatamente iguais
a como elas eram em vida, só que sem as fraquezas.
- Onde vocês querem chegar? – Sophie perguntou, intrigada.
As gêmeas abriram a boca, mas Charlottie ergueu os braços fazendo com que
elas se calassem.
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- Você já tentou fazer algum feitiço depois que sua alma voltou? – Perguntou a
versão menor de Sophie olhando nos olhos da irmã.
- Não, acho que a natureza ainda não me reconhece. – Sophie respondeu, com
o mesmo olhar frustrado que vi nela em Graz.
- Acha ou tem certeza?
Ela ergueu a sobrancelha.
- Ach...
Antes que ela terminasse de falar os três galhos foram apontados para ela.
- Você não saberia de verdade, não é? – Charlottie disse, mordendo o lábio. –
A sensação de estar viva outra vez, de ter sua alma em liberdade é inebriante o
suficiente para ser confundida com outras sensações. Você pode estar
enferrujada, mas se lembra desse feitiço. Eu ensinei ele a você.
Nervosa, Sophie alcançou o primeiro galho onde um hibisco cor de rosa
descansava. Depois de um tempo de hesitação, alcançou o segundo galho, onde
estava uma margarida silvestre. Com um suspiro, pegou o último, um ramo de
rosa.
- Só espero que não se decepcione caso isso dê errado. – Disse, antes de fechar
os olhos.
Me peguei prendendo a respiração, fascinada pela ideia de Sophie ter voltado
a ser bruxa. Miranda, Valentina e Charlottie estavam tão ansiosas quanto eu.
Exatamente meio minuto depois, as flores nas mãos de Sophie se multiplicaram
deixando o ramo completamente florido. Em seguida as cores começaram a
mudar, uma flor ficando com a cor da outra até que uma flor se tornou a outra.
Charlottie foi a primeira a dar um gritinho de satisfação, que quando Sophie
abriu os olhos se transformou em uma gargalhada maravilhada. As gêmeas as
seguiram, quase saltitando pela sala ao se dar conta do que acontecia. Eu só soltei
a respiração quando Sophie saiu da dança e me entregou os ramos.
- Para minha querida criadora. – Então cai na mesma gargalhada que tomara
conta da sala.
Continuação da entrada de 2 de janeiro
Diário de Juliana
Finalizamos a conversa sem saber de nada e deixei uma Louise pensativa para
trás, indo para casa com a desculpa de que precisava limpar a biblioteca. Louise
ficou em choque quando eu disse que Pierre havia voltado, perfeitamente bem
para a biblioteca na manhã de ontem. E com fome, inclusive.
Quando cheguei em casa risadas vindas da sala de jantar tomavam conta da
sala. Eu entrei pela entrada principal e encontrei Naomi, Ellie e Tatiana, cada
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uma vestida em seu roupão branco, esfregavam os olhos enquanto desciam a
escada.
- Que diabos é isso? – Ellie perguntou, quando chegou ao fim da escada.
- Não sei. Acabei de chegar. – Respondi, sem olhá-la diretamente.
As três foram direto para o lugar de onde o som vinha e eu com cuidado fui
até meu quarto. Tomei meu café da manhã e quando me dei conta de que nem
havia dado 9 horas ainda (eu geralmente saio da casa bem cedo para conversar
com Louise enquanto ela se arruma para ir para escola, e, mesmo que ela não
esteja sem aulas essa semana, acorda no mesmo horário, antes da mãe, então vou
visita-la de qualquer jeito) voltei para minha cama confortável, onde dormi por
cerca de duas horas. Só quando acordei é que fiz o café da manhã de Pierre e
levei para a biblioteca, junto com uma vassoura.
Encontrei o prisioneiro das Hass acordado, com um olhar assombrado para o
nada. Coloquei a bandeja com o café e os ovos mexidos em sua frente e comecei
meu trabalho para o outro lado da sala. Levou quase dois minutos para que Pierre
começasse a comer. Eu me deixei absorver pelo trabalho de limpar tudo.
- Você tem medo de mim agora. – Depois de muito tempo ele resmungou de
boca cheia, me dando um susto.
- Teria medo de qualquer um que eu tivesse encontrado morto em uma noite
e na manhã seguinte aparecesse tão vivo quanto eu.
Pierre gargalhou.
- Vejo que apesar dos avisos, as garotas ainda não embarcaram na longa
trajetória de transformação de Juliana.
- Lá vem você...
- Ju, eu adoro você. Acredito que saiba disso. Nos últimos meses você foi senão
uma companhia agradabilíssima, pelo menos uma companhia melhor do que
aquelas dez. Só digo isso para que você se lembre quando se tornar uma delas.
Me virei, com a vassoura em uma mão e a outra descansando na cintura. Pensei
em perguntar, em gritar com ele, em confrontar as irmãs Hass no mesmo
momento e até em sair correndo dali e me esconder outra vez em meu quarto.
Por fim tudo que eu disse foi:
- Já acabou? – Apontei para a bandeja em sua frente.
Ele olhou para a bandeja de comida, como se a visse ali pela primeira vez.
Então acenou com a cabeça. Peguei a bandeja de comida no chão e saí o mais
rápido que pude a tempo apenas de ouvir Pierre murmurar:
- Que garota... Que garota.
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15 de janeiro
Diário de Kat
Nós evitamos o assunto durante duas semanas. Primeiro, usamos nossa nova
descoberta a respeito de Sophie como desculpa. Depois, quando o assunto foi
perdendo o interesse, nós magicamente nunca estávamos ao mesmo tempo em
casa e quando estávamos criávamos um acordo silencioso a respeito de não tocar
em assuntos desagradáveis. Finalmente, aniversário de Ellie nos deixou todas em
casas e todas focadas na pessoa que regeria o futuro de nosso Exército: Ellie.
- Pelo menos Kat já tem duas vampiras em potencial. – Naomi disse, quando
o assunto finalmente surgiu.
Estávamos juntas na sala comum outra vez. Ellie abrindo seus presentes
enquanto Sophie brincava com fogo e o resto de nós descansava no calor,
preguiçosas.
- Só não tenho ainda um plano de como transformá-las. – Eu disse, suspirando.
Durante os dias de nossa procrastinação, eu fui convidada à casa de Louise
algumas vezes, mas sempre que lá chegava era impedida por sua mãe de ficar a
sós com ela, conversando sobre suas descobertas. No fim, acabei invadindo o
quarto de Juliana e lendo seu diário, descobrindo deliciada o parentesco entre as
duas, sua proximidade, detalhes de suas personalidades e o quanto elas
conversam sobre nós. Estava mais certa do que nunca que as duas se tornariam
vampiras do Exército, mas ainda não sabia como.
- Não sei por que você persiste em não transformar ninguém a força. – Tatiana
disse, cruzando os braços. - Eu não tive opção e sou muito feliz com a escolha que
você tomou.
- Você foi um caso especial, Ta. Eu só repetiria aquilo se alguma das garotas
estivesse à beira da morte.
- Eu me pergunto o que você faria se elas não quiserem virar vampiras. – Anika
disse, quase fechando os olhos.
- Meu trabalho todo é para convencê-las, Annie.
Quando Charlottie se levantou, percebi que as gêmeas ao seu lado dormiam,
abraçadas.
- Você tem que pensar em algo logo, Kat. – Ela disse. – É como Abadom disse,
pode demorar 2 meses ou 30 anos.
Sem querer, olhamos ao mesmo tempo para Ellie, que levantou os olhos de
seus presentes e nos encarou, o frio tomando conta da sala, como sempre fazia.
- Acho que deve demorar mais um pouco. – Respondi, sorrindo.
- De qualquer forma, - Naomi continuou - Não podemos ficar em Nova
Orleans depois que as duas se transformarem.
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Sophie saiu de seu torpor e sem querer fez a chama aumentar e tomar conta
da lareira.
- Não, não, não! – Ela exclamou com os olhos brilhando - Nós acabamos de
conseguir formas de ficarmos em Nova Orleans por mais tempo! Nem faz um
ano que estamos aqui! Kat, por favor!
Suspirei.
- Soph... – Comecei. - Você sabe, não podemos ficar aqui por tanto tempo
quanto gostaríamos. Agora viveremos em contagem regressiva para nossa revolta.
A menos que você queira desistir, o que eu entenderia.
Seus olhos violeta demonstraram toda a sua indecisão sobre o assunto.
- Mas Kat...
Eu não sabia o que sua voz demonstrava. Tudo que sabia era que não estava
nada satisfeita em saber que teria que começar a fazer planos para ir embora.
Ficamos em silêncio por alguns minutos, enquanto ela se decidia.
- Tudo bem. – Disse, obstinada - Nós iremos. Mas não ainda... E não de
qualquer jeito. Iremos depois das celebrações do Mardi Gras, depois de nosso
último baile.
Então começou a contar o plano que havia acabado de formular.
Diário de Juliana
- VAMPIRAS?? – Só percebi que eu havia gritado quando o som ecoou
corredor a fora através da porta aberta.
- Silêncio, Juliana! – Louise exclamou colocando a mão sobre minha boca.
Depois de um instante, andou até a porta e enfiou a cabeça na fresta, checando
se ninguém estava lá. Então bateu a porta.
- Sim, vampiras. – Disse, direta. – Todas as dez. É a única explicação lógica,
que vai de acordo com tudo que você me contou e que eu presenciei. Duvido
que elas sequer tenham sido irmãs de sangue em vida (pelo menos não todas elas),
mas agora o são pela ligação maldita.
- Vampiras não são criaturas do Inferno? – Perguntei me focando na lógica.
- Sim, mas eu ignorei isso para não ficar louca. Não podemos supor que
sabemos tudo sobre elas, não é?
- Bem, é, mas... – Me interrompi quando percebi – E elas querem me
transformar em uma delas!
- Eu sei! – Louise sorriu - Você é tão sortuda.
- Sortuda?
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- É claro. Você terá a chance de viver para sempre, em um clã riquíssimo,
viajando pelo mundo e encantando cidades a ponto de quase se tornar sua
rainha, exatamente como elas fizeram em Nova Orleans. E sequer pediu por isso!
- Acho que você ignora a parte de me tornar também uma sugadora de sangue
Infernal. – Rebati, mas as palavras que ela disse antes já haviam me convencido
do que ela diria em seguida:
- Detalhes, minha querida, detalhes.
Não era a ideia de ser rica ou encantadora que me fascinava, mas a noção de
clã. Fazer parte de um grupo tão grande de garotas, todas ligadas a mim pelo
sangue. Isso me encantava. Isso me deixava animada para aceitar o convite assim
que me fosse feito.
13 de fevereiro
Diário de Kat
Desci as escadas e andei até o quarto de Juliana, torcendo para que tudo saísse
como o esperado. Bati à porta com expectativa.
- Entre. – Ouvi a voz doce dizer do outro lado.
Abri a porta.
- Ah, oi, senhorita Katerina. Eu estava lendo.
Ela colocou o livro de lado e se sentou. Me sentei a seu lado.
- Por favor, me chame só de Kat. Eu imaginava que a essa altura você já estaria
chamando todas nós pelo apelido. – Disse, sorrindo. – Sabe Juliana...
- Ju. – Ela me interrompeu, também sorrindo.
Então o que eu li em seu diário era verdade.
- Ju. Eu sempre senti como se você fosse uma de nós. Sempre aqui... Sempre
conosco.
- Verdade, não é?
- Sim. Graças a Deus, você pode ser uma de nós. – Eu disse, dissimuladamente.
Ela prendeu a respiração.
- Quando?
Me levantei, escondendo o sorriso.
- No baile de Mardi Gras. Quando a meia noite estiver chegando, talvez dez,
quinze minutos antes. Na sala de jantar.
Me preparei para sair, mais do que feliz pelo rumo que as coisas tomavam,
mas, quando cheguei à porta, dei meia volta.
- Diga a Louise que o convite também é válido para ela.
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- Venha conosco. – Sophie disse, deliciada, segurando a mão de Louise e a
conduzindo para fora do salão de baile até a sala de jantar.
Sendo sincera, eu estava com sede. E muita. Assim como o resto de nós eu não
bebia nada há duas semanas, me preparando para a noite de nosso banquete.
Quando abri a porta da sala de jantar, Juliana e as outras oito vampiras do
Exército esperavam, conversando animadas.
Quando Juliana viu Louise, seu rosto se iluminou.
- Lou, você veio! – Disse se levantando para ajudar a amiga.
- Não sei qual é a surpresa. – Louise disse, ofendida. – Eu estava mais animada
para isso que você.
Juliana se afastou, feliz demais para discutir. Por um momento parecia que o
coração das duas batia em meus ouvidos.
- Certo, certo. Chega de conversa. Faltam menos de dez minutos para a meia
noite. Vamos transformar logo as duas. Eu transformarei Juliana e eu estou
disposta a abrir mão de uma delas para que os laços entre outras vampiras do
Exército seja reforçado e tudo o mais. Então... hãã... Kaylee, transforme a bruxa.
Ellie e Sophie caíram na gargalhada e até mesmo Kaylee precisou prender a
risada enquanto vinha, as outras nos olhando em confusão. Olhei para Kaylee e
mordemos o pulso ao mesmo tempo entregando para nossas futuras irmãs que,
no momento seguinte, se tornaram presas e logo em seguida caíram no chão,
meros corpos inanimados
- Até Kaylee tem uma vampira só dela, e eu não. – Anika disse em uma imitação
perfeita da voz de Sophie, de quem recebeu um cascudo com força.
Rimos ao mesmo tempo da situação e eu me senti satisfeita. Um minuto
depois as meninas se levantaram, confusas.
- Somos doze. – Eu disse.
- Ai, que sensação estranha. – Louise reclamou, balançando a cabeça.
- Vai passar. – Kaylee disse, suspirando.
Nesse momento os relógios de pulso que carregávamos avisaram a meia-noite.
A sensação foi de que uma atmosfera de animação tomava conta da sala, como
se fosse um organismo vivo respirando em nossas nucas.
- Primeiro, vocês precisam se alimentar. – As gêmeas disseram se aproximando
e segurando, cada uma, uma das novas vampiras pelo braço.
O Exército seguiu em formação de volta para o salão de baile onde todo o
sangue nos esperava. E foi assim que no dia 25 de fevereiro de 1998, 522 corpos
foram encontrados banhados em sangue no salão de baile na mansão que um dia
pertencera as irmãs Hass, antigas rainhas de Nova Orleans, agora desaparecidas.
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Epílogo

“- Pensa que os anjos são insensíveis? – Perguntou o vampiro.
O rapaz pensou um pouco.
- Sim. – Respondeu.
- Mas os anjos não são capazes de amar? – Perguntou o vampiro – Os anjos
não fitam a face de Deus com absoluto amor?
O rapaz pensou um pouco.
- Amor ou adoração. – Disse.
- Qual a diferença? – Perguntou o vampiro, pensativo. – Qual a diferença?
Era óbvio que não se dirigia ao rapaz. Perguntava a si próprio.
- Os anjos sentem amor, e orgulho... O orgulho da queda... e ódio. As fortes e
poderosas emoções das pessoas insensíveis para as quais emoção e vontade são
uma única coisa.”
Anne Rice, traduzida por Clarisse Lispector: Entrevista com o Vampiro.
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For whom the hell tolls
Londres, Inglaterra
14 de janeiro de 2013
Diário de Kat
Foi o suspiro de Ellie que me tirou do meu estado sonolento.
Poderia ter sido qualquer coisa. Os solavancos naturais do voo, a voz da
aeromoça no sistema de som, o ronco do passageiro dorminhoco à minha frente,
tudo isso poderia ter atrapalhado meu sono. Porém, foi o suspiro, o som suave
que escapou dos perfeitos lábios cor-de-rosa entreabertos que me despertou. Ao
perceber que eu acordei, Ellie sorriu.
- Só mais duas horas. – Disse.
Ela tentava soar animada, mas eu sabia que estava detestando aquilo. Odiava
estar em uma capsula, tendo seu destino controlado por um piloto. Voar para ela
só se fosse na liberdade que seu corpo de morcego lhe dava. Balancei a cabeça e
me sentei ereta tomando todo tempo que podia nesses movimentos. Evitava
olhar para Ellie quase que inconscientemente. Sentia-me desconfortável em ficar
ali com ela, lado a lado, na mesma quietude que partilhamos milhares de vezes
nos últimos 148 anos. Antes que eu pudesse me perguntar novamente o que
havia de errado comigo, outro movimento de Ellie atraiu minha atenção
completamente: a forma inconsciente como ela descansou a mão sobre meu
joelho, mesmo estando olhando para o outro lado, como se necessitasse daquele
contato amistoso do qual não precisava desde que se tornara vampira.
“Ellie será seu relógio em uma contagem regressiva vertiginosa. Quando ela
estiver totalmente dominada por seus sentimentos, quando as sensações que
regem os mortais tomarem conta de sua preciosa arma, quando lágrimas de gelo
forem vertidas de seus adorados olhos, você saberá que é a hora de se revoltar. E
se então não existir em seu clã 13 vampiras dispostas a lutas e sacrifícios, será
tarde demais para qualquer plano arquitetado por você ou por qualquer outra
pessoa.”
Ellie voltou a olhar para mim e a doçura em seu olhar fez meu estomago
revirar. Notando minha expressão, seu olhar se tornou frio e eu precisei prender
um suspiro aliviado.
- Eu sei exatamente o que você está pensando – Ela disse, a voz fria, mas cheia
de desprezo – e detesto... Sim, eu detesto Katerina! Que você realmente esteja
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olhando para mim como um relógio. Eu não estou no controle disso, mas tenho
tentado ao máximo não sentir. É mais difícil do que parece.
- Ellie - Comecei. Quando sua mão deixou meu joelho a agarrei em pleno ar.
– Você sempre vai ser minha melhor criação. Vejo você como um relógio tanto
quanto vejo Sophie como uma máquina de torturar demônios. Eu adoro você!
Mas a verdade é que você efetivamente é um relógio, que anuncia
frequentemente a minha inabilidade em reunir 13 vampiras em um clã.
Seu olhar não se anuviou. Eu quase saí pulando de satisfação pelo avião.
- Você é bastante seletiva. Mais do que deveria às vezes.
- Não posso colocar qualquer uma em uma missão desse porte.
- Eu sei, eu sei. Só estou dizendo que com o tempo curto talvez você devesse
transformar alguém ainda mais rápido do que transformou Tatiana. Ninguém
disse que seriam as primeiras 13 vampiras que você transformasse. Tentativa e
erro é totalmente possível. Quer dizer, depois da transformação ainda são
necessários meses de treinamento. Se não der certo, é só matar a pobre vampira
e começar outra vez.
Sorri com a frieza do que ela disse, não pude evitar. O tratamento de seres
vivos como peças de xadrez era tão Ellie. A minha Ellie, fria e desalmada.
- Não acredito que estou ouvindo isso de você. Justo você, que sempre foi
totalmente contra a entrada de qualquer vampira em nosso pequeno grupo.
- Eu ainda não concordaria com as escolhas que você fez se você as fizesse hoje,
mas talvez fosse só uma aversão natural a humanos. Assim que elas se tornavam
vampiras eu as aceitava.
- Aceitava até demais. – Resmunguei - Se tornava líder delas.
Ela sorriu.
- Não foi bem assim com todas. Teve... Sophie! Sophie é só minha amiga.
- Mas ela escuta você, mais do que a mim.
Ellie deu de ombros.
- Eu sempre fui mais sensata.
Eu ia discutir, mas ao perceber que aquela sensação de incomodo parara,
preferi ficar em silêncio. Sorri para Ellie. Ela sorriu de volta, e, voltando a olhar
para o corredor deu fim à conversa. Uma hora e quarenta e cinco minutos depois,
chegamos a Londres.
As meninas nos esperavam em uma das casas que nós mantemos, um
apartamento com cinco quartos no centro de Londres com uma vista maravilhosa
dos pontos turísticos principais da cidade. Era a primeira vez que passávamos
tantos meses separadas umas das outras e por isso tínhamos longas conversas por
telefone ou por sms quase todos os dias. Havíamos nos dividido em duplas no
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meu aniversário, cada uma indo para um canto do mundo, procurando por
vampiras em potencial. Eu e Ellie vínhamos agora da América do Sul para nos
reunir em Londres e comemorar o aniversário de Ellie e um novo ano.
Todas as buscas haviam sido malsucedidas. Ninguém parecia tão forte quanto
o resto de nós, nenhuma emanava a presença que nós temos. Eu e Ellie ainda
não havíamos passado por um país da América do Sul, o maior de todos eles,
mas faríamos isso assim que as celebrações acabassem.
Quando chegamos em nossa casa todas as outras dez e Pierre – que ficava com
cada duas de nós por algumas semanas, em rodízio - já estavam lá, contando
animadas histórias de suas viagens. Nos unimos a elas e dividimos também nossas
histórias, entrando noite a dentro em nossas conversas animadas. Quando eu e
Ellie entramos em nosso quarto, eu já estava pronta para passar outros meses
longe de nossas irmãs.
- Por quem o Inferno se dobra... – Ellie disse, distraída, deitada na cama.
Eu estava trocando de roupa.
- O que?
- É uma frase, que eu ouvi há muito tempo.
- Não seria “por quem os sinos se dobram”?
Ellie revirou os olhos.
- Não, Katerina. É uma caricatura dessa frase, apesar de ter sido dita anos antes.
Coincidência cruel, talvez. Sabe quem me disse isso? Deyah. Ela me disse que era
esse tipo de pessoa que vampiras se tornariam quando completássemos a missão
dela, alguém diante quem e por quem o Inferno se dobra. Noites como essa, me
fazem acreditar nessa afirmativa. - Ela se sentou e me encarou. - Por isso, mesmo
que pareça difícil e mesmo que o tempo esteja correndo, não podemos desistir.
Não podemos desistir de forma alguma.
- Eu sei, Ellie. Não iremos. Continuaremos essa busca. Tanto elas, quanto nós.
Seguiremos, encontrando a vampira ou não, até algum ponto de convergência.
Ela concordou com a cabeça e se deitou outra vez.
- E primeiro, nós vamos para o Brasil.
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