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Prefácio
Predestinados, escrito por uma jovem escritora baiana vem
para reforçar nossa ideia do quanto o povo baiano é criativo
e guerreiro.
Nascida no berço de grandes nomes da Literatura
Brasileira, Nay deixando a timidez de lado, escreve com
ousadia para o público jovem falando de magia, família e
sobretudo, o amor, que é capaz de tudo: até mesmo de
salvar vidas!
Com um enredo muito bem elaborado, a história atinge seu
clímax com muita perspicácia e riqueza de detalhes que nos
levam a sentir-nos partícipes da trama.
Tenho certeza de que o povo baiano está ganhando um
grande presente com o lançamento desta obra e desejo que
este seja apenas o primeiro passo desta escritora que nasce
para encantar a todos nós com todo seu carisma.
Digo de antemão, já sou fã de carteirinha.

Por,
Karina Schuenck
Agente literária e revisora da obra.
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PRÓLOGO:
Querido diário,
Hoje foi um dia muito difícil para mim. Eu estava
passeando pela cidade como de habitual quando parei
em frente à biblioteca central e tive uma daquelas
sensações novamente… Meu coração pulsava tão forte
que achei que explodiria e de imediato entrei. A
biblioteca estava como sempre: meio vazia naquele
horário. Foi então que senti meus pensamentos
pararem e corri para as prateleiras do fundo como se
estivesse sendo guiada, algo me chamou e eu procurei
livro por um livro até que o encontrei.
Sua capa estava completamente empoeirada, mas
quando o abri estava intacto como todos os outros que
já li! O levei até a bibliotecária e perguntei pelo preço
esperando ouvir o de sempre... a bibliotecária é a
mesma desde que vou lá... Às vezes fico a examinando
em minha mente... morena, gordinha, cabelo sempre
num coque impecável, olhos castanhos claros, imagino
que tenha uns 30 anos; às vezes imagino que a
bibliotecária seja alguma personagem de um livro de
ficção, mas nunca tive coragem de puxar conversa e
olha eu com minhas loucuras novamente! Enfim, assim
que cheguei em casa, entrei em meu quarto, tranquei a
porta e me joguei na cama começando a ler…
Não sei em que momento adormeci, mas quando dei
por mim estava em um quarto completamente
diferente: as paredes eram de cor bege; havia uma
cama de casal com lençol azul, ao lado uma
escrivaninha branca e um lustre no meio do quarto!
Logo percebi que a dona do quarto não tinha o mínimo
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senso de moda, mas tudo parecia impecavelmente
incrível… Na cama havia uma moça sentada e quando
me aproximei, vi que era a mulher com quem tenho
sonhado frequentemente; dessa vez o cabelo dela era
preto e tinha uma franja, mas nunca esqueço sua pele
pálida, seus olhos pretos misteriosos, seus lábios
levemente rosados; ela é baixa, uns 1,55 de altura...
Jamais esqueceria aquele rosto que sempre me
perseguia em sonhos. Me aproximo um pouco mais e
percebo que ela está chorando...
- Poderia me dizer por que choras? – perguntei.
- Sente-se. – ela congelou e sussurrou esticando a mão
e apontando para o vazio ao seu lado. Eu segui seu
comando automaticamente me sentando.
- Ainda não me respondeu, por quê choras? - perguntei
examinando seus olhos negros que agora corriam pelo
quarto.
- Você sabe por que onde está ? – ela se virou
procurando por sinais em meu rosto.
- Não, mas tenho consciência de que é apenas um
sonho. – disse meio intrigada.
- E como sabe que é um sonho? – ela abriu um meio
sorriso.
- Eu só sei que é. – eu disse retribuindo seu sorriso e ela
ficou meio pensativa – Quem é você?
- Você não terminou o livro? – ela me encarou confusa.
Aquela pergunta me acertou em cheio, eu queria ter
terminado, mas não consegui controlar o sono, como
tem acontecido muito ultimamente, mas eu estava lá, e
estava fazendo parte daquela história... Algo em mim
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sabia que havia algo ali para desvendar e eu queria
desesperadamente; eu tinha muitas perguntas para
serem respondidas quando meus pensamentos foram
interrompidos por passos atrás da porta.
- Preciso que se esconda! – ela disse levantando a mão
e apontando para um armário no canto da parede que
eu não tinha visto.
- Por que tenho que me esconder? – meu coração
pulsou num ritmo de adrenalina, eu queria saber o que
estava por vir.
- Não tenho tempo. Se esconda! - Ela falou assustada...
Então corri para o armário; queria ter ficado, mas
havia um tom de desespero em sua voz.
Quando entrei percebi que não era um armário
qualquer, era um cômodo pequeno e vazio, percebi que
estava agora atrás de uma parede, me senti
estranhamente segura ali dentro, me concentrei então
na conversa que se passava do outro lado:
- Minha Ísis, sinto que está tão assustada. Ouvi
sussurros… Conte-me, tem conversado sozinha
novamente? – ele disse em um tom de curiosidade.
- Não sou sua. E até mesmo os grandes bruxos se
enganam. Estou bem tranquila para o tempo em que
estou aqui, não acha? – havia algo estranho em sua
voz.
- Ah, minha pequena Ísis, se há uma coisa que faz
muito mal é mentir, sabes que posso sentir seus medos,
suas emoções boas e ruins e confesso que tenho estado
confuso contigo e não é de agora... – seu tom de
satisfação me deixou confusa.
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- Estou feliz, sim, por que sinto que em breve que sairei
daqui, mas estou triste por saber que existem egoístas
como você.
- Hahaha! – ele riu – Amo você por isso, sua ousadia e
sagacidade me deixam com um bom humor incrível,
mas não tenho escolhas, acho que o egoísta não fui eu...
Estou fazendo tudo que posso, meu amor; você sabe
quem é o culpado de tudo isso! – ele parou tão de
repente que senti arrepios.
- Você sabe que em algum momento isso vai acabar...
Você não é assim, não era pra ser. – senti tristeza em
sua voz.
- Estou seguindo o nosso destino... Você me amará e eu
estarei curado, então seremos felizes para sempre. –
Cada palavra foi pronunciada de maneira sombria.
- Sabes que não posso te amar, Philipus. Meu coração
tem dono e esse amor morrerá comigo! – Havia pena
em sua voz.
- Pare! – ele gritou - Pare com esse discurso de contos
de fadas! Você deixará de amá-lo porque foi criada
para mim! Esse amor é tolo! Isso é impossível! – todo
quarto estremeceu!
- Não existe amor tolo, você pode sentir minhas
emoções, mas não pode controlá- las! Sabes que sou
imune a isso!
Algo estava acontecendo naquele quarto e eu queria
ver, eu queria estar ao lado daquela mulher e acabar
com aquela cena; como assim, ela havia nascido para
ele?
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Eu queria salvá-la daquele livro, mas sabia que ela
apareceria nos meus sonhos novamente. Minha mente
rodava quando de repente eu senti uma energia
genuína, meu corpo vibrou e tudo ao meu redor
clareou com uma força infindável. Vi nos cantos das
paredes, rosas brancas brotando... era magia e eu
sentia que vinha dela, então fechei os olhos e respirei
fundo o cheiro das flores. Voltei a mim, ao ouvir o
barulho da porta se fechando; abri os olhos e enxerguei
a porta do agora armário se abrir, saí dali admirando
tudo ao meu redor. O quarto estava sendo clareado por
uma janela que eu não havia notado antes, as paredes
agora eram cor de rosa, os lençóis da cama eram de
um lindo azul claro; parecia outro lugar, tudo
emanava uma energia genuína, existia amor, mas um
sofrimento me partia o coração.
- Magia... como? – perguntei ainda tentando entender.
- Sim, uso a natureza para o poder da cura, amor e
proteção. A natureza corresponde às minhas emoções,
mudando as coisas ao meu redor. – ela disse como se
não desejasse aquele dom.
- Mas eu nunca havia visto você fazer isso! - Observei
que seus olhos agora azuis mostravam sua dor!
- Como assim? – ela caminhou até a janela.
- Nos outros sonhos, sei que era você. Te sinto como se
te conhecesse a minha vida toda, mas você nunca teve
uma conversa concreta comigo. – Era tudo tão
estranho... Eu só queria entender.
- Eu sou uma personagem fadada a viver nos livros. –
as lágrimas dela caíam.
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- Esse é o enredo? Como podes saber o final? – aquelas
lágrimas me sufocavam, tudo o que eu queria era
poder ajudar.
- Você não percebe que não tem final? Não foi escrito.
- Como todos os que leio... – sussurrei, havia algo
errado ali – Quando cheguei, você me perguntou como
eu sabia que isso era apenas um sonho, mas como você
sabe que é apenas personagem de um livro?
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Capítulo 01
A Ravena é minha dama de companhia, nunca conheci
meus pais; ela quem me criou... Sempre que perguntava
por eles ela me dizia que eles me amavam, mas que eu
era muito nova para entender; dizia que eles tinham
feito isso por puro amor a mim, depois de um tempo,
sempre tendo a mesma resposta, deixei de perguntar!
Nossa casa é pequena, apenas dois quartos, um
banheiro, uma sala, uma cozinha americana e um
jardim protegido por grades brancas... Meu quarto é
lindo, todas as paredes e móveis são lilás, a Ravena
sempre fez todas as minhas vontades, de um lado do
quarto fica minha cama de solteiro; uma poltrona
marrom (que a Ravena usava para me colocar pra
dormir) do outro lado fica uma cômoda com meus
materiais escolares e uma ave melro prata...
A Ravena é muito supersticiosa; ela me explicou que a
melro representa força coragem e proteção! Todas as
manhãs, quando acordo, ela espera eu me preparar para
o dia e vamos para o jardim; quando eu era mais nova,
ela me ensinou o cultivo de plantas e ervas e seus
poderes medicinais antes de começarmos as aulas.
Antes dos 10 anos, eu não podia ultrapassar as grades
brancas, então eu ficava ali mesmo olhando as pessoas,
as casas... Depois das aulas, eu podia assistir TV e ficava
imaginando se um dia eu poderia ser normal! A Ravena
sempre me disse que as pessoas lá fora eram más e que
eu era uma menina dócil e especial, portanto, precisava
me preparar para o verdadeiro mundo.
Uma noite antes do meu aniversário de 10 anos ela me
preparou para dormir e se sentou em sua poltrona. Ela
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sempre lia para mim livros ilustrativos de contos de
fadas... mas dessa vez ela me disse“hoje vou ler para ti
algo diferente, já está uma mocinha, portanto vou te
apresentar seu primeiro livro escrito”.
Tudo começou com o “era uma vez...”, fiquei fascinada
pela história; cada palavra me tocava de uma forma sem
igual. Quando peguei no sono, tive meu primeiro sonho:
havia um enorme campo com flores e rosas vermelhas,
uma mulher baixa e pálida, que pegava uma rosa e a
cheirava, em seguida ela erguia a cabeça e olhava em
direção a um homem. Tudo era muito borrado e eu não
conseguia ver sua face! Quando acordei me senti
cansada, mas havia algo em mim que eu não sabia dizer
o que era, uma emoção, um sentimento puro e bom...
Corri e contei para a Ravena e ela me disse que era o
poder dos livros, que às vezes eles nos levavam para
outra dimensão... no dia seguinte, no meu aniversário
de 10 anos ela me levou para o nosso primeiro passeio:
as ruas de Berlin, os carros, eu estava encantada!
Quando meus olhos pararam na biblioteca central... foi
aí que tive minha primeira sensação pulsante, tudo ao
meu redor tinha desaparecido. Eu e a Ravena entramos,
foi questão de minutos lá dentro para que eu escutasse
alguém me chamar; me desvencilhei das mãos dela e
corri, procurei livro por livro até que o encontrei.
O primeiro livro que eu leria sozinha! Demorei uma
semana para ler aquele livro, era recente o meu
aprendizado com leituras, tinha 100 páginas e eu queria
entender frase por frase. Quando terminei guardei na
penúltima gaveta da minha cômoda, mas no outro dia
quando o procurei, ele simplesmente havia sumido. Eu
procurei pela casa toda, nos mínimos lugares, mas não
o encontrei, era nítida a minha decepção até que a
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Ravena me disse que não tinha problema, que a gente
poderia comprar vários outros... mas ainda assim, eu
não estava louca!
Eu tinha tido aquele livro e o guardado, mas nunca, mas
o encontrei novamente! Mais tarde falei para ela sobre
as sensações que havia sentido na biblioteca e ela pediu
que eu entendesse que era apenas a minha emoção por
ter saído a primeira vez. De fato, eu estava
completamente emocionada... E então virou rotina, nós
íamos à biblioteca sempre em um mesmo horário, o
livro me chamava, eu o lia e depois ele simplesmente
sumia! Eu tinha sonhos todas as noites que terminava o
livro, depois de um tempo passei a levar até mesmo 3
dias para ler pois eram livros pequenos e eu estava
muito melhor na leitura...
Os sonhos não faziam sentido; eram apenas cenas,
borrões, como se eu fosse apenas telespectadora e
ninguém pudesse me ver, mas, quando fiz 15 anos
passei a ter controle, eu tinha ação dentro dos sonhos,
os personagens passaram a falar algumas palavras
comigo e eu podia mudar o rumo das coisas, até que
passei a ter pesadelos horríveis! Os livros nunca tinham
finais, parecia que as páginas haviam sido arrancadas
ou simplesmente parecia nunca ter existido…

💤💫
Eu acordei, assustada, confusa; sem respostas... Eram
4:30 da madrugada. Eu estava completamente
destruída tanto psicologicamente como mentalmente.
Eu me levantei e fui até à cozinha para beber um copo
com água, completamente sem sono, me encostei na
bancada americana com meu copo na mão e deixei-me
levar pelos meus pensamentos... Ísis, o nome dela não
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me era estranho; eu parecia conhecer essa mulher a
minha vida toda! Eu sei que tinha sido apenas um
sonho, mas tudo estava mudando e eu não era ingênua
o suficiente para achar que tudo isso é normal... O livro
tinha sumido antes mesmo de eu terminar e como saber
se tudo isso estava lá, se não cheguei a ler nem mesmo
3 páginas? Na verdade, não me lembro nem de tê-lo
lido!! Me assustei ao ouvir a zoada da porta da sala se
fechando e passos...
- Ravena, é você? – cerrei os olhos para ver se conseguia
ver seu rosto no escuro.
- Sim... - ela ligou a luz- o que faz acordada a essa hora
da madrugada?
- Tive outro pesadelo e não consegui mais voltar a
dormir... – rodeei a bancada e me sentei no sofá. –, mas
e você? O que estava fazendo na rua esse horário?
- Ah pequeno anjo, seus sonhos te atormentando, outra
vez? Eu estava sem sono, resolvi dar uma volta e acabei
perdendo a noção do tempo...- ela sentou-se ao meu
lado e deu um sorriso tímido.
- De tempos em tempos essa insônia te atormenta, por
acaso ela tem horário marcado com algum admirador
que eu não saiba? - eu disse rindo...
- Você e suas fantasias, Senhorita Angela... – ela soltou
um risinho – todo mundo tem seus segredos, mas me
conte como foi seu sonho?
- Foi muito diferente dos outros, aquela mulher de
quem eu tinha falado, eu descobri seu nome... É Ísis e
nós conversamos um pouco, mas aí eu tive que me
esconder porque chegou um tal de Philipus e tudo
pareceu tão real, sabe? – falei confusa.
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- Mas isso estava no livro que leu? Você deve ter
sonhado com o que leu... Ela disse cerrando os olhos em
direção às minhas mãos...
- Ravena, eu nem sequer lembro de ter lido o livro! Eu
comecei, mas não pude controlar meu sono... E quando
acordei, ele simplesmente já não estava mais lá! - olhei
para suas unhas que estavam esmaltadas de preto,
sempre estavam de cores diferentes, ela deve ir sempre
ao salão pois nunca a vejo pintando em casa.
- Meu pequeno anjo, você deve estar tão confusa! Você
tem uma imaginação muito fértil...! – em algum
momento ela perdeu as palavras – Volte para sua cama
e descanse quem sabe não sonha novamente?
- É tudo tão estranho... Eu só queria poder ser normal,
ter amigos e uma boa noite de sono, mas agora tudo que
sinto é que tenho vontade de não dormir mais... – Meus
olhos lacrimejaram e tentei furiosamente segurar as
lágrimas.
- Não Angel, - Ela falou usando o apelido carinhoso que
me dera desde pequenina. - Jamais fale isso! Você é
preciosa, às vezes tem coisas em nossas vidas que não
entendemos, mas você é normal, só que de um jeito
muito especial – ela se aproximou e me abraçou –
Estarei sempre aqui com você, como sua melhor amiga,
jamais te deixarei sozinha. Vamos, descanse! Amanhã
será um dia melhor.
Ela me acompanhou até o quarto, me embrulhou, me
deu um beijo na testa e virou para se retirar...
- Ravena? – eu disse.
- Oi, meu pequeno anjo? – ela se virou e me encarou
com olhar de ternura.

15

- Eu te amo muito, não desejo mais nada além de você
em minha vida, obrigada! – eu me endireitei no
travesseiro.
Eu também te amo muito, você é a minha jóia... – ela
apagou a luz e fechou a porta...

🌆🌇
Já faz uma semana desde que li o último livro, nenhum
outro me chamou desde então... Ontem à tarde uma
família se mudou para o lado da minha casa. A Ravena
disse ser um casal com um filho, eu até dei uma
espiadinha através da grade mais cedo e o menino é
muito bonito! Eu não tenho tido mais sonhos; nem
acordado tão cansada, mas de uma maneira estranha
sinto falta daquela mulher, às vezes sinto uma tristeza
desconhecida e choro. Eu queria saber mais sobre meus
pais.
Meu único passeio era para a biblioteca, no caminho eu
via os casais; as mães com seus filhos e algo tomava
conta de mim, um sentimento de união, amor; às vezes
uma raiva sem motivo... via na TV as praias e os cinemas
e sempre desejei estar lá, mas agora a Ravena disse que
posso sair um pouco mais e isso pode ser muito bom,
pois tenho me sentido muito sozinha, tenho tantas
perguntas; tantos conflitos internos que isso me deixa
emotiva, quase sempre.
Agora são 5:30 da manhã, acordei assustada durante
um episódio de apneia do sono... Eu levanto, tomo um
banho; escovo os dentes e ao passar pelo quarto vejo
que a Ravena ainda dorme, então vou à cozinha e
preparo um chocolate quente, indo em seguida para o
jardim. O dia ainda está raiando, o sol está no
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comecinho; do nada surge uma brisa leve, a sensação
que tenho agora é de pura alegria; respiro fundo, fecho
os olhos e deixo o cheiro das flores me inundar... De
repente, vejo algo, olhos pretos, lábios rosados, ela
orquestra o jardim com um charme infindável, vejo as
flores desabrocharem e plantas crescerem! Abro os
olhos e vejo que estou fazendo o mesmo movimento
automaticamente e tudo ao meu redor se transforma
num aspecto indescritível... Tudo volta ao normal
quando ouço uma voz:
- Ângela! – Ravena chama indo em direção a porta.
Estou aqui, no jardim – grito tentando me manter
firme.
- Eu acordei e não te vi na cama. O que faz acordada às
6:00 da manhã? Sonhou novamente? – ela disse
juntando-se a mim no jardim.
- Não! Eu queria ver o nascer do sol. – Falei, ela
caminhou até o meu lado examinando ao nosso redor...
- Minha nossa, olha as flores, deste jardim! todo esse
verde! Ainda ontem estava no comecinho da plantação!
– ela falou tocando nas flores.
- Deve ter crescido à noite... – eu disse tentando
disfarçar a confusão.
- Impossível... – ela disse parando de repente... Ela veio
até a mim, deu um beijo em minha testa e entrou às
pressas. Eu fiquei ali tentando absorver o que havia
acontecido; eu não estava dormindo, eu havia
modificado a natureza e a Ravena havia percebido isso!
As lágrimas vieram aos meus olhos e eu as deixei cair
incessantemente.
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O filho dos novos vizinhos estava ao lado da porta dele,
vestia uma bermuda preta; pés descalços e sem camisa,
sua pele clara e seus lábios roxos me chamaram atenção
assim que o vi, seus olhos azuis claros me encaravam
como se quisesse visitar dentro de mim, meu corpo todo
estremeceu! Limpei as lágrimas com as costas da mão
me virei e entrei tentando manter os passos largos. A
Ravenna estava na cozinha, sua feição dura mostrava o
quanto ela estava perdida em seus pensamentos
enquanto cozinhava...
Andei para o meu quarto o mais depressa possível
tentando não fazer barulho. Encostei a porta, me joguei
na cama e abafei meu rosto o quanto pude no
travesseiro, em segundos os soluços me tomaram; eu
não queria estar ali e tudo que eu queria era ser normal
e agora eu sabia que de fato não era. Quando acordei, a
Ravenna não estava em casa, eu desejava imensamente
que tudo tivesse sido apenas um sonho, fui até a cozinha
e preparei um prato com macarrão e almôndegas; ela
sabia que era o meu prato predileto! Sentei no sofá e
liguei a TV, estava entretida entre o filme e a comida
quando ela entrou:
- Oi, estava dormindo quando eu saí. – ela disse se
aproximando e colocando as compras na bancada.
- Oi. – eu disse encarando-a discretamente.
- Você está bem ? – ela falou virando-se e examinando
minha expressão.
- Senta aqui, conversa comigo... – Esperei até que ela se
sentou ao meu lado – me fala sobre meus pais, você
sempre me disse que eu era nova demais para entender,
mas agora já tenho quase 18 anos e já tenho coisas
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demais para não entender em minha vida. – eu disse
notando que suas unhas agora estavam de cor nude.
- Olha meu pequeno anjo, eu sei que tem sido muito
difícil para você com o passar dos anos, sei o quão difícil
é não poder sair tanto e não ter amigos, não saber sobre
seus pais e acredite me dói muito também, mas tudo
que eu posso dizer pra você é que eles te amam muito e
por isso se afastaram, foi para o seu bem meu amor...
- Mas, por quê? Por que eu não sou normal, é por isso?
Eu sonho com coisas estranhas, eu faço coisas
estranhas, eu sou louca é por isso que eles não me
querem? Por isso que tenho que estar tão sozinha? –
não
notei
que
minhas
lágrimas
caiam
desesperadamente.
- Claro que não! Você não é louca, eu sempre te disse o
quanto você é especial, e você é normal, sim, só que do
seu jeito, mas eu não tenho como te ajudar. Nisso tudo,
o que posso fazer é dizer para que siga o seu coração,
talvez, ele possa te dizer alguma coisa! - ela passou os
dedos pelas minhas lágrimas.
- Tudo bem, esquece. – me levantei e fui para a frente
das grades brancas.
Aquele era o meu mundo, o mundo que eu desejava, o
mundo real, eu queria ser como aquelas pessoas que eu
via passar na rua! As pessoas reais que tem a vida que
eu não tenho... No impulso, abri o portão e sai, escutei
uma discussão na casa ao lado e notei quando o garoto
saiu batendo a porta com tanta força e indo em frente
até que o perdi de vista. Andei em direção as pessoas,
não sabia para onde estava indo, mas só desejava um
lugar onde meu coração parasse de doer tanto... Só
percebi onde estava quando parei em frente à biblioteca
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e sem pensar duas vezes entrei... A moça que sempre me
atendia estava lá novamente; eu já não a via há uma
semana e dois dias, a encarei e andei até as últimas
prateleiras, talvez eu só quisesse ouvir alguém me dizer
o quanto eu era normal; mas isso não aconteceria!
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Capítulo 02
- Oi... – eu disse apoiada no balcão da biblioteca.
- Olá? Escolheu algum livro? – ela disse, desviando os
olhos de suas anotações e me encarando.
- Ah não... Qual seu nome? - dei um sorriso tímido.
- Aradia, e o seu, minha linda? – ela disse retribuindo
um sorriso meigo.
- Ângela, senti sua falta na semana passada... –
parecíamos ter uma conexão, senti afeto.
- Eu não sabia que era tão importante assim, mas fico
muito feliz! E você escolheu algum livro bom, enquanto
eu não estava aqui?- ela se aproximou e se apoiou no
balcão.
- Não, não achei nenhum interessante... – minha voz
soou completamente desanimada.
- E você já procurou? – ela me encarou.
Olhei no fundo dos seus olhos e senti algo estranho,
uma sensação de medo e afeto ao mesmo tempo tomou
conta de mim...
- Preciso ir, minha tutora deve estar preocupada! – sai
antes que ela pudesse dizer alguma coisa, fui para casa
e me sentei no batente do lado de fora da grade, eu não
queria encarar a Ravena naquele momento... Eu não
sabia o que pensar, o que estava acontecendo comigo?
Eu estava louca e ela não queria me dizer... Eu tinha
visto um melro na vinda, mas melros não vivem em
Berlim; estava acreditando até mesmo em superstições,
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mas algo me mandava procurar; tinha coisas em mim
que eu não sabia e queria desvendar aquele mistério.
Estava observando uma mulher corrigindo sua filha
quando senti alguém se aproximar...
- Oi. – ele falou chegando ao meu lado.
- Oi. – ergui o rosto para vê-lo.
- Posso me sentar aqui? – ele falou timidamente
olhando para o pedaço de batente ao meu lado.
- Ah claro... – tentei disfarçar o nervosismo.
- Obrigado. – ele se sentou – Então, qual seu nome?
- Ângela... – baixei a cabeça em direção ao chão. – E o
seu?
- Demétrio... – ele falou olhando para o mesmo lugar
que eu. – Há quanto tempo você mora aqui?
- Desde que me conheço por gente, me mudei aos 2
anos.
- Ah, não mora com seu pai? Só a vejo com sua mãe... –
Ele me olhou discretamente e olhou para a rua...
- Não conheço meus pais, e a Ravena é minha tutora...
– eu disse baixinho – E você, por que se mudou?
- Ah entendo... Meus pais queriam se separar e
resolveram se mudar e tentar uma vida nova para ver se
ainda dá certo... – ele pigarreou.
- E está funcionando? – nossos olhos se encontraram,
mas ele desviou o olhar.
- Acho que não. – ele deu um sorriso irônico. – Bom, eu
não conheço nada, nem ninguém aqui, então pensei que
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você poderia me apresentar alguns lugares e pessoas. –
ele se virou e me encarou com um sorriso que me fez
estremecer...
- Ah sinto muito, também não conheço nada e não tenho
amigos aqui, posso te levar a apenas um lugar e acho
que não queira ir até à biblioteca central... – não
consegui segurar o sorriso.
- Sério? Quem disse que não gosto de bibliotecas?
Vamos fazer assim, já que nós dois temos isso em
comum, podemos conhecer juntos? - ele enlargueceu o
sorriso e desviou o olhar.
- Olha não me leve a mal, mas acho que não é uma boa
ideia... – minha vida já estava complicada demais para
entrar mais alguém...
- Poxa... Espero que possa mudar de ideia! - ele sorriu
meio desajeitado...
A mãe dele apareceu da porta e o chamou.
- Bom preciso ir... Foi um prazer te conhecer. - ele se
levantou e foi embora antes que eu pudesse responder.
Eu fiquei ali digerindo aquela conversa, tinha algo
especial nele que me fazia querer tocá-lo. Abri o portão
e entrei. A Ravena estava sentada no sofá lendo um livro
e automaticamente redirecionou seu olhar para mim e
voltou para o livro.
- Aonde você estava Ângela ? – seu tom de voz soou
tranquilo, mas ouvi-la me chamar pelo nome me fez
gelar.
- Fui até a biblioteca e depois fiquei aqui na frente
conversando com o garoto novo... – falei tentando soar
tranquila.
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- Poderia ter me avisado... – ela baixou o tom de voz.
- Eu sei... – revirei os olhos no impulso.
- Não vou te impedir de sair, você já tem quase 18 anos,
não posso mais te prender nessa casa, você é
responsável, mas me avise, ok? E cuidado com quem
anda. – eu ia falar quando ela gesticulou com as mãos
dispensando minhas justificativas. “Ok”, pensei. Ela
nunca havia me corrigido antes, mas a ternura das suas
palavras se mantinham intactas. Eu a entendia, nós só
tínhamos uma a outra e era natural que ela tivesse
ficado zangada! Era 19:00 quando comecei a me sentir
cansada, me preparei para dormir e me deitei apagando
logo em seguida.

🔐
Está tudo tão escuro, caminho lentamente e encontro
uma luz, passou por uma porta e subo uma escada,
escuto algo me chamar e ando até um corredor, do lado
direito tem uma cela, me aproximo: vejo um trinco por
fora, abro e entro no impulso... Apesar das poucas luzes,
vejo uma cama de péssima qualidade e uma
escrivaninha cheia de papéis, me aproximo um pouco
mais e o vejo, ele está sentado na janela.
- Oi. – digo meio apreensiva.
- Oi. – ele olha em minha direção ainda incrédulo.
- Você é o homem dos meus primeiros sonhos. – Óbvio
que era ele, pele clara, cabelos caindo ao rosto, seus
olhos eram da cor das nuvens, agora consigo ver cada
detalhe de sua face... – Qual o seu nome?
- Como? Merlin, meu nome é Merlin, como chegou até
aqui? – ele se levantou e veio em minha direção.
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- Não sei, estou sonhando... – eu queria sentir medo, ele
se aproximava cada vez mais, mas eu só sentia paz.
- Meu pequeno anjo, você está tão crescida... – ele tocou
meu rosto.
- Você me conhece? - Só a Ravena me chamava assim,
como era possível ele saber?
- Te conheço mais do que você mesmo, você tem os
olhos da sua mãe... – ele se abaixou para que ficássemos
de igual para igual. Eu o encarei e pude sentir sua
emoção, amor, afeto, carinho... Toquei seu rosto e toda
uma energia pairou pelo quarto, uma brisa leve se
instalou, ele me olhava assustadoramente admirado.
- Como conhece minha mãe? – meus olhos se encheram
de lágrimas.
Logo o dia amanheceu; acordei com uma sensação de
leveza que tomou conta de mim, ouvi vozes na sala e
achando ser da TV, fui ao banheiro, escovei os dentes e
me direcionei à sala.
- Oi! – Ele falou me analisando da cabeça aos pés.
- Nossa!!!! – Dei um passo para trás percebendo que era
tarde demais para voltar para o quarto. Rezei para que
ele não notasse o pijama lilás ridículo que eu estava
usando e o cabelo num coque torto mais solto do que
preso... Ele deu um sorriso como se estivesse lendo meu
pensamento e minha mente congelou.
- O Demétrio veio aqui te chamar para um passeio;
expliquei a ele o quanto você fica de mal humor quando
te acordo e ele resolveu esperar. – Ravena deu um
sorriso enquanto terminava de lavar a louça.
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- Ah... Que horas são? – Fui até a cozinha tentando
disfarçar o tanto que estava corada.
- Exatamente 11:00... – ele disse me seguindo com os
olhos.
- É bom mesmo porque preciso dar uma saída e você
não fica aqui sozinha pois não sei que horas volto, por
favor, comporte se. - ela disse enxugando as mãos.
- Aonde você vai? – eu disse disfarçando o olhar.
- Divirta- se, Angel! Demétrio foi um prazer passar essa
meia hora contigo. – ela pegou a bolsa, deu um beijo em
minha testa e saiu antes que eu pudesse fazer mais
perguntas.
- Achei que você havia me entendido... – eu disse
pegando um copo d’água na geladeira.
- E eu entendi, só não aceitei... - ele falou me olhando
com um sorriso divertido no rosto.
- Tá, mas não é simples assim... - falei um pouco ríspida,
tentando não olhá-lo.
- Cara, é só um passeio! Eu sei que não é fácil sair com
um desconhecido... Entendo, mas não vou te
sequestrar, nem nada do tipo. - ele deu um lindo sorriso
largo, me fazendo estremecer por dentro.
- Você passou meia hora aqui me esperando acordar
para dar um simples passeio? - perguntei irônica. Devolvi meu corpo à pia e passei mão no cabelo
tentando arrumá-lo.
- Sim, e foram ótimas meia hora. Ela é bem legal! – ele
falou se apoiando na bancada. – estava pensando em
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darmos uma volta e conhecermos algum ponto
turístico.
- Tudo bem... Você deve estar bem decidido para ter me
esperado, então não deixou outra escolha... Me
esperaria tomar um banho? – eu disse o analisando dos
pés à cabeça. Ele estava com uma calça jeans preta, uma
camisa preta de botões abertos na altura do peito e um
sapato esporte preto. Ele me olhou nos olhos e uma
energia fluiu de imediato.
- Claro. – ele disse afastando uma mecha de cabelo dos
olhos, não consegui esconder um sorriso irônico ao me
virar e seguir para o banheiro
Enquanto a água caia sobre meu corpo eu tentava
conter o nervosismo. Ele estava esperando há quase
uma hora só para sair comigo. Terminei meu banho,
coloquei uma calça preta jeans rasgada, minha blusa
roxa caída no ombro com as palavras “whatever you
want ” que por sinal era a minha predileta, e um all star
preto... Fiz um rabo de cavalo meio bagunçado mesmo,
passei um rímel e um batom vermelho da Ravena...
Respirei fundo e voltei pra sala.
- Então, vamos para onde ? – falei fechando a janela da
sala.
- Estava pensando em ir em um parque. – ele falou
tirando os olhos da TV e direcionando-os a mim.
- Sabe que não tenho a mínima ideia né? – corei e fiz
sinal para irmos.
- Não tem problema, meu pai me emprestou o carro dele
e então pesquisei no Google Maps e tem um saindo da
cidade, vai ser fácil! - ele disse abrindo o portão. Eu
poderia ter dito que não fazia ideia do que era Google
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maps, mas eu sabia que era um aplicativo de celular,
como eu não tinha celular, só assenti e continuei
andando.
Entramos num Chevrolet Camaro de cor preta, era
lindo por dentro e por fora. Ele ligou o som numa
música bem animada e pela primeira vez me senti
normal, passei o caminho hipnotizada pela janela
olhando as casas, as ruas, os carros, quando dei por
mim, já tínhamos chegado ao parque. Era tudo muito
lindo, ele desceu do carro e abriu a porta para que eu
saísse, pegou uma sacola no banco de trás e
caminhamos, o segui...
Ele parecia aqueles galãs de novela, aquela camisa preta
só mostrava o quanto ele era forte e aqueles cabelos
desgrenhados charmosamente o fazia estar mais lindo!
O parque era enorme, tinha um lago imenso, muitas
árvores, grama verdinha e algumas barracas para
lanche... Não estava cheio. Ele escolheu uma árvore de
frente para o lago, num lugar bem afastado das pessoas,
tirou uma toalha da sacola e estendeu sobre o chão.
- Sente-se. – ele disse sentando-se de um lado.
- Obrigado, esse lugar é muito lindo. – a toalha era
pequena, o que nos fazia sentar muito perto um do
outro.
- Eu também acho! Esse lugar emana paz. - ele não
tirava os olhos do lago.
- Então, conte-me por que me trouxe até aqui? – estava
vibrando por dentro e temi que ele percebesse.
- Não sei se irá entender, mas a natureza me dá uma
sensação de tranquilidade, e a primeira vez que te vi,
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também senti isso, então acredito que também seja uma
amante da natureza. – ele me olhou discretamente.
- Sim, sou completamente apaixonada pela natureza,
lembro-me de quando tinha apenas 4 anos; eu era
apaixonada por brincar na terra, a Ravena sempre me
ensinou a cultivar plantas e flores, sempre me
incentivou a descobrir seus poderes medicinais. – Era
como se nos conhecêssemos por toda a vida.
- Bom, temos muito em comum pelo visto. Me diga o
que gosta de comer? Temos aqui barraca de kebabs,
hambúrguer ... – ele se levantou e ficou de frente para
mim se apoiando em meus joelhos.
- Já que você está tão animado, vou deixar que escolha
por mim. – eu ri diante de sua cara de curiosidade, seus
olhos percorreram meus lábios.
- Então tá. – não pude me conter e devolvi o olhar, ele
mordeu os lábios se levantou e saiu. Quase caí de costas;
tentei absorver aquela sensação. Eu não era mais uma
criança, sabia exatamente o que era sexo mesmo sem
nunca ter feito, eu via nos filmes e naquele momento me
contive para não imaginar nada com ele... Me deixei cair
de costas na árvore, fechei os olhos e respirei
suavemente, de repente, uma brisa se instalou ao meu
redor e senti uma vibração positiva, percebi
imediatamente que estava extraindo energia da árvore
ao encostar nela...
Minhas mãos estavam formigando e quando olhei
estavam soltando faíscas, era pura energia, desencostei
no impulso e tudo voltou ao normal. Olhei para cima e
no topo da árvore avistei uma melro, (apertei os olhos e
quando a procurei já não estava mais lá... Eu estava tão
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perto do normal, o Demétrio voltou e sentou ao meu
lado com sacolas...
- Bom, já que você me deixou encarregado de escolher,
eu comprei dois kebabs, dois hambúrgueres e sendo
assim comeremos dos dois. – ele falou sorrindo.
- Nossa, pra quê tudo isso? – não consegui conter a
risada.
- Eu não sabia do que você gostava. – ele disse olhando
descaradamente para meus lábios. – Então, Ângela me
fale sobre você.
- O que você quer saber sobre mim? – eu desviei o olhar
para o lago.
- Tudo. – Ele disse impulsivamente. – Quem é você
Ângela? – ele olhou para o mesmo lugar que eu.
- Bom, tenho quase 18 anos, já disse sobre meus pais e
a Ravena, amo muito ler, não saio muito de casa a não
ser para a biblioteca, e amo a natureza. E você? - o olhei
discretamente, eu não tinha nada para falar, não
poderia falar sobre os sonhos.
- Eu tenho 20 anos, já falei sobre meus pais, amo a
natureza, adoro ir à praia, ao cinema... – Ele deu um
sorriso tímido. – Vamos lá, uma menina tão bonita
como você, por que não tem amigos?
- Não sei, não saio muito de casa, acho que é isso. –
tentei disfarçar com um sorriso. – E você? Tinha muitos
amigos onde morava?
- Por incrível que pareça não, sou meio que um cavaleiro
solitário. – ele retribuiu o sorriso.
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- E o que te fez querer minha amizade? - sem querer eu
desejava obter aquela resposta.
- Sabe que não sei? De repente eu vi você lá cuidando do
jardim, pequena, ruiva, olhos que uma hora estão
pretos, outras azuis e pensei essa garota tem que ser
minha amiga... – ele riu – brincadeira; não sei, é como
se eu te conhecesse há muito tempo; você tem uma
“vibe” que eu nunca encontrei em ninguém, acho que foi
isso. – ele olhou nos meus olhos...
A gente passou a tarde conversando sobre gostos, ele
morava antes na Califórnia, os pais dele preferiram
Berlim porque a cidade era pequena, ele me contou
sobre seus planejamentos. A tranquilidade que eu
sentia perto dele era incrível, conversamos, comemos,
deitamos e ficamos lá vendo a tarde passar, e quando
percebemos já era hora de ir para casa... Foi uma das
melhores tardes da minha vida...
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Capítulo 03
Fazem 3 semanas que eu não encontro nenhum livro, às
vezes ia até a biblioteca e ficava conversando com a
Aradia; ou ficava na praça em frente conversando com
o Demétrio... A Ravena tem andado muito ocupada e
cheia de segredos e acho até que seja algum admirador
secreto.
Me levanto e saio do quarto, olho pela janela e percebo
que o dia está chuvoso; o tempo lá fora indica a chegada
de uma tempestade, meu coração pulsa de tristeza.
Quando acordei, a Ravena já não estava em casa... Tudo
está tão confuso em minha mente, eu queria um
notebook, a Ravena disse que talvez me dará um... Eu
queria poder conversar com alguém; dizer o quão
angustiada estou, o quão sozinha me sinto e o quão
desesperador são os meus sonhos...
Deito no sofá e me deixo perder em meus pensamentos,
agora minhas lágrimas caem em sincronia com a
tempestade lá fora, meu coração pulsa, eu fecho os
olhos e tudo que vejo são as cenas daquele sonho, “ meu
pequeno anjo...” minha cabeça gira e tudo está tão
bagunçado dentro de mim, eu só queria alguém aqui
comigo... Me assusto ao escutar o barulho de batida na
porta, me levanto e abro automaticamente sem nem ao
menos olhar quem é.
- Oi, você está bem? - ele está um pouco molhado e
ofegante.
- Hurum – enxugo as lágrimas rapidamente torcendo
para que ele não perceba.
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- Não, não está.
Ele me abraça como se eu fosse a coisa mais importante
do mundo e eu desabo. Em segundos, estou soluçando
com a cabeça enterrada em seu peito, eu só queria dizer
o quanto minha vida é uma mentira. Eu não sei quem
sou de verdade, queria dizer o quanto isso me dói, mas
eu não posso! Eu senti uma conexão com ele que nunca
havia sentido antes, agora sinto seu coração bater
levemente, não percebi quando ele fechou a porta e
começou a alisar meus cabelos... Sua respiração parece
tranquila. Ouço algo e me viro para ver, suas lágrimas
caem em sincronia com a minha; estamos
compartilhando emoção, é como se ele pudesse sentir a
minha dor.
Ele ergueu minha cabeça e limpou minhas lágrimas,
acariciou meu rosto; beijou minha testa e me direcionou
para o sofá, não precisava haver conversa; sabemos
exatamente o que estamos sentindo. Eu estou com a
cabeça apoiada em suas pernas enquanto ele está com a
cabeça apoiada no sofá; parece dormir, não sei quanto
tempo se passou, mas me sinto aliviada.
- O que te fez vir até aqui? – sussurro examinando suas
feições.
- Eu não sei, eu estava dormindo e acordei com uma
brisa suave, senti seu cheiro, senti que precisava de mim
e quando dei por mim já estava aqui. - ele respondeu
sem abrir os olhos... Não tive reação, tentei falar algo,
mas as palavras não saiam. Ele havia me sentido! Me
levantei passei a mão nos cabelos e olhei para seu rosto,
ele estava ilegível, perdido... Ele abriu os olhos e me
encarou.
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- Seus olhos... – ele disse me encarando. - estão da cor
do mar... Quem é você, Angela?
-Sou apenas, eu... – senti suas mãos me tocarem com
uma vibração, havia desejo, havia sentimento em seu
toque. – Por que está aqui? Não sirvo para ser sua
amiga, Demétrio, se afaste de mim. – segurei as
lágrimas o quanto pude.
- Eu não posso, estou preso a você, quero você, Ângela,
e eu não sei se você vai entender; eu... te quero de uma
forma sobrenatural! – ele disse se aproximando do meu
rosto.
- Você não me conhece, se conhecesse não estaria aqui...
– eu disse tentando manter a lucidez mesmo
embriagada com seu cheiro...
- Você está errada, eu sonhei com uma pessoa há alguns
anos atrás, e essa pessoa, agora sei que é você, jamais
lhe esquecerei! Soube a primeira vez que te vi; Foi como
se houvesse uma conexão de uma vida inteira, me deixe
te conhecer! – ele disse encostando sua testa na minha.
Eu estava a um segundo dos seus lábios, nossas
respirações sincronizaram e o tempo pareceu parar...
Eu toquei seu rosto, fechei os olhos e respirei fundo,
nossas vidas se entrelaçaram e um filme se abriu em
minha mente, cenas começaram a desenrolar.
Em um momento, ele estava na escola sozinho, pude
sentir o quanto ele se sentia deslocado, em outro ele
estava em seu quarto escutando música enquanto seus
pais brigavam na sala... Agora estou em seus
pensamentos, me vejo de costas regando plantas e em
outro momento vejo rosas ao meu redor morrendo,
enquanto choro... Sinto quando seus lábios tocam os
meus, suas mãos descem até meu pescoço; e ele me
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beija de leve. – eu quero você, Ângela – ele sussurrou
voltando a me beijar e eu correspondi.
Toco sua face, aliso seus cabelos, tudo nele emana
desejo, nossas emoções pulsam em uma adrenalina
constante; ele passa da minha boca para o meu pescoço
lentamente, suas mãos mudam para minha cintura
como um convite para que eu chegue mais perto e eu
obedeço.
Quando dei por mim estava sentada em seu colo,
direciono seu rosto para mim com as mãos e o encaro,
seus olhos reluzem, faíscam. Ele está suando e não
contenho o riso.
- O que estamos fazendo? – tiro uma mecha caída dos
seus olhos.
- Não sei, me perdoe, não consegui me conter! – ele
sorri ironicamente e suas mãos queimam em minha
cintura. Encosto minha cabeça em seu pescoço e exalo
seu cheiro, ele se arrepia em resposta...
- Só nós conhecemos há 3 semanas... – sussurro em seu
ouvido.
- Não sei o que estava pensando, mas se continuar
sentada em meu colo eu realmente não pensarei! – ele
disse sussurrando em meu ouvido como resposta. Seus
dedos correm da minha cintura até as costas me
causando uma onda de arrepios e desejo. Passo os dedos
pelo seus lábios, me levanto e vou para a cozinha; abro
a geladeira e pego um copo d’água.
- Então... – ele pigarreou. – Já que você faz 18 anos no
início da semana que vem, eu estava pensando em
irmos à praia. Dizem que o pôr do sol daqui é lindo. –
ele me olhou de cima para baixo. “merda” pensei... Eu
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não havia trocado a camisola ao sair do quarto, sempre
a usava quando fazia calor, era preta e um pouco
transparente... Me apoiei atrás do balcão.
- Pode ser, geralmente não faço nada mesmo... A
Ravena faz um bolo e comemoramos, e cedinho
cultivamos cattleyas.
- Cattleyas são lindas, tomei aula sobre elas em uma
matéria de jardinagem, mas são colombianas como
conseguem cultivá-las aqui? - ele disse.
- Elas nascem exatamente no dia do meu aniversário,
começam a brotar as 4:00 da manhã quando o sol está
raiando... O mais lindo é que nascem no meio das flores
vermelhas que cultivamos no jardim. A orquídea roxa
morre, dois dias depois. A Ravena me disse que é um
tipo de mutação. - falo bebendo um gole da minha agua
e torcendo para que essa congele o fogo que se alastrou
dentro de mim...
- Deve ser lindo mesmo. Bom, preciso ir! Então está
marcada a praia. - ele pigarreia.
Ele se levantou e foi até a porta. Fui até ele, ficamos
meio apreensivos, só de estar perto dele o desejo tomava
força, esperei até que ele entrasse em casa e fiquei ali
sonhando acordada; Eu não sabia o que havia
acontecido, mas eu também o queria. Eu estava lutando
contra aquele desejo de tê-lo para mim
fracassadamente. Eu não sei o que estava acontecendo,
mas ele parecia ter nascido para ser meu; de todas as
formas! “esquece isso” pensei... Minha vida já era
estranha demais para esse tipo de loucura. Eu não o
conhecia, seríamos apenas amigos... Pensei ter visto
uma melro me observando, fechei a porta e fui assistir à
algum filme.
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Já eram 17:00 quando acordei, não percebi quando
peguei no sono; me levantei e fui até a porta, a Ravena
estava no jardim molhando as plantas.
- Oi... – eu disse me apoiando no batente da porta.
Oi, como você está? - Disse ela sorrindo.
- Bem, ultimamente você tem passado muito tempo
fora... – analisei sua face.
- Tenho tentando resolver algumas pendências. – ela
tocou as plantas.
- Estou começando a achar que tem algum romance por
aí e você não quer me dizer, não vou ficar com ciúmes,
ficarei até muito feliz! - me aproximei analisando seu
rosto.
- Não seja fantasiosa, anjo! Já disse que estou
resolvendo umas coisas, estou fazendo seleção para um
novo emprego... Meu trabalho à distância não vai muito
bem...
- Tudo bem... A senhora deveria me deixar arrumar um
emprego, aí seria melhor. – eu disse.
- Não quero que você trabalhe, nós temos um fundo de
garantia e eu só quero ocupar mais meu tempo...
Ela entrou e eu fiquei ali analisando as plantas e
pensando, ela queria ocupar seu tempo; às vezes, a
achava muito triste como se estivesse pensando em
alguém especial! Toquei as rosas vermelhas lembrando
da manhã em que consegui mudá-las, passei a mão
pelos seus ramos lentamente, fechei os olhos e respirei
fundo. Quando os abri, vi... Ramos, estavam brotando
de minhas mãos, eu sorri. A sensação de alegria tomou
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conta de mim, passei as mãos pelas plantas e elas
cresceram...
Aquilo era incrível! Os espinhos daquelas rosas não
estavam me machucando; eu fiquei ali por alguns
minutos quando vi pelo canto dos olhos o Demétrio se
apoiar no batente de sua porta, eu havia sentido sua
presença; sua emoção veio até a mim como um
perfume; então, girei as mãos discretamente formando
uma brisa que vinha das flores e no impulso fechei as
mãos em direção a ele e deixei que o vento levasse
aquela emoção. Ele fechou os olhos; respirou e sorriu se
virando em minha direção, então a brisa me trouxe de
volta toda serenidade que emanava dele, eu retribuí o
sorriso, dei uma piscadela e entrei.
- Ravena, você já amou alguém? - me apoiei no balcão
para vê-la.
- Ah meu pequeno anjo, já sim. – ela parou de arrumar
as compras no armário e deu uma viradinha para mim
como se pudesse ver o seu amor ali. – por que a
pergunta?
- E por que se separaram? – ignorei sua última frase;
rodeei o balcão e comecei a ajudar a arrumar as
compras.
- É muito complicado. Nós tínhamos objetivos muito
diferentes, ele tinha uma história de vida, uma ideologia
diferente da minha! – ela finalizou as compras e
guardou os sacos no sacoleiro.
- Como? Você fala de mim? Ele não te aceitou por minha
causa? – a encarei sentindo uma dor no peito.
Talvez agora você não entenda isso, mas você era o
ponto chave de minha história, minha prioridade.
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- Mas você conversou com ele? Talvez ele entendesse
suas ideologias e a responsabilidade. – estava a
ajudando a cortar os ingredientes da janta.
- Naquela época eu não pude, tinha muita coisa em jogo
e eu não podia arriscar, e você é tudo que eu tenho, não
posso perder, você me ensinou o amor incondicional,
meu pequeno anjo. Esse eu não posso trocar por nada
no mundo. – ela falou passando por mim e me dando
um beijo na testa.
- E hoje? Você ainda o ama e sabe aonde ele está? - eu
disse parando tudo e me virando para ela.
- Não nos vemos muito, eu fui ensinada que o amor é
algo único, não passa, ele nos atormenta para o resto da
vida; quando amamos alguém, nós nos tornamos
destinados um ao outro., mas eu não me arrependo das
minhas escolhas, amo mais você! – havia tristeza em
sua voz.
- Qual o nome dele? – eu estava encantada com aquela
história.
- Zac! É o nome dele. – ela sorriu e suspirou frustrada.
–, mas por que todas essas perguntas sobre o amor?
- Nada... – eu disse limpando a mão e saindo da
cozinha...
- Sei... – ela riu.
Depois de um sono reparador, o dia havia começado
muito bem; me preparei e cuidei do jardim enquanto a
Ravena dormia. Ao terminar deixei um bilhete avisando
que estava na biblioteca e que estaria de volta mais
tarde. Quando cheguei lá, fui ao encontro de Aradia que
estava atrás do balcão perdida em suas anotações.
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- Bom dia! – eu disse me apoiando no balcão.
- Bom dia senhorita, Ângela Qual o motivo de sua nobre
visita assim tão cedo? – ela sorriu sem tirar os olhos das
anotações.
- Vim ver como a senhorita está! – dei um largo sorriso.
- Estou muito bem, e a senhorita? -ela fechou as
anotações e apontou para a poltrona ao lado do balcão
que fica ao lado da dela.
- Então senhorita Aradia, há quanto tempo mora na
ilustríssima cidade de Berlim? – eu perguntei seguindo
o seu comando e me sentando na poltrona.
- Há alguns anos... – ela sentou ao lado da minha
poltrona.
- E sua família? - eu estava curiosa, algo me fazia querer
saber mais sobre ela.
- Sou viúva. – seu sorriso meigo me deixou grata.
- E a senhora não tem filhos? – perguntei curiosa. Tenho um, mas não o vejo há anos; ele mora muito
longe! – o sorriso dela era triste, e eu sabia disso mesmo
que ela não soubesse que eu de fato sabia. - E você ? Me
fale sobre sua família?
- Eu vivo com minha tutora. - E a senhora conheceu seus
pais? – falei sorrindo graciosamente.
- Conheci minha mãe... - ela sorriu pensativa.
- Fale me mais sobre ela e porquê não conheceu seu
pai... - Eu queria saber mais daquela mulher que me
trazia um afeto tão estranho e imenso.
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- Ah, minha mãe se chamava Niara; ela era filha de
índio, vivia em uma tribo, até que um dia se apaixonou
por meu pai que era um índio da tribo rival; então ela
engravidou e resolveu fugir com ele para a cidade
grande; ela foi primeiro, mas ele nunca chegou, na noite
da fuga mataram ele por traição ao seu povo... - ela
conversava comigo perdida em suas lembranças.
- E como ficou sua mãe? - perguntei triste e ansiosa pelo
desfecho...
- Ah minha mãe sempre foi muito guerreira; ela
conseguiu um emprego na cidade grande, comprou
minha casa e me criou sozinha... Ela foi um pai e uma
mãe incentivadora, sempre quebrando os preconceitos
diários da época, até que um dia ela se foi... - ela sorriu.
- Como? - eu queria chorar com aquilo, as lágrimas
vieram em meus olhos...
- Um dia ela voltava do trabalho quando o ônibus em
que estava caiu em uma encosta... - segurei firme as
lágrimas... - Sinto muito!
Contei para ela sobre o amor de pessoa que era a Ravena
e ela me contou sobre seus dias de adolescente,
tínhamos muito em comum; ela gostava da cor preta e
de acordo com suas palavras não se encaixava no
padrão da sociedade por isso não tinha muitos amigos.
Ela me contou sobre o jornal que trabalhava quando
conheceu seu marido, e como foi difícil no colegial por
suas ideologias serem opostas ao que as pessoas
achavam muito normal. “Ideologia” eu já havia
escutado essa palavra duas vezes e ninguém havia me
explicado qual especificamente era o significado
quando saia da boca delas. Voltei para casa satisfeita
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sobre como o curso do dia estava sendo tomado, tudo
muito tranquilo; eu estava positiva hoje!
Avistei o Demétrio sentado no batente ao lado do meu
portão; de fato hoje o dia estava espetacular, andei um
pouco devagar para admirá-lo; ele estava sem camisa,
com uma bermuda esportiva azul... Tentador, era a
palavra certa para definí-lo, brilhando diante daquele
dia ensolarado!
- Oi. - me sentei ao seu lado.
- Oi. – ele me olhou pelo canto dos olhos.
- Você está bem? – seus cabelos desgrenhados me
levaram a uma imaginação fértil que eu estava tentando
controlar sem êxito.
- Estou, e você? – ele me encarou.
- Estranhamente bem. Suponho que todas as suas
camisas estejam completamente imundas. – DROGA!
Não pude me conter quando olhei para o seu peitoral, e
tentei com todas as forças desviar o olhar.
- Isso te causa algum desconforto, senhorita Ângela? ele se aproximou e praticamente sussurrou...
- Não! - com toda certeza ele percebeu que eu estava
mentindo, mas aquele sussurro tinha aguçado todos os
sentidos que eu tinha e até mesmo os que eu não tinha...
Tentei me conter. – só achei que seria desconfortável
para ti que as pessoas ficassem... Bom, mas acho que
não liga de ser olhado, não é mesmo? – fracassei...
Passei os olhos pelo seu corpo e parei em seus lábios.
- Depende por quem... – seus lábios se aquiesceram em
um sorriso completamente maligno.
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- Preciso entrar... Obrigada por... ter me consolado num
momento de tristeza! – falei criando forças para me
levantar, mas sua presença me prendia ali, como se
aquele corpo fosse minha completa perdição, meu imã.
- Não foi nada! Obrigado por ontem... – ele disse
desviando o olhar para a rua.
- Pelo que? – tentei me fazer de desentendida.
- Pela tranquilidade que me passou, ainda não sei que
tipo de anjo você é, mas isso só me faz te querer mais
ainda! – aquele tom de voz me estremeceu... Uma onda
de desejo passou por todo meu corpo! Nos
entreolhamos e percebi que ele sentiu o mesmo; senti
que faíscas poderiam explodir a qualquer momento,
então me levantei no impulso, antes que eu ficasse presa
ali por toda a minha vida, o que eu certamente adoraria.
- Olha eu não quero te desanimar nem nada do tipo,
mas... Eu não estou aberta para relacionamentos;
minha vida já é complicada demais. Acredite, mas você
é um bom amigo. - falei, o dia estava lindo, mas eu não
esquecera das coisas que estavam acontecendo
ultimamente; ele não iria querer namorar com uma
aberração...
- Eii... Relaxa! Tá tranquilo... - ele sorriu e acenou em
afirmativa.
- Tá, vou indo. - Me direcionei até o portão; me virei
para olhá-lo quando ele me encarou e soltou um
sorrisinho descarado! MERDA! Todo meu controle
havia sumido.
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Capítulo 04
Os dias estavam se passando tranquilamente; a Ravena
havia conseguido um emprego e agora passava todo o
dia fora de segunda a sexta; Eu passava as tarde
conversando com a Aradia ou com o Demétrio... Estava
sentindo um pouco de falta dos livros, mas em parte eu
estava conseguindo acreditar um pouco que estava
começando a ser normal.

Novamente eu estava lá, naquela cela; ele estava
dormindo, então caminhei até sua escrivaninha e
comecei a analisar aqueles papéis jogados... Percebi que
eram rascunhos das histórias que eu li, ele era o
escritor! Comecei a pegar folha por folha, quando
encontrei algo em especial:
“ com sua pele pálida, espelho da branca de neve; seus
cabelos que mudam de cor de acordo com as estações
da natureza, seus olhos que determinam- se por suas
emoções; seus lábios rosados e seu tamanho
pequenino, minha linda boneca de porcelana. Ela é
encantadora; domina a natureza como uma
verdadeira deusa criada para curar e ajudar... Ela
conhecerá o amor; ela será o amor em forma física,
com todo o encanto das rosas, com todo o poder das
plantas ao seu favor; suas mãos macias orquestra as
brisas e apenas um sorriso domina as raízes; o seu
amor cura o pior dos doentes, e com apenas um beijo
de amor verdadeiro um mero mortal se torna o mais
poderoso dos imortais... seu nome é Ísis.”
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Cada palavra lida me estremecia, era ela: a moça dos
meus sonhos. Eu larguei as folhas e fui até à cabeceira
da cama, abaixei e olhei a sua face; passei a mão pelos
seus traços, que me eram tão familiares... Minhas
lágrimas começaram a cair, enquanto ele me passava
toda a sua tristeza e angústia. “Ísis” ele sussurrou,
respirei fundo e toquei sua bochecha, então minhas
mãos faiscaram criando uma pequena brisa entre nós,
ele respirou fundo e de imediato senti toda a serenidade
que o havia passado; ele sorriu...
- “ Ísis” - ele sussurrou novamente; uma sensação de
amor puro pairou sobre toda a sala me fazendo ficar
emocionada.
- Merlin. – as palavras saíram automaticamente dos
meus lábios como um doce sussurro.
- Você... – ele sussurrou abrindo os olhos.
- Sim, sou eu. – acariciei sua face.
- Meu pequeno anjo, sinto tanto sua falta. – ele disse
saindo da sua posição, me abraçando.
- Me conte quem é você. Por que escreve as histórias que
leio e por que há tempos não escreve mais ? – sentei ao
seu lado na cama.
- Não tenho mais forças para escrever, receio que sou o
pior dos doentes. – disse enterrado a cabeça entre os
joelhos.
- Por que és o pior dos doentes? – perguntei sentindo
uma aflição tomar conta de mim.
- Estou doente de amor Ângela, não tenho, mas forças
para viver... – sua voz soava completamente
desanimada.
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- Me deixe te ajudar então... A Ísis que você descreveu,
aparece nos meus sonhos... – tentei olhar em seus olhos.
- Você até poderia me ajudar... Só você pode me ajudar...
Encontre a Ísis. – ele disse me olhando.
- Eu sei onde ela está. Ela aparece sempre nos meus
sonhos, mas não vejo como isso pode curar você... Ela é
a porção de cura que você precisa? Não sei como a trazer
até aqui. – Como alguém poderia viver naquele lugar?
Como aquele sonho poderia ser tão real?
- Terá que descobrir sozinha... Você está bem ? – ele
tentou sorrir.
- Eu não sei. – toquei suas mãos num sinal de tristeza.
- Amanhã você fará 18 anos, tem que estar feliz, já é uma
mulher! – ele segurou carinhosamente as minhas mãos.
- Como você sabe disso? Eu não consigo entender como
me conhece... Não faz diferença para mim, mais um ano
sem os meus pais. – segurei as lágrimas o tanto que
pude.
- Não pense assim. Nós estaremos sempre com você. –
ele beijou minhas mãos.
Eu acordei no impulso. Como? Eu estava suando; tudo
estava girando sobre mim como se fosse desmoronar a
qualquer momento. Ele era o meu pai... agora eu tinha
a plena certeza de que aquilo não era apenas um sonho;
ele me visitava todos esses anos, estava comigo sempre
e por mais difícil que fossem, algumas coisas sem
sentido, pareciam fazer sentido agora.
Eu não sabia ao certo se o que estava sentindo era
alegria, tristeza ou aflição; minhas lágrimas insistiam
em cair freneticamente. Me levantei e fui para o
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banheiro, entrei debaixo do chuveiro na esperança de
que aquela dor que eu estava sentindo passasse, mas a
todo instante cenas se passavam em minha cabeça... Ele
estava tão perto... Eu ainda tinha aquela sensação de
amor sobre mim. Me preparei para o dia: tomei meu
café e afastei de mim todos os pensamentos negativos.
Fui até a casa ao lado e bati na porta duas vezes que foi
aberta em 20 segundos... Estremeci. Ele parecia ter
acabado de acordar, estava sem camisa e com uma
bermuda esportiva branca, ele se apoiou na porta e
passou as mãos nos cabelos desgrenhados. Merda...!
- Te acordei? – não pude evitar olhá-lo de cima a baixo.
- Sim, mas, tudo bem… Entre! – ele entrou e eu o segui.
- Seus pais? – minha voz falhou...
- Não precisa se preocupar... – ele me olhou de cima a
baixo. – Não irei fazer nada contra sua vontade. – ele
deu um sorrisinho debochado e caminhou para a
cozinha.
- Eu vim te convidar para ir à loja comprar um biquíni
comigo pois não tenho nenhum.
- Vai me levar para comprar um biquíni com você? - ele
ergueu uma das sobrancelhas enquanto ligava a
cafeteira.- Tudo bem, me espera tomar um banho?
- Tá. – tentei não o imaginar tomando banho.
Ele tomou banho em cinco minutos e saiu do banheiro
com uma bermuda jeans rasgada, cabelos molhados e
sem camisa. Aquela imagem me congelou e senti no
mesmo instante que estava completamente vermelha.
Ele me ofereceu um café e eu aceitei; então ele preparou
e me deu sentando-se ao meu lado para tomar o dele.
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- Obrigado. - falei pegando o copo. Os dedos dele
tocaram os meus, me causando arrepios; tentei manter
a postura.
- Dormiu bem? - ele disse virando o café na boca como
se fosse água.
- Mais ou menos. – quando terminei ele pegou os copos
e colocou na mesinha de centro a nossa frente. O que o
fez se inclinar ficando mais perto quando voltou; ele
sorriu ironicamente e eu tentei disfarçar o quanto
estava pegando fogo.
- Vamos? – falei, tentando não olhar para os seus lábios.
- Claro. - ele mordeu os lábios com tanta força que o
encarei. Me levantei e segui para a porta.
Nós passamos por três lojas até eu encontrar o biquíni
que seria ideal. A parte de cima era igual a um top com
bojo e a parte de baixo igual a um short; o que me deixou
mais confortável. Quando voltamos paramos ao lado da
minha casa...
- Então... meus pais viajaram e eu serei obrigado a
almoçar sozinho, você não quer almoçar comigo? Fiz
uma receita que aprendi pela Internet se chama lasanha
e podemos assistir um filme legal.
- Tudo bem…
Eu guardei minhas coisas em casa e fui para a casa dele.
Quando cheguei lá, ele estava na cozinha colocando
nosso almoço...
- Quer dizer que você cozinha? – falei me sentando no
sofá.
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- Sim, meus pais sempre foram muito ocupados, viajam
muito a negócios; e eu tinha uma babá que se chamava
Leila, ela cozinhava muito bem, então, eu passava
minhas tardes sentado sobre a mesa da cozinha, vendo
ela fazer as receitas novas, aí peguei amor e comecei a
aprender pela Internet. Quando ela foi embora, eu fazia
as receitas pois sentia saudades e para não me sentir
sozinho eu cozinhava.
- Ah, legal!!
Nós almoçamos e ele colocou um filme na Netflix.
Deitou no sofá e apoiou a cabeça em meu colo, eu estava
perdida no filme, quando o olhei, percebi que ele estava
me encarando! De imediato senti a energia pairar
naquele lugar, senti meu corpo exalar uma brisa serena,
acariciei seu rosto e ele sorriu se levantou e me abraçou.
- Você é um lindo anjo. – ele disse acariciando meu
rosto.
- Não, estou bem longe disso. – sorri e olhei no fundo
dos seus olhos.
Ele se aproximou do meu rosto numa intensidade que
fez meu coração quase pular, ele me puxou para mais
perto de si e me beijou, passou a mão pela minha cintura
e automaticamente coloquei minhas mãos ao redor do
seu pescoço sentando em seu colo. Suas mãos
queimavam sobre minha pele... “ a cada dia tenho mais
certeza do quanto quero você.”.
Ele sussurrou passando os lábios pelo meu pescoço. Eu
desci a mão pelas suas costas e no impulso tirei sua
camisa; eu também o queria: passei o dedo pelo seu
peitoral e ele gemeu em resposta... Olhei no fundo dos
olhos dele e pensei: eu também quero você. Ele deu um
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sorriso malicioso me mostrando que havia escutado...
Suas mãos tiraram meu vestido lentamente enquanto
ele olhava para o meu corpo. “ quem é você, senhorita
Ângela?” ele disse enquanto me admirava
intensamente; deixei escapar um sorriso e beijei seu
pescoço: “descubra”, sussurrei...
Em questão de segundos, ele me deitou no sofá ficando
por cima e entre minhas pernas. Seu beijo era quente e
eu estava sendo incendiada, me senti completamente
molhada. Havia mais do que atração física ali, parecia
haver um desejo escondido a vida toda que estava sendo
exposto ali, naquele momento!
Ele tocou meus seios enquanto deslizava sua boca por
meus ombros e foi descendo pela minha barriga, suas
mãos apertaram minhas coxas com tanta força que
deixei escapar um gemido, ele sorriu em resposta e
começou a passar a língua pela altura do meu quadril;
enquanto passava a mão por entre minhas pernas... Eu
prendi a respiração ansiando por aquele toque; minhas
mãos cravaram suas costas quando ele me olhou
demonstrando um grande fascínio!
- Seus olhos... – ele sussurrou sorrindo.
- Hum? – eu estava tão excitada que mal conseguia
falar.
- Mudaram, estão vermelhos como chamas. – ele cerrou
os olhos olhando para os meus lábios.
- Talvez eu esteja pegando fogo.
- Ele me beijou como se nada mais importasse, suas
mãos caminharam para a entrada entre minhas pernas
e meu corpo estremeceu... Seus dedos, massageavam
minha entrada, enquanto sua boca tocava meu
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pescoço... Ele parou me beijou e colocou a mão em
minha cintura fazendo com que eu sentisse falta.
- Não podemos incendiar a casa. – ele deu um sorriso
debochado.
- Uhum, não posso comprar uma nova... – foi a única
coisa que consegui falar; minha cabeça girava por um
prazer que eu nunca havia sentido.
- Eu estou queimando de desejo por você. – ele
sussurrou em minha orelha. - Demétrio... – não saiu
nada além de uma respiração ofegante quando ele
apertou minha cintura.
- Anjo... Eu estou tentando me controlar, mas não
consigo com você. Eu quero você de uma forma
inexplicável. - ele disse passando a mão por debaixo do
meu sutiã e apalpando meu seio.
- Eu... – não consegui conter um gemido. – nunca fiz. –
corei.
- Você é virgem? – ele sorriu para mim.
- Sim... – fechei os olhos tentando não mostrar minha
vergonha.
- Ah, Ângela, você é mais especial do que eu pensava...
não posso fazer isso com você! – ele disse acariciando
meu rosto.
- Eu quero. – as palavras soaram como se eu não
pudesse controlar.
- Não posso, tem que ser especial. – ele se sentou e me
puxou para o colo dele.
- Está sendo... – sorri, passando minhas mãos por seus
cabelos.
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- Não assim, nesse sofá, tem que ser romântico e com
uma pessoa que você ame. – ele disse segurando minha
mão e beijando.
Amor! Eu não sabia o que era isso, mas desde o
primeiro momento que o vi senti que queria ser dele!
Ele segurou minha cintura e me apertou de uma forma
tentadora. Ele analisou meu corpo e respirou fundo
soltando um gemido que me fez rir maliciosamente.
- Você é tentadoramente linda. – ele disse passando a
mão da minha cintura para as coxas.
- Sou? – me aproximei pelos seus lábios numa rapidez
desconhecida e antes que ele pudesse responder o
troquei de posição fazendo com que ele deitasse e
ficando por cima. Algo queimou dentro de mim;
ofeguei, meus sentidos ficaram aguçados, passei a mão
por toda a extensão do seu peito e notei minhas unhas
mudarem para cor preta; o apertei contra o sofá e o
beijei intensamente!
Eu o queria com uma força desconhecida; fiz um
caminho de beijos até seu abdômen enquanto seu
cheiro me sufocava fazendo-me querer sentir seu gosto,
passei a língua por toda a sua barriga e ele gemeu
segurando-se para não me tocar... “Ângela, não...” ele
sussurrou ofegante, “sim” ,sussurrei mordendo a pele
macia do seu pescoço. Eu queria ser dele naquele
momento... De repente, tudo pareceu girar, apertei as
unhas no seu quadril com força e então a vi... Ísis, seus
olhos negros choravam, ela estava em um campo de
rosas mortas; então ela me olhou e sussurrou “ Preciso
de você, filha”, eu abri os olhos no impulso e encarei
Demétrio.
- Ângela! – ele olhou no fundo dos meus olhos.

52

- O que está havendo? – respirei fundo descobrindo
uma dor aguda em meu peito.
- Seus olhos estão refletindo a cor das suas unhas... –
Ele falou me analisando... Olhei para a janela tentando
não o encarar, e lá estava ela...
- Uma melro! – sussurrei, mas em questão de segundos,
ela já não estava mais lá... Me levantei bruscamente de
cima dele e sentei enterrando a cabeça em minhas
mãos.
- Ei... – Demétrio se levantou e alisou meus cabelos. –
me conta quem você é!!!
- Não posso... – minha cabeça girava e uma tristeza
misturada à fúria tomou conta de mim. – Eu também
não sei... Estou tão cansada, eu só queria ser normal! –
eu disse sentindo meu coração pulsar tão forte quanto à
fúria que me tomava!
“Quem sou eu?” Essa pergunta pairava em minha
mente. Eu não sabia; senti minhas veias pulsarem e
uma brisa se formar ao meu redor. Demétrio congelou
e suas palavras não saiam entre sua boca aberta
demonstrando sua completa fascinação. A brisa foi se
tornando cada vez mais forte até criar um pequeno
tornado... Demétrio me abraçou firme; ele estava me
protegendo! Eu levantei o rosto e percebi que nada saia
do lugar, “eu só preciso entender”, sussurrei, enquanto
minhas lágrimas caíam freneticamente sobre os braços
do Demétrio, quando de repente, tudo ficou escuro; do
nada começaram a brotar flores e clarear o espaço,
estávamos num imenso jardim...
- Ângela! – ele estava perplexo.
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- Você está vendo o mesmo que eu? – ainda não
consegui acreditar!
- Sim! Como? Como nos trouxe até aqui? – o lugar era
lindo.
- Eu não sei...- fechei os olhos respirando fundo e
levantei as mãos. Surgiu um pequeno tornadinho pelos
meus dedos e na palma da minha mão surgiu uma
cattleya...
- Minha nossa...!!- ele ergueu as mãos e fazendo os
mesmos movimentos que eu. – estou sentindo, minhas
mãos estão formigando.
- Estou transmitindo emoções, por isso também
consegue estar aqui! Por que estamos sincronizados de
alguma forma, como se fossemos um só. – eu disse
gesticulando para a flor flutuante e olhando o rosto
fascinado dele enquanto olhava para as mãos.
- Isso é incrível. – eu estava acordada!
De repente, um vento forte tomou conta de todo o
campo. Meu coração começou a palpitar e as flores
começaram a voar de um lado para outro; minha mente
começou a rodar bruscamente!
- Anjo... – ele ficou de frente para mim, me segurando e
olhou nos meus olhos.
- Está doendo... – eu disse colocando a mão sobre o
peito quando uma dor excruciante tomou conta de mim.
- Eu sei, estou te sentindo, mas não posso controlar,
precisa se acalmar. Olha para mim, está tudo bem. Eu
estou aqui com você. – ele disse olhando no fundo dos
meus olhos; eu o olhei de volta e tudo começou a voltar
para o lugar. Ele estava me acalmando; estava me
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passando tranquilidade; me abraçou e pareceu arrancar
toda a dor que eu estava sentindo... então apaguei!
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Capítulo 05
Quando eu acordei estava em meu quarto deitada em
minha cama e a Ravena estava sentada na poltrona,
olhando um livro e pela cara não estava nada
concentrada.
- O que aconteceu? – me sentei na cama com o corpo
completamente pesado.
- Eu não sei, quando cheguei você estava apagada no
sofá e o Demétrio estava ao seu lado. Ele me disse que
você teve um mal-estar e eu pedi pra que te colocasse
aqui na cama para que descansasse melhor. – ela disse
fechando o livro e olhando para mim.
- Eu só me lembro de estar com ele e ... me senti muito
cansada... – eu me lembrei do que havia acontecido,
mas algo me dizia para não contar, então, não contei. –
que horas são?
- São 20:00, vou preparar um café para você. – ela se
levantou e me deu um beijo na testa.
- Estou me sentindo tão cansada... – passei a mão na
cabeça e percebi que uma enxaqueca enorme havia se
instalado.
- Tudo bem tome café e volte a dormir, às 4:00 quero
você bem, meu pequeno anjo.
Tomei meu café e voltei a dormir. Às 4:00 levantei e a
Ravena já estava no jardim regando as rosas.
- Oi... – me aproximei ficando ao lado dela.
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- É muito estranho, ela não brotou essa noite... – havia
um tom de aflição na voz dela.
- Talvez esse ano ela brote mais tarde. – falei
examinando a raiz que não havia nenhum sinal de
mudança.
- Depois do primeiro raio do dia, as raízes não podem
mais ser mudadas, então elas não podem mais nascer...
– ela falou olhando com atenção às raízes das rosas.
Esperamos até às 5:30 e nada, a Ravena me deu os
parabéns e pediu para que eu voltasse a dormir, algo ali
não estava certo; aquela Cattleya havia estado na minha
mão mais cedo e agora não apareceu. Eu deitei na cama,
fechei meus olhos e respirei fundo elevando minha
mente na Isis. Não demorou muito para que eu estivesse
naquele quarto novamente! O dia atrás da janela estava
nublado, a Isis estava brincando com uma flor que
brotava na palma de suas mãos; me aproximei e vi que
seu rosto triste admirava uma Cattleya.
- Oi... – eu disse sentando me ao seu lado.
- Você veio! – ela sorriu.
- Uma Cattleya... – sussurrei vendo-a sumir da palma
de suas mãos.
- Sim... – ela me encarou.
- Você conhece o Merlin? - as palavras saíram
automaticamente.
- Como? Si-sim... o conheço! - ela gaguejou e senti por
um momento suas palavras sumirem.
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- Agora sei que ele é meu pai, estou tentando entender e
preciso de sua ajuda... Eu li nas histórias que ele te
criou, mas como? Você é minha mãe? – falei pensativa!
- Eu não posso te dar todas as respostas, você precisa
descobrir e precisa estar preparada para nos escutar.,
mas está no caminho certo.
- Como? Todos os anos uma Cattleya nasce para
celebrar o meu aniversário, mas hoje ela não nasceu. –
eu disse examinando seus olhos tristes.
- Eu não consigo mais levar minhas emoções até você,
estou muito fraca. – ela disse olhando nos meus olhos.
- O Merlin está doente, me diga o que está havendo? –
eu disse angustiada.
- Ei, vem aqui me dá um abraço!! Hoje você completa 18
anos. Uma nova etapa de sua vida está começando e
você precisa dar mais ouvido ao seu coração, nós te
amamos muito, meu pequeno anjo. – eu a abracei forte.
Não queria soltá- la nunca mais, queria ficar ali e tirar
todas as minhas dúvidas até poder salvá-los...
- Eu acordei às 8;00 da manhã, e parecia que eu tinha
dormido um ano inteiro, estava me sentindo
revigorada! Tomei um bom banho, e quando cheguei à
sala encontrei o notebook com um grande laço roxo de
presente em cima do balcão. O Demétrio apareceu para
me pegar às 9:00, quando chegamos à praia a sensação
era incrível, nos sentamos na areia e a brisa estava leve;
a praia estava quase vazia. As águas cristalinas criavam
ondas pequenas que rapidamente se quebravam e ao
ver aquela imagem, minhas lágrimas denunciaram
minha emoção.
-Por que está chorando? – ele me encarou.
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- Eu sonhei com o dia em que veria o mar, que o sentiria;
eu não posso descrever o quanto estou feliz. – respirei
fundo toda aquela brisa. As minhas lágrimas diziam o
misto de alegria, tristeza e emoção que eu estava
sentindo!
- Te entendo, essa paisagem tem o poder de nos
tranquilizar. – Ele disse sorrindo.
- Obrigado por não se afastar de mim... – eu disse o
olhando pelo canto dos olhos.
- E por que eu faria isso? – ele ergueu uma das
sobrancelhas.
- Depois de ontem, você sabe, eu não sou normal! –
aquelas palavras me atingiram em cheio, de fato, eu não
sou normal e aquilo me doeu.
- É, eu já sabia... É por isso que estou aqui com você –
ele abaixou a cabeça – você é especial, Ângela. – ele
pegou minhas mãos. – por toda minha vida eu me senti
deslocado, mas desde a primeira vez que a vi eu me senti
completo. Não sei explicar, eu me senti vivo, sabe? É
como se minha missão aqui fosse estar com você, e não
sei como dizer isso, mas a cada dia eu te desejo
intensamente, por favor, me deixa te ajudar a descobrir
quem você é ... – ele falou me olhando nos olhos.
- Eu sinto que estou tão perto... – as palavras foram
saindo como se estivessem sendo libertadas depois de
uma prisão de anos. – aos dois anos eu tive meu
primeiro sonho, foi a primeira vez que a Ravena leu para
mim; sonhei com o Merlin e a Isis.
Toda vez que ela lia para mim, eu sonhava com os
personagens... - fui contando para ele toda minha
história: eu precisava. Cada palavra ia saindo como se
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estivesse dando lugar para o meu oxigênio. Contei sobre
os sonhos, sobre os dons da Isis, sobre o Philipus e sobre
estarem doentes. – só agora descobri que são meus pais
e que estavam tão perto esse tempo todo e eu nunca
descobri. – enterrei minha cabeça nas pernas.
- Então; você vive em um mundo paralelo? – ele disse
como se tudo estivesse fazendo sentido na cabeça dele.
- Isso., mas meus pais estão morrendo... Ela está muito
fraca e ele muito doente enquanto, eu estou aqui, sem
saber o que fazer! De um modo muito estranho eu
herdei o dom dela, e às vezes sinto uma dor terrível
quando estou fazendo magia, me sinto fraca como se
estivesse sentindo os dois; como se estivesse morrendo
também. – meus olhos lacrimejaram e eu respirei fundo
tentando segurar o choro.
- Calma, nós vamos achar um jeito de resolver tudo isso.
E a Ravena? – Ele me abraçou e automaticamente senti
arrepios.
- Todos eles me dizem que preciso descobrir sozinha...
Ela nunca fala dos meus pais! Minha mãe me disse que
estou correndo perigo e às vezes acho que estou ficando
louca; tenho avistado uma melro em alguns lugares; a
mesma melro que a Ravena deixa na minha cômoda; ela
diz que é símbolo de coragem e proteção.
- A ave melro? Essa simbologia vem da mitologia grega.
A melro era uma das três aves da deusa Rhiannon: a
deusa da vida e da morte. Esse pássaro negro sentavase ao seu lado na árvore da vida e da morte! Ela é como
se fosse uma vigia do submundo e pode ser escolhida
para a proteção de uma deusa ou semideusa oferecendo
proteção força e coragem e partilhando segredos
místicos.
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- Como você sabe disso? – perguntei curiosa.
- No colegial houve um trabalho sobre mitologia e eu
passei a ler alguns livros. – ele sorriu.
- Então a mitologia é real... está tudo se encaixando. –
eu não pude deixar de sorrir.
- Pense... se a Isis é a deusa da natureza e é sua mãe, a
melro foi escolhida pra te proteger... só tem uma coisa...
– ele me encarou.
- O que ? – o olhei pensativa.
- Na mitologia, a melro precisa de uma forma humana
para atravessar a realidade e para que haja proteção
essa pessoa tem que estar o tempo todo perto de você
trazendo uma melro para proteger sua entrada na
realidade paralela. – ele falou dando ênfase às suas
falas.
- Mas então... quem? – aquelas palavras me acertaram!
- Bom... se tudo começou nos livros, acho que as
respostas estarão nos livros. – ele sorriu e seus olhos
brilharam.
- Mas o Merlin não consegue mais escrever. – tentei
disfarçar a tristeza em minha voz.
- E quem disse que só precisa estar nos livros dele?
- Na biblioteca... – algo pulso dentro de mim.
- Algo nos diz que estamos indo muito bem. Que tal
mergulharmos para comemorar?
Ele parecia ser a resposta para todas as minhas
perguntas e pela primeira vez em minha vida tudo
parecia se encaixar e fazer um pouco de sentido!

61

Passamos uma tarde incrível, pulando ondas. Tive que
afastar a tentação algumas “ muitas” vezes ao vê- lo
molhado e senti que ele estava se esforçando da mesma
maneira. Havia mais do que desejo, havia muito
sentimento entre nós, mas na verdade parecia termos
nascido um para o outro!

💬🏫
Quando cheguei a biblioteca com o Demétrio, a Aradia
já estava sentada atrás do balcão lendo um livro.
- Oi. - eu disse sorrindo ao me apoiar no balcão.
- Oi. – ela disse deixando o livro de lado e se
aproximando.
- Esse é o Demétrio, meu amigo. – eu disse apontando
para ele.
- Prazer senhorita, por enquanto, amigo da Ângela. Ela
me fala muito sobre a senhora. - ele fez uma pequena
reverência e abriu um sorriso encantador, o que me fez
rir.
- Olha só que rapaz gracioso! Prazer sou a Aradia, em
que posso ajudar vocês dois ? – ela retribuiu um sorriso
meigo.
- A senhora acredita em mitologia? – eu disse
diretamente.
- Que pergunta interessante, acredito sim! Meu marido
escrevia artigos sobre a mitologia grega e sua realidade
paralela; ele acreditava que a mitologia era mais do que
lenda e que ela se encaixava na vida de algumas pessoas
exercendo poder sobre o mundo real. – ela disse
parecendo adorar falar sobre esse assunto.
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- Que legal. A senhora ainda tem esses artigos? –
perguntei.
- Sim., mas por que o interesse nessa questão? - ela
analisou minha face.
- Besteira, é que eu estava relembrando alguns assuntos
do colegial e lembrei desse... E nos interessamos em
pesquisar. – o Demétrio disse sorrindo educadamente.
- Tudo bem posso trazer amanhã. Ah, na segunda
prateleira se não me engano tem algo sobre esses
assuntos, por que não dão uma olhada?
- Ah claro, muito obrigado. – eu disse puxando o
Demétrio até as prateleiras.
Procuramos livros por livros que falasse qualquer coisa
sobre mitologia, estávamos começando a acreditar que
ela estava enganada, quando meu coração pulsou e
meus olhos dilataram e olhei diretamente para o último
andar da prateleira meus dedos passaram
automaticamente livro por livro quando parou em um:
ele não tinha nome e eu o peguei analisando sua capa
preta e sua finura. Eu e o Demétrio nos sentamos na
última mesa para lê-lo, mas não encontrávamos
respostas que fizessem sentido.
- Eu não consigo entender como tudo isso pode fazer
sentido. – eu disse desanimada.
- Tenha calma... – ele falou folheando o livro, quando
parou quase no final em uma página e começou a ler em
voz audível.
“ De acordo com fatos mitológicos, além do campo de
visão dos seres humanos existe um submundo onde
grandes deuses e deusas moram... esses imortais
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moviam-se livremente pela realidade disfarçadamente
até que um grande erro foi cometido. A filha do grande
chefe se apaixonou por um mortal e teve um filho com
ele, um semideus, seu pai não aceitou pois sabia que
isso colocaria o segredo do submundo em risco fazendo
com que ela fugisse com o seu amado e seu filho para o
mundo físico... - Ele respirou e analisou minha
expressão...- O grande chefe, muito apreensivo, com o
que havia acontecido e também muito machucado,
determinou que a única regra para que os deuses
continuassem passeando pelo mundo físico era que
não poderiam nem criar laços nem se apaixonar pelos
mortais!, mas essa regra foi quebrada, os deuses
passaram a ter famílias na terra, criando assim uma
geração de semideuses com poderes totalmente
extraordinários, deuses da profecia, por exemplo,
estavam criando deusas no mundo real fazendo com
que passassem despercebidas pelo controle do grande
chefe, tudo piorou quando semideuses com dons
peculiares casavam se com deusas e desse fruto veio as
deusas supremas; quando nasciam meninas as Deusas
vinham muito mais poderosas que seus pais ou até
mesmo que os grandes deuses. - ele respirou fundo e
tornou a ler... - ele vendo tudo escapar das suas mãos
irou-se. A humanidade que estava notando o quanto o
mundo estava lotado de coisas ‘estranhas’ deu início às
pesquisas da mitologia, fatos sobrenaturais e etc ... Os
vigilantes; seres imortais que tinham o poder de
materializar-se como aves melros protetores do portão
rastreando todos os deuses que falavam a palavra
submundo . Vendo que tudo estava saindo do controle
resolveram criar uma rebelião pressionando o Grande
Chefe que sem saída decretou que para que voltasse a
ordem e obediência todos os semideuses teriam que
morrer... Uma pequena parte dos vigilantes ficaram

64

contra essa lei criando assim um plano... Os Deuses
davam seus filhos para que os vigilantes fugissem e o
criassem como tutores bem longe. Assim alguns deles
morriam para proteger sua família sendo caçados e
punidos por não entregarem seus filhos. - ele me olhou
novamente... - a única forma que podiam se comunicar
com seus filhos eram através de seus dons, nenhum
deles poderia dizer-lhe sobre seus poderes, deixando
que os semideuses descobrissem seus dons sozinhos.”
- Minha mãe é uma deusa criada por meu pai, ela passou
a ser existente a partir de uma história. Será que ele é
um semideus ? Se ele for, significa que eu sou uma
deusa suprema. – eu não sabia dizer se isso era bom ou
ruim!
- Sim... mas se ninguém te falou sobre o Submundo,
então você não corre perigo...– ele disse pensativo.
- Eu não sei, precisamos descobrir. A Ravena é minha
vigilante, eu tenho certeza disso: ela é a melro. – eu
disse lembrando de todas as vezes em que ela tentou me
dar pistas, me mandando seguir meu coração. – ela
enfrentou seus princípios para me proteger!
- Nossa, ela é muito corajosa! Contrariar os seus
superiores para ajudar os grandes Deuses. – ele disse
pensativo
- Sim. Parece que algumas coisas se encaixam agora.
Preciso descobrir o que o Philipus tem a ver com isso e
como faço para salvar os meus pais! – lembrei dos
papéis que vi na escrivaninha do Merlin. – e se o Merlin
me contasse uma história? , mas se ele é um semideus
qual o dom dele? – havia uma dúvida que não queria
calar.
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- Você disse que ele criou sua mãe e ela é um
personagem existente; e se o dom dele for criar coisas?
Uma vez ouvi uma história era sobre um Deus da
profecia, não lembro muito bem, mas o nome dele era
Merlin. – como era possível ele ser tão inteligente? Por
um minuto me vi fascinada; como um simples garoto
poderia ser tão sábio? Ele parecia estar em conexão a
todo tempo com a minha mente. De uma coisa eu não
tinha dúvidas: ele não precisa ser um Deus para ser tão
espetacular!
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Capítulo 06:
A cela estava abafada, parecia não ter sido arrumada há
semanas. O Merlin estava sentado apoiado na grade da
janela olhando a luz do dia, quando me aproximei e me
sentei de frente para ele:
- Oi, tudo bem? – percebi o quanto ele suava.
- Oi. Eu não sei... – ele disse num sorriso triste.
- Por que você está preso nessa cela? quero conversar
sobre sua história.
- É uma longa história. – ele disse olhando através das
janelas.
- Eu já sei sobre os grandes deuses e sei que vocês não
podem falar sobre o submundo, embora quando eu fale,
nada aconteça! Você está aqui para me proteger? E o
que o Philipus tem a ver com tudo isso? – eram muitas
perguntas para uma só cabeça; eu sorri.
- Eu sabia que você conseguiria descobrir, você é um
escudo. Quando as palavras saem da boca de uma deusa
suprema os vigilantes escutam, mas não conseguem ver
nem de onde, nem de quem vem. Ah, fui eu quem criei
o Philipus... Como o senhor descobriu que era um
semideus? E por que criou o Philipus e a Isis? – olhei
para o raio de sol que brilhava no horizonte longe.
- Com a mesma idade que você, todos nós descobrimos
quando completamos a primeira década do nosso ciclo.
Aos 10 anos, meu pai era um grande Deus e morreu para
me salvar. Minha mãe é mortal, ela leu as histórias dele
para mim até os 10 anos. Foi a idade que tive o primeiro

67

impulso para escrever minha primeira história, só tinha
duas frases que eram: “eu consigo o ver, sorridente;
mesmo num universo que não é o meu.” Quando fechei
os olhos eu estava lá com o meu pai, foi meu primeiro
portal. – os olhos dele brilhavam enquanto ele falava. –
não parei mais de escrever. Me tornei um renomado
escritor tendo controle de minha escrita e em parte dos
meus portais...
- Como a Isis surgiu? – eu estava fascinada por aquela
história.
- A primeira vez que eu a vi foi como num reflexo, foi
num lançamento de um livro e aí ela não saiu mais da
minha mente! Então precisei criar toda uma história e
encaixá-la; algumas partes foram escritas na outra
dimensão. A história era de uma deusa que havia sido
criada como uma porção do amor; e ajudava as pessoas
extraindo a cura das plantas quando havia algum
doente na aldeia. Havia um Deus que ajudava as
pessoas neutralizando suas emoções ruins, mas depois
de um tempo ele descobriu que essas emoções ruins o
haviam deixado doente e que só podia ser curado com
um beijo de amor da Isis e que poderia até mesmo se
tornar imortal, se tivesse o amor dela, no final do livro,
ela não aprendia a amá-lo, mas compartilhava sua alma
com ele dando sua essência, como num encontro de
almas, isso fazia com que ela não pudesse amar mais
ninguém, mas poderiam seguir caminhos diferentes.,
mas então, o portal se abriu... – ele baixou os olhos para
as mãos.
- E então... – ansiei pela continuação...
- Quando vi a Isis meu mundo parou, nós nos olhamos
e nos amamos a partir dali. A história tinha sido
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mudada; interferida por força própria; nós parecíamos
pertencer um ao outro de uma maneira sobrenatural.
Lutamos de todas as maneiras até que não resistimos, e
passamos a procurar uma saída até que eu consegui
levá-la para a outra realidade paralela através do
teletransporte ... – ele deu uma pausa. – ela se entregou
para mim e descobrimos que ela estava esperando por
você. Foi quando descobrimos também que o Philipus
tinha descoberto a porta alternativa do portal...
- Como assim porta alternativa? - perguntei curiosa...
- Todo portal tem portas espalhadas por ele, são portas
que nos teletransportam para o estado de consciência,
passando por elas, conseguimos chegar ao lugar que
escrevemos as cenas e algumas partes foram escritas no
mundo paralelo... eu não sabia que ele nos seguia; então
ele passou a estudar todas manias e regras dos deuses,
enquanto isso, tentamos achar uma forma de fazer com
que ele passasse a ser inexistente e ela não, mas ele
desapareceu por um tempo!
A única maneira de fazer com que isso acontecesse era
trancá-lo no portal, destruir as portas e levá-la para a
realidade pois o curso do livro iria até a última página e
o portal se fecharia... – ele respirou fundo. –, mas, o
Philipus foi mais rápido, quando sua mãe estava prestes
a completar 9 meses, estávamos na outra dimensão e ele
nos viu, ameaçou contar tudo para os vigilantes, então
nós três estávamos correndo perigo...
Não podíamos fazer nada, estávamos numa arapuca
armada; ele havia feito todo um plano e nos esperado.
Então a Ísis prometeu que assim que tivesse você e a
colocasse num lugar seguro, iria embora com ele. – os
olhos deles lacrimejaram enquanto minhas lágrimas
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rolavam pelo meu rosto. – quando você nasceu a
Ravena se propôs a ser sua tutora; nós sofremos muito,
mas tivemos que ceder à proposta do Philipus, ela foi
embora com ele e eu fiquei aqui destinado a escrever
histórias; continuações para que eles continuem
existindo. – havia tanta tristeza em sua voz que me
corroía.
- Mas você não pode simplesmente criar um final ruim
para ele? – eu disse tentando achar um fio de esperança.
- Não, eles são personagens entrelaçados. Houve um
final escrito e eu não posso mudar; só posso fazer
intervenções. A história foi interferida por força própria
do personagem quando ela se apaixonou por mim. Eu
só posso criar um final para ele sem afetá-la, se ela
conseguir ultrapassar a realidade, ou se ele por força
própria deixar de amá-la; só ele pode mudar a história
enquanto ela estiver em alguma realidade paralela. Suas lágrimas desciam desesperadamente.
- Nossa! Que história linda e complicada... – sorri
tristemente – por que esse amor tão grande pela Isis?
Por que não amar uma mortal qualquer? – Aquelas
perguntas em outras circunstâncias até soariam
engraçadas, nós dois gostávamos de amores
complicados!
- Eu também me fiz a mesma pergunta... – ele sorriu. –
Ela já estava predestinada a mim. Todos os deuses têm
uma espécie de alma gêmea, no meu caso, como um
semideus da profecia, ela já estava no meu inconsciente
esperando para ser criada, e quando ela se entregou a
mim passamos a ser predestinados um ao outro! Como
o mandamento do chefe maior, nos tornamos um só:
não há nada capaz de quebrar o nosso amor... Quando
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encontramos nossa alma destinada é como se fossemos
selados e dependentes um do outro. Precisamos um do
outro para exercer nosso dom, é como se fosse uma
inspiração. É o amor que nos mantém vivos e se
mantemos distância por muito tempo enfraquecemos;
em pouco tempo a Isis não poderá curar Philipus e eu
não poderei escrever; quando as páginas escritas
acabarem ela não existirá mais, e eu morrerei, porque
sou destinado ao amor dela, no mundo real eu teria uma
espécie de depressão e não suportaria mais viver.
- Nossa, isso acontece com todos os deuses? – algo me
fez pensar no Demétrio. Será que é minha outra
metade?
- Sim... O chefe maior criou os mandamentos. Tudo
começou em Gênesis com Adão e Eva, depois avisou
para os demais que era melhor dois do que um. Alguns
têm alma gêmeas mortais, mas não quebram as regras.
São mortais predestinados a fornecer conhecimento
entre os dois mundos.
- Eles são nascidos de ventres mortais como minha mãe,
ela foi predestinada para o meu pai, e ela foi a base dele
até o dia em que ele morreu! – os olhos dele pareciam
estar em outro lugar. – agora a missão dela é fornecer
conhecimento para a geração deixada por ele. – ele se
levantou com dificuldade e seguiu para a cama.
- Ela deve ser muito especial. – eu o segui. – deite-se e
durma um pouco, você precisa descansar. Eu prometo
que salvarei vocês. Eu te amo. – eu disse dando um beijo
em sua testa e sorrindo.
- Eu sei que vai, meu pequeno anjo. Eu também te amo!
– ele fechou os olhos e sorriu
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As minhas investigações estavam indo muito bem, eu e
o Demétrio visitávamos praias desertas e parques um
pouco distantes da cidade para treinar meus dons.
Descobri recentemente que posso dominar a água, e no
momento estou fazendo ondas pequenas e posso
também fazer árvores dar frutos! A noite estava linda e
o Demétrio me convidou para ir ver as estrelas e a
Ravena não se importou então fomos.
O parque estava meio deserto e ficava em cima de uma
colina; era mais visitado de dia pois dava uma bela vista
da cidade, mas poucas pessoas sabiam que a noite o céu
brilhava com uma imensidão de estrelas... Nos
deitamos um ao lado do outro e ficamos ali olhando
aquela vista luminosa.
- Já pensou se eu pudesse tocar as estrelas? - eu disse
admirando os pontos de luz.
- Quem sabe um dia você não possa? – ele sorriu
admirado com aquela vista.
- Ainda não consigo entender muito essa história de
deuses; não sei se é bom ou ruim! – respirei fundo e
encarei a imensidão. – as vezes eu só queria ser uma
pessoa normal querendo algo que não posso. – dei um
sorriso tímido.
- Existem milhares de garotas olhando para as estrelas
nesse mesmo instante desejando ser uma deusa e poder
tocar as estrelas... – ele me olhou de soslaio. – a questão
não é o que você pode ou não fazer, e sim o quão
abençoada você é... eu sou um simples garoto mortal;,
mas sei que muitos outros garotos queriam estar aqui
agora deitados ao seu lado e esta sorte é minha. – uma
estrela cadente passou.
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- Não... Essa sorte é minha!! – sussurrei...
Nós nos beijamos, apaixonadamente; intensamente;
carinhosamente; desejadamente. Eu queria ser dele ali
naquele momento, mas lembrei do que o Merlin me
falou... E se ele fosse minha alma gêmea? Eu não
poderia condená-lo a tal loucura, eu não podia
transformá-lo num ser tão dependente a ponto de
morrer por minha causa, de alguma forma eu sinto que
enfraqueço mais a cada dia; e se eu não conseguir salvar
meus pais? E se o portal se fechar e minha mãe se tornar
inexistente? E se...
- E se eu me tornar inexistente? - Sussurrei
interrompendo o beijo inesperadamente.
- O que? -ele suspirou e deixou a cabeça cair.
- Sério... Se a minha mãe é uma personagem e quando o
portal fechar ela irá inexistir, pode ser que eu também!
Por que em parte também sou personagem, eu sei que
estou na realidade, mas se ela desaparecer essa história
nunca terá existido, e se com a morte dela meus dons
desaparecerem ou sei lá... Se eu não conseguir... –
aquelas palavras saíram de mim automaticamente, a
cada momento eu sentia que ia perdendo a força, as
lágrimas ameaçaram despencar como em uma
cachoeira.
- Ei anjo, não pense nisso agora, a gente tá aqui e neste
momento não tem nada mais: além de você e eu, sem
ninguém nem nada, que possa nos preocupar. – ele
disse se virando e me encarando.
- Não posso deixar que se apaixone por mim Demétrio...
Não posso te dar esperanças; você não pode morrer por
minha causa. – me sentei.
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- Ei Ângela do que você está falando? - ele se sentou
seguindo minha face.
- Meu pai me falou que todos os deuses tem uma espécie
de alma gêmea e que depois que se entregam um ao
outro se tornam um só. Dependentes do amor... mas eu
não sei se vou conseguir salvar meus pais, eu estou
correndo perigo e se eu me entregar a você? Tenho
vontade de fazer isso 24 horas por dia... Aí você vai
sofrer; e quando eu não estiver mais aqui você morrerá!
- uma confusão e angústia se instalou em meu peito.
- Primeiro, quanta certeza de que sou sua alma gêmea!
Segundo; 24 horas? – ele sorriu ironicamente.
- Sério que você só ouviu isso? - não pude deixar de
sorrir.
- Agora, de fato, eu estou preocupado. – ele virou para
o lado dramaticamente. – Eu tento resistir a você o
tempo todo e do nada você solta uma bomba dessa... É
sobrenatural a forma que eu tento me controlar para
não agarrar você em qualquer lugar e a qualquer
momento e você dizer isso se torna uma tortura; uma
espécie de convite provocativo, não acha? – cada
palavra pronunciada me causava arrepios, ele era
extremamente provocativo.
- Você parece ter o dom de nunca se preocupar com
nada e sempre ver o lado bom das coisas... Mesmo
quando elas são de outro mundo não é mesmo? – olhei
para a paisagem linda das luzes da cidade brilhando à
minha frente.
- Quantas pessoas você acha que moram lá em baixo? ele apontou para a cidade. – Umas 1000 talvez; e aposto
que algumas delas estão sentadas na cama pensando em
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como vão resolver seus problemas quando amanhecer!
E talvez até estejam pensando em desistir, mas você
não, cara! Você não desistiu... Sentir medo do que vem
pela frente é natural até para as pessoas normais, mas
isso não significa que você fracassará. – ele olhou para
o céu. – Talvez exista um Deus maior até mesmo para
os deuses que tenha sabiamente decidido que até os
mais fortes precisam de um momento de fraqueza e
apoio. – ele sorriu e me aninhou em seus braços.
- Você é incrível, sabia ? Só mostra o quanto os seres
humanos são especiais. – avistei a ternura em seus
olhos.
- A humanidade é um tipo de caráter e não é algo
limitado... Você tem muita humanidade garota o que
também faz de ti um ser humano. – ele piscou pra mim.
- Obrigado por não me fazer se sentir uma mutante.
Nós ficamos ali deitados admirando aquele céu, aquela
imensidão. Naquele momento eu percebi o quão de fato
eu era abençoada. Naquele momento eu percebi que se
de fato havia um Deus maior, eu tinha muitas
reclamações a fazer, mas não naquele momento, ali eu
só tinha a agradecer por ter o Demétrio em minha vida.
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Capítulo 07
Ravena estava sentada no sofá de sua casa assistindo ao
noticiário quando sentiu
uma energia negativa
pairando; sua atenção foi automaticamente até a janela
e lá estava a melro parada sobre o muro de sua casa, ela
a encarou e percebeu que aquela melro não era sua! Seu
coração parou quando ela ouviu a voz dele ecoar em sua
mente “preciso falar com você urgente!” ela não pensou
duas vezes e apenas o seguiu.
Depois de entrar no submundo e atravessar um portal
a ave desapareceu deixando-a na frente de uma casa que
parecia estar abandonada. Ela parou diante da porta
entreaberta e no mesmo momento pensou em recuar...
Os covardes que voltem. Ela entrou: o lugar estava
escuro.
Zac? -gritou. Ela sentiu a presença de alguém
vindo em sua direção e quando estreitou os olhos para
ver melhor algo a tocou e ela apagou. Quando Ravena
acordou, estava deitada em uma cama; no quarto não
havia janelas e as paredes eram de cor branca. Só havia
a cama em que ela estava e uma banquinha com uma
TV. Ela foi até a porta e tentou abrir, mas estava
trancada, a sensação de sufocamento tomou conta dela,
uma armadilha, pensou... Ela se sentou na cama e as
lágrimas ameaçaram cair quando ela ouviu a maçaneta
da porta dar um clique e alguém entrou.
- Você? – ela olhou para o rosto de Philipus, atordoada.
- Acredito que esperava encontrar outra pessoa... – ele
fechou a porta atrás de si e se recostou na parede.
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- Cadê o Zac? E o que você fez comigo? – ela disse
tentando manter seu tom de voz firme.
-Bom Senhorita, Ravena, contei para ele o segredo que
a senhorita guardava e ele logo aceitou armar essa
emboscada e depois de completar minha missão a
entregarei para ele...– ele disse calmamente.
- O Zac não faria isso comigo. – os pensamentos dela
embaralharam, ela não podia acreditar no que estava
acontecendo.
- Bom, pois ele não hesitou nem por um segundo em lhe
chamar. Senhorita Ravena, preciso que diga se estou
certo: você já deve saber que estou muito doente e
preciso do amor de sua amiga para ser curada, mas ela
já é predestinada a alguém! Sua amiga Isis está fraca,
portanto não pode mais reduzir parte do meu problema
diário., mas ela teve um bebê e se for uma menina, ela
herdará o poder dos dois, sendo uma deusa suprema de
acordo com o seu mundo... Estou certo? – ele sorriu
perigosamente.
- Agora, me diga, senhor Philipus: o que te faz achar que
lhe darei a resposta? – ela sorriu ironicamente em
resposta.
- Ah senhorita Ravena!! Não sabe o quanto eu gosto de
uma personalidade sagaz! Já notou que neste quarto
não tem janela? A sua resposta contribuirá para o seu
desejo de ver a luz do dia... – ele alargou o sorriso e
cruzou os braços.
- Bom, então, é o meu dia de sorte!! Algumas aves
conseguem ficar um tempinho em cavernas.
- Então fique à vontade para se familiarizar com sua
nova casa! Tenho alguns compromissos e mais tarde

77

estarei de volta. – ele piscou e saiu do quarto trancando
a porta por fora. Ela examinou o quarto
detalhadamente, enquanto sua mente pensava em como
ele, mesmo doente, parecia tão charmoso.

🏨🔒
Isis estava deitada quando Philipus entrou em seu
quarto, ele se sentou na beirada da cama examinando
sua aparência fraca.
- Você não está melhor, não é ? – em sua voz havia um
tom de compaixão.
- Sabe que não vou melhorar! – Isis disse virando se
para o outro lado.
- Diga me Ísis, seu bebê era um menino ou uma menina?
– ele se levantou e olhou através da janela o jardim que
morria lentamente.
- Por que a pergunta Philipus? – Isis tentou
fracassadamente manter o tom de sua voz firme.
- Apenas para certificar alguns pensamentos meus. Eu
fico muito triste de te ver nesse estado, Isis! Acredite eu
amo você e se você me amasse não estaria assim,
seríamos felizes! – suas palavras pareciam estar em
uma realidade completamente distante.
- Philipus, se você me amasse não me manteria aqui. E
sabe, eu também queria amar você, mas não fui eu quem
escolheu isso! Eu sou predestinada a amar o Merlin e
sinto muito por você, mas o amo com todas as minhas
forças. Vamos morrer nos amando! – ela segurou as
lágrimas como um sinal de que morreria como
vencedora.
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Ele examinou cada canteiro do jardim através da
janela. As rosas estavam murchando, assim como ele
estava adoecendo sem parar a cada dia. Ele a amava,
mesmo que ela não entendesse e não poderia libertá-la
pois isso significaria sacrificar sua própria vida! Era
triste? Até mesmo para ele, mas não havia nada que ele
pudesse fazer... mas, se o bebê que ela mandou para
longe fosse uma menina, talvez houvesse ainda um fio
de esperança, talvez ela pudesse curá-lo de alguma
forma... E se era apenas isso em que ele poderia se
segurar, então ele iria até o fim lutar pela vida dele.
Ela estava fraca e sabia que tinha pouco tempo até
desfalecer pela falta de Merlin, mas ela morreria
orgulhosa por esse amor. A única coisa que ela queria
era ver sua filha, antes de tudo isso acabar; poder dizer
a ela o quanto a ama, o quanto a quer bem e feliz! Talvez
tudo aquilo fosse necessário, no final, o amor venceria.
Ela se encarregou de mandar Ângela para bem longe e
aquela pergunta de Philipus a intrigou. E se ele soubesse
dos poderes de sua filha? E se ele estivesse atrás dela
para aprisioná-la e forçá-la a curá-lo? Até o último dia
de sua vida ela protegeria sua filha com unhas e dentes,
se necessário fosse.

🌙🌟
Já passava da meia noite, mas ainda estávamos
admirando as estrelas no alto da colina; meu coração
queria ficar ali com o Demétrio por toda a eternidade;
era tudo tão encantador! Nós conversamos, nos
beijamos, ficamos abraçados; estava tudo indo muito
bem, até que eu senti uma pontada no peito; senti algo
ruim dentro de mim e foi então que eu vi uma melro,
que não era a minha, parada no muro sobre minha casa!
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Aquela melro não era a Ravena e algo me dizia que ela
estava correndo perigo!
Quando cheguei em casa a Ravena não estava, e algo
me dizia que essa saída não havia sido comum! A ave
melro também não estava mais na banquinha do meu
quarto... Estava tudo muito estranho: o ambiente era o
mesmo, mas algo parecia ter mudado, e muito! Afastei
aquelas coisas da minha mente e fui me deitar com um
fio de esperança de que ela tivesse apenas dado uma das
suas rotineiras saídas pela madrugada; queria acreditar
que pela manhã eu acordaria e ela estaria em casa,
então, adormeci.
, mas não foi bem assim... quando acordei fui direto até
o quarto da Ravena e ela não estava lá, não havia nem
sinal de que alguém houvesse entrado e
saído durante a noite. A cama dela estava intacta!
Preparei um café rápido, me arrumei e fui até a casa do
Demétrio... Bati na porta três vezes até que a mãe dele
me atendeu!
- Bom dia, senhorita Rose. O Demétrio tá acordado ? –
falei tentando esconder o quão sem graça eu estava. A
mãe dele era um amor e já tínhamos conversado outras
vezes...
- Bom dia Ângela, entre! Hoje ele acordou cedinho, está
jogando, vou chamá-lo... – ela falou voltando para
dentro de casa.
Eu entrei e me sentei no sofá. O pai dele estava
murmurando alguma coisa sobre negócios da Ásia no
quarto: parecia estar ao telefone. O Demétrio logo saiu
do quarto vestindo uma bermuda rosa; parecia ter
acordado naquele mesmo instante e se eu não tivesse
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tão preocupada com a Ravena certamente estaria
pensando no quanto ele ficava extremamente sexy sem
camisa e desgrenhado!
- Desculpe te incomodar; bom dia. É que meu notebook
deu pane e eu não estou conseguindo mexer! Teria
como você dá um pulinho lá em casa? – foi a única
mentira que eu consegui pensar naquele momento, eu
não poderia falar sobre o sumiço da Ravena na frente da
mãe dele.
- Ah claro. Mãe vou ali na casa da Ângela. – ele gritou
para a mãe que agora estava no quarto falando algo com
o pai dele.
- Você vai assim? Sem camisa? – sussurrei.
- Sua casa é aqui do lado, menina! A única pessoa que
vai ver é você! Isso te incomoda? - ele sorriu e andou até
a porta.
- Claro que não... – murmurei.
Em 2 minutos entramos na minha casa e assim que
encostei a porta ele já foi logo me beijando; minha
mente se fechou para tudo que eu estava pensando
antes e eu retribui, eu esqueci todo perigo, toda
anormalidade, toda aquela história de deuses; eu só
queria por um minuto estar ali nos braços dele... E que
braços! Ele me carregou e me levou para o sofá, nos
beijamos por uns 10 minutos acaloradamente até que
pedi
um
minuto
para
me
recompor...
“Ravena...Ravena...Ravena” se ele me beijasse mais
uma vez ,eu iria esquecer de tudo que tinha que fazer
por um bom tempo, então me afastei.
- Ei, um minuto! Eu preciso dizer algo e no momento
você me fez esquecer. Ah lembrei! A Ravena ela não
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voltou para casa... – falei tentando recuperar o fôlego
que a visão dele sem camisa estava me tirando.
- Sério? Achei que tivesse me chamado aqui para
consertar seu notebook! – ele ficou pensativo.
- Eu não podia falar nada na frente da sua mãe,
Demétrio! - eu o encarei.
- A minha mãe estava no quarto, você me faz vir aqui e
tentar resistir a você com uma desculpa tão fajuta! – ele
me fuzilou com o olhar.
- Você está brigando comigo por causa de uma
desculpa? – eu sorri sarcasticamente!
- Você sabe o quão difícil é resistir a você? Se tivesse me
dito o real motivo eu entraria aqui com a mente em
outra coisa... mas uma desculpa tão pequena, como eu
poderia estar não pensando em você, Ângela? – ele disse
limpando o suor do rosto. – tudo bem, se afaste um
pouco por favor antes que eu avance em você e beije sua
boca pela eternidade! O que vamos fazer sobre a
Ravena? – ele disse tentando não olhar para mim.
- Nossa... – me afastei. – Não sabia que era tão difícil
assim para você. – eu sorri ironicamente. – eu não
tenho a mínima ideia! Eu não sei aonde ela está, só sei
que está em perigo; eu tenho certeza disso. – comecei
andar de um lado para o outro.
- Como você sabe que ela corre perigo?- ele disse me
encarando.
- A melro que vi ontem não é dela e ela não voltou pra
casa, e isso é muito estranho. Eu só sei... Eu sei que
preciso urgentemente descobrir onde ela está! Eu sinto
isso... – parei na frente dele.
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- Hum. Entendi! – ele pronunciou cada palavra
lentamente me olhando de cima a baixo.
- Demétrio! - o fuzilei com o olhar!
- Desculpe tá meio difícil de me conter... – ele tentou
analisar os móveis da casa. - Então, e se você tentasse se
comunicar com ela? – ele falou como se estivesse
prestes a solucionar um mistério.
Me sentei ao lado dele. Fechei os olhos e me concentrei,
nada! Tentei mais uma vez... nada novamente!
- Eu não consigo! – respirei fundo. – Eu não consigo ver
nada.
- Calma, pense nela! Busque por ela. Eu estou aqui com
você. – ele pegou minha mão e a apertou forte.
Eu respirei fundo mais uma vez e apertei a mão dele;
desejei imensamente encontrar a Ravena aonde quer
que ela estivesse. De repente, um vento forte soprou e
quando olhei ao redor estávamos em frente a uma casa
que parecia estar abandonada, o Demétrio estava
novamente perplexo! Fiz menção de entrar na casa, mas
um vento forte tomou conta de tudo obrigando-me a se
apoiar nele.
- Não sou eu quem está fazendo isso... – falei tentando
permanecer no lugar em que estávamos. Ele não
respondeu, então fechei os olhos e examinei sua
emoção. – não precisa ficar assustado, eu estou aqui.
Ele estava concentrado na casa como se estivesse
hipnotizado, tentei chamar sua atenção, mas o vento foi
ficando cada vez pior e quando me dei conta já
estávamos de volta à minha casa.
- O que houve?- falei atordoada.
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- Eu não sei... Eu não estava esperando algo do tipo. –
ele disse confuso.
- Eu também não. É a segunda vez que consigo te levar
para outra dimensão, mas não consigo te manter lá. –
Minha mente estava a ponto de dar um nó. – estou me
sentindo muito cansada! – me senti tonta.
- Eu acho que você precisa descansar um pouco. – ele
me encarou enquanto fiz uma careta. – sério, a gente
está quase conseguindo, já avistamos uma casa, que me
lembra um filme de terror por sinal. – ele abriu um
sorriso. – Deita um pouco, mais tarde nós tentamos
novamente.
Eu estava, de fato, muito cansada para contestar, então
simplesmente deitei em seu colo e deixei que ele me
fizesse cafuné até eu adormecer.
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Capítulo 08
- Mãe? - gritei. A mulher deitada em minha frente soava;
seu rosto estava mais pálido do que o normal
denunciando sua fraqueza. – mãe, fala comigo... – me
ajoelhei ao lado da cama e toquei seu rosto. Ela
queimava em febre. – eu não sei o que fazer, mãe. Eu
estou perdendo a todos; estou perdendo vocês e não sei
onde está a Ravena, eu estou sozinha. – desabei
deixando minhas lágrimas caírem sobre o rosto dela.
- Eu... acredito que você consegue... -suas palavras
saíram arrastadas.
- Desejei imensamente acabar com toda aquela dor e
soluços tomaram conta de mim! Eu comecei a tremer
em sincronia com minhas lágrimas quando ouvi alguém
me chamar: “anjo?” olhei para o lado e Demétrio estava
me olhando, confuso... Ele veio e se ajoelhou ao meu
lado, me abraçando. A Isis o olhou de soslaio e tentou
manter o rosto levantado virando se na direção dele.
- Um mortal? – ela estava pensativa e assustada. – você
também partilha emoção... – suas palavras saíam com o
esforço de quem tinha pegado uma virose grave. – Você
é peculiar consegue partilhar dimensões e emoções. –
ela sorriu.
- Mãe do que você está falando? - a olhei como se
aquelas palavras fossem a resposta que eu precisava
para todas as minhas perguntas. Um vento forte tomou
conta do quarto e o Demétrio me abraçou forte.
- Estamos nos perdendo de novo. – ele disse com um
olhar de tristeza.
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- Não... - minha mãe tossiu.- sincronizem... voltem aos
mesmos pensamentos de antes, pensem em mim. – As
palavras saíram quase inaudível. Obedecemos e o vento
foi se desfazendo aos poucos.
- Como? – perguntei confusa.
- Vocês... – ela fez uma pausa e respirou fundo... –
precisam estar carregando a mesma emoção e sincronia
de sentimentos e isso é muito raro de conseguir. Pra
acontecer, ambos têm que nutrir laços muito fortes. –
ela deixou a cabeça cair sobre o travesseiro. Acariciei
sua face levantando as mãos na direção da janela e
flores vieram até a mim; automaticamente o Demétrio
copiou meus movimentos como se fossemos um só!
Deixei que as flores caíssem sobre a Isis dando-a um
sono tranquilizador, agora eu poderia voltar tranquila
para a realidade.

🍃💜
Ravena estava deitada tentando prestar atenção em um
noticiário, mas sua cabeça parecia rodar. Ela já estava lá
há alguns dias e estava tentando bloquear Ângela da
mente, para não chamá-la colocando-a em perigo! Ela
queria acreditar que sua menina estava bem e que se
virava sozinha;, mas o desespero a tomou e suas
lágrimas começaram a cair freneticamente; ela apertou
o rosto contra o travesseiro para abafar seus soluços... A
porta se abriu e Philipus entrou.
- Você está bem? – ele se aproximou da cama pensativo.
- Não, é claro que não. Minha época de ambiente
fechado já passou! Satisfeito?- ela falou limpando as
lágrimas e desviando o olhar.
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- Não. Claro que não estou; será que não percebe que eu
não quero fazer mal a você? – seu olhar era triste.
- E por que insiste em me manter aqui ? – ela o encarou
procurando um sinal de compaixão, mas encontrou
uma tristeza evidente.
- Eu estou doente, estou morrendo! O que você faria se
estivesse em meu lugar? Eu não entendo. Eu fui criado
para amar uma mulher que me odeia... Eu a estou
matando e não é isso que eu quero. – as palavras saíam
cruas e entrecortadas. – Eu só posso ser curado pelo
amor, estou fazendo o que fui criado para fazer, mas
todos dizem que estou errado! - havia uma dor
infindável em sua voz.
- E eu entendo você, sei que foi criado para isso, mas a
vida é feita de escolhas e você pode mudar as coisas. No
século em que eu vivo, jamais uma pessoa deixaria uma
outra ditar sua vida! – ela olhou no fundo dos seus olhos
e percebeu que ele não era mal, só estava tentando viver
da forma que lhe foi ensinada.
- Eu sou apenas um personagem, Senhorita Ravena! Eu
não posso mudar as coisas, estou morrendo e não há
ninguém que possa me salvar, a não ser a pessoa que
você esconde! – ele sentou na cama e enterrou a cabeça
nas mãos. – acha mesmo que eu gostaria de ficar preso
a alguém que não me ama? Eu sempre quis conhecer o
amor de verdade... Cuidar de alguém e ser cuidado... –
ele chegou mais perto e ela não resistiu ao impulso de o
abraçar.
A resposta dele era dolorosa e ela sabia que ele não
queria de fato fazer mal a ninguém. Ela o abraçou o mais
forte que pôde e aos poucos ele foi retribuindo. As
lágrimas começaram a cair, ela queria o ajudar, mas não
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podia... Ela o olhou de soslaio e notou que ele também
chorava, os dois não tinham escolha; Eles estavam ali
mantendo suas próprias ideologias... mas naquele
momento só queriam poder mudar as coisas! Ele queria
ser ajudado e ela só queria poder ajudar, ele a olhou;
seus olhos impassíveis e machucados analisaram a face
dela, cada detalhe: olhos azuis, lábios finos; havia
carência, ele estava tirando sua liberdade e ela estava ali
lhe oferecendo ternura. Ele a olhou e sorriu
timidamente, e sem pensar duas vezes a beijou!
- Me desculpe, senhorita Ravena... – ele falou
interrompendo o beijo. – Eu... Eu não sei o que deu em
mim.- ele falou completamente sem graça.
- Tu-tudo bem... – ela suspirou um pouco e se afastou
olhando para as paredes.
- Eu vou buscar seu café, na verdade, eu só vim aqui
para perguntar se hoje você teria alguma escolha de
cardápio. – ele se levantou e foi até a porta.
- Não, não eu... pode ser qualquer coisa... – ela se
consertou na cama.
Philipus saiu e deixou Ravena sozinha com seus
pensamentos. Ele subiu as escadas e foi diretamente
para a cozinha, não sabia explicar o que havia
acontecido ali e em poucos dias teria que entregá- la
sem saber de nada sobre sua missão e pra piorar o beijo
tinha sido muito bom! Ele se deu conta de que nunca
havia beijado alguém e foi a sensação mais assustadora
e mais gostosa que ele havia experimentado na vida.
Ravena se levantou e começou a andar de um lado para
o outro não acreditando no que havia acontecido e de
alguma forma ela tinha gostado... Ele beijava muito
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bem! Ela queria odiá-lo por ter feito sua amiga sofrer
por todos esses anos; queria odiá-lo por mantê-la cativa
agora, mas não conseguia. Um sentimento estranho
tomou conta de si e ela precisou lembrar que já era
predestinada a alguém e que isso provavelmente
deveria ser efeito da distância... “Uma queda por vilões,
isso é carência” pensou! Ela pegou o controle da TV e
mudou de canal; como havia uma TV a cabo no portal,
ela não sabia!
Em menos de 10 minutos, o Philipus voltou para o
quarto carregando uma bandeja com rosquinhas e uma
jarra de suco, ele a colocou na banquinha trancando-a
porta por dentro.
- Então, eu trouxe rosquinhas... – ele tentou sorrir.Estava pensando em depois que você comer, a gente
conversar e você me confirmar algumas coisas.
- Sabe que não vou lhe dizer nada sobre a pessoa, se eu
tiver que morrer aqui, tudo bem;, mas eu espero que
você me entenda, você não é uma pessoa má, e eu lhe
entendo. – ela disse olhando para a TV.
- E não sou, só estou fazendo o máximo para me manter
vivo, essa é minha única chance e não vou desistir. – ele
se aproximou e colocou a bandeja na cama.
- Eu posso te ajudar a descobrir outra forma. Eu gostaria
muito de poder te ajudar. - Ela o olhou.
- Entendo, mas já procurei e não há outro jeito; só posso
ser curado pelo amor de uma pessoa que possa extrair
emoções e isso só uma deusa da natureza pode fazer. –
ele a olhou. Ela parecia exalar uma doçura, não havia
fúria ou mágoa... ele desviou o olhar. – Coma e
descanse, até mais tarde!
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Ravena assentiu e esperou que ele saísse, respirou e
começou a comer... Quando terminou, ela colocou a
bandeja na bancada e arrumou todo o quarto da melhor
forma que podia; estava ansiosa pois queria saber como
a Ângela estava e não aguentava mais de saudade.
Depois de tudo terminado ela deitou na cama e
procurou por um filme na TV.

💎💐
- Eu e o Demétrio estávamos fazendo muitos avanços
desde o episódio em que falei com minha mãe. Nós
estávamos treinando chegar a outras dimensões juntos.
Estávamos sentados na porta da minha casa
observando o jardim naquela tarde...
- Já tem dias e não consigo encontrá-la. – falei olhando
fixamente para o jardim.
- Calma! Nós estamos fazendo muitos avanços em
relação a outras dimensões, estamos quase perto e
quando conseguirmos estaremos preparados para
qualquer perigo. – ele pegou minha mão. – Eu sei que
está sendo difícil pra você, , mas vamos conseguir. – ele
sorriu.
- Muito obrigado... por tudo! – agradeci e me encostei
em seu ombro. Ele levantou minha cabeça com a ponta
dos dedos e me beijou carinhosamente; Foi um beijo
terno e suave, que me fez sentir segura... Quando abri
os olhos, vi que a mãe dele estava nos observando, ela
sorriu e entrou.
- Sua mãe nos viu se beijando. – sussurrei sorrindo.
- E o que tem isso? – ele falou entre um selinho e outro.
- Sei lá, ela estava sorrindo. – o olhei de soslaio.
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- Ela gosta de você. Te enche de elogios o tempo todo. ele revirou os olhos fingindo decepção...
- Ah! – eu sorri. Imaginei uma história sem deuses, em
que eu fosse almoçar com a mãe dele e ele pedisse
minha mão para o meu pai. Não pude conter o riso!
- O que foi? – ele disse confuso.
- Imaginei aqueles relacionamentos de filme em que
você pediria a minha mão ao meu pai e eu iria almoçar
com sua mãe. – falei rindo.
- Quer dizer que estamos em um relacionamento? - ele
deu um sorriso provocador.
- Não foi isso que eu disse. – eu não pude deixar de rir.
– Vamos entrar, quero tentar te levar até o meu pai. –
falei me levantando.
- Já quer oficializar as coisas assim tão rápido? Não me
leve a mal, mas não estou acostumado com essa pressa
toda. – ele se levantou rindo.
- Ah que engraçadinho. Só preciso de mais algumas
respostas.
Entramos e sentamos no sofá, o olhei carinhosamente;
Toquei seu rosto e respirei fundo... Era bom ter alguém
para partilhar aquele momento. De primeira, tudo ficou
preto, mas voltou ao normal; na segunda vez, um vento
forte se formou, mas tudo voltou ao normal novamente,
na terceira tentativa, nós conseguimos! O ambiente
escureceu e um vento se instalou, em poucos minutos,
estávamos na cela do meu pai; Ele estava sentado na
escrivaninha analisando seus papéis... Seu olhar parecia
cansado e triste.
- Pai. – chamei me aproximando.
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- Oi... – ele sorriu ao me ver.
- Você está bem? – analisei seu rosto; Ele não estava.
- Faltam poucas folhas; Eu tentei escrever, mas não
consigo...- ele esboçou um sorriso triste.
- Calma, nós vamos conseguir! Preciso de sua ajuda: a
Ravena sumiu e eu sinto que ela corre perigo. – eu disse
me sentando e olhando de soslaio para o Demétrio.
- Ah não! – ele falou preocupado enquanto seguia meu
olhar. – Que rapaz encantador! – virou-se para o
Demétrio e o olhou de cima a baixo. – Um mortal em
uma dimensão, que interessante!
- Esse é o Demétrio, ele está me ajudando. – olhei para
os dois e sorri.
- É um prazer, senhor Merlin... – ele sorriu meio
pensativo.
- Pai, quero tentar uma coisa... Quero passar meu poder
para o Demétrio! Nós conseguimos algumas vezes nas
dimensões, mas não foi proposital. – comecei a andar
de um lado para o outro.
- Incrível! Você pode partilhar dimensões, então pode
partilhar poderes também. Você é peculiar, que
orgulho! Tentem sincronia para isso também. – ele
sorriu e seus olhos brilharam.
Nós obedecemos. O Demétrio tocou a mão de meu pai
enquanto eu respirei fundo e exalei tranquilidade... Um
pequeno tornado se formou em volta do Demétrio, mas
não funcionou. Nós tentamos umas cinco vezes, mas a
sincronia estava se quebrando, quando eu não achava
mais ser possível nós conseguimos e o meu pai sentiu
através do Demétrio a minha emoção. Treinamos até eu
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ficar muito cansada, pois estávamos conseguindo tanto
passar energia quanto extrair energia e era notável o
tamanho da minha felicidade com tudo aquilo
acontecendo.
- Pai, eu não queria, mas tenho que ir. – minha voz soou
triste.
- Tudo bem, descanse, meu pequeno anjo. E você rapaz
cuida da minha menina! – ele me deu um beijo na testa
e sorriu para o Demétrio.
Um vento logo tomou conta do ambiente e em segundos
estávamos em minha casa e eu o abracei forte.
- Eu estou muito feliz por você está comigo. – olhei nos
olhos dele e sorriu. – Gostaria que dormisse comigo,
está tarde.
- Apenas dormir? Eu e você? - ele sorriu ironicamente.
– Claro, por que não!?
Nos deitamos no sofá e eu me aconcheguei no peito dele
exalando todo seu perfume... Seus braços me apertaram
ao seu redor, me passando segurança e me permitindo
adormecer tranquilamente enquanto ele me fazia
cafuné.

📺📜
Ravena estava deitada assistindo à um filme de romance
que havia acabado de começar, já estavam se passando
dias e ela continuava ali. Ela queria odiá-lo, mas não
conseguia, pois de alguma forma ele estava se
esforçando para fazer aquela prisão mais acolhedora
possível e de fato todo o medo que ela sentiu no
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primeiro dia em que chegou ali já havia ido embora!
Tudo que ela conseguia enxergar em sua face era um
grito de socorro, pois ele estava apenas perdido à
procura de alguém que pudesse ajuda-lo; e ela queria,
mas não podia!
Ela não podia subjugar a vida de alguém à um amor
forçado e pelo que ela havia notado, há algum tempo,
Ângela também já tinha seu predestinado e o amor
daqueles dois seria eterno. Se houvesse um encontro
entre sua pequena e Philipus a história de Ísis se
repetiria! O que fazer? Como sair daquele lugar? Como
ajuda-lo? Como proteger Ângela sem estar por perto? A
confusão em sua mente deu lugar para a angústia, mas
ela afastou seus pensamentos acreditando que tudo
ficaria bem e voltou a prestar atenção no filme, quando
depois de uns 5 minutos Philipus entrou.
- Oi? – ele trancou a porta e se aproximou.
- Oi... Você não me parece estar bem... – ela disse
analisando sua palidez.
- É, meus dias ruins chegaram. – ele tentou sorrir. – Eu
estava pensando: deve ser muito ruim ficar sozinha,
sem ter alguém pra conversar então, resolvi ficar aqui
um pouco com você, se você quiser, claro!
- Tudo bem... – ela sorriu carinhosamente.
Ela mostrou o espaço vazio ao seu lado e ele se sentou.
Ela o convidou para assistir ao filme que estava
passando, e assim fizeram! A tarde estava passando
lentamente e o filme era uma bela comédia romântica e
ela não deixou de notar todas as vezes em que Philipus
gargalhava com algumas cenas... Ele brilhava enquanto
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prestava atenção à cada detalhe do filme e diria que até
prendeu a emoção ao final do filme.
- Você não assiste muito filmes, não é? – ela o olhou de
soslaio.
- Ah não, raramente ligo a TV. – ele disse meio sem
graça.
- E o que faz esse tempo todo livre? – ela o olhou
tentando esconder o quanto estava interessada naquela
conversa.
- Eu costumava andar pela aldeia em busca de pessoas
que eu pudesse ajudar; uma espécie de médico, mas
agora que estou doente não posso ajudar ninguém,
então eu fico aqui e leio alguns livros... – ele tentou
esconder a tristeza.
- Como ficou doente? – Ravena perguntou um pouco
pensativa.
- Eu extraía a emoção ruim das pessoas fazendo com
que elas ficassem bem novamente. Eu adquiri uma
espécie de doença por conta de muita emoção ruim
acumulada! A Ísis curava parte dessas emoções ruins
que transpareciam diariamente, como ela não pode
mais fazer isso todos os dias, vão acumulando os
sentimentos e pensamentos ruins me matando
rapidamente.- ele estava quase sussurrando.
-Existem pessoas assim no meu mundo, elas têm
depressão... É muito ruim, muito complicado! Eu queria
muito... – coloquei a mão em seu ombro como se eu
pudesse sentir sua dor. – Queria mesmo poder te ajudar
de outra forma... – Como um homem que ajudava
pessoas poderia ser tão mal? Ele não era.
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- Eu não quero machucar ninguém, consegue entender?
– ele passou as mãos no cabelo. – Eu só quero poder
voltar a ajudar as pessoas; quando eu não estiver mais
aqui, quem as curará? Eu só quero ser saudável e ajudar
as pessoas que precisam! Eu nunca pensei na morte,
quando o portal se fechar, a única coisa que eu consigo
pensar é que estarei em algum lugar vivendo essa
história tranquilamente, mas, eu não fui criado para
aceitar a morte. – ele a olhou com lágrimas nos olhos. –
Você entende ?
- Sim... – Claro que ela o entendia. Ele só estava sendo
quem foi criado para ser; Ele só estava apavorado e
buscando todas as chances que podia! Claro que ela
conseguia lhe entender, como nunca entendeu alguém
em sua vida. – Eu entendo. – automaticamente ela o
beijou.
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Capítulo 09
Os dias estavam se passando rápido demais. Já
faziam duas semanas que a Ravena havia sumido e eu
ainda não havia conseguido entrar em contato com ela...
mas, eu e o Demétrio estávamos fazendo muito
progressos com meus dons e isso já era de grande ajuda!
Aquela tarde estava fria e o Demétrio estava em casa se
despedindo dos pais que viajariam novamente. Eu
estava pensativa e minha mente só focava na Ravena:
será que ela estava bem? Será que ela ainda estava viva?
Será que ela sentia minha falta?
Me deitei no sofá fechei os olhos e respirei fundo;
mentalizei uma melro expressando toda a minha
saudade e o quanto queria estar com ela. De repente,
tudo clareou e quando abri os olhos a Ravena estava
sentada na cama, à minha frente, ela me fuzilou com o
olhar.
- Querida; o que você faz aqui? – ela sorriu, mas ficou
séria de repente. – Não pode estar aqui. Preciso que vá.
- Como assim? Você está bem? – eu disse a abraçando.
- Sim, estou! – ela me abraçou forte. –, mas você está
correndo perigo e não pode ficar aqui. Me diga, você
está bem? Tá comendo direito? – ela falou tocando meu
rosto e sorrindo.
- Sim, mas por que? Posso tentar te levar daqui...não
posso te deixar, quem está fazendo isso? – comecei a
andar de um lado para o outro.
- Não posso ir, senão te encontrarão e você estará
perdida... – ela me resumiu a história de Philipus.
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- Esse cara já destruiu a vida da minha mãe e agora está
destruindo a nossa também. – falei furiosa.
- Não... Ele não quer fazer isso, ele só está tentando
sobreviver. Ele não é mal, só não consegue ver escolhas.
Ele foi criado para isso, entende? – Seus olhos se
encheram de lágrimas. – Ele não tem ninguém que
possa o ajudar e eu sinto que eu posso... mas você
precisa se manter longe. Procure outras formas de
ajuda-lo e volte quando estiver pronta! Eu não vou
entregar você de jeito nenhum, meu amor, e ele sabe
disso. – ela respirou fundo contendo suas lágrimas.
- Você gosta dele? – a pergunta saiu automaticamente,
sentei ao seu lado.
- Não é isso... bem... não é gostar! É que você não o
conhece. Ele é bom, só precisa de ajuda. – ela sorriu.
- Tudo bem, vou procurar um jeito de tirar você daqui e
ajuda-lo o mais rápido possível. Nós daremos um jeito,
por nós e pelos meus pais. – eu sorri.
- Você os conhece? - ela pareceu surpresa.
- Sim, há algum tempo, mas não quis te contar para você
não correr o risco de ser presa pelos vigilantes. Conheço
quase toda a história.
- Estou orgulhosa de você, minha guerreira! Agora vá e
se cuide. – ela me abraçou forte e beijou minha testa.
Quando voltei a estar em casa as lágrimas vieram como
uma cachoeira violenta. Quanto mais eu achava saídas,
mas tudo parecia estar desabando sobre mim... Mais
uma vez ela havia se sacrificado por minha causa, eu
sabia que ela gostava dele pois dava para ver no seu
olhar;, mas ela só estava ali com um completo
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desconhecido por mim... E eu não tinha a mínima ideia
de como salvá-la ou salvar meus pais! Nunca me senti
tão perdida e vazia. Me arrumei às pressas e fui andar
pela cidade, estava perdida em meus pensamentos
quando avistei a biblioteca e sem pensar duas vezes,
entrei.
- Bom dia... – falei olhando uma recepcionista
desconhecida do outro lado do balcão. – a senhorita
Arádia está folgando?
- Bom dia querida! Ela está de férias. – a moça sorriu
encantadoramente.
- Você poderia me informar o endereço dela? É que
somos muito amigas e eu estou com saudades. – sorri
tristemente.
Depois de pouca conversa a mulher anotou o endereço
e me deu. Demorei uma hora e meia para achar o
endereço. Estava de frente a um prédio modesto, então
apertei o número 10 e em 2 minutos alguém me
respondeu no interfone. Me identifiquei e o portão se
abriu, subi três lances de escada e bati; logo ela abriu e
sorriu para mim.
- Que surpresa minha querida, entre! – ela deu espaço
para que eu passasse e fechou a porta atrás de mim.
- É que eu não sabia quando você voltaria, então... –
falei analisando a sala pequena e aconchegante.
- Tudo bem, sente-se! Eu estou finalizando uns biscoitos
de chocolate, está servida? – ela apontou para o sofá e
sumiu na cozinha.
- Ah sim, obrigado. – falei num tom audível, vi uma foto
na estante que me chamou muita atenção... Me
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aproximei e encarei o porta retrato! Na foto, Aradia
abraçava um menino de cabelos lisos caindo sobre o
rosto e de olhos cativantes. Eu o conhecia de algum
lugar, mas não me lembrava de onde. Eu conhecia
aqueles olhos. Aradia entrou e colocou o biscoito na
mesinha, então me sentei no sofá timidamente.
- Então, como descobriu meu endereço? - ela sorriu.
- A moça da biblioteca me deu, não foi fácil, mas eu
consegui. -sorri brevemente.
- Que menina persistente! Gosto disso! Você está bem?
– ela pegou um biscoito.
- Não muito, mas vou ficar. – tentei jogar a tristeza para
longe.
- Você quer conversar sobre isso? – ela perguntou
carinhosamente.
- Não, você não entenderia. – sussurrei.
- Vi que você se interessou pela foto na estante. – ela me
olhou no fundo dos olhos.
- Sim, tem uma pessoa que me parece conhecida.- olhei
para a foto novamente.
- É o meu filho – ela falou se levantando, pegou a foto e
trouxe para o sofá. – Nessa época tinha uns 10 anos. –
ela sorriu.
- Muito bonito. – minha mente voou, os olhos dele me
chamaram novamente, tinha alguém que me olhava
daquela forma, não...? - qual o nome dele?
- Merlin, meu pequeno profeta. – ela sorriu e alisou a
foto. Não podia ser!
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- É o nome do meu pai. – falei confusa.
Ela se levantou, foi até o quarto e voltou dois minutos
depois com uma foto... Ela se sentou ao meu lado e
sorriu.
- É desse homem que você está falando, não é? – ela me
deu a foto.
- Sim... Esse homem é meu pai. – eu estava perplexa.
- Bom minha querida, esse homem é o meu filho.
Na foto, ele tinha a aparência de uns 25 anos. Ele estava
sentado em uma escrivaninha escrevendo com um largo
sorriso conquistador.
- Então, a senhora é minha vó? – minha mente rodava.
Eu estava tão cansada de novas descobertas. Estava tão
cansada de todos saberem de tudo, menos eu. Uma
tempestade de lágrimas ameaçaram cair e eu respirei o
mais fundo que pude.
- Sim, é o que parece. – ela abriu um sorriso acolhedor.
- A senhora sabia que eu sou... sua neta? – as palavras
falharam.
- Sim, mais ou menos... Logo na época que ele foi
embora com a esposa, eu desconfiei que havia algo
errado, mas aí, ele me escrevia e depois de um tempo
parou! Foi a época em que vi a Ravena aqui ,ela não
havia casado com o Zac e não tinha como estar grávida,
então perguntei e ela disse que você era uma sobrinha,
cujo os pais não podiam ficar no momento... - ela falou
pensativa... -, mas ela nunca soube mentir e nunca havia
mentido para mim, eu sabia que algo de errado estava
acontecendo e você é a cara do seu pai, então perguntei
outras vezes e ela me disse que não poderia envolver
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mais pessoas na sua história e que queria me proteger,
mas você se aproximou e eu tive mais certeza ainda. Foi
muito triste não poder dizer a verdade! – o final de suas
palavras vieram tristes.
Eu não tinha palavras, eu até tentei falar, mas as
palavras não saíram... Um nó se formou em minha
garganta ameaçando me sufocar! Puxei o oxigênio, mas
tudo que me veio foram lágrimas, uma cachoeira se
formou em meu rosto enquanto eu desabava. Ela me
abraçou de forma protetora, aquilo doía bastante,
minha vida era sempre meia verdade pois sempre tinha
algo escondido e eu parecia nunca saber de nada! Uma
sensação terrível tomou conta de mim: dor; impotência,
sofrimento, inutilidade, senti meu coração disparar. Eu
estava de mãos atadas sobre tudo em minha vida, como
eu poderia salvar alguém, se eu nem sabia quem eu era
direito? Solucei... Naquele fim de tarde, eu só queria
desaparecer... Chorei no colo da Aradia até adormecer.
Quando acordei estava deitada no sofá e enrolada numa
manta muito macia, olhei por cima dos ombros e vi
Aradia sentada na poltrona ao meu lado examinando
com atenção uns papéis que ela folheava.
- Oi. – eu falei me sentando e afastando a manta.
- Olá. Está melhor? – ela me olhou e sorriu.
- Mais ou menos; ainda estou digerindo... – tentei
sorrir. – Que papéis são esses? Posso ver? – olhei para
os papéis que estavam nas mãos dela. - Ah venha ver,
eram artigos que foram feitos pouco antes do meu
marido partir. - Olhei a foto dele, tão parecido com o
Merlin.
- Quanto tempo faz que a senhora não vê o meu pai?
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- Ah querida, faz muito tempo, uns 20 anos. Por um
tempo, ele me escreveu, mas depois parou. O que me
consolava era ver os livros que você levava para casa, era
sempre a letra dele na capa, então de alguma forma eu
sabia que ele estava vivo... – ela olhou para a casa e
sorriu. – Logo quando ele partiu, a casa ficou tão vazia...
Sinto saudades de ver seu rosto, seus olhos, seu
sorriso... saber se ele tá bem!
- Ele não está bem, eu posso vê-lo. Converso sempre
com ele... -contei pra ela toda a história.
- Meu Deus, como você vai fazer para tirá-lo de lá? - ele
estava preocupada, mas não queria demonstrar.
- Eu não sei;, mas agora quero fazer algo... Quero que
pense somente no Merlin... – eu respirei fundo e
procurei por suas emoções. Ela estava muito triste,
então rodei as mãos em sua direção e soprei uma flor ...
ela suspirou e percebi que havia amor, segurei em suas
mãos, sorri e fechamos os olhos, sincronizamos em
poucos minutos e quando abrimos os olhos o Merlin
estava deitado na cama à nossa frente dormindo. Ela
correu imediatamente até ele e tocou sua face deixando
as lágrimas escorrerem por seu rosto.
- Meu filho, meu amor, você não está bem. – ela disse
beijando seu rosto.
- Mãe... – ele a olhou imediatamente e um soluço
emergiu de seu peito.
- Eu estava com tantas saudades, meu amor. – ela disse
alisando seus cabelos.
- Pai, você está péssimo... – me aproximei e sorri.
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- Obrigado, meu pequeno anjo, como você descobriu
sobre sua avó? – ele sorriu em meio às lágrimas.
- Só aconteceu. – eu os olhei.
- Estou com os dias contados... - sua voz falhou.
- Não pai, eu vou conseguir. – falei segurando o choro.
- Eu preciso ver a Isis, não estou mais suportando.
- E se eu tentasse te levar até ela? Pelo menos alguns
minutos, adiantaria? – falei pensativa.
- Me daria mais alguns dias... – ele sorriu.
- Tá, é um início... Então é só sincronizar também? falei como se estivesse prestes a desvendar a solução
para o aquecimento global.
- Não. – Aradia falou pensativa. – Você está me
trazendo para uma dimensão sem termos laços
estabelecidos. Você estará exausta em instantes e não
conseguirá levá-lo para lugar nenhum, principalmente
porque de uma dimensão para outra exige muita
energia. – ela disse triste.
- Como assim não temos laços estabelecidos? Você é
minha vó. - falei confusa.
- Não é esse laço que conta... É o laço afetivo, não temos
convivência e amor constante. Se tivéssemos seria
menos desgastante para você... Acho melhor irmos e
você descansar para voltar o mais rápido que puder.
Eles se despediram com lágrimas e abraços, depois
voltamos para a realidade.

104

Quando voltei para casa já era um pouco tarde da noite
e o Demétrio estava sentado na frente do meu portão,
ele me fuzilou com os olhos assim que me aproximei.
- Você está louca? – ele me fuzilou com os olhos.
- O que foi que eu fiz? - falei confusa.
- Você sumiu... - Ele falou rispidamente.
- Calma, eu não sumi, estava com a Aradia. – falei
entrando e abrindo a porta.
- Ah tá legal, sua tutora some do nada; você descobre
que está correndo perigo e some pelo dia todo... Sabe o
quanto eu fiquei apavorado? - ele falou me seguindo.
- Calma, eu estou aqui. – entrei em casa e o encarei pra
que ele entrasse.
- Mas poderia não estar, você não consegue entender
isso? – ele me pegou pelo braço e me encostou com
força na parede. – Você não entende né? – ele deu um
murro na porta ao meu lado me deixando assustada. –
Eu não consigo, eu não quero perder você! Eu pensei mil
merdas enquanto você não estava! Eu não suportaria
passar nem mais um dia sem você. – ele respirou fundo
com seus lábios a poucos metros do meu. – Eu demorei
muito para encontrar você Ângela por favor não faça
isso comigo. – ele estava ofegante.
- Tá, tudo bem. Eu não vou fazer mais isso. – sussurrei
ofegante por todo aquele contato.
Nossas respirações se tornaram cada vez mais intensas
em questão de segundos; ele olhou para os meus lábios
me fazendo se arrepiar da cabeça aos pés, ele sorriu
ironicamente e eu o encarei mordendo a parte debaixo
dos lábios! Ele me beijou com toda força que pôde, me
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carregando e me jogando no sofá; estava tudo muito
rápido e muito quente. Ele tirou a camisa e rasgou
minha blusa, sem nem ao menos fazer esforço. Ele
passou a beijar meu pescoço e passar a mão sobre
minhas pernas sussurrando “ você me deixa maluco,
garota” em meu ouvido... Eu sorri e puxei seu rosto
para mim o beijando.
Sem dúvidas ele me amava com todas as forças que
tinha e o amor entre nós era inevitável; eu não queria
vê-lo sofrer, mas ali naquele momento eu sabia que se
eu fosse para outro planeta, ele iria atrás de mim nem
que isso custasse sua vida, e eu poderia tentar negar
para o mundo todo, mas eu sabia que já estávamos
selados; no mundo real, no submundo, no universo, nas
estrelas, não poderia ser diferente pois já estava escrito
que nossos destinos se encontrariam e eu não poderia
estar mais feliz com isso!
Ele era meu e eu era dele; nada nem ninguém, nem
tempo e nem mesmo mundos paralelos poderiam
mudar isso, o nosso amor permaneceria até mesmo na
morte, éramos predestinados pela eternidade. Olhei no
fundo dos seus olhos e sorri com a alma, ele parou, me
encarou e no mesmo instante eu soube que ele sabia o
que eu estava pensando e sentindo... “quero ser sua”
mentalizei, ele sorriu! Sim, estávamos conectados, ele
trilhou com beijos um caminho até a minha barriga
enquanto com uma das mãos tocava entre minhas
pernas; ele sorriu para o quanto que eu estava
molhada...
Ele beijou minha parte íntima carinhosamente e tirou
todo o resto de roupa que ainda havia em mim, fazendo
me estremecer; quando passou a me chupar como se
nada no mundo importasse, gemi em resposta! Ele
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olhava para mim de segundo em segundo procurando
por reações de prazer e eu dava deleitosamente, quando
eu estava prestes a explodir em prazer ele se despiu e
começou a me penetrar, me beijando intensamente.
Num ritmo lento, agarrei suas costas com todas as
minhas forças e abafei o grito de prazer que ameaçava
escapar a qualquer momento, ele foi intensificando o
ritmo e pude sentir ele se afogar dentro de mim; meu
corpo pulsava em sincronia e me senti estremecer ao
ponto em que meu corpo arqueou para receber o clímax.
Um prazer autêntico tomou conta de mim; olhei para o
rosto dele e ele sorriu provocativamente, me beijando,
senti seus braços falharem quando ele acelerou o ritmo
em estocadas selvagens gozando dentro de mim. Seu
corpo caiu sobre o meu e Ele beijou minha testa...
Ficamos lá deitados ofegantes!
Eu tinha a plena certeza de que aquele tinha sido um dos
melhores momentos da minha vida, pois foi mais que
prazer físico; nossos corpos, nossas almas se
entrelaçaram nos conectando de uma forma única. Ele
me olhou nos olhos por um instante, me mostrando
uma imensidão que brilhava e dançava “ eu amo você” .
Eu disse com toda a certeza do que estava sentindo “ eu
também te amo muito.” Ele sorriu e ficamos ali
deitados, se deleitando daquele momento até
adormecemos.
Sonhei que dançávamos em meio às estrelas e
corríamos por cima do arco da lua; sonhei que seus
olhos pintavam meu nome que seu coração era entregue
a mim em uma caixa de presente e que o sol se curvava
perante nós dois! Sonhei com um reino em que éramos
rei e rainha e que a única regra era amar sem medidas,
sonhei que nossos corpos se entrelaçaram até se
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tornarem apenas um e que nossas almas mergulhavam
na imensidão do universo, pintando de aquarela o que
antes era preto e branco. Sonhei com nós dois e posso
dizer que sonhei com um amor autêntico em formas
humanas.
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Capítulo 10
O Merlin estava fraco e com uma aparência exausta. Eu
me aproximei dele e o abracei forte.
- Pai? – sussurrei.
- Filha, estou morrendo... – ele falou com muita
dificuldade.
- Não, eu vim te ajudar. – falei alisando seu rosto.
Respirei fundo ao sentir sua emoção, mesmo que não
tivesse feito eu sabia de todo o amor que ele sentia
naquele momento por ela. Ele estava conectado à
mamãe mesmo que inconsciente e não precisaria de
muito para sincronizarmos! O abracei forte e beijei sua
testa desejando acabar com toda aquela dor que ele
expressava, desejando que tudo aquilo passasse e que
eu pudesse dar a ele pelo menos um pouco de felicidade.
Quando abrimos os olhos estávamos no quarto da Isis,
ela estava deitada numa cama e respirava com muita
dificuldade. Ele correu para os braços dela em fração de
segundos quando ela o olhou completamente surpresa.
Foram poucos os minutos para escutar os soluços
entrecortados dos dois... Aquilo me emocionou de uma
forma surpreendente, eu havia imaginado como seria,
mas aquilo era mais do que eu poderia suportar; e tudo
se tornou um contorno de vibrações positivas
irradiando todo aquele lugar... Me permiti, por um
momento, admirar aquilo, aquela beleza, amor eterno,
destino, como pode dois seres sacrificarem-se pelo
amor que sentem um pelo outro? Eles poderiam ficar
longes e qualquer coisa poderia acontecer, mas nada
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jamais seria capaz de apagar aquela explosão de
sentimentos que saía do coração deles.
Eles irradiavam emoções plenas, por um minuto tudo
desapareceu, eu desapareci e tudo que restou eram
apenas dois apaixonados se reencontrando depois de
um longo tempo. Suas faces agora estavam
completamente diferentes; suas feições brilhavam
como se estivessem completamente revigorados. Sim!
Aquilo era amor! “ o amor tudo crê, tudo espera, tudo
suporta! “ o amor é fogo, é cura, o amor é invencível.
Nós venceríamos. Por um minuto, ela saiu do transe e
olhou para mim, estendeu a mão me chamando para
mais perto.
- Venha, filha, eu sabia que você nos salvaria. – ela falou
sorrindo em meio às lágrimas.
- Ainda não os salvei. – eu disse me aproximando e os
abraçando. -, mas nós sabemos que você conseguirá!
Por que você é forte, você é especial! E pessoas especiais
como você são dignas de toda a confiança do mundo. –
Merlin falou passando a mão em meus cabelos.
- O amor de vocês é tão surpreendente. – segurei a
emoção.
- O amor em si é algo surpreendente, eu sei que um dia,
e muito em breve você passará por isso! Quando eu
olhei o seu pai pela primeira vez foi como se um filme
passasse em minha mente e eu descobri ali o que eu
queria para minha vida. O amor me mostrou que para
ser feliz eu não precisava de muito; quando eu olhei nos
seus olhos pela primeira vez eu descobri que eu estava
completa. Seu pai me ensinou o que é amar e ser amada,
mas você? Você me ensinou que o amor vai muito além
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de dar e receber e o amor é ser. – não pude conter
minhas lágrimas enquanto eu escutava aquilo.
- Por toda a minha vida eu sonhei com vocês, com o dia
em que estaríamos todos juntos e mesmo nessas
circunstâncias eu não poderia estar mais feliz, eu amo
vocês! – eu sorri.
Fui até à porta e fiquei vigiando para ver se alguém
chegaria e dando um tempinho para meus pais
conversarem... Será que um dia seria assim comigo e
Demétrio? Será que um dia nós nos sacrificaríamos pelo
nosso amor ? Será que um dia nós conheceríamos o
amor em forma de família? Em forma de ser ? Eu não
sabia onde aquele destino nos levaria, mas eu tinha
certeza, mesmo ali naquelas circunstâncias que, assim
como meus pais, eu iria com o Demétrio para qualquer
lugar. Será que ele estava pensando em mim naquele
momento? Será que ele estava sorrindo lembrando do
nosso beijo? Será que eu era a chama que o mantinha
aquecido nos dias nublados? Um filme se passou em
minha cabeça, todas as vezes em que eu precisei, ele
estava lá, como meu sol nos dias de chuva, como meu
moletom nos dias de frio, como a chama que manteria
toda a minha vida aquecida. Ele estava em todos os
rascunhos e todos os planos do meu destino. Ele estava
em todos os lugares que eu queria ir. Ele era meu
kriptonita, era parte de mim em todos os sentidos.
Nós ficamos umas duas horas ali até retornarmos para
a dimensão de meu pai, antes de ir embora, eu prometi
para minha mãe que eu a salvaria. Eu estava exausta e
precisava voltar para o mundo real ou o Demétrio com
toda certeza enlouqueceria. Quando voltei, o Demétrio
ainda dormia jogado no sofá; senti uma dor na coluna
infernal, mas claro, né, um sofá para dois não era muito
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confortável! , mas cada minuto daquela noite, cada dor,
cada detalhe daquilo havia valido muito à pena.
Observei seu rosto enquanto ele dormia, observei o
sorriso de canto que ele dava como se estivesse sonhado
com o paraíso, talvez esse paraíso tivesse meu nome.
Alisei seus cabelos e notei que ele parecia ser um anjo
de luz em todos os sentidos, em todos os aspectos ele
brilhava! Eu queria ficar ali admirando-o, por toda a
minha vida. Ali, naqueles braços, eu esquecia de todo
peso do mundo, de toda a responsabilidade que eu tinha
de salvar minha família. Ele me fazia esquecer de quem
eu era algumas vezes e me mostrava o potencial que eu
tinha de ser quem eu quisesse ou ser apenas eu, um eu
sem culpa, sem medo, sem amarra, um eu simples, um
eu que só sorria com a alma todas as vezes que ele me
segurava em um abraço apertado.
Ele me fazia lembrar do quanto eu era capaz de fazer
tudo, ele me fazia se sentir poderosa como se todo o
planeta flutuante em minhas mãos e com um estalar de
dedos e um sorriso seu tudo parecia ficar bem em
questão de segundos. Amor, ele exalava amor, desejo,
ele emanava felicidade e aquele cheiro me fazia o querer
com todas as minhas forças.
Acabei adormecendo novamente em seus braços e
quando acordei ele não estava mais lá, procurei por toda
a casa, mas ele havia saído... Tomei um banho bem
demorado, feliz com minhas conquistas; eu parecia
estar nova e revigorada; vesti um vestido simples, fiz um
coque desgrenhado e passei uma maquiagem básica,
notei que minhas unhas estavam pintadas de rosa Pink
e sorri admirando o quanto estavam lindas. Parei um
pouco e pensei no quanto a Ravena enlouqueceria se
soubesse de tudo que havia acontecido, não pude conter
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uma bela gargalhada! Eu estava louca de saudades dela,
mas estava dando o tempo que ela me pediu e
pesquisando sobre algumas formas de salvar o
Philipus... O Demétrio logo entrou com uma sacola de
comida; o sorriso largo no rosto dele era notável;
resplandecente.
- Bom dia, meu anjo! Comprei algumas coisas para
tomarmos um belo café da manhã depois desse sofá
terrível. – ele sorriu e colocou as coisas na bancada.
- Bom dia, poderia me informar que coisa estranha e
larga é essa no seu rosto? – falei segurando o riso.
- Isso aqui? – ele apontou para o próprio rosto. – Ah, é
amor! – ele veio em minha direção me puxou e começou
a me ritmar em uma valsa.
- Não me diga que você gosta de dançar a essa hora da
manhã! – gargalhei seguindo seu ritmo.
- Eu gosto de fazer tudo, a qualquer hora do dia, desde
que esteja com você. – Ele disse afastando uma mecha
do meu cabelo que havia caído sobre meu rosto e
olhando no fundo dos meus olhos.
- Eu também. – sussurrei e lhe beijei carinhosamente.

🔮🔑
Ravena deitou em sua cama e deixou suas lágrimas
caírem como uma tempestade, ela não sabia o que fazer
para mudar tudo que estava acontecendo. Ela queria
sentir raiva, ódio, mágoa e todos os piores sentimentos
que existissem, mas ela não conseguia! Ela olhou por
todo o quarto e respirou fundo... Semanas haviam se
passado e ela ainda estava ali sem poder mudar nada e
ajudar em nada. Quando Philipus entrou no quarto,
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notou que seus olhos estavam fundos, como se ela
tivesse passado à noite inteira chorando, sem nem ao
menos pregar o olho...
Aquilo doeu nele tão profundo que ele quase sentiu um
grito irromper sua garganta, talvez de fato aquilo não se
tratasse de se manter vivo para ajudar as pessoas, e se
aquilo fosse apenas egoísmo pela sobrevivência? E se
ele não merecesse viver? Ele a olhou detalhadamente
com toda a angústia que poderia sentir no mundo! Ele
achou que seria fácil, mas depois de conhece-la, depois
de ver tudo que ela transbordava, todas as emoções que
ela havia transmitido para ele, depois de sentir cada um
dos seus sentimentos, não seria fácil de forma alguma,
entrega lá para Zac e os vigilantes, mas ele teria que
fazer isso naquela tarde.
Uma confusão ecoava em sua mente; ele havia dado sua
palavra de que a entregaria no prazo certo. Ele queria
acreditar que não queria entregá-la, por que ainda não
havia conseguido nada, mas no fundo ele sabia que não
era isso; não se tratava mais de informações. Ela não
merecia tudo aquilo. Ela não merecia estar sofrendo, ela
era incrível de todas as formas, ângulos e pontos de vista
possível. Ele se arrependeu amargamente de ter ido em
frente com tudo aquilo e ter feito ela passar por tudo que
passou. Ela tinha essência; ela tinha bondade, ela tinha
sentimentos que ele nunca conheceu na vida até
encontrá-la. Não era amor, ele não podia amar outra
pessoa que não fosse a Isis, pois ele havia sido criado
para isso., mas era algo que ele não sabia como nomear,
mas que sem dúvidas, o fazia até mesmo desistir da vida
para fazê-la ficar bem.
Ravena acordou assustada com Philipus te olhando; ela
se sentou na cama bocejando e o encarou.
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- Oi... – ele disse com ternura.
- Oi. – ela desviou o olhar.
- Preciso que se arrume. Hoje é o dia de te entregar para
o Zac e os vigilantes.- ele respirou fundo.
- Como? Tá brincando? – ela o fuzilou com o olhar e
ergueu as sobrancelhas.
- Não. Eu dei minha palavra que a entregaria; e acredite,
eu não queria fazer isso... – ele cruzou os braços e olhou
para o chão.
- Ah tá, você não quer, tudo bem... Quantos minutos eu
tenho para me aprontar? - ela o encarou.
- Poucos minutos, pois eles já estão chegando, me
desculpe... - ele engoliu o bolo em sua garganta.
- Pare. – ela o interrompeu. – Não peça desculpas! Eu
tentei entender você. Eu juro que acreditei que você não
era uma pessoa ruim e eu quis muito te ajudar, mas isso
não é questão de não ter escolhas. Não pense que eu vou
implorar para não ir. Vou me entregar, mas terá que
viver com o peso da minha prisão perpétua. – ela
explodiu de raiva. - Você não consegue enxergar nada
além de si mesmo, isso não é mais questão de
sobrevivência: você é egoísta. Não pode sempre querer
forçar as pessoas a fazer o que você quer. E tá você está
morrendo, mas todo mundo ao seu redor tem escolhas
e não pode afetar uma família em troca do seu bemestar! EU TENTEI ajudar você, poderíamos ter tentado
em qualquer outro lugar, mas você não consegue abrir
os olhos... - ela segurou as lágrimas o mais firme que
pôde!
- Ravena, eu... – ele cerrou os punhos.
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- Saia daqui e só volte para me buscar. – ela olhou para
a TV.
Ele a olhou e tentou falar algo, mas não saiu, então
virou-se e se retirou. Ravena se aprontou enquanto suas
lágrimas caíam. Ela cerrou os dentes e limpou o rosto
erguendo a cabeça e respirando fundo! Não tinha
porquê chorar, já que Zac não a mataria, senão morreria
também. Lá, Ângela não poderia ir, pois era muito
arriscado e ela pegaria prisão perpétua, mas tinha
orgulho, pois fez a coisa certa. Uns 30 minutos depois,
Philipus entrou apressado.
- Você está pronta? – ele disse mantendo a porta aberta.
– Venha precisamos sair daqui rápido.
- Zac já chegou? – ela respondeu rispidamente...
- Não por isso que tenho que tirar você daqui rápido,
antes que ele chegue! – ele apontou para a porta.
Mesmo sem entender nada, ela obedeceu e saiu
correndo atrás dele; subiram uma escada um pouco
grande que dava em um corredor estreito e um pouco
longo. Quando chegaram ao fim passaram por uma
porta e desceram uma escadaria que dava para o salão,
mas Zac e mais três capangas já estavam o esperando
sorridente... Ravena recuou para um pouco atrás de
Philipus, mas poucos segundos depois, respirou fundo
e se colocou ao seu lado enquanto terminavam de descer
as escadas, se aproximando lentamente de Zac e os
vigilantes.
- Ora, ora, quanto tempo, meu amor! – ele falou
audivelmente irônico.
- Como você pôde me trair dessa forma, Zac? – ela
engoliu as lágrimas e o encarou.
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- Você me trocou! Trocou nosso amor para ficar ao lado
de traidores!! – ele gritou – Acreditei que estava numa
missão, você me disse que precisaria se ausentar por
uns anos e que era complicado me contar, mentiu para
mim! Você me traiu para ficar ao lado de uma corja de
traidores; trocou nosso amor da forma mais covarde...
Eu esperei por você, para que ficasse ao meu lado e
pudesse caçá-los junto comigo, então descubro que você
é o inimigo! – ele cuspia as palavras...
- Eu estava fazendo a coisa certa. Você sempre soube
que eu nunca concordava com as regras, Amor é
inevitável e isso nunca vai ser errado independente de
que seja com alguém diferente de você. – Ela olhou no
fundo de seus olhos buscando resquícios do Zac que ela
conheceu, mas não encontrou nada. Ela não conhecia
aquele homem que estava a sua frente! - Como eu
poderia te contar? Você estava cego por uma causa que
não era sua!
- Vamos deixar de conversinha né, meu querido amigo
Philipus, muito obrigado por cumprir sua palavra e
entregá-la. – Zac estava se aproximando.
- Sinto muito, mas isso não irá acontecer, eu preciso
dela. – Ele se colocou um passo à frente de Ravena.
- É mesmo? Então terei que tomá-la à força. – ele sorriu
grosseiramente.
Os vigilantes vieram direto para cima de Philipus, que
estava armado apenas com uma faca de porte médio,
mas Ravena tomou a frente lutando contra dois e
abrindo espaço para que ele pudesse atacar também a
Zac. Ela sabia os pontos estratégicos para uma luta; fora
treinada toda a sua vida para proteger e matar.
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O primeiro capanga transferiu um soco em seu rosto,
então ela segurou sua mão e entortou, rodou usando-o
como um escudo para o chute que vinha do segundo,
pegou direto na barriga, então ela soltou sua mão e no
reflexo, o sufocou criando suporte para um rodopio e a
fazendo ficar de frente para o segundo inimigo, ele
tentou dois socos, mas ela se esquivou de imediato. Ele
acertou um chute em seu joelho fazendo-a cair, mas o
destino estava ao seu lado jogando o corpo para trás, ela
recuou ficando ao lado do primeiro inimigo morto.
Ela pegou a espada em sua cintura e mirou no peito de
seu segundo inimigo, que se preparava para finalizá-la;
sua mira foi certa cravando a espada diretamente em
seu coração e o fazendo cair morto à sua frente! “Que
sorte por ser mulher” Ela pensou... Vigilantes homens
são machistas, por isso não lutam com suas oponentes
de espada; Acreditam que são o sexo frágil e matá-las à
mão aumentam seu ego.
Ela olhou para o lado e viu que Philipus estava
apanhando; ele estava muito fraco e não conseguiria
aguentar, então ela se recompôs e pegou de volta a
espada que jazia no corpo do morto. Numa corrida
mortal, ela atirou a espada bem no centro da cabeça do
terceiro capanga que segurava Philipus para que Zac
pudesse matá-lo... Ele cambaleou soltando Philipus e
virando-se para ver de onde veio o ataque, então caiu
em sua direção...
Philipus, mesmo fraco, segurou o braço que Zac
segurava a espada tentando desarmá-lo... Tudo passou
muito rápido, ela sabia que precisava matar Zac para
que ele vivesse e sabia também que se zac morresse, ela
também morreria, mas, no ato de impulso, ela notou
uma pequena arma na cintura do capanga morto; Eles
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raramente usavam armas em combate, sempre
achavam ser um ato de fraqueza e covardia, mas ela
usou. Ela mirou no peito de Zac e apertou o gatilho.
Talvez, naquele momento, ela não acreditasse na morte,
talvez ela tivesse aprendido a ser auto suficiente, mas
ela descobriu, ali, em questão de segundos, que ainda
era predestinada a ele. Talvez ela esperasse que o
destino houvesse mudado de rota e que algum milagre
acontecesse, mas não aconteceu! Ela sentiu uma dor no
peito que ia aumentando, ao passo que a respiração de
Zac diminuía. Philipus correu ao seu encontro e ela
desabou nos braços dele; aquela dor era, sem dúvidas,
insuportável. Ela sentiu sua pulsação ficar mais fraca...
Ele reuniu todas as forças que tinha, a carregou e levou
para o seu quarto, deitou na cama e alisou seu rosto
olhando no fundo dos seus olhos.
- O que está acontecendo? Você está ferida? – Ele disse
a examinando assustado.
- Eu estou morrendo. – ela suspirou.
- Não. Como? Por quê? – seus olhos se encheram de
lágrimas.
- Ele era meu predestinado. Não estávamos juntos, mas
o destino não mudou o curso... Se ele morrer, eu morro
junto... Lembra da depressão que te falei? Somos
movidos pelo amor; só nos mantemos longe um do
outro por causa do instinto de sobrevivência...– as
lágrimas dela começaram a cair. – Dói muito...
- Você está sentindo dor? Aonde? Por que você fez isso?
Por que não deixou que ele me matasse? – As lágrimas
dele começaram a escorrer pelo rosto. - QUE DROGA!
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Eu não sabia que isso também acontecia com
vigilantes...
- Você merece viver mais do que ele, eu não poderia
escolhê-lo sabendo que nas mãos dele jazia o sangue de
milhares de inocentes, cujo o único erro era amar...
Philipus, você não é um homem ruim, só não conseguiu
ver que tinha outras escolhas... mas ele era! Quantas
pessoas você salvou até se tornar doente e quantas
pessoas mais ele mataria a troco de nada?
- Eu vou salvar você! – ele disse a abraçando.
- Não, corra atrás da sua cura e use isso como uma nova
chance; No mundo real, tem médicos. Você tem escolha,
liberte meus amigos e siga sua vida. Você não pode me
curar Philipus, se fizer isso não durará nem dias...
- Eu não ligo, eu não posso perder você! - ele a olhou
com ternura.
Antes que ela pudesse falar algo, ele a beijou
intensamente, desejadamente, como se aquela fosse a
última vez em que pudesse tocá-la e ela correspondeu.
As lágrimas se misturaram e ele parou e a olhou...
- Eu não quero perder você.
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Capítulo 11
Ela o puxou para mais perto, como se pudesse o perder
a qualquer momento; ele se colocou sobre ela; beijandoa ternamente. Ele tirou seu vestido carinhosamente e
desenhou a curva dos seus seios com a ponta do dedo
fazendo ela sorrir... Ele nunca havia tido esse tipo de
contato com ninguém e nunca havia tido o desejo que
estava sentindo naquele momento, nem mesmo com a
Isis!
Ele queria explorar cada curva do seu corpo, queria
beijar cada centímetro que havia nela. Ravena o olhou e
tirou sua camisa com um pouco de dificuldade, se ela
iria morrer ali então, iria fazer valer à pena cada
segundo que lhe restava. Ele era lindo, seu corpo
reluzia; ela estremeceu com o toque dos seus dedos e
quis ser dele como nunca quis ser de ninguém antes. Ela
necessitava que ele descobrisse cada parte do seu corpo
de todas as formas possíveis.
Ela queria conhecê-lo; desejava cada parte dele sobre
ela e queria mais do que tudo que ele a inundasse! Ele
alisou seus cabelos e sorriu.
- Você é linda! - Ela a beijou e foi beijando seu pescoço,
fazendo uma trilha de beijos até sua barriga, fazendo a
estremecer. Ele desceu até entre suas pernas e tirou sua
calcinha; ela fechou os olhos sentindo o misto de prazer
que ele oferecia... Ele depositou beijinhos por toda sua
região e foi chupando aos poucos, fazendo a arquear o
corpo implorando por mais. Ele tirou a calça subiu e
tirou o sutiã dela, beijando o bico de cada um dos seus
seios; ela tentou segurar seus cabelos, mesmo com
poucas forças e em questão de segundos ele estava

121

dentro dela. Ela ofegou de prazer, enquanto ele se
movimentava sussurrando em seu ouvido o quanto ela
era incrível!
Ele estava oferecendo muito mais do que prazer sexual.
Ela sentiu uma tranquilidade infindável, como se suas
almas estivessem predestinando-se automaticamente, o
olhou nos olhos e viu todo amor que estava
transpassando... Ele estava curando-a, estava
resgatando suas emoções e arrancando toda a sua dor,
enquanto a penetrava lentamente! Ambos estavam
chegando ao ápice quando ele aumentou o ritmo até que
os dois gozaram juntos, irradiando um clímax nunca
experimentado antes. Philipus desabou ao lado dela
completamente fraco e ela encostou a cabeça em seu
peito deixando as lágrimas tomarem conta de seu rosto.
- Por que você fez isso? – ela falou entre soluços.
- Porque você é especial, você é corajosa, bondosa e
forte. Eu nunca conheci alguém igual a você que
mostrou um lado da vida que eu nunca havia visto e esse
mundo não valeria a pena sem você, eu nunca senti por
alguém o que eu sinto quando estou contigo, é como se
eu tivesse uma opção alternativa, uma escolha e não por
que eu nasci para isso, você me faz se sentir vivo, mesmo
quando estou morrendo. – ele sorriu de olhos fechados.
- O seu amor me curou. Eu acho que você é merecedor
da vida, e esse mundo também não valerá a pena sem
você, pois você também é bondoso e forte. Ninguém
jamais sacrificaria sua vida suas emoções em prol do
próximo e isso não era por obrigação e sim por empatia!
Você é incrível e eu nunca conheci alguém assim, você
só precisa de ajuda...
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- Não. Eu preciso que você vá embora, saia enquanto é
tempo. Você está livre, liberte seus amigos...– ele lhe
disse tudo que podia desde os lugares em que Isis e
Merlin se encontravam no submundo até como sair
daquele lugar...
- Não vou deixar você aqui sozinho, nós vamos vencer
juntos... E eu sempre estive livre; será que não vê? Eu
escolhi ficar e te ajudar... – ela sorriu. – sempre foi
questão de escolha.
Philipus não queria acreditar que Ravena estava ali
apenas porque ela queria, mas naquele momento, ele
estava vendo que tudo que ela, de fato, queria era
apenas ajudá-lo, e não se poupou, não fugiu, nem tentou
fugir como Isis fizera, Ravena apenas ficou e o mostrou
que ele tinha outras escolhas e isso o admirou
completamente! Aquela mulher era a pessoa mais terna,
mais corajosa, mais forte que ele conhecia, pois ela
encarava o perigo de cabeça erguida. Ele a olhou, sorriu
e a beijou. A melhor coisa que ele tinha feito na vida foi
curá-la, não só da dor, mas sim de amar um homem que
não a amava, e ele morreria completamente feliz por dar
uma nova vida àquela mulher, por fazê-la poder
escolher um novo amor agora... mas, ele tinha que fazer
ela ir embora, antes que o resto dos vigilantes
chegassem para pegar eles dois. Ele não poderia fugir,
pois estava fraco demais, seria apenas trabalho para
ela...
- Ravena? – ele disse beijando sua testa.
- Oi? – ela sorriu para ele.
- Obrigado... – ele disse sustentando a voz para não
mostrar a dor.
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- Pelo que? – ela alisou seu rosto.
- Você me curou! - ele falou sorrindo...
- Você está morrendo, Philipus... - um soluço irrompeu
de sua garganta...
- Não, nada disso... Eu estava morto e não sabia! Você
me deu a vida, mesmo que por alguns dias... Você me
deu a sensação de amar alguém, por você eu senti
emoções que nunca havia sentido e agora eu sei que não
valeria à pena viver da forma que eu estava vivendo,
entende? Você me salvou de um mundo sem cores...
Agora eu não estou morrendo, eu nunca estive tão vivo.
Eu vou voltar para casa, para a inexistência de onde
vim: eu estou feliz, completo e em paz! E só agora eu
descobri que minha missão era salvar você, de um
destino triste com aquele carinha lá. Não quero nada
mais além do que tenho aqui. Eu definitivamente amo
você e quero que você seja muito feliz... - Suas palavras
saíam lentas e quase sussurradas. Ele estava se
despedindo e ela sabia disso, mas não tinha o que dizer
pois ele estava acalentando-a.
- Philipus... - ela tentou falar desabando em choro.
- Ei, não precisa falar mais nada... Posso te fazer um
pedido? - ele beijou sua testa...
- Todos... - ela sussurrou fechando os olhos...
- Nunca se esqueça de mim! E nunca esqueça seus
princípios, você é uma mulher virtuosa, Senhorita
Ravena... Não se esqueça do quanto te amo. - ele a
abraçou o mais forte que pôde.
- Eu jamais me esquecerei de você, eu te amo! - As
palavras saíram da boca dela juntamente com uma
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explosão de sentimentos e verdade. Ela nunca se
esqueceria daquele sacrifício, daquele homem que
parecia ser o vilão, mas que não era, que a cativou e
mostrou-lhe a vida dolorosa que algumas pessoas
carregavam, mas que precisavam apenas do amor para
curá-la…

🌅🔥
O dia chegou bem ensolarado e eu aproveitei logo
o início da manhã para cuidar do jardim, seria um
passatempo para acalmar meu coração ansioso; de
alguma maneira eu estava me sentindo mais forte,
estava me sentindo bem, mesmo com todo o caos que
vivia ao meu redor, mas meu coração estava na Isis e em
meus pais... Ela não havia tentado contato e eu já estava
ficando preocupada, mas de alguma forma eu sentia que
ela estava bem... Resolvi tirar todas as plantas mortas e
quando terminei, entrei já suada para tomar um
banho… Eu estava deixando a água cair sobre meu
corpo, perdida em meus pensamentos, quando ouvi o
barulho da porta se abrir... Meu coração acelerou, eu
havia trancado a porta; desliguei o chuveiro bem
devagar e coloquei o ouvido na porta para ver se
conseguia escutar alguma voz ou barulho, só ouvi
passos, então, vesti minha roupa rapidamente e me
preparei para abrir a porta, quando escutei uma voz
completamente conhecida...
- Meu pequeno Anjo? - Ravena falou num tom audível...
- Estou aqui... - abri a porta no impulso à medida que
meu coração ameaçava sair pela boca; me joguei em
seus braços, no abraço mais apertado que pude dar!
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- Estava com tantas saudades... - ela disse deixando as
lágrimas caírem...
- Como você conseguiu sair de lá? - perguntei olhando a
feição de quem havia chorado por dias...
- É uma longa história, mas agora quero que veja algo lá
fora... - ela olhou para mim e sorriu...
- O que? - perguntei curiosa...
Ela não respondeu, apenas pegou minha mão e me
guiou até a porta, quando abrimos, meus pais estavam
lá fora no jardim, abri a boca para falar algo, mas não
consegui; minhas pernas paralisaram no lugar onde eu
estava e tudo que senti foram minhas lágrimas
descendo... Tudo que desejei foi ver meus pais chegando
em casa e sorrindo para mim e agora estava ali
materializado à minha frente. Corri para abraçá-los
numa intensidade que achei que meu coração iria pular
da minha boca. Não havia ar, oxigênio, só ouvi soluços.
Eles me abraçaram e caímos nós três ajoelhados.
Por um instante, olhei para a Ravena e a vi parada no
batente da porta nos admirando com um largo sorriso
no rosto e perdida em seus pensamentos... Estendi a
mão para que ela se juntasse a nós, ficamos ali, nós
quatro por longos minutos. Quando nos recompomos,
entramos e sentamos todos juntos para conversar. A
Ravena contou o que havia acontecido nos dias em que
ficou cativa pelo Philipus e por mais que ele tivesse feito
maldades com nossa família nós ficamos tristes por ele,
e pelo sentimento que a Ravena carregava de perda...
Tenho certeza que foi muito doloroso para ela,
resolvemos que faríamos um funeral em homenagem a
ele!
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Os dias se seguiram com a organização das coisas em
nossa casa, resolvemos dar uma almoço para a
apresentação oficial do Demétrio e dos pais dele... E
enfim, chegou o dia carregado de muito nervosismo
para mim... Arrumamos toda a mesa de oito cadeiras
novas que havíamos “comprado” e ficava no canto da
sala, na direção da janela, enfeitamos cada quina da
mesa com pequenos jarros de rosas vermelhas, dando
um cheiro gostoso para o ambiente.
O prato principal mamãe e papai prepararam
Käsespätzle (um tipo de macarrão mais puxado para o
Nhoque, ele é muito gostoso e é uma opção maravilhosa
e saudável) como acompanhamento a Ravena preparou
Kartoffelsalat
(um tipo de salada de batata
maravilhosa) como sobremesa e eu a vovó (Claro, ela
não poderia faltar no jantar das famílias, né)
preparamos Bratapfel (maçãs recheadas com uvas
passas e acompanhada com sorvete de baunilha).
Quando terminamos, a mesa estava incrível parecia até
mesmo uma ceia de natal e não um simples almoço para
apresentação das famílias, o cheiro estava irresistível!
Paramos todos para nos arrumar... Tomei um banho e
coloquei um vestido novo que eu nunca havia usado,
pois não tinha ocasião (Eu tinha muitas roupas novas
que a Ravena sempre me dava, mas poucos lugares para
ir). Ele era de alça e a parte do busto até a cintura era
vermelho e a partir dali descia todo rodado até dois
dedos antes do joelho com estampa branca e vermelha
floral...
Combinava bem comigo, modéstia à parte, bem a cara
de uma deusa da natureza! Penteei os cabelos partindoos ao meio deixando-os cair até a minha cintura, como
estavam lindos grandes e pretos! Passei um batom
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vermelho leve e rímel, estava pronta... Me olhava no
grande espelho que havia no quarto da Ravena, quando
minha mãe apareceu atrás de mim colocando as mãos
sobre meus ombros, éramos praticamente idênticas de
cabelos soltos e agora olhando-a assim bem revigorada
sua face havia mudado mostrando nossas
características em comum... Eu tinha os olhos do papai,
mas os lábios dela...
- Você está linda, meu amor... - ela disse me olhando de
cima a baixo e sorrindo...
- Obrigada, mamãe... - senti uma imensa vontade de
chorar de felicidade... Passei anos querendo ouvir sua
opinião sobre o que fazer, o que vestir e agora ela estava
ali, ao meu lado, me admirando e elogiando.
- Minha criança já é uma doce mulher, tenho um imenso
orgulho de você... Queria ter estado aqui e te visto
crescer, te ensinado a passar batom e rímel; ter
penteado seu cabelo e dado conselhos sobre suas
roupas, mas graças aos céus você teve a Ravena, para
fazer tudo isso e serei grata a ela para sempre. - ela
suspirou e sorriu docilmente...
- Sinto muito por não tê-los salvado... - suspirei e falei
quase inaudivelmente.
- Você nos salvou, meu bem, desde o dia em que nasceu
você foi a nossa salvação! - ela me abraçou e beijou
minha testa.
- Eu te amo tanto, mamãe... - falei a abraçando o mais
forte que pude!
- Também te amo muito, meu pequeno anjo... - ela falou
retribuindo o abraço... -, mas vamos parar com toda
essa melancolia. - ela me soltou e ajeitou meu cabelo... -
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Hoje é um dia feliz, vamos fazer sala para família do
amor da sua vida com um lindo sorriso no rosto... - ela
riu...
- Saímos do quarto de mãos dadas, o medo estava quase
tomando conta de mim. Eu sabia que a mãe do
Demétrio gostava de mim, já havia conversado com os
pais deles em outras ocasiões, mas como seria almoçar
com eles e conversar em família, como eu me portaria?
Será que eles gostariam da minha família? Ah claro que
sim, minha família era perfeita... mas a ansiedade
estava quase tomando conta quando ouvi alguém bater
à porta... Respirei fundo e visto que meus pais
conversavam no quarto e a Ravena e a Aradia estavam
na cozinha fui abrir...
- Olá Senhor e Senhora Luthor, podem entrar, sejam
bem-vindos... - falei abrindo espaço para que eles
pudessem passar e sorri...
- Ah Olá Ângela, obrigada! - Rose Luthor sorriu
amigavelmente... - O Demétrio já está vindo parece que
ele está procurando algo... - ela entrou seguida por
Frederick Luthor...
- Nós trouxemos um vinho branco para acompanhar... ele sorriu levantando o vinho em minha direção.
- Ah muito obrigada, não precisava! - Sorri e peguei o
acompanhamento... - Vou colocá-lo no gelo. Fiquem à
vontade. - falei me retirando e indo até a cozinha.
Logo notei que mamãe e papai saíram do quarto rindo
de algo e foram se apresentar aos novos vizinhos. Aradia
e Ravena logo se juntaram a eles, disfarcei e fiquei ali
vendo eles conversarem. Eles faziam as apresentações
com sorriso amigável e cordiais, eu havia imaginado

129

como seria aquilo, mas com certeza não havia sido igual,
aquela cena era muito mais do que eu podia imaginar!
Logo o Demétrio bateu na porta e eu corri para abrir,
então sentamos todos à mesa para almoçar. Nós nos
servimos e entre uma garfada e outra conversávamos,
sobre o trabalho do Frederick; Rose nos contava sobre
as viagens e não podia faltar os podres do Demétrio...
- Uma vez ele se apaixonou pela babá dele, e aí
encontramos uma carta para ela debaixo da cama... Rose falou rindo. - Nós meio que não sabíamos se
ríamos ou se falávamos para ele... Vocês precisavam ver,
ele sempre foi muito romântico nesses quesitos... Nós
acabamos jogando fora.
- E o que tinha na carta? - falei curiosa, olhei para a cara
dela corada e tentei não rir...
- Vocês encontraram? Eu achei que ela tinha
encontrado, fiquei sem falar nada por um bom tempo,
com medo de que ela contasse a vocês! - ele bufou
demonstrando estar chateado...
- Querida Laura, quero estar sempre ao seu lado; jamais
te deixarei sozinha! Mesmo que me ofereçam a Disney...
Eu jamais trocaria você! - O Pai dele falou como se
estivesse lendo... Eram poucas palavras, mas muito
bonitas, filho, depois daquela carta entendi por quê
você se recusou a ir pra Disney no seu aniversário. - ele
riu.
- Nossa, que romântico... - falei rindo! Mamãe, papai,
Ravena e Aradia exibiam um sorriso largo.
- Ele só tinha 8 anos e ela 40! - ela abafou o riso e o
olhou.
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- Eu era uma criança, dá para mudar de assunto? - ele
bufou.
Voltamos a falar sobre viagens, Rose e Frederick
estavam nos falando sobre os lugares que já viajaram
incluindo Canadá, Brasil e etc... Estávamos todos
encantados com suas histórias sobre viagens, por um
momento, olhei para o Demétrio que piscou pra mim:
“Queria ver a cara deles se eu contasse que já fui para
outras dimensões...” pensei comigo mesma com um
sorriso largo no rosto!
- E vocês, para onde viajaram?
- Então... Para onde viajamos, né amor? - Papai
pigarreou e pude notar que ele ficou desconcertado com
a situação.
- Ah, estamos trabalhando na África... - Mamãe falou
disfarçando graciosamente...
- Olha que legal, de quê? - Rose perguntou animada...
- Minha linda esposa é médica...Trabalha com ervas
medicinais, usamos da natureza para curar pessoas, até
mesmo com doenças fatais, precisa ver... Um
maravilhoso trabalho... - Meu pai falou animado.
- Nossa, que interessante!! - Frederick falou sorrindo
para o papai.
Todos nós voltamos a conversa para o trabalho deles; o
jornal do vovó, sobre a Ravena e etc... Terminamos a
sobremesa e estávamos desfrutando do vinho tinto que
o Fred havia trazido...
- Então eu quero pedir a atenção de todos para algumas
palavrinhas... - Demétrio falou se levantando da mesa e
surpreendendo-nos. - Hoje é um dia muito especial para
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mim, mas não é o melhor dia de todos. - ele me encarou!
- O dia mais especial foi quando eu a vi no seu jardim;
aquele momento para mim foi onde soube que seria
completo... Eu poderia despejar-lhe milhões de elogios
e dizer o quanto a amo e nada disso seria o suficiente
para expressar o que sinto!
Sou grato pela sua maravilhosa existência e por me fazer
tão feliz... mas hoje o dia não poderia terminar assim, e
o amanhã não poderia ser o mesmo...- ele sorriu
arrancando suspiros de todos que estavam naquelas
salas, pelo canto dos olhos, pude ver meus pais estavam
emocionados.
- Não que não esteja perfeito, com você tudo é ou se
torna... mas precisamos de algo mais, mais um passo,
mais uma certeza de que seremos felizes por toda a
nossa eternidade. - aquelas palavras mexeram comigo e
segurei as lágrimas...
O peso da eternidade estava ali pairando sobre mim e
ele ainda assim não iria desistir. - Se minha eternidade
for um dia ao seu lado, tá tudo bem, eu ficarei honrado
e se for quinhentos milhões de dias, está tudo bem, eu
ficarei mais honrado ainda, o que quero dizer é que
preciso de você ao meu lado, enquanto eu existir e
tantas incertezas que tenho sobre a vida... Amar você é
minha maior certeza! - ele rodeou a mesa vindo até a
mim e estendendo a mão para que levantasse, então me
levantei com o coração nas mãos… Eu não tinha certeza
do que vinha, mas a julgar pelos meus batimentos
acelerados, a oxigênio que não faltava, eu já estava
morrendo de ansiedade... Então ele se ajoelhou e tirou
do bolso uma linda aliança rodeada de pedrinhas. - Com
a permissão de toda a sua família, que ficou
completamente ao meu favor, Ângela Lindsay, você me
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daria a honra e maior felicidade do mundo de se casar
comigo? - Meu coração parou, não pude controlar as
lágrimas, eu estava tremendo e em choque...
- Sim. - CLARO QUE SIM! Eu queria gritar para todos,
para o mundo o quanto eu queria. Ele colocou a aliança
em meu dedo, se levantou e me abraçou o mais forte que
pôde...
Brindamos e recebemos as felicitações da família.
Aquele definitivamente era o dia mais feliz da minha
vida. Ali, naquele momento eu não queria mais nada!
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O Grande Final
Hoje é o dia mais especial da minha vida, me olho no
espelho e vejo uma mulher incrível... Nesse simples
vestido de noiva, carrego comigo a certeza de estar
fazendo a coisa certa! Meu vestido é um modelo criado
por mim, não só o meu, como o da mamãe, que também
se casará hoje.
O meu modelo é Branco de alça, todo rendado, curto na
frente, com uma calça atrás, a cor do meu vestido
simboliza a pureza do verdadeiro e único amor que
prometemos um ao outro; em meu cabelo havia uma
grande Cattleya presa, num grande coque,
simbolizando não só a natureza, mas sim meu senso de
justiça e fertilidade para com minhas escolhas.
O modelo do vestido da mamãe é um tomara que caia
decotado, justo, na cor vermelha que significa o amor na
maior intensidade e o sangue que representa o sacrifício
que eles fizeram em troca desse amor; em seu cabelo
brota uma rosa vermelha, no começo de uma grande
trança escamada em sinal de sua amorosidade e
sensualidade para com seu marido.
Faltava apenas uma hora para o meu casamento e eu já
estava quase pronta, seria no topo da colina e
“estranhamente” naquele dia estava acontecendo um
lindo pôr do sol estrelado... Um raro fenômeno!
Quando chegamos à colina, o padre já estava à nossa
espera. As estrelas brilhavam sobre o imenso jardim de
flores exóticas que haviam brotado ali; a brisa suave
pulsava em sincronia com o sol que se despedia
lentamente...
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Os pais do Demétrio já estavam de um lado e do outro
estavam nossas madrinhas e testemunhas: a Aradia e a
Ravena. Os dois mais belos noivos já esperavam
ansiosos, entramos nós duas de mãos dadas, fechei os
olhos respirei fundo e segurei as lágrimas vendo o
quanto tudo ali era literalmente mágico... Mentalizei
um Deus enorme, acima de tudo e todos e o agradeci.
Aquilo não tinha como ser apenas destino ou sorte,
aquilo tudo tinha sido arquitetado e planejado
minuciosamente por um Deus soberano para ser
incrivelmente perfeito! Nossa entrada foi recebida pela
canção de pássaros, a natureza toda estava de pé para
nos abençoar.
Quando chegamos ao altar, nos encontramos com
nossos pares e o padre começou a cerimônia. O mundo
parecia ter parado para escutar aquelas palavras e a
energia se elevava a cada sim dado diante dos homens,
de Deus, dos deuses e da Mãe Terra... A brisa se instalou
na hora dos votos...
- Eu, Merlin Grimm, prometo cuidá-la, protegê-la e
escutá-la, mais do que tudo amá-la, na saúde e na
doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza.
Prometo estar com você nos melhores e piores
momentos e te fazer sorrir na dificuldade, amar-te
incondicionalmente e fazer de ti a mulher da minha vida
por toda a eternidade. - ele colocou o anel na mão de sua
amada.
- Eu, Isis Valentine, prometo cuidá-lo, protegê-lo,
respeitá-lo, e escutá-lo na saúde e na doença, na alegria
e na tristeza, na pobreza e na riqueza... Prometo jamais
lhe abandonar e seguir seus passos onde você for; guiálo quando necessário e cuidar de nossa família amando-

135

o incondicionalmente por toda a minha vida. - ela
colocou o anel no dedo dele.
- Eu, Demétrio Luthor, prometo protegê-la e respeitála, amá-la e escutá-la. Prometo dar o melhor de mim em
todos os momentos, prometo olhar para o fundo dos
seus olhos todos os dias e lembrá-la do quanto te amo,
prometo tentar não te aborrecer muito com os meus
defeitos e aprender junto contigo todas as lições da vida.
Tentarei reconquistá-la todas as manhãs e sei que não
serei perfeito, mas prometo acreditar, incentivar, e
jamais abandonar você, te fazendo muito feliz por todos
os dias da minha vida. - ele sorriu e colocou o anel em
meu dedo.
- Eu, Ângela Lindsay, nada posso prometer-te, pois
nada tenho para oferecer... Amor, cuidado, respeito,
proteção tudo isso já tens de mim eternamente., mas
digo lhe com toda certeza, que se já te amo, prometo
amar-lhe muito mais, se já lhe respeito, prometo
respeitar-lhe muito mais. Não lhe prometerei nada,
serei por inteira sua e não darei apenas o melhor de
mim, lutarei por nossa história e família ao seu lado em
todos os segundos em que eu respirar. Não posso
garantir que não terei vontade de desistir, mas toda vez
em que isso acontecer, lembrarei a nós dois o motivo de
termos nos apaixonado! Eu prometo desejar- te a cada
minuto, elogiar cada detalhe seu... Sou e continuarei
sendo sua e apenas sua por toda a eternidade.
- Em nome do pai, do filho, e do espírito santo casados.
Podem beijar as noivas! - O padre finalizou a cerimônia
selando nossa união.

136

Nos beijamos e todos nós contemplamos a cidade, as
luzes do começo da noite se acenderam. Comemoramos
o cerimonial lindo cumprimentando uns aos outros.
Todos resolveram ir para casa abrir, um vinho e
comemorar um pouco mais, com exceção de eu e o
Demétrio que resolvemos ficar ali e desfrutar daquele
momento.
A vista hoje está mais linda do que todos os outros
dias em que viemos aqui. - ele falou beijando meu
pescoço.
- É por que tudo agora será mais bonito, a natureza
vibra em sincronia com nossa felicidade.- eu me virei e
o abracei.
- Você é incrível sabia? Você é a mulher da minha vida,
me ensinou tantas coisas... - ele olhou em meus olhos.
- Não. - o encarei- Você me ensinou muita coisa, antes
de te conhecer eu estava perdida e confusa. Eu tinha
tanto medo da minha história, medo de mim... mas você
me mostrou quão abençoada eu sou. Você apaziguou
meus conflitos internos e caminhou junto comigo,
mesmo não sabendo no que daria o final do caminho...
Agora eu enxergo tudo com outros olhos, eu aprendi
tanto... Aprendi que amar é o bem mais precioso que a
vida pode oferecer e ser amada é a melhor recompensa
a ser recebida!
Hoje eu entendo que vale à pena sacrificar-se pelas
pessoas que são especiais. O perdão não é para o
próximo e sim para nós mesmos, você me ensinou que
o ser humano vale à pena e todos me ensinaram
arduamente que não importa o quão diferente você seja,
a humanidade precisa estar dentro de você. Eu sou
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completamente abençoada com os sacrifícios, com as
dificuldades, com dons ou sem dons, EU SOU FELIZ.
Ele sorriu e me beijou. A natureza dançou ao nosso
redor, as estrelas vibraram com nosso amor, tive a
impressão de ver a lua sorrir para nós dois e ali tive a
certeza de que seríamos um do outro eternamente, não
por questão de destino e sim por escolha. Eu queria
poder falar com todas as pessoas do mundo...
Independente da situação, escolha sempre o amor, faça
escolhas boas e tenha esperança, sempre que algo der
errado, recomece, perdoe ao próximo e a si mesmo, e
nunca, NUNCA será tarde para ser feliz.
Olhei para a face dele, olhei para o céu e sorri.
Se houver alguém aí em cima, obrigada!
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EPÍLOGO: LEMBRANÇAS!
“Nossos olhares se encontraram agora mais próximos,
e eu pude enxergar algo muito mais além da obra e seu
criador. Era muito mais do que isso, parecia
predestinação, eu sentia como se nos pertencêssemos
de todas as formas e maneiras que o universo poderia
ter! Me aproximei e toquei seu rosto, ela fechou os olhos
ao sentir a ponta dos meus dedos sobre seus lábios...
Eu não sabia o que era amar alguém, nunca soube e
nunca achei que isso aconteceria, eu estava tentando
amar uma mulher do meu mundo, mas naquele
instante, eu entendi que meu mundo era ali onde eu
estava, e eu já amava alguém...
Eu a beijei! Com todas as minhas forças, e com toda
intensidade que o meu corpo poderia promover, a
beijei como se não houvesse futuro, como se só
importasse o ali e o agora e ela retribuiu
apaixonadamente, suas mãos seguraram minha nuca
levemente e eu tive a certeza de que era recíproco. Ela
queria estar em meus braços e em mais nenhum outro
lugar. Nunca havia beijado alguém com os lábios tão
macios e doces, nunca haveria outra mulher com um
sabor tão único; meu corpo vibrou em resposta, e uma
onda de choque se formou explodindo numa sensação
alucinante; era como se eu estivesse extasiado, eu
nunca havia saboreado uma onda tão forte de vigor e
felicidade, então soube que ela estava compartilhando
suas emoções, ela estava sincronizando comigo, e
como seu criador, eu sabia que isso só poderia
acontecer quando ela amasse alguém ou se ela
estivesse disposta a compartilhar a sua alma.
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Ela havia se rendido a mim, e ali mesmo eu soube que
não havia mais ninguém. A história teve seu rumo
completamente modificado, eu entendi que estávamos
numa fria sem tamanho... mas eu não teria problemas
com frio, se aqueles braços estivessem dispostos a me
esquentar! Encostei minha testa na dela e olhei-a em
seus olhos, eu não iria a lugar nenhum sem aquela
mulher, isso era um grande problema, eu havia
arranjado uma grande furada, e eu não tinha ideia de
como resolver!, mas se fosse com ela, eu enfrentaria
tudo.”
Merlin estava sentado no banco ao lado do jardim de
sua nova casa; o cheiro das flores o dava inspiração. Ele
inspirou e expirou de olhos fechados, sentindo a
tranquilidade que aquele lugar reservara; era tudo
magnificamente mágico! Poder escrever ali o fazia se
sentir especial, importante. Ele voltou a digitar com
rapidez em seu teclado, perdido em seu mundo, ou
melhor, seus mundos...
Ângela tinha acabado de ajudar sua mãe a fazer o
almoço; lavou as mãos, secou-as no pano de prato e foi
até a porta ver onde andava seu pai, que passara toda a
manhã desaparecido das conversas alheias. Ângela
estava passando o final de semana com eles; Demétrio
havia viajado para ver seus pais, algo que a enorme
barriga de oito meses dela não permitira; ele foi de
coração partido pois não queria deixá-la, mas ela o
incentivou...
Os pais de Demétrio não poderiam vir, pois a jornada de
trabalho estava extensa e faziam meses que não se
viam... Ela se apoiou no batente da porta e viu Merlin
no jardim focado em seu notebook; o que não era
novidade, ultimamente ele não tirava muito o olho da
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tela há alguns dias... Ela desceu os degraus com um
pouco de dificuldade; não imaginara que barriga de
grávida era tão pesada, e para variar, haviam mais duas
bolas no lugar dos pés. Ela se sentou ao lado dele no
banco e encarou a tela; havia um título “ Predestinados”
foi tudo que ela conseguiu enxergar naquelas letrinhas
miúdas...
- O que está fazendo, pai? - Ângela perguntou
observando o quanto seu pai ficara bonito sem a barba.
- Estou escrevendo um novo livro. - Merlin a olhou de
relance e sorriu...
- E do que ele fala? - Ângela se animou.
- Do quanto sua mãe magnificamente mudou a minha
vida. - Os olhos de Merlin brilharam ao proferir aquelas
palavras.
- Sério? - Ângela sorriu. - Queria saber direito como se
conheceram...
- E eu ficarei muito animado em falar! Devo dizer que
fui escolhido. - Merlin a observou.
- Olha, tirou os olhos da tela! - Ângela falou em tom de
brincadeira.
- Filha... A mamãe, sua mãe e você são meus maiores
tesouros! - Ele sorriu, e afastou uma mecha de cabelo
que caiu sobre os olhos de Ângela.
- Ah papai, nós também te amamos muito. - Ângela
sorriu emocionada. - Vocês sentiram muito medo
quando souberam de mim?
- Claro que não! - Merlin falou. - Quer dizer, não de sua
chegada;, mas sim do que tínhamos para te oferecer!
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Você foi nossa cura, nossa porta de escape, sempre será
nosso pequeno anjo! - Ele a olhou nos olhos; era como
olhar num espelho; os olhos de Ângela eram
completamente iguais aos seus na estrutura,
penetrantes... mas, carregava nele o brilho de sua mãe,
a essência de Isis que uma hora os fazia cintilarem e
outra escurecem como numa imensidão de mistério.
- Obrigado pai... Tenho tanto medo de não ser uma boa
mãe! - Ângela falou com os olhos cheios de lágrimas;
benditos hormônios! Ultimamente ela chorava com
uma facilidade desconhecida.
- Você será meu amor, assim como você foi para nós um
presente; verá que essa doce menina mudará sua vida...
Será sua fuga nos dias ruins e sua expectativa nos dias
bons. Não será fácil e você se pegará, muitas vezes,
tendo que escolher se sacrificar em pró de algo que
acredita ser melhor para ela, e ela chorará e se
desesperará por não entender... - Ele respirou fundo e
sorriu lembrando de tudo que passou. -, mas valerá a
pena.
- Eu sei que vai, papai... - Ângela sorriu com suas
lágrimas agora caindo e o abraçou.
- Bom... Eu gostaria muito de uma leitora beta que
pudesse analisar meu livro; sabe, que leia e me diga se
falta algo e nada melhor do que alguém que conhece a
verdadeira história. - Merlin falou a encarando, um tom
de entusiasmo era visível em sua voz...
- Ah pai, eu vou adorar! - Ângela disse abrindo um largo
e sincero sorriso., mas algo a fez gelar completamente. Ai meu Deus...
- O que houve filha? - Merlin falou assustado.
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- Acho que senti minha primeira contração...
- Ai Meu Deus! Isis! - Merlin se levantou e gritou
deixando o notebook de lado.
- Calma, pai... Ah Meu Deus, Mãe! - Ângela tentou
respirar fundo e se levantou com a ajuda de Merlin.
- O que houve? - Isis apareceu a porta com seus cabelos
grandes, preso num coque bagunçado.
- Acho que senti uma contração. - Ângela falou tentando
não se apavorar.
- Oh meu Deus! - Isis sorriu indo ao encontro da filha. Está tudo bem filha, são apenas contrações de
treinamento.
- Ah tá bom, poderiam ter me avisado que doía tanto...
- Ângela sorriu nervosamente... - Olha aqui mocinha,
trate de esperar seu pai chegar!
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Posfácio.
Uma história de amor, contada por uma menina
chamada Nay Lisboa, que acredita em sonhos mágicos.
Uma menina que acredita que tudo é possível, até o
impossível é possível, quando não desistimos de sonhar.
Predestinados é uma história que nos envolve e nos
causa surpresas, a cada capítulo que se desvenda
através das páginas cuidadosamente escritas por Nay.
Angela, uma menina diferente, que vive em seu mundo
paralelo, assim como tantas adolescentes. Percebe-se
perdida, quando o amor se apresenta através de um
menino que acaba de se mudar para a sua rua, esse
mesmo amor vai mudar sua vida completamente.
Angela, desde muito jovem, era levada pelos seus livros
para outras dimensões; os transportavam-na em suas
páginas, fazendo com que ela não pensasse em sua vida
real. Criada por uma tutora amorosa, Angela cresce em
meio às flores e portais mágicos e sagrados, os quais a
levam a se conhecer intimamente. Seus pais, ausentes,
jamais a deixaram só e ela sabia disso, o que a torna uma
mulher forte, se transforma na heroína deste lindo e
mágico sonho.
Neste livro ainda temos outros personagens
importantes, como Demétrio, seu grande amor e
cúmplice; Merlim e Isis, seus protetores; Ravena, a
tutora fiel e presente e que lhe apresentou ao mundo
magico da leitura, através de Aradia, a bibliotecária, e
como toda boa história existe um vilão, temos Phillipus.
Este, um ser criado para amar, mas a trama se
apropriou de sua alma vilã, causando separações e dor
para nossa heroína.

144

Nossos olhares se encontraram, agora mais próximos,
eu pude enxergar algo muito mais além da obra e seu
criador, era muito mais do que isto, era
PREDESTINAÇÃO¨.
(trecho retirado do epílogo)
O que nos faz acreditar, que somos capazes de sermos
tudo que quisermos ser.
Minha menina Nay...ahhhh!!!!
Ela é uma PREDESTINADA...
Por
Mey Gonzaga
Salvador, 15 abril 2019.
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