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1 - Madrugada 

Redder acordou sobressaltada com uma sensação ruim. A madrugada era 

alta e a escuridão espessa. Viu-se sentada na cama e um cheiro familiar inundou suas 

narinas. 

Esse cheiro. Cheiro de terra molhada... O que está acontecendo? 

 Aquele aroma só aumentava a sua apreensão, deixando-a ainda mais apavorada, 

era algo que lhe trazia uma lembrança nebulosa da qual não conseguia se recordar em 

meio ao pânico.  

Tentou acender a luz do abajur que ficava ao lado de sua cama, mas ela não 

acendeu. 

Droga! Acabou a luz... 

 Mesmo em meio à escuridão, Redder levantou-se, com alguma dificuldade 

conseguiu encontrar seus chinelos e encaixou-os nos pés, foi até a janela que estava 

aberta, reparou que uma chuva fraca acabava de iniciar-se, virou-se e um relâmpago 

iluminou o quarto, voltou e fechou a cortina. Um sentimento de solidão inundava sua 

alma, sentia-se isolada do mundo, não conseguia raciocinar direito, pois não estava 

totalmente consciente. 

Estou flutuando? 

Dirigiu-se para diante do espelho que ficava em frente a sua cama, analisou por 

completo toda a sua área, o qual em um lapso de relâmpago refletiu seus cabelos ruivos 

de um vermelho intenso que passavam um pouco da altura dos ombros, tinha olhos 

azuis, donos de uma imensa profundidade, que já começavam a ficar marejados de 

lágrimas, seu nariz arredondado era perfeito e sua boca era composta por lábios médios 

e rosados, um metro e sessenta de altura desenhando um belo corpo esbelto, nada mau 

para uma garota de 17 anos no ultimo ano do colegial, vestia uma camiseta laranja e 

uma calça azul que já estava curta para ela. As lágrimas já rolavam por sua face, 

chorava sem saber o porquê, uma tristeza terrível invadiu sua alma como se nunca mais 

fosse ser feliz.  

Por que eu não consigo ser feliz? Será que eu não mereço? 

De repente ouviu um barulho estranho vindo da sala, ainda com lágrimas nos 

olhos foi até a porta, teve dificuldade para abri-la, dificuldade essa causada mais pelo 

pânico do que pela escuridão, o medo já havia tomado o seu ser. Finalmente abriu a 

porta, estava em um corredor curto que possuía uma porta em seu final à direita, outra 

bem à frente ao quarto de Redder e a esquerda o corredor desembocava na sala. Redder 

curvou-se a esquerda e seguiu caminhado de forma afetada até a sala. Chegando lá se 

deparou com uma cena surreal: sua irmã Shala estava com uma face demoníaca 

flutuando no ar, enquanto uma espécie de vento incrivelmente forte circundava numa 

velocidade assombrosa em torno de seu corpo, lançando tudo que estava ao seu redor 

pelos ares. 

Shala tinha cabelo preto e curto, não passando muito dos lóbulos auriculares, 

olhos negros como as noites sem luar, porém agora queimavam num vermelho vivo 

brilhando como brasas flamejantes, seu nariz era arredondado e levemente empinado, 

lábios finos e rosados e um metro e setenta e cinco de altura e um corpo esguio, estava 

vestida com um robe cor-de-rosa que já apresentava alguns rasgos devido à intensa 

energia que circulava ao seu redor. 



Shala estava com uma expressão assombrosa, parecia estar possuída, foi a única 

coisa que passou pela cabeça de Redder, que a essa altura, já estava sentada no chão. 

Olhava aquela cena e não tinha reação, estava paralisada pelo pavor.  

Isso não pode ser real! Isso só pode ser um pesadelo! 

Redder fechou os olhos na esperança de quando os abrisse novamente estivesse 

em sua cama e que tudo tivesse acabado, mas ao abri-los novamente nada tinha mudado, 

a realidade era a mesma, menos por um detalhe: Shala agora estava olhando em sua 

direção. 

Shala mirou seu olhar colérico em Redder e disse: 

– Não posso acreditar que te encontrei com tanta facilidade! No outro mundo 

não posso te matar, mas nesse eu posso. E vou matar agora! 

Redder tentou recuar, mas um sofá caído a impediu, tentou levantar-se 

desesperadamente, mas um estilhaço de um copo quebrado atingiu sua testa. Shala que 

havia iniciado uma investida em direção a sua irmã perdeu as forças repentinamente e 

desmaiou imediatamente. 

Ao ver que Shala havia desmaiado, Redder reagiu imediatamente e partiu em 

direção ao telefone da cozinha para chamar socorro, pois o que se encontrava na sala 

estava em pedaços. Nem a lesão em sua cabeça a deteve de utilizar todas as forças que 

lhe restavam para levantar-se e conseguir algum auxílio para sua irmã. Apesar de sua 

habitual falta de atitude, quando se tratava de Shala, Redder mudava totalmente de 

personalidade e fazia o que fosse possível para ajudá-la.  

Em uma velocidade incrível, Redder atravessou a enorme sala e o breve corredor 

que levava a cozinha e logo o telefone estava colado em sua orelha enquanto discava 

freneticamente o número de emergência. 

Vamos. Atende! 

– Alô. 

– Alô! É da emergência do hospital? – Redder perguntou apressada. 

– Sim. 

– Minha irmã desmaiou! Ela estava agindo estranhamente e depois desmaiou, 

preciso de ajuda! – Redder disse com a voz trêmula e com as lágrimas rolando pela 

face. 

– Qual seu endereço? 

– Rua Sunset, n° 160. 

– Já estou mandando uma ambulância para o local, é só aguardar. 

– Obrigada... – Redder colocou o telefone no gancho, fechou os olhos e ficou 

paralisada por alguns segundos. Ao reabrir os olhos, estava na cozinha, sua mão 

repousava sobre o telefone, olhou para o relógio pendurado na parede da cozinha e em 

meio a um relâmpago pode ver a posição dos ponteiros, eram 01h10min da madrugada. 

O que eu estou fazendo aqui? 

– Shala! – Redder disse espontaneamente ao lembrar-se do que havia ocorrido 

com sua irmã. Correu em direção à sala. Chegando lá tudo estava normal, não havia 

nenhum sinal do pandemônio que tinha presenciado há pouco.  

Shala não está aqui! Ela não está aqui desmaiada! Aquilo não aconteceu! 

Redder estava meio confusa, não tinha certeza se realmente estava acordada, 

então decidiu ir até o quarto de Shala ver como ela estava. Redder caminhou até o 

quarto de sua irmã, ele ficava bem em frente ao seu. Redder parou bem em frente à 

porta do quarto de Shala, levou a mão direita até a maçaneta e hesitou. 

Ela não vai gostar de ser acordada... Mas ela está aqui?  

Redder tomou coragem e abriu a porta só um pouco, não podia ver nada, mas 

outro relâmpago iluminou o interior do quarto e pode ver perfeitamente a silhueta de sua 

irmã sob os cobertores. 

Tudo está normal... Foi um pesadelo... 



Redder fechou a porta com cuidado para não fazer barulho e respirou aliviada. 

Não vai acontecer de novo... Ela está curada e não vai desmaiar nunca mais... 

Redder entrou em seu quarto e fechou a porta, virou-se para sua cama e em meio 

a uma ofuscante sequência de relâmpagos, pôde ver que tinha uma pessoa deitada em 

sua cama! Essa pessoa estava deitada virada de costas para Redder, por isso ela não 

podia ver a face de quem era. 

– Quem é você? – Redder gritou. 

A pessoa na cama começou a mover-se, se virou na direção de Redder, mas 

ainda não era possível ver sua face devido à escuridão. 

Redder havia recuado, suas costas estavam coladas na porta e suas pernas 

trêmulas quase não conseguiam suportar o próprio peso. 

Mais um relâmpago, Redder finalmente pôde ver quem estava deitada em sua 

cama, a pessoa que estava deitada também pôde ver quem tinha invadido o quarto e 

dado aquele grito para acordá-la. Redder viu, viu e não acreditou, não acreditou, pois 

não era possível. Era ela! Redder viu que quem estava deitada na cama era ela mesma! 

E viu que a pessoa que entrara em seu quarto era ela mesma! Estava lá, e podia se ver de 

ambas as posições, se via encostada na porta e se via deitada.  

Quem sou eu? 

Isso durou um segundo, talvez menos, mas pareceu uma eternidade, ao fim da 

luminosidade causada pelo relâmpago, tudo voltou a ser obscuro, provavelmente menos 

obscuro do que ocorrera antes. Redder parou de sentir suas pernas, não sabia se estava 

em pé ou deitada, não sentia mais os braços, parecia não ter mais um corpo, tudo que 

restava agora era uma leve lembrança, uma lembrança de uma existência sem 

importância. Existência que parecia estar deixando de existir, não via nada, não sentia 

cheiro algum, estava flutuando em meio ao inexistente, já não havia pensamentos em 

sua mente, só restava uma coisa e isso estava aumentando e a incomodava cada vez 

mais, era uma sirene, uma sirene, esse som estava cada vez mais alto, estava quase 

estourando seus tímpanos, só isso incomodava sua paz, isso não a deixava deixar a vida 

de lado e se entregar ao vazio infinito.  

Alto! Muito alto! Mais alto! 

Não dava mais para tolerar e tentar esquecer a existência daquilo. Estava alto, 

estava perto, muito perto, muito alto. Era um inferno. 

– Para! – Redder gritou e despertou de seu pesadelo. Estava sentada em sua 

cama. Olhou para a porta e não havia ninguém, ou melhor, ela não estava lá também, 

mas a porta estava aberta e ela nunca deixava a porta aberta quando ia deitar. 

O que está acontecendo comigo? Minha cabeça vai explodir! 

Redder sentiu uma forte pontada em sua testa, levou a mão até a fonte da dor e a 

tocou, sua mão extintivamente se distanciou devido ao toque na ferida e o aumento da 

dor. Olhou para a ponta de seus dedos e viu que continham sangue. 

Sangue! Isso foi causado pelo caco de vidro! O caco que voou por causa do 

ataque de Shala! 

Sirene.  

Redder começou a ouvir e esqueceu a dor, era como em seu pesadelo, uma 

sirene, uma sirene se aproximando, cada vez mais perto e cada vez mais alto era o seu 

som agudo. 

Essa sirene... Será de um carro de polícia? Ou pode ser de uma ambulância...  

– Ambulância! Shala! – Redder gritou, saltou da cama e correu desabaladamente 

até a sala. Chegando lá Redder viu, estava tudo destruído. 

Meu Deus! Aquilo foi real! 

Shala estava caída, estava caída no mesmo lugar que havia caído no pesadelo, no 

mesmo lugar que havia caído na realidade. Redder foi até sua irmã desacordada e 



agachou-se ao seu lado. Redder estava apavorada apesar de aquela cena ser 

anormalmente corriqueira.  

Minha mana desmaiada... Isso infelizmente é não é novidade... Mas... Mas não 

assim. Não destruindo tudo! 

Shala parecia não estar respirando, seu tórax não se movia. Redder levou sua 

mão até a boca de sua irmã e sentiu uma leve aspiração. 

Ela está viva... Acho que está... 

A sirene agora estava soando bem em frente a casa e uma buzina pode ser 

ouvida. 

A ambulância! A ambulância já veio! 

Redder levantou-se rapidamente e foi o mais rápido que pode até a porta, logo 

estava fora de casa indo correndo abrir o portão para a equipe de resgate.  

A equipe de resgate era composta por dois homens, ambos vestidos de branco e 

com sapatos brancos, o que estava à esquerda era mais baixo e forte, tinha a pele negra, 

aparentava ser mais amigável, carregava uma maleta e um estetoscópio em volta do 

pescoço. O homem a direita era branco, tinha um nariz grande e pontudo, sua expressão 

era séria. Redder imaginou que ele talvez nunca houvesse sorrido, afinal não havia 

sinais de expressão, parecia ser metódico e carrancudo, provavelmente o enfermeiro 

baixo lhe pareceu amigável devido a total falta de simpatia por parte do enfermeiro 

grandalhão. Redder não sabia exatamente se eram enfermeiros, mas é o que imaginava, 

afinal médicos não deveriam ser. Médicos não andam de ambulância, pelo menos não 

em casos “menos complexos”, mas isso não era a prioridade de seus pensamentos 

confusos. 

– Venham por aqui rápido! – Redder disse levando os dois homens até a sala, 

onde sua irmã estava.  

O socorrista moreno foi em direção a Shala, que permanecia desmaiada no chão, 

o enfermeiro “menos amigável” ficou parado na entrada da sala e reparou a terrível 

desordem. 

– Meu Deus o que é isso? Parece que um furacão passou por aqui! – disse ele 

realmente surpreso. 

– De certa forma... – Redder respondeu timidamente. 

O outro socorrista não prestava atenção na conversa, estava agachado ao lado de 

Shala examinando-a. 

– Ela está viva? – Redder perguntou de forma apreensiva. 

– Sim está, mas está com a respiração muito fraca, preciso levá-la o quanto antes 

para a ambulância! Ei Mark, traga a maca aqui, logo! – gritou para o enfermeiro que 

estava na porta, ele foi rapidamente até a ambulância e voltou com a maca que o 

enfermeiro havia o solicitado. Colocaram-na cuidadosamente na maca e a levaram para 

o interior da ambulância. Não demorou muito e estavam partindo em direção ao 

hospital. Redder estava na parte de trás da ambulância junto com sua irmã e o 

enfermeiro que realmente era enfermeiro, afinal Mark era o motorista. Já o enfermeiro 

amigável se chamava Joe, Redder tinha ouvido Mark chamá-lo assim enquanto 

colocavam Shala na ambulância. Joe já havia colocado a mascara de oxigênio em Shala 

se dirigiu de forma séria para Redder: 

– O que houve para ela desmaiar? 

– Ela tem desmaios frequentes, desde que voltou do coma. – Redder disse com 

um olhar triste fixo em sua irmã. 

O enfermeiro também dirigiu o olhar para Shala. 

– Coma! O que houve para ela ficar em coma, ela parece ser saudável. 

– O senhor se lembra daquele terrível acidente de trem a pouco mais de dois 

anos? – perguntou Redder. 



– Claro, foi um tragédia, morreram mais de 300 pessoas, parece que só uma que 

sobreviveu por milagre. 

– Isso mesmo... Essa pessoa que sobreviveu foi ela, mas após o acidente Shala ficou 

mais de oito meses em coma. – Redder disse desolada. 
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