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Advertência
Os textos a seguir são de cunho fictício, nenhum dos dados informados ou nomes apresentados são reais.
Qualquer semelhança com alguém ou fato é mera coincidência.
Todos os autores criaram textos para o entretenimento do leitor não estando os mesmos envolvidos nas
questões apresentadas.
Respeitamos todas as raças, crenças ou religiões.
Pede-se cautela ao folhear as páginas, pois todos os textos contem palavreados fortes e descreve ações
que puderam ser fortes para alguns leitores.
Ao iniciar sua leitura, esteja ciente do que poderá encontrar em questão de palavreado e frases fortes,
estes são contos de Terror e não textos infantis, por gentileza não usar os campos de comentários para dizer
que existem palavras ou frases ofensivas uma vez que usamos deste aviso para alertar aos leitores.

Apresentação
Aqui jazem escritos de autoria de dezenove coveiros escritores.
A expressão em latim “memento mori” é traduzida para o português como “lembre-se da morte”. É difícil
dizer como cada um desses coveiros reagiu ao “memento mori” ou se preferiu dar mais importância ao
“memento vivere”, “lembre-se de viver”, fato é que a partir de agora entram para a história através dos escritos
aqui compilados.
São escritos sombrios, ambientados em cemitérios, local de trabalho de seus autores: histórias de morte,
assombrações, seres e entidades do mal, desejos, reencontros, ódios, amores, perdas, vidas vividas e não vividas.
Ao ler os escritos obscuros a seguir, você entrará em contato com verdades que lhe farão refletir com
mais cuidado sobre “memento mori” e “memento vivere”. Mas se optar por não refletir nem num, nem noutro,
apenas divirta-se com a literatura de qualidade que esses inusitados coveiros deixaram aqui registrada.
E se acaso seu bom coração desejar oferecer uma oração em memória aos escritos aqui sepultados, saiba
que seu gesto será por seus autores bem apreciado.

A Arte do Terror agradece

O Cemitério sem Saída
A Primeira Volta
Alejandro Nadie e Ricardo de Lohem
Despertei de um sono sem sonhos com um súbito ruído: era a tampa do meu caixão sendo levantada.
“Valdir? Você está vivo?” Perguntou uma voz.
Era Allan.
Saí do caixão enquanto ele jogava longe a tampa, na outra mão uma pá. “O que aconteceu?” Perguntei.
“Não lembra? ” Disse ele, surpreso. “Philipe enterrou você vivo, pensando que estava morto, ” Na verdade
não sei direito o que aconteceu, acho que bateram na minha cabeça... Onde está Berenice? ”
A mulher de Philipe e irmã de Allan.
“Você não lembra?” Perguntei. Ele fez que não. “Berenice está morta, Philipe a matou.”
“Não, você está enganado, lembro muito bem que abrimos o túmulo dela, e estava vazio.”
“Isso não aconteceu, você está confuso,” respondi.
“Preciso saber se Berenice está morta!” Disse Allan, segurando meus ombros. “Por favor, me leve até onde
ela foi enterrada. ”
Caminhamos pelo cemitério, ele levando a pá. Depois de muito andar, finalmente chegamos. Uma lápide,
nela o nome “Berenice”, abaixo das datas de nascimento e morte estava escrito:
“Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo”
– George Santayana (✦1963 — ✟1952)
“Por que colocaram essa frase numa lápide?” Perguntei em voz alta. Allan não respondeu e começou a
cavar.
***
“Ela está viva!” Grita Allan, em êxtase diante do caixão vazio da irmã.
Berenice, meu amor, você está viva.
“Cuidado! Allan, atrás de você!” Gritei. Atrás dele estava Philipe, com uma pá e cara de ódio. Allan é
atingido na cabeça e cai. Tento correr, mas Philipe me alcança e me golpeia.
A inconsciência tomou conta de mim e me levou a um mundo de esquecimento e vazio. Despertei de um
sono sem sonhos com um súbito ruído. Era a tampa do meu caixão sendo levantada.
“Valdir? Você está vivo?” Perguntou uma voz.
Era Allan.
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O Cemitério sem Saída
A Segunda Volta
Alejandro Nadie e Ricardo de Lohem
Eu sou Berenice, não vou ficar louca, não quero ficar louca! Andei horas naquele cemitério sem encontrar
ninguém. Vi então dois homens conversando. Sei quem são.
Meu irmão e Valdir.
Comecei a andar até eles, quando um terceiro homem surgiu. Um homem grande. Não vi quem era. Ele
agrediu meu irmão pelas costas com uma pá. Meu irmão caiu, o homem foi para cima de Valdir.
Desesperada, corri na direção contrária; corri até não aguentar mais, então parei e comecei a chorar.
“Berenice? O que aconteceu, por que você está chorando, querida?”
Era Philipe, meu marido.
“Philipe, eu vi um homem agredir Allan e Valdir com uma pá!”
“Tem certeza?” Ele me olhou como se eu fosse louca. “Não foi algum mal-entendido?”
“Vem comigo, vou te mostrar,” respondi, pegando as mãos dele.
Fomos até o local, mas não havia ninguém. Só uma lápide. Meu nome estava inscrito nela.
“Eles pensam que você morreu,” disse ele, apontando para a lápide.
“Onde eles estão? Temos que contar para eles que estou viva,” disse eu.
“Não,” ele replicou, “Não precisa; logo você estará mesmo morta!”
Philipe aperta meu pescoço com força. Ele descobriu tudo. Logo perdi os sentidos. Acordei num caixão.
Ouvi ruídos: parecia alguém raspando uma pedra. Uns minutos depois, o ruído foi trocado pelo de alguém
cavando. Então o silêncio. Empurrei a tampa do caixão. Estava livre! Na lápide, vi gravado abaixo do meu nome:

“Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo”
— George Santayana (✦1963 — ✟1952)

O que aquilo queria dizer? Quem gravou aquilo? Corri para longe daquele lugar. Minha mente estava
ficando confusa com tudo aquilo. O que estava acontecendo?
Não quero saber de olhar para uma lápide com meu nome e uma frase que para mim nada significa.
Quem sou eu? Eu sei quem sou! Eu sou Berenice, não vou ficar louca, não quero ficar louca! Andei horas naquele
cemitério sem encontrar ninguém. Vi então dois homens conversando. Sei quem são.
Meu irmão e Valdir.

9

O Aniversário de Júlia
K.H.A.O.S.
— Diga minha filha, seu aniversário é dia dois de novembro, o que você vai querer de aniversário dessa
vez?
— Pai, dessa vez eu quero morrer no meu aniversário.
— O que você está me dizendo? Você ficou maluca? Você só tem sete anos, não pode falar coisas desse
tipo!
O pai de Júlia pensou que a filha estava com algum transtorno e que teria de levá-la em um psicólogo ou
psiquiatra.
— É sério papai, quero ser morta no dia do meu aniversário por você e pela mamãe, do jeito que meu
amigo Charlie disse que vocês teriam de fazer, assim ele fica feliz.
— Mas que merda você está me dizendo, quem é Charlie? Vou ter de falar com sua mãe que você está
ficando maluca.
— Ele apareceu para mim depois que eu fiz a brincadeira do lápis na escola, papai. Agora ele aparece para
mim dentro da minha lancheira, na minha mochila e embaixo da minha cama. Ele me disse que às vezes ele
fica em suas costas, quando você está em cima da mamãe fazendo aqueles barulhos estranhos que vocês fazem
de madrugada, quando vão dormir. Ele diz que gosta quando vocês fazem isso.
— Mas o que você está me dizendo Júlia?!? Quem diabos é Charlie? Você vai ficar de castigo, não quero
mais saber de você falando disso aqui em casa.
— Por favor, papai! Charlie é real, eu preciso que vocês me matem em meu aniversário, senão ele vai ficar
bravo com vocês! Por favor, papai! Logo eu poderei falar o nome real dele para vocês, mas só se você realizar o
que te pedi para o meu aniversário. Por Favor!
O pai de Júlia acabou se descontrolando e esbofeteando a pequena, logo após colocou ela de castigo em
seu quarto.
Assim que chega o dia dois de novembro, o pai de Júlia sobe até o quarto da filha para lhe dar os parabéns.
Ao abrir a porta do quarto, ele não a encontra lá dentro e as paredes estavam rabiscadas com o nome Belial em
todos os cantos. E na porta do armário de Júlia estava escrito algo, que dizia: ‘’Papai, estou no cemitério da rua
de baixo, espero você e a mamãe para a minha festa de aniversário, não se atrasem! ’’
O pai e a mãe de Júlia correram desesperados para o cemitério. Ao chegarem lá, eles se deparam com
uma cena horrível: A pequena Júlia brincava com seu ursinho de pelúcia ao lado de uma cova aberta, onde um
cadáver em decomposição liberava um odor pútrido de carniça.
Júlia olhou para os pais e sorriu dizendo: ‘’venham mamãe e papai, ele está chegando para a minha festa’’.
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O pai e a mãe de Júlia ficaram boquiabertos e desesperados com a cena, de repente o ursinho de pelúcia
começou a se mover, fazendo movimentos bizarros. Júlia ria, gritava e repetia em voz alta ‘’Belial, Belial, Belial.’’
Seus pais correram para tirar a filha daquele local. Foi nesse momento que o pequeno ursinho explodiu em
pedaços, liberando de seu interior uma sombra negra e fétida. Aos poucos a figura foi se mostrando e tomando
forma, um ser demoníaco havia aparecido para aquela família.
Eles correram em direção à filha e a abraçaram, o demônio olhou para Júlia e disse: ‘’Parabéns minha
filha, trouxe os seus presentes como havia lhe prometido. Aproveite bem a sua festa. ’’ Foi naquele momento
que todas as covas do cemitério se abriram e dezenas de cadáveres se ergueram, todos gritando em desespero,
correndo na direção da família de Júlia. Várias bestas em decomposição foram até eles, que se abraçavam
enquanto eram dilacerados pelos cadáveres demoníacos. A pequena Júlia sorria para os pais e dizia com uma
voz disforme e com os olhos negros: “obrigado pela festa papai e mamãe, agora nós vamos queimar no inferno
juntos, como uma família feliz que nós nunca fomos. ’’
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Funda
Cristina Gaspar
Que existem lápides, túmulos, mausoléus e até mesmo simples covas rasas, isso é de conhecimento
público, mas, naquele cemitério europeu, existia um em especial, com uma lápide onde estava escrito.
— Aqui jaz em cova funda, eu, um forte derrubado por uma funda, que deixa nos meus, saudades
profundas.
Era uma lápide muito fotografada, pela analogia. Um antigo coveiro contava que o dono de uma granja
de renome, era corpulento e afável, o chamavam de “Forte Heron”, haja vista sua envergadura, num atrito do
trabalho, um funcionário seu, o atingiu com uma funda, tendo o lançamento certeiro, esfacelado covardemente
sua nuca, travando o seu último sopro de vida. Ninguém sabia dizer, quem escrevera o texto da lápide, mas, ele
definia bem o acontecido.
Anos passados, um homem apareceu caído sobre esta lápide, morto sem marcas e em suas mãos, fora
encontrada uma funda ensanguentada. Esse mistério permanece sem esclarecimento até os dias de hoje,
fazendo parte do rol de estórias fantásticas dos coveiros.
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R.I.P.
Larissa Padro
“Ao se deparar com a sepultura aberta, carne pútrida em larvas tumefactas, notou seu próprio sorriso na
face do crânio exposto” (Dario Raso)

O estranho cheiro que me atraía vinha dos túmulos que ficavam a oeste do cemitério. Frequentava o lugar
regularmente, precisava manter as flores da lápide de Giovanna sempre frescas. O cheiro desagradável começou
a me incomodar nas últimas visitas, era tão forte que parecia estar impregnado em mim, acompanhava-me por
todo canto. Indaguei ao coveiro sobre aquilo, ele nada me disse, sequer me deu atenção. Julguei que os anos de
trabalho o tinham tornado meio alheio, recolhi-me à minha inquietação. Porém na última visita que fiz à minha
amada filhinha morta, um impulso incontrolável me fez ir checar a origem do odor que não me deixava.
Caminhei entre túmulos e estátuas, era fim de tarde, ali sempre parecia escurecer mais rápido. Ao me aproximar
das sepulturas na ala oeste notei que três estavam reviradas e expostas, a terra sendo engolida pelos caixões
abertos e vazios, pedaços de lápides por todo lugar. Aterrorizado, olhei em volta à procura do coveiro, não
conseguia sair do lugar, não havia ninguém vivo ali. O odor se tornou mais forte, mortes me encaravam apenas
a alguns metros das covas. Um homem alto e magro, tinha o rosto decomposto onde larvas se banqueteavam
da carne, sussurrou “Você está morto”. Olhei minhas mãos, larvas gordas também rastejavam sob a pele
inchada, o grito ficou preso na garganta dilacerada. Ao tentar fugir daquele pesadelo, meus pés vacilaram em
uma das covas abertas. Lá permaneci sepultado.
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O Relógio
Fernando Creed

O velho Tadeus faleceu de maneira repentina, ninguém soube a causa da passagem para o outro lado do
centenário, desconfiava-se que fora a velhice. Mas de certo modo o homem era apegado a muitas coisas, e a
maior delas era um relógio antigo. Aquele relógio deveria ter muito valor para o velho, talvez não material, mas
dizem que era desejo do matusalém ser enterrado como o dito artefato de ver as horas. E foi exatamente isso
que aconteceu, disseram os que acompanharam o enterro.
Jeremias T. agitou-se quando Corina, a filha sexagenária do velho Tadeus perguntou enquanto ele fechava
a sepultura. “O relógio foi colocado no bolso de Papai?” disse ela olhando para o coveiro. “Sim, o relógio está
no bolso do velho” respondeu Jeremias T., fazendo os últimos acabamentos no túmulo.
Claro que as batidas repetidas na porta de Jeremias T., o coveiro que fizera o sepultamento, não foram
ouvidas por ninguém a não ser por ele mesmo, já que morava só e próximo ao cemitério municipal. Ele sempre
acordava no mesmo horário para atender à porta e olhava no relógio que furtara do morto, lembrando que bem
antes de jogar as últimas pazadas de terra sobre o caixão do velho Tadeus, eram duas e trinta da tarde. De certa
forma as horas em que ocorriam as batidas eram as mesmas, duas e trinta pontualmente, somente por um
detalhe, elas aconteciam de madrugada.
Ele já se acostumara com as insistentes batidas na sua porta, algumas noites ele praguejava pelo
incomodo, em outras levantava, abria a porta e ficava de olhos fixos em direção ao cemitério próximo, de onde
se via apenas o nevoeiro encobrindo os muros carcomidos e a estradinha de terra que terminava num portão
enferrujado. Olhava no relógio novamente e se espantava ao ouvir quando o vento gelado uivava como se fosse
o sussurro de um velho: “Devolva meu relógio”.
A gota d’água foram aquelas noites quando começou a sonhar que o velho batia insistentemente à sua
porta pedindo para que devolvesse o relógio, aquilo começou a perturbar realmente o sono de Jeremias T.
Então, em certa noite depois de ouvir as batidas e acordar com os olhos esgazeados, lembrando-se de um
pesadelo, resolveu abrir a lápide e colocar o relógio de volta no bolso do finado.
Acompanhado da lanterna e de suas ferramentas ele subiu até a necrópole para devolver o bendito objeto
que estava atormentando as suas noites. Abrindo o túmulo, colocou rapidamente o relógio no bolso do defunto
ficando espantado com a expressão de alegria que pensou ter visto naquela face pálida, talvez tenha apenas
imaginado que Tadeus pareceu sorrir quando foi iluminado pela lanterna, apesar de saber que já estava morto
há vários dias. Em seguida fechou a lápide abafando o fedor que já invadia as suas narinas. Enquanto voltava,
no espaço que percorreu entre o cemitério e sua casa, viera pensando no apego que Tadeus tinha naquela
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antiguidade. Daquela noite em diante não foi mais incomodado por batidas noturnas em sua porta e nem por
sonhos com fantasmas. Uma coisa ficou clara para Jeremias T.: Nunca mais pegaria aquilo que não lhe pertence.
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Tortura Infinita
Faby Crystall
Ar gélido e pesado,
Escuridão é tudo que enxergo,
Sons estranhos,
Coruja? Morcegos?
Gritos de horror e dor
Primeiro sentimento? Desespero
Hoje? Apenas solidão,
Vida vazia! Vida?
Qual vida?
Nem lembro mais o que é isso,
Apenas, existo!
Uma alma solitária,
Vagando, por entre túmulos e mausoléus
E assim, permanecerei
Sem lembranças,
Apenas, uma alma vagando, sem destino,
Como tantas outras, que aqui estão….
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A Procissão
João Murillo
Acabara de mudar-me para o pequeno povoado de Tangente. Não havia eletricidade no interior
nordestino, a cidade mais próxima ficava há mais de três léguas. A noite iluminava-se por lamparina e lampiões.
Ao cair do crepúsculo, todo o lugar se acendia ao brilho tênue daquelas minúsculas chamas. Os caboclos
jogavam baralho, as mulheres traçavam da palha, chapéus. Eu, quase desconhecido, ficava em casa, lendo meus,
na época, novos livros de cordéis.
Certa noite, no início do mês de novembro, durante uma crise de insônia, enquanto lia o romance do
pavão misterioso, dei uma espiada no movimento da rua, pois ouvi uma cantiga de reza. Ao abrir minha janela,
vi uma procissão descendo a rua. Gosto de festas religiosas até hoje, então, pensei em seguir o cortejo.
Rapidamente, vesti uma camisa de linho branco e minha calça nova de riscado e corri para o meio da rua.
Bem à frente, onde não podia vê-lo bem, avistei um homem alto e grisalho vestindo batina preta. O padre
guiava as pessoas cantando hinos de louvor e ladainhas, velhas conhecidas minhas. Em cada janela, uma vela
acesa. Fiquei corado, pois a única esquecida no escuro era a minha, já que não sabia da procissão.
Corri atrás para alcançá-la. As pessoas levavam velas. Cânticos reverberavam nas paredes tristes do
povoado. O padre marchava à frente, e eu, sorridente, procurava alguém conhecido.
Uma senhora de mantilha escura cobrindo-lhe o rosto veio em minha direção com uma vela nas mãos e
disse-me:
— Aqui, meu filho, leve a minha vela, você é o único sem.
Notei o imenso sorriso sob o tecido em seu rosto. Sorri-lhe de volta e agradeci a gentileza, enquanto ela
voltava para seu lugar cantando.
A procissão andava rápido, acabei atrasando-me, mas seguia-a bem de perto. Volteamos a esquina da rua
e demos de cara com uma estradinha de terra batida que rumava para o cemitério.
Formou-se uma fila na entrada do cemitério, pois a estradinha afunilava-se em vereda e só era possível
passar uma pessoa por vez. A escuridão no interior do cemitério era quebrantada pela simplicidade das velas
dos que entravam naqueles muros.
Quando fui entrar no cemitério, despercebido, lembrava-me de meu finado pai. Voltei à tona, à realidade,
quando todas as luzes que vinham das velas apagaram-se abruptamente e os cânticos cessaram. Vi-me no
silêncio na completa escuridão. Assustei-me e um baque em meu corpo derrubou-me para trás.
O grande portão de ferro do cemitério, que selava o local, reverberou alto. Havia me chocado contra ele
e caí no chão sentado. Uma forte ventania soprou e o zunido do vento ardeu em meus tímpanos. Ao longe,
pude ouvir um cachorro ladrar quebrando a serenidade repentina. Olhei assustado para o silêncio do cemitério,
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pois além de mim, não havia mais ninguém. Foi quando percebi que não segurava mais uma vela apagada, mas
um pedaço de osso pontiagudo.
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Terra de Sal
Glau Kemp
A estaca cravada no meio do peito atravessava seu corpo. Sangue negro escorria lentamente do ferimento,
ela permanecia sentada em silêncio. Olhos no horizonte, sem piscar ou demonstrar qualquer coisa. A bruxa
não respirava e ficou imóvel por um longo tempo. As pessoas se afastaram. Cautelosas, com suas armas em
punho.
— Acabou? — Uma menina perguntou. As mãos tremendo.... Tingidas com seu próprio sangue.
A bruxa respondeu em gesto, aquilo que ninguém poderia dizer em palavras. Estava viva, ela mostrou os
dentes e levou às mãos ao ferimento. O sangue que ali brotava, vagaroso e espesso, ganhou velocidade, indo
em quantidade na direção das pessoas.
— Temos que queimar! — Um homem gritou. — Depressa!
Todos correram para fora do celeiro, as portas foram trancadas e a bruxa nada fez para impedir. O fogo
consumiu tudo rápido, como se ali houvesse intervenção de forças além da combustão. Existia uma pressa no
ar, uma ansiedade dizendo que a cada segundo todos ali chegavam mais perto da própria morte. Quando o
fogo virou apenas fumaça, o corpo se revelou intacto e com um riso nos lábios. A população do vilarejo reuniu
as últimas forças para esquartejar e enterrar separadamente as partes do corpo da bruxa. A noite mais sombria
daquele lugar havia chegado ao fim. Quando amanheceu não restou ninguém para se recordar dos terríveis
acontecimentos. Um grande incêndio consumiu casas, plantações e os corpos inertes de todos os moradores
de Vila Santa.
Duzentos anos é tempo o suficiente para se esquecer, mas a terra guarda consigo tudo que nela repousa,
por isso quando se ergueu uma cidade chamada Santa Maria, no solo do que um dia foi amaldiçoado, a terra
estava lá, a mesma de antes. Tantos outros anos passaram, casas tornaram-se prédios e pequenas lojas,
complexos comerciais. E tudo corria violento, sujo e corrupto como em qualquer cidade. Até a inauguração do
cemitério. Promessa de campanha do novo prefeito, porque era um absurdo os moradores de Santa Maria terem
de ser enterrados em cidades vizinhas.
Lentamente a maldição foi nutrida, todo cadáver ali depositado dava força a bruxa, e em uma tarde
quente de dezembro, um morto se levantou. Revirando terra fofa e fétida ele ganhou um tipo maligno de vida,
cuspindo algodão, o homem procurou uma pá e começou a cavar em busca dos pedaços da bruxa. Ele os
encontrou exatamente iguais como no dia em que foram enterrados, somente as roupas foram consumidas pela
terra e pelo tempo. Quando alguém percebeu um homem estranho, de terno barato, e uma mulher lindíssima
e nua revirando covas, era tarde demais.
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Um buraco foi aberto, e a bruxa assistiu, um a um. Todos os moradores daquela cidade entrarem nele e
desaparecerem em meio ao fogo bruxo. Sal foi jogado no buraco que fechou para sempre. Dali não brotariam
mortos, pois suas almas estavam aprisionadas dentro da bruxa. A cidade ficou completamente vazia. O tempo
retrocedeu até tudo ser novamente Vila Santa.... Um lugarejo onde os mortos eram enterrados ao lado de um
celeiro. Um cemitério e um pedaço amaldiçoado do mundo.
Terra de Sal.
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A Vida Sem Dora
Iolanda Pinheiro
A primeira mulher que eu amei na vida tinha apenas doze anos. Éramos da mesma idade e morávamos
juntos em uma vila, na periferia da cidade. Dora era minha namoradinha. Estudávamos na mesma escola e
passávamos a tarde inteira juntos, fazendo nossas tarefas e brincando com outras crianças. Ela era a menina
mais alegre que eu conhecia e também a mais bonita. Dora ia todos os dias à minha casa, estávamos sempre
jogando banco imobiliário, e damas, junto com meu pai, que nesta época estava desempregado.
Era comum sairmos perambulando por aí, brincando nos terrenos baldios, em canteiros de obras, e
também no cemitério da cidade que ficava há menos de um quilômetro de distância de nossas casas. No dia do
sumiço de Dora, a brincadeira era de se esconder. Tavinho nos procurava e nos escondíamos entre os túmulos,
rindo com a mão na boca para não fazer barulho. Ao longo de alguns minutos as crianças foram sendo
encontradas uma a uma, menos Dora. Chamamos, gritamos, procuramos. Nada. Algumas crianças foram à vila
avisar aos adultos. Logo uma multidão estava no cemitério, junto com a polícia.
As buscas continuaram pela madrugada. Fui para casa. Durante a noite tive pesadelos. Sonhei que uma
mão agarrava a perna de Dora e a puxava para dentro de uma das sepulturas. No meu sonho havia uma foto de
uma garota na lápide. Quando eu olhava de perto, a foto sorria para mim.
Eu sabia quem era a garota da foto – Amanda Rodrigues — sequestrada na porta da escola, encontrada
morta dias depois. O sonho não saía da minha cabeça e por algum motivo, para mim, Dora e Amanda tinham
alguma relação. Não tendo como velar o corpo de minha amada, eu ia todos os dias até a sepultura de Amanda.
Sentava junto à cova daquela desconhecida. Meus olhos se enchiam de lágrimas e eu colocava uma flor solitária
como um tributo aos sonhos perdidos. Fiz isso por meses, até que a lembrança daqueles dias negros foi se
esmaecendo nos meus pensamentos. Dora não foi encontrada. Outras meninas naquele ano também
desapareceram. A cidade não era mais segura.
O tempo passou depressa. Cresci e me tornei promotor de justiça. Já haviam passado vinte anos, e
começaram a sumir meninas novamente. Fizemos uma triangulação dos locais onde as crianças foram vistas
pela última vez e percebemos que eram sempre locais próximos ao meu bairro, onde ficava o cemitério.
Inicialmente, pensamos no coveiro, mas enquanto o delegado colhia o seu depoimento, chegou a notícia de
que uma das meninas havia conseguido fugir e havia feito o retrato falado do agressor. Não precisei de muito
esforço para reconhecer o rosto do criminoso. Peguei a folha com a cópia do desenho e me tranquei na minha
sala. Fiquei olhando aqueles traços, imaginando se alguém além de mim o havia reconhecido. Pensei em Dora
e em todas as meninas que haviam morrido pelas suas mãos, lembrei dos pesadelos que tive na época do sumiço
de Dora e pedi ao juiz uma escavação no terreno do cemitério. Os corpos foram sendo encontrados um a um,
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e o de Dora estava junto ao jazigo de Amanda, como no meu sonho. Quando o jornal noticiou o retrato falado
do suspeito, fui até o juiz e pedi que mandassem uma viatura à casa do meu pai.
Quando chegaram lá com a ordem de prisão, encontraram meu pai morto, segurando o seu revólver com
o cano ainda quente. Foi enterrado no dia seguinte, sem homenagem ou despedidas, no mesmo cemitério que
foi a última morada de suas vítimas.
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Campo Santo
E. N. Andrade
Em meio a tanta névoa, capim alto e árvores secas, Bianca corria pelo cemitério. Ela não entendeu como
havia acordado naquele lugar sombrio e quanto mais corria, mais perdida ficava. Será que o lugar tinha fim?
Passando por catacumbas abandonadas, finalmente ela avistou um ponto luminoso. Correu até ele e
descobriu um abrigo, ou, pelo menos, ela achou que fosse. Assim que Bianca entrou, a porta se fechou
bruscamente com um repentino vento forte. Ela jamais sentiu arrepios como naquele momento.
— Quem está aí? — Perguntou para a escuridão. — Seja quem for, isso não tem graça!
Ela deu dois passos à frente e então sentiu o toque gélido percorrer suas pernas. Esgoelou-se, tropeçou
nos próprios pés e caiu no chão empoeirado. Fechou os olhos, não entendeu nada, mas não ficaria ali esperando
a morte tocá-la outra vez.
Ficou de pé, as lágrimas escorriam por seu rosto. Ouviu algo rastejar, estava bem perto. Amedrontada,
Bianca correu e jogou-se contra a porta de madeira, mas nada seria capaz de abri-la, começou a chutá-la. Um
pedaço de madeira se soltou fazendo a pobre moça enfiar a perna no buraco que se abriu, prendendo-se às
lascas que naquele instante penetravam sua coxa. Ela sangrava.
Quanto mais puxava a perna de volta, mais a madeira a rasgava, mas o rastejar da criatura continuava em
algum lugar atrás dela, então puxou com força e tirou a perna. Deixou escapar alguns gritos, estava sangrando
e cheia de farpas. Antes de pensar no próximo passo, foi abraçada pelo frio.
— Me larga!
Desesperada, debateu-se, ficou de pé e correu, jogando o seu corpo na direção do buraco que tinha feito.
A porta tinha dobradiças enferrujadas, o batente apodrecido contribuiu para que finalmente ela cedesse. Caiu
no lado de fora, o que não era nem um pouco mais confortável que dentro.
O frio era intenso e a atingiu sem dó. Então era ela quem rastejava pela terra úmida, a criatura vinha logo
atrás, não era preciso olhar para saber disso. Bianca se viu caindo de repente, o que seria? Uma cratera? Não,
ela caiu na própria cova, que há muito tempo estava à sua espera.
Enquanto gritava de horror, sentiu as porções de terra caindo sobre seu tórax, alguém começou a enterrála.
Bianca sempre esteve destinada ao Campo-Santo, tudo aquilo era inevitável.
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História de morte contada
após um funeral, onde fui
merecedor de honroso e
indesejado olhar da
pessoa mais ocupada do
mundo
Carlos Henrique Fernandes Gomes
Barulho de terra jogada sobre a madeira. Num tamborilar oco. Confirmação de verdade que nego-me a
acreditar. Caixão vazio. Sem brasa de vida. Nenhum coração batendo. Nenhuma presença.
Game over. Sem o play again.
E, despreocupado de qualquer pudor em esconder-se, lá está ele. Não é a primeira vez que nos
encontramos num cemitério. Sol primaveril faiscando luz na curva aflitiva de sua lâmina.
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Brincadeira Perigosa
K.H.A.O.S.
— Mamãe por favor! Estou morrendo de medo, eu sou a culpada pela morte da minha amiga Júlia, que
morreu lá no cemitério da rua de cima. Eu sou a responsável pela morte da família dela!
— Do que você está falando minha filha? Fique calma e me conte o que aconteceu.
— Mamãe, eu e Júlia fizemos uma brincadeira que vimos na internet que todo mundo estava fazendo, é
uma brincadeira com lápis onde você faz perguntas para um espírito chamado Charlie e ele te dá as respostas.
Ele matou a Júlia e matou toda a sua família, agora ele vai vir me pegar, eu sei disso mamãe!
— Jéssica minha filha estas coisas não existem. Assim com bicho papão, loira do banheiro, brincadeira
do copo, etc. Reze um pai nosso e uma ave Maria que isso sai da sua cabeça, você só está impressionada. Logo
o assassino que matou sua amiga e os pais dela será preso. E pare de ficar vendo estas bobeiras na internet!
No dia seguinte, ao pegar o mesmo caminho que ela fazia todos os dias para ir até a escola, Jéssica passou
em frente ao cemitério onde sua amiga Júlia tinha falecido junto com seus pais. Ela sentiu muito medo, nem
sequer olhou para dentro do cemitério. De repente viu um lápis caindo em sua frente, bem devagar, ele tinha
sido jogado por cima do muro do cemitério, ele tinha saído de lá de dentro. No lápis estava escrito ‘’Charlie está
vindo’’. Estava escrito em vermelho com algo que parecia sangue seco. Jéssica ficou com medo e aumentou seus
passos para sair da frente daquele cemitério bizarro. Mal ela sabia que seu medo aumentaria, mais à frente uma
mão pálida e com as unhas sujas de lodo saiu de um dos buracos rente ao chão que havia na parede do cemitério
temido. Ela gritou e correu de volta para sua casa, nem sequer teve coragem de ir até a escola.
A menina chegou em casa chorando e apavorada, procurando por sua mãe. Ela subiu as escadas do
sobrado e viu que no final do corredor que dava para os quartos, havia uma menina vestida com um pijama
sujo, segurando um ursinho de pelúcia com a cabeça cortada, pendurada por alguns fios e algodões que faziam
parte da sua estrutura sintética.
Jéssica se tremeu inteira e urinou em sua calça da escola. Ela correu para o seu quarto e se enfiou embaixo
das suas cobertas. Alguns segundos depois ela ouviu um barulho estranho no corredor, vinha de uma
motoquinha de brinquedo que andava lentamente em direção ao quarto de dela. O medo da menina só
aumentava. De repente o barulho parou e ela decidiu olhar para ver se tinha algo no quarto dela. Ao colocar a
cabeça para fora da coberta Jéssica viu que não tinha nada no quarto e que apenas a motoquinha de brinquedo
estava no meio de seu dormitório, como se alguém a tivesse colocado ali.
A pequena olhou em volta do quarto e não encontrou nada. Mas ao olhar para a sua janela, ela viu que lá
estava escrito com sangue as palavras ‘’Charlie’’ e ‘’Belial’. A garota tremeu e gritou pela mãe. Foi nesse segundo
que ela ouviu um grito estridente seguido de uma risada de criança. Jéssica decidiu olhar se havia algo embaixo
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de sua cama, ao olhar ela viu que a cabeça de sua mãe estava lá, toda ensanguentada e sem o restante do corpo.
Ela gritou em desespero e se cobriu até o rosto novamente. Passados alguns minutos ela decidiu sair das
cobertas e ver novamente seu quarto. As lágrimas escorriam pelo seu rosto de menina. Estava se culpando por
tudo aquilo, sabia que o demônio da brincadeira do lápis iria se vingar e buscar ela, assim como havia feito com
sua amiga Júlia. Ao sair das cobertas ela viu que sua cama estava no meio do cemitério onde as mortes haviam
acontecido. Aquilo parecia um pesadelo terrível. Jéssica se desesperou e gritou para aquilo tudo acabar. Após o
grito, viu sua amiga Júlia com sua roupa suja de terra e sangue, com as cabeças de seus pais, uma em cada mão.
Seus olhos eram negros como os de um demônio e lhe disse com uma voz macabra:
‘’Vim te buscar, Jéssica. Hoje você vai morrer e sua alma será minha. Brincaremos no inferno com os
nossos pais’’. Júlia subiu na amiga e devorou todo o seu rosto.
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Outro Ano
Patricia K. Olivera
(Participação especial tradução de Brian Agustín González)
Do silêncio chega um murmúrio leve que num primeiro momento lembra-lhe as águas de um córrego.
Ele se move no espaço vazio que contém seu ser. Lembranças? Como ele poderia tê-las? Esvaziou-se delas antes
de chegar a esse lugar?
Ele tenta um sorriso irônico, mas não consegue e se deixa mergulhar outra vez nas trevas. Mas o
murmúrio continua a crescer até tornar-se um eco que ressoa nos seus tímpanos como um uivo. Ele já não pode
continuar com a sua letargia e sem querer buscar, seu espírito eterno acha-se imerso numa prisão. Abre os
olhos e somente há escuridão e vazio, estende seus braços e a vertigem toma conta de seu ser ao não encontrar
um apoio, se sente flutuar.
Ele sabe que conserva o seu corpo, retornou à prisão…. Lentamente leva os dedos à sua face. Percebe que
tem as unhas compridas quando toca com demasiada força a pele macia e fria de seu rosto. Ele ainda tem boca,
nariz e olhos. Mais uma vez os gritos se fazem ouvir, tem uma cadência rítmica, monótona, e atraem-no contra
a sua vontade. A confusão dá lugar à indignação e pouco a pouco torna-se raiva. Essas emoções conturbadas
fazem-no dar-se conta de quem é e onde está. Agora sabe tudo, as ridículas brincadeiras infantis daquelas
pessoas tornaram-se algo muito perigoso. Ainda duvidam de sua existência, mas todos os anos ele é invocado
da mesma forma descuidada, precipitada, semeando uma raiva que cada ano torna-se mais incontrolável.
Estúpidos sonhadores. Eles me provocam e dão vida a uma lenda que unicamente deveria ser um sonho.
Isto é um círculo vicioso interminável. Os mesmos excessos que eles me atribuem desde eras imemoriais
alimentam a minha existência através do tempo e isso os leva a querer saber a verdade.
Ele abandona a tumba onde o seu corpo mortal mora desde sempre e avança com passo instável para as
vozes que tornam-se mais nítidas, como as formas que o aguardam ansiosas lá fora, como a luz laranja do fogo
que fere as suas retinas atrofiadas. Em seus olhos, ocos sem fundo, brilha uma faísca que dura segundos. Sua
boca com lábios purulentos e negros faz uma careta que torna-se um horrível sorriso, deixando vislumbrar os
apodrecidos dentes, grandes demais para serem humanos. A ideia voa no cérebro morto de Jack O'Lantern1;
liberdade, começa a sussurrar, e termina lançando um estridente riso que causa arrepios a qualquer um. Depois
de tudo, o despertar é uma fuga a mais dessa outra prisão de onde o Demônio o tem mantido. Certamente, o
maldito está desfrutando da situação encorajando aqueles tolos para que ousem incomodá-lo. Ele lembra de
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Lenda irlandesa. Abóbora talhada à mão, tem relação com o dia das bruxas (Halloween).
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outros tempos iguais ao presente: quando o invocam ele sempre vai semeando o terror por alguns dias, até que
o maligno o captura outra vez, para deixá-lo inativo por mais um ano…
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Aprisionados
Cláudio da Cruz
— É hoje! Tem que ser hoje!
Alicia repetia a frase, com passos lentos, rumo ao cemitério. A jovem garota queria descobrir por que ao
passar em frente àquele local, sentia ventos tocarem suas pernas. Como se tentassem levá-la para dentro da
casa que abriga os corpos. Mas não entrava.
E naquela manhã nublada, Alicia acordou disposta. Mesmo com a notícia do desaparecimento de pessoas
em toda cidade. Principalmente no cemitério.
E lá foi ela. Atravessou o portão. Sentia calafrios. Os ventos nas pernas aumentaram. Ela dizia baixinho:
“Será hoje! Podia ser hoje”. A tensão ganhava força a cada passo.
Ela foi subindo a rua de pedras, sob olhares nervosos dos coveiros de plantão. À medida que caminhava,
sentia-se levada por pequenos ventos que surgiam da terra. Ao passar perto de um belo túmulo de mármore
branco, um vento mais forte balançou suas pernas. Ela parou. Olhou para as árvores e percebeu que as folhas
continuavam estáticas. Confirmou o que temia: os ventos eram somente ao seu redor.
Ela olhou para os coveiros. Eles balançaram a cabeça e continuaram o trabalho. Cochicharam, olharam
para ela e entristeceram. Sabiam que nada podiam fazer para ajudar. Respiraram fundo e continuaram a rotina,
como se nada tivesse acontecendo.
Alicia, amedrontada, continuava parada há alguns centímetros daquele túmulo. Novamente os ventos
subiram da terra e começaram a empurrá-la. Ao lado, percebeu que algumas folhas moviam-se no formato de
um leve rodomoinho. Sem piscar, viu as folhas caírem, uma a uma, como se alguém as empurrasse.
Os ventos, direcionados, deram um golpe em seu joelho, fazendo com que ela se sentasse no túmulo. Ao
olhar o mármore branco, começaram a surgir algumas letras:
— “Bom dia Alicia”… “É hoje! Tem que ser hoje”…
Ela estremeceu. Esfregou os olhos, espantada. Refletiu em voz alta: “Já vi tela mágica, mas túmulo mágico,
nunca!” Após aquele comentário, começaram a nascer outras letras.
— “Não tenha medo! Vou ser rápido. Não vai doer. Escreva seus últimos desejos.”
Ela não acreditava. Olhou os dedos finos, esticou o indicador e deu um risco no túmulo. Depois um ponto
de interrogação. Esperou alguns segundos. As palavras começaram a sumir e outras surgiram:
— “Qual sua dúvida? Eu sou o senhor daqui! Controlo tudo! Eu mato! Castigo! Eu sou a lei! E decidi que
sua hora chegou.”
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Alícia olhou para os coveiros. Chamou-os. Eles fingiram que não ouviram. Continuaram trabalhando. Ela,
tomada pelo medo, com os dedos feridos, escreveu que era brincadeira de mau gosto. Iria embora. Começou a
levantar do túmulo.
Ao erguer o corpo franzino, a jovem notou que do chão saíram fumaças. Logo, suas palavras sumiram. E
aquele ser misterioso começou a escrever:
— “Nem pense em ir embora, Alicia! Vai adiantar seu fim!” “Quer ver o que eu posso fazer e vou fazer
com você? ” “Olhe para o coveiro à sua direita. Observe. ”
— Socorro! Socorro! Socor! Soco! So! Sss! ...
Os outros coveiros nada puderam fazer. Se tentassem, teriam o mesmo fim. E sabiam que Alícia seria a
próxima vítima. Lamentaram.
Alícia começou a escrever no túmulo: “Não pode ser hoje! Não tem que ser hoje! Por favor, hoje não!”
Não teve jeito. Aos poucos, Alícia começou a ser tragada pela terra. Os coveiros sem esconder a tristeza
no olhar, diante de mais uma cena macabra, apenas fizeram o sinal da cruz.
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Ladrão de Corpos
Donnefar Skedar
Faltavam apenas dois meses para completar cinco anos neste negócio de roubo de Corpos. Trabalhei
sempre para o Dr. Gustavo Giovaninni, um médico famoso por cirurgias quase milagrosas ou que nenhum
outro conseguia sucesso nos procedimentos.
Também pudera, com o tanto de corpos que roubei no cemitério para as experiências daquele homem...
Sempre gostei de contar, por isso sabia que naquela noite estaria violando a minha 579ª sepultura para abrir o
caixão de alguém e dele retirar o corpo, como se fosse uma embalagem de biscoito e eu apenas retirasse um e
fechasse o pacote devolvendo-o para seu lugar no armário.
Dr. Gustavo Giovaninni até era um sujeito generoso, além dos 5.000 reais por corpo entregue, ele também
me fornecia um quilo de cocaína pura, da qual eu utilizava um terço e multiplicava meu dinheiro fornecendo
para os traficantes locais. Mas, naquela noite tudo mudaria, aquele seria meu último cadáver, tiraria umas férias
por um bom tempo como planejado dias antes.
O caminho para meu local de trabalho era bem tranquilo seguia sempre a estrada de terra que dava ao
final do cemitério onde os portões velhos nunca estavam trancados. Naquela madrugada notei pela primeira
vez algo diferente. Durante todo o trajeto, fui guiado por uma neblina medonha que só me permitia visualizar
poucos metros à minha frente. Achei estranho tudo estar cinza e não ouvir nenhum barulho. Na noite anterior
estava em minha festa particular onde consumi mais de 10 cápsulas de Cocaína, além das Vodcas Alemãs que
consegui com um fornecedor.
Talvez fosse a ressaca que estava fazendo-me imaginar coisas. Sim, a ressaca, pois nem olhei no jornal
local quem seria o “produto” daquela noite. Pensava apenas nos 5.000 que já estavam em minha conta bancária
como o combinado com o Dr. Gustavo.
Segui tranquilamente até o novo túmulo do imenso cemitério. Localizá-lo não foi problema. Em todos os
enterros, faziam questão de colocar a tenda a fim de preservar a terra ainda fofa em caso de chuva.
Cavei o túmulo sem qualquer dificuldade, afinal aquele era meu trabalho. Logo a pá bateu no caixão e
iniciei a limpeza para retirada do cadáver. Sempre trabalho com pouca claridade, isso me ajuda a não me
apaixonar por uma defunta qualquer e praticar necrofilia com ela. Dr. Gustavo já havia me alertado que não
queria encontrar sêmen nos corpos e sempre fui um funcionário exemplar.
Por fim lá estava, era um homem. Pelo que vi na pouca luz que atingia o lugar, tinha lá seus quarenta e
poucos anos, estatura mediana e pelo cordão em seu pescoço, era rico. Sempre limpei o produto antes de inserir
em meu carro e ao ver aquele cordão de ouro, preferi limpar o cadáver ali mesmo. Rapidamente, ao tirar o
cordão de ouro, notei relógio, anéis e pulseiras, além de rico era um cara vaidoso igual a mim.... Espere...
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Peguei minha lanterna ao ver um pingente saindo de sua camisa, fiquei pasmo ao notar a semelhança
com....
Não era possível, eu sempre fui cauteloso, mas naquele momento não dei a mínima se notariam a luz da
lanterna naquela neblina. Aquilo não poderia ser real, nem com tanta cocaína rodando em meu sistema desde
a noite anterior, nem com todo aquele álcool consumido até tantas horas. Não era possível que naquele caixão
estava….
Dr. Gustavo Giovaninni.
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A Cova
Gabriel Pinheiro
“Nascer é apenas começar a morrer”
— Theophile Gautier.

Enfim... Vovó não aguentou mais. Faleceu aos 98 anos, já estava bem velhinha, enxergava muito pouco,
andava muito pouco, precisava de ajuda para tudo, se alimentar, tomar banho, fazer suas necessidades. Ficava
só na cadeirinha de balanço vendo a novela das oito, tomando seu chazinho, vestida com sua camisola e calçada
com suas pantufas. Que saudade de vovó! Morreu devido a uma pneumonia. Eu e minha ex-esposa fizemos de
tudo para salvá-la, não só bancamos o tratamento médico, compramos os remédios, mas não adiantou.
Encontro-me sentado numa cadeira de frente à cova em que ela é enterrada, ao meu lado direito meus irmãos
que eu já não via há muito tempo e ao esquerdo, minha ex-mulher que, comigo, já compartilhou perdas. Nosso
casamento era bom no início, fomos um casal feliz que já havia feito várias viagens, vivenciando alegrias e
encontrado o prazer de um relacionamento. Mas quando tentamos dar uma repaginada, tudo começou a
desmoronar. Eu fiquei mais distante, cuidando da vovó e com o tempo, todas as nossas tentativas de ter um
filho, falharam, perdemos dois, até que desistimos. No final das contas, a chegada de vovó e os abortos
espontâneos que minha esposa havia sofrido foram um presságio para o nosso fim. Eu já me desgastava no
trabalho para pagar a cuidadora que havia ficado doente e buscava alguma forma de compensar minha mulher
que ficou responsável por cuidar da vovó. Nesse meio tempo veio a pneumonia que, de fato, a levou de mim.
Olhava para o lado e via minha ex-mulher inexpressiva olhando para o caixão que descia à cova, era claro que
ela nada sentia naquele momento. Nunca havia se conformado com o fato de nosso casamento ter acabado ou
de ter que cuidar de uma senhora tão velhinha. No final do enterro, fui tomar café numa padaria perto da minha
casa. Precisava voltar e arrumar as coisas da minha ex-mulher que iria embora. No caminho de volta, depareime com uma barraquinha na calçada onde uma velhinha gordinha vendia flores. Passei na frente e observei as
rosas vermelhas. Lembrei-me do quão a vovó gostava dessas. Comprei um buquê e resolvi voltar ao cemitério
para deixá-lo sobre sua lápide. Ao chegar, cruzei o portão, estava no fim da tarde. Após passar por outros
túmulos, parei em frente ao que procurava. Mas quando cheguei, vi algo que não havia visto antes de me
aproximar. A cova estava aberta e dela eu vi uma escada. Que estranho. Resolvi descê-la devagar, não tinha
lanterna e tudo ficava cada vez mais escuro. Liguei a luz do celular e quando a escada acabou, segui caminhando
em frente até achar uma porta. Segurei em sua enferrujada maçaneta, girei e aos poucos fui abrindo. Ao entrar,
encontrei-me numa sala branca e à minha frente estavam a vovó sentada, ao seu lado, dois bebês. Meus olhos
encheram-se de lágrimas. Fui até eles. Ela estava usando seu vestido de tecido branquinho. Ao olhar bem os
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bebês, eram lindos, um menino e uma menina. Eu peguei de um por um no colo e abracei. Após colocá-los para
dormir, peguei uma cadeira no fundo da sala, sentei ao lado de vovó que me abraçou e começou a acariciar
minha cabeça, como fazia antigamente, quando eu era um menino. Naquele momento, só havia tranquilidade,
eu estava em paz e feliz.
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O Cemitério sem Saída
A Terceira Volta
Alejandro Nadie e Ricardo de Lohem
Vaguei pelo cemitério procurando por minha irmã até que vi Philipe arrastando um corpo.
Era Valdir.
Passei a seguir Philipe. Ele deve saber onde está Berenice. Ela não morreu: não pode ter morrido!
Ele caminhou pelo cemitério arrastando com dificuldade o corpo de Valdir até chegar em um lugar no
qual havia um caixão vazio aberto no chão. Philipe começou a cavar.
“Quer me ajudar, Allan?” Disse ele.
“Onde está Berenice, Philipe?” Perguntei, irritado.
Ele se virou para mim, sorriu e respondeu: “Ela está morta. Eu matei Berenice. Ela mereceu.”
“Não me interessa se ela mereceu ou não; ela era minha irmã, e você vai pagar por isso, Philipe!”
Ele jogou a pá a meus pés e disse: “Então me mate,” e começou a rir.
“Por que está rindo? Ficou louco?”
“Allan, Allan, você não sabe mesmo de nada! Ela vai voltar, e eu vou matar ela de novo. Já estou cansado
disso tudo; só queria que acabasse de uma vez. Me mate, Allan!”
Aquelas palavras sem sentido só aumentaram minha raiva. Parti para cima dele e golpeei na cabeça. Ele
caiu. Não enterrei o corpo, só joguei terra por cima até formar um monte e cobri com folhas.
Berenice morreu mesmo? Minha mente está confusa: lembro claramente de ter visto o caixão dela vazio.
Talvez Philipe estivesse mentindo. Valdir poderia me ajudar se estivesse vivo. E se estiver?
Animado por essa ideia, comecei a cavar. Logo cheguei ao caixão. Levantei a tampa, e perguntei:
“Valdir? Você está vivo?”
Ele estava. E agora ia me ajudar a encontrar minha irmã. Vamos ver se o túmulo dela está vazio.
***
Ele estava vazio, Berenice está viva! Valdir fez uma cara esquisita e disse:
“Cuidado! Allan, atrás de você!”
***
Acordei com dor de cabeça; alguém me golpeou. Valdir tinha sumido, e Berenice? Onde está?
Vaguei pelo cemitério procurando por minha irmã até que vi Philipe arrastando um corpo.
Era Valdir.
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O Cemitério sem Saída
A Quarta Volta
Alejandro Nadie e Ricardo de Lohem
“Vamos entrar? ” Disse eu, notando que Berenice hesitava. Diante de nós, o cemitério. “Allan e Valdir já
devem estar nos esperando, perto dá... Bem, você sabe. ”
“Perto da minha tumba. Eles vão morrer de susto quando souberem que estou viva.”
“Deixe tudo comigo. Eu vou na frente e conto tudo devagar pra eles, depois trago eles aqui pra te verem.”
Entramos. Logo após a entrada, um arco de passagem. Parecia muito antigo, de pedra, marcado com
símbolos. No topo, um círculo formado por uma cobra mordendo a ponta da própria cauda.
Passamos por debaixo do arco e, alguns metros depois, senti um choque. Foi como se minha mente tivesse
tido um branco. De repente, percebi que olhava para mim uma pessoa estranha, que nunca vi antes. Depois de
alguns segundos de confusão mental, finalmente reconheci aquele rosto.
Era Berenice.
“Espere aqui, ” disse eu. “Não vai demorar: logo eu estarei de volta com eles. ”
Caminhei até o túmulo de Berenice, até que vi Valdir e Allan diante do caixão aberto e vazio de minha
mulher. Apanhei uma pá e corri para Allan. Ele será o primeiro.
Voltei para onde tinha deixado minha mulher, mas lá encontrei uma pessoa estranha, que nunca vi antes.
Depois de alguns segundos de confusão mental, finalmente reconheci aquele rosto.
Era Berenice.
Ela estava chorando, desesperada. Quase tive pena dela: quase.
“Berenice?” Exclamei. “O que aconteceu, por que você está chorando, querida?”
“Philipe, eu vi um homem agredir Allan e Valdir com uma pá!”
Ela então me levou até o local, ingênua como uma criança.
***
Matar Berenice foi mais fácil do que pensei: enterrar seu corpo, mais fácil ainda. Finalmente ela estava
morta! Eu matei Berenice! Disso tenho certeza, sei que matei Berenice. Só não sei quantas vezes. Há quanto
tempo estou aqui? Minha memória vai e volta, não sei o que está acontecendo com a minha cabeça. Vejo que
um vulto se aproxima: preciso fugir, preciso sair desse cemitério agora mesmo. Corri para a saída sem olhar
para trás. Levei um susto ao ver uma pessoa estranha, que nunca vi antes, perto do arco da entrada. Depois de
alguns segundos de confusão mental, finalmente reconheci aquele rosto.
Era Berenice.
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Romance
Jana Nascimento
Suzi caminha entre corredores estreitos ladeados por canteiros mórbidos. As flores não são mais tão
belas, nem tem mais cores tão vibrantes como Suzi enxergava antes. Entre as tumbas, ainda pulsa sangue nas
veias de Suzi e seu coração dói, lamenta. É dia de visita.
O tempo está cinza; as nuvens apagaram o brilho do sol. Assim como o Dia dos Mortos apaga a chama
da alegria no rosto de quem se arrisca a andar ali, naquele solo morto.
Há anos que vem pensando em vê-lo novamente. Não o cemitério; o morto.
Memórias…. Como águas quentes que excitam o corpo de quem tem frio e o prazer queima feito fogo
na pele de quem ama, assim são as memórias de Suzi, que lamenta estar condenada apenas às imagens que se
desfazem com o abrir dos olhos.
Ela caminha perto das tumbas, tenta imaginar as histórias de “antes”. Histórias daqueles que
encontraram o fim cedo demais, quem sabe tarde demais, quem sabe antes de dizerem “eu te amo”, antes de
saberem que alguém também os amava.
Ainda que a realidade jamais pudesse mudar, ela tirou o livro da bolsa. O risco era que não funcionasse.
Mas essa era sua única ferramenta para encontrar quem ama.
Se as palavras eram mesmos mágicos, se realmente funcionassem….
Suzi aproximou-se da tumba, viu na lápide a foto do rapaz de cabelos escuros e olhos profundos e
parou para observar os detalhes. Mexia apenas os lábios lentamente; sussurrava como quem tem medo de
confessar algo sujo.
O livro começou a tremer. Depois caiu de sua mão, fechando-se violentamente no solo morto e não
voltou mais a abrir.
A espera doeu. Mas a insistência de Suzi a levava a continuar. Até que o dia passou. As pessoas haviam
deixado suas flores, suas lágrimas sobre as lápides macabras e ido embora.
Enquanto ela permanecia quieta.
Escondeu-se em um ossuário quando viu o zelador por volta das onze e meia, pois, queria estar ali
quando as palavras se cumprissem.
Suzi esperou mais um pouco e, à meia-noite em ponto, a hora mais melancólica do Dia dos Mortos,
sentiu o coração acelerar.
A mão que a tocava era macia. Suzi conhecia aquela sensação, aquele carinho, e não ia desistir dele
para viver uma vida amarga, solitária.
Virou-se e encarou aqueles olhos, agora lamacentos. Mas eram os olhos dele, seu amor.
Seu noivo voltou para amá-la. Ele atravessou a fronteira da morte e provou que o amor é mais forte.
Então, ele aproximou-se para beijá-la e seu beijo tinha gosto de morte, de terra e escuridão. Mas Suzi
só queria saber de como era quente e intenso esse beijo…. e se entregou àquele toque.
O noivo, como já conhecia o lado negro da existência pós-morte, não queria deixá-la também. Por isso,
agarrou seu pescoço com força, e, apenas com um beijo, sugou a chama que emanava do corpo vivo de sua
amada, levando a vida que ela já não tinha.
Suzi tornou-se apenas alma…. E viu seu corpo deitado perto das flores mórbidas, feliz por ter feito a
escolha certa. Estar ao lado de seu amado era a única vida que queria ter. Estar com ele por toda a eternidade,
ainda que fosse uma eternidade sombria!
Sob a fraca luz de um triste amanhecer, as almas deram as mãos. Dois corações que olharam para o
céu e o sol que nascia obscurecido pelas nuvens.
E, enfim, andaram juntos, como um casal apaixonado, naquele solo morto.
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Gozando Através da
Tortura
Leandro Nogueira
Desprezando meus instintos. Seguindo à noite, em busca de uma vítima para profaná-la.
Gozando até que ela seja pulverizada
E atingir o orgasmo por meio de tortura
Sinto uma dor tremenda na minha espinha
Sinto-me paralisado, apenas controlo minha mente
Amarrado à mesa, nu, meus órgãos genitais expostos
Olhos arrancados,
Boca amordaçada fechada, e abrindo-se para tentar gritar, um grito agonizante.
O pavor bloqueia o meu escroto como se fosse um vício
Sendo apertado com força, um sentimento de agonia, gritos silenciosos, acorrentado e obrigado, sem
saber o meu destino.
Sendo chupado, e arrastado por todo escuro e insondável cemitério, pedindo ajuda aos mortos, que
simplesmente ignoram, com seus gemidos e olhos fechados.
Destinado a ser mutilado, para que o sofrimento seja estimulado.
A pele do meu pênis é totalmente retirada com uma lâmina de barbear.
Ela começa a chupar todo meu sangue e gozando em cima do meu membro em carne viva.
Ela rasga meu pênis com seus dentes, com os dentes, mastigando, mordendo
Ela regurgita, eu estou coberto pelos meus pedaços sangrentos
Sofrendo para sobreviver, de uma forma assexuada.
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O Candidato
Faby Crystall
Um pequeno grupo de pessoas entrou no Cemitério Municipal, seguindo em direção ao túmulo aonde
um familiar querido seria enterrado naquele dia. De repente, ouve-se um discurso que saía de algum canto
daquele local:
— Conterrâneos e conterrâneas, venho aqui pedir sua atenção, a fim de que vocês ouçam minhas
propostas.
Vou reformar o hospital da cidade e criarei mais leitos. Construirei, só neste semestre, mais duas escolas,
na região periférica, para suas doces crianças poderem estudar e se preparar para um futuro melhor!
Lentamente, o grupo foi seguindo aquela voz, até que pararam em frente ao mausoléu de uma tradicional
família da cidade, que havia governado durante muito tempo.
Naquele instante, os pelos dos braços ouriçaram e um único grito de medo ecoou no cemitério. O grupo
de pessoas saiu correndo entre os túmulos, caindo e levantando-se, até que aquele nobre cavalheiro calou-se e
apenas observou a fuga do grupo, quando outra voz falou:
— Assustando as pessoas de novo, Aderbal? Você não sabe que não é mais candidato a nada, tu estás
morto homem!
O candidato, cabisbaixo, seguiu o vulto de sua esposa e recolheu-se ao seu descanso, dentro do mausoléu.
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A Cripta
Fernando Creed
Quando cheguei ao posto de saúde para atender o paciente, percebi que ele andava trêmulo de um lado
para o outro e, de olhos arregalados, balbuciava coisas sem sentido, parecendo ser só mais um estressado com
os quais estava acostumado a lidar, mas quando entramos na sala reservada não consegui fazer com que ele se
sentasse e comecei a ouvir a história de Samuel; certamente o que ouvi ele me contar de pé, com uma voz
vacilante foi uma coisa inacreditável. Se estivesse bêbado seria compreensível, mas o homem não apresentava
nenhum sinal de embriagues.
Samuel fora contratado pela prefeitura para fazer a limpeza e conservação do cemitério municipal. Sem
dúvida foi uma experiência aterrorizante vivida por ele durante aqueles quarenta minutos em que trabalhava
numa das criptas, aquele lugar era realmente assustador. Eu era um cético sobre este tipo de coisa, mas depois
que ouvi o fato comecei a duvidar se elas realmente não existiam.
O Senhor acha que estou inventando essa história? Disse Samuel com os olhos vermelhos enquanto me
contava sobre os malditos Ghouls. Eu vi quando aqueles monstrinhos invadiram a cripta escura, iluminada
apenas pela lanterna de mão a bateria. Eles surgiram de repente por um buraco no chão. O medo maior foi
quando uma dúzia deles saltou sobre os caixões e começaram a arranhar as tampas, pulando e fazendo
algazarra. Foi nessa hora, disse ele quase aos prantos, que um deles me olhou e vi aquele rosto com olhos de
fogo amarelado e a boca feroz mostrarem os dentes caninos.
Eu fiquei apavorado com aquilo! Apesar de não acreditar que aquelas coisas existiam, Samuel me
convenceu de sua história quando mostrou o seu braço mordido e arranhado. Ao terminar de contar a história,
receitei ao pobre homem alguns tranquilizantes e o afastamento do serviço por uma semana para repousar e
tratar o nervosismo em casa.
Os policiais averiguaram a cripta e encontraram o buraco de onde surgiam pegadas estranhas, Samuel foi
interrogado em sua casa e descreveu os malditos seres que havia visto dentro da cripta. Disse ele: as criaturas
eram avermelhadas, com pelos ralos sobre a pele escamosa coberta de mofo, nas cabeças deu para notar
perfeitamente que as orelhas eram pontudas e os olhos animalescos amarelados emitiam um brilho sinistro. O
mais terrível eram as bocas largas com dentes caninos que saltavam sobre os lábios grossos, caídos sobre
queixos côncavos. Em seguida Samuel foi levado de sua casa direto para o hospício e fui obrigado a lhe dar uma
dose cavalar de calmantes, pois enquanto falava, o homem tremia e gaguejava.
Uma noite dessas fui até o local investigar a cripta, certificar-me se aquelas criaturas existiam ou se
Samuel realmente perdera o juízo. O que eu encontrei lá é melhor deixar em segredo. Depois que vi aquilo
nunca mais visitei cemitérios sozinho ou ao anoitecer.
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Reencontrando a Pequena
Manuelle
Lucas Souza
É noite de sábado, Douglas está em seu quarto deitado sobre a cama, perdido em doloridas lágrimas,
lembrando-se de sua preciosa filha. Dos belos momentos felizes que viveu ao seu lado. Faz cinco anos que ela
partiu, e sua ausência trouxe um grande sofrimento para Douglas. Mas nesta noite ele está decidido a encontrála de novo.
Finalmente ele chega à casa de sua filha, um melancólico cemitério. Sim, faz cinco anos que Manuelle
faleceu. Douglas jamais superou a morte dela, e hoje ele decidiu acabar com esta maldita dor. Após pular o
muro, ele tira do bolso uma faca com a qual pretende se matar em cima do túmulo de sua filha. Neste momento,
Douglas sente o peso de uma culpa que ele não superou. De repente ele vê uma garota correndo, gritando por
socorro e segundos depois ouve o disparo de uma arma, a menina vai ao chão e ele corre apavorado até ela, era
a sua filha. Manuelle pergunta por que ele fez aquilo, Douglas a abraça e pede perdão por não ter conseguido
salvá-la, ele chora angustiado enquanto a menina desaparece de seus braços.
Algumas vozes o acusavam de ter matado a sua filha. O sofrimento o domina por completo. Chegando
ao túmulo de Manuelle, Douglas se ajoelha sobre ele. Começa a chorar intensamente, olha para o céu e pede
perdão a Deus. Consumido pelo desespero, fecha os olhos e seu coração acelera, recorda-se do dia da morte de
Manuelle, triste dia em que a sua filha foi assassinada enquanto estavam reabastecendo o veículo em um posto
de gasolina. Dois motoqueiros pararam na frente do carro e anunciaram o assalto, desesperado e sem saber o
que fazer, Douglas acelerou para tentar fugir, mas um dos ladrões atirou no veículo e a sua filha foi atingida.
Mas no final de sua lembrança algo o perturba, Douglas se vê sentado em uma das motos segurando a arma
que matou Manuelle.
Nesse momento ele entra em desespero, diz para si mesmo que não matou a sua filha e pede perdão para
ela. Depois de gritar de dor, ele corta os pulsos e deita sobre a sepultura de Manuelle, chora pelas mentiras que
criou de si mesmo, se recorda da verdade sobre a morte da menina, e se culpa por isso. Seu sangue se espalha
pelo chão e Douglas morre cheio de feridas dentro de si, e o silêncio reina novamente no local.
No dia seguinte:
Um homem chamado Túlio caminha em direção ao cemitério e chegando ao portão ele se surpreende
com seis pessoas em volta de um túmulo. E percebe que havia um corpo todo ensanguentado sobre aquele
túmulo. Reconhecendo o lugar, o homem acelera os passos para descobrir o que estava acontecendo. Quando
finalmente ele chega até o corpo, seu coração acelera de desespero. Espantado ele pergunta:
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— Meu Deus, o que houve aqui? O que aconteceu?
— Ainda não sabemos. Mas parece que foi um suicídio. Encontramos essa faca ao lado do corpo...
— Suicídio? Mas, por que ele decidiu se matar justo nesse lugar? Porque ele fez isso?
Uma mulher à sua frente, com semblante de curiosidade, pergunta para ele:
— Porque você está estranhando ele ter se matado aqui? Você conhece a pessoa que está enterrada nessa
sepultura?
— Sim, claro que conheço...
Todos olham curiosos para Túlio, e numa só voz, a maioria pergunta para ele quem era a pessoa que
estava enterrada ali. E com um tom entristecido e cheio de dor, Túlio responde:
— Ela…ela é minha filha, seu nome é Manuelle. Ela foi morta há um ano atrás em um assalto, enquanto
eu estava reabastecendo o meu carro em um posto de gasolina...
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História de morte contada
no fim da minha solidão e
início de tantas outras
solidões
Carlos Henrique Fernandes Gomes
Gosto de enterros na parte da manhã. Nos dias de sol, são especialmente maravilhosos. Tive a sorte de
morrer num dia de primavera, com passarinhos cantando, céu azul, brisa agradável. Gostei bastante, senti-me
bem naquele partir.
Já faz um ano. Desde então moro aqui.
Só que sinto solidão, sinto falta da mulher que amo.
Sentado à sombra de um ipê amarelo, carregado de flores, sinto a brisa no rosto. De olhos fechados e
sorrindo, na minha memória passam momentos de nossa vida juntos.
Ah, até sinto o toque dela...
Aí sou arrancado de meus deliciosos devaneios por um cortejo fúnebre que passa.
Muita gente. Olho, curioso.
Surpreso, reconheço algumas pessoas.
Uma alegria indecente a expandir-se descontrolada dentro de mim.
Nem me preocupo se serei reconhecido ou não; corro até aquele caixão.
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Outros Passos
Cristina Gaspar
Ouço passos, passos incertos ressoando no passadio pedregoso. O cemitério à noite, muitas vezes aviva
a imaginação, não via ninguém nas estreitas vielas marmorizadas, na parca luminosidade das estrelas, no quase
nascer do dia. Segui minha rotina sepulcral, naquele cemitério do interior. Um canto silencioso, guardador de
saudades, onde nada acontecia após fechado o seu portão, mas, entrando no estreito caminho, tornei a ouvir
os passos incertos, resolvi seguir o som e me deparei com uma cena apavorante, pernas estraçalhadas sem
corpo, numa marcha descabida, tentando entrar num pequeno mausoléu, onde eu sabia estar sepultado, um
jovem comerciante que havia morrido num acidente de carro, há alguns anos, tendo ficado com as pernas
presas às ferragens. Isso me conflitou como um choque, eu corri como um louco por entre os túmulos, com o
grito preso na garganta, nunca me recuperei do susto, ainda hoje, quando me levanto da cova, para meu passeio
da madrugada, tenho gravado na mente aquela imagem inusitada.
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O Porão
Larissa Padro
“Desci ao fundo dos ruídos do porão. Uma orgia macabra lá me esperava. Cemitério clandestino,
alcova de almas penadas. Urrei. A porta foi selada por toda eternidade” (Dario Raso)
O que mais impressionava Sofia era o fato de o marido não ouvir o que ela vinha ouvindo desde que se
mudaram para a casa recém-adquirida “— Mateus, essa noite foi a pior de todas! Parecia que a casa desabaria.
Todos esses ruídos vindos das paredes e as vozes...— “ O marido alarmado questionou “— Vozes? Está ficando
louca, Sofia, devem ser apenas sonhos— “ decidiu resolver o assunto. Não era cética como Mateus, acreditava
que alguma força estava agindo na casa e não era nada benigna. Procurou o padre da paróquia local, numa
visita ele descartou qualquer manifestação do mal e benzeu a casa assim mesmo. Então, ela recorreu a médiuns,
nada declararam encontrar ali. Sofia julgou que talvez o marido estivesse certo, estava apenas tendo pesadelos
muito reais. Passaram-se dias, os barulhos cessaram e Sofia acabou esquecendo o assunto. Numa manhã de
quarta-feira, Dia das Bruxas, ela estava regando o jardim e escutou um grito medonho, engasgado e tenebroso
ecoar do fundo da casa. Soltou o regador e disparou, sem pensar, pelas escadas até o subsolo da casa. Eles não
usavam o cômodo, sequer tinham descido ali. Quando Sofia acendeu a luz que falhava, seu coração parou por
um átimo. Havia um verdadeiro cemitério clandestino de covas rasas e expostas. No canto do porão, atrás de
móveis dos antigos moradores, jazia um cadáver em avançadíssimo estado de decomposição preso a correntes
nos pulsos. Sofia empalideceu e caiu sentada no último degrau, incrédula e trêmula. Outro grito vibrou da boca
escancarada do esqueleto acorrentado, “— Estou enlouquecendo— “, foi tudo que ela conseguiu pensar antes
que a porta do porão fosse selada por mãos cadavéricas.
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Fim de Uma Canção
Donnefar Skedar
Numa Sexta-Feira após a “zero” hora e um show foda de uma banda cover dos “Type O Negative”, fui com
a turma pular o muro do cemitério para brincarmos de esconde-esconde. Algo que nosso grupo “gótico” sempre
fez nas sextas-feiras da vida.
Naquele dia, meu irmão Dief (como era chamado no bando) finalmente apresentou sua nova
namoradinha, Tiffane (como era chamada no meio gótico). Todos estavam bêbados e drogados, a brincadeira
começou rapidamente e logo os túmulos estavam sendo violados pelo pessoal que sempre os usava para se
esconderem. Eu me enfiei em uma tumba onde jaziam dois defuntos. Com o álcool e as drogas na mente, fica
quase impossível sentir odor. E o medo para nós não existia, ainda mais naquela brincadeira.
Demorou até encontrarem o primeiro escondido e mais ainda até me encontrarem. Por fim, faltavam
apenas cinco pessoas para serem localizadas, incluindo Dief e sua namorada. O cemitério era grande, sendo o
único para as quatro cidades vizinhas.
Longos minutos de busca e na parte mais distante do cemitério ouvimos os gritos de horror de uma
garota. Logo que saímos correndo em direção aos gritos, percebemos que era Tiffane e, com certeza, meu irmão
havia pregado uma peça nela, ao menos foi o que concordamos enquanto nos aproximávamos.
Mas, os gritos não cessaram quando ela e Dief estavam em nosso campo de visão, eles estavam em um
túmulo recém-cavado e com certeza o cadáver deveria estar bem fresco. Qual seria o motivo do horror de
Tiffane?
A resposta veio assim que alcancei os dois, após passar pelo grupo.
O corpo no caixão era de uma mulher ainda jovem e bonita. Tiffane, agora soluçando, tentava falar, mas
foi meu irmão que declarou a todos que ela estava dentro daquele caixão até o momento em que acendeu a
lanterna do seu celular e olhou para o corpo.
Então descobrimos: os gritos de Tiffane não eram de medo pelo corpo da jovem mulher, mas sim porque
era a própria mãe da garota. Ela foi enterrada naquela tarde sem que a filha soubesse, uma vez que estavam
brigadas e Tiffane morando com meu irmão em algum lugar daquela cidade.
Cidade onde as brincadeiras de esconde-esconde durante as noites foram silenciadas, como o fim de uma
canção….

46

Otro Año
Patricia K. Olivera
(Participação especial, conto original em Espanhol)
Desde el silencio llega un leve murmullo que en un primer momento le recuerda a las aguas de un arroyo.
Se revuelve en el espacio vacío que contiene lo que ahora es. ¿Recuerdos?, ¿cómo podría tenerlos, si se vació de
ellos antes de llegar a donde está?
Intenta una sonrisa burlona que nunca llega a tal y se deja sumir otra vez en la nada. Pero el murmullo
va creciendo hasta volverse un eco que resuena en sus tímpanos como un alarido. Ya no puede continuar con
su letargo y, sin quererlo ni buscarlo, su espíritu eterno se ve inmerso en una cárcel. Abre los ojos y sólo se topa
con negrura y vacío, estira los brazos y el vértigo se apodera de él al no hallar nada a lo que asirse, se siente
flotar. De antemano sabe que conserva su cuerpo, esa es la prisión física a la que ha vuelto, y con extrema
lentitud lleva los dedos a lo que debería ser su rostro. Se percata de que lleva las uñas largas cuando toca con
brusquedad la blanda y fría piel de su cara. Palpa, constata que aún tiene boca, nariz y ojos. Una vez más los
gritos se hacen oír, tienen una cadencia rítmica, monótona, y lo atraen muy a su pesar. El desconcierto da paso
a la indignación y poco a poco va convirtiéndose en cólera. Esas emociones turbulentas lo hacen tomar
conciencia de quién es y dónde se halla. Ahora cae en la cuenta de lo que sucede, los ridículos juegos de niños
de esa gente se han convertido en algo más que peligrosos. Aún dudan de su existencia, pero todos los años es
invocado de la misma forma descuidada, precipitada, sembrando una ira que año a año se vuelve más
ingobernable.
Estúpidos ilusos. Ellos mismos me provocan y le dan vida a una leyenda que sólo debería ser eso. Esto es un
círculo vicioso de nunca acabar. Los mismos excesos que me atribuyen desde época inmemorial alimentan mi
existencia a través del tiempo y eso los lleva a querer saber si es verdad.
Abandona la tumba que su cuerpo mortal habita desde siempre y avanza con paso tambaleante hacía las
voces que se hacen más nítidas, al igual que las formas que lo aguardan ansiosas allá afuera, al igual que la luz
naranja del fuego que lastima sus retinas atrofiadas. En sus ojos, huecos sin fondo, destella una chispa que dura
segundos. Su boca de labios purulentos y negros ensaya una mueca hasta convertirse en una espeluznante
sonrisa, dejando entrever los pútridos dientes, demasiado grandes para ser humanos. La idea revolotea en el
cerebro muerto de Jack O'Lantern2; libertad, comienza a susurrar, y termina lanzando una estridente carcajada
que le pondría los pelos de puntas a cualquiera. Después de todo, el despertar es una escapada más de esa otra
prisión en la que el Demonio se ha empecinado en mantenerlo. Seguramente el maldito está disfrutando de la

2

Leyenda irlandesa. Calabaza tallada a mano, tiene relación con Halloween.
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situación alentando a esos ilusos para que osen despertarlo. Con una molesta claridad asoma a su memoria el
recuerdo de otros momentos como este: cuando lo invocan él acude y, por ser quien es, hace de las suyas
sembrando el terror por unos días hasta que el maligno vuelve a atraparlo, a antojo, para dejarlo inactivo por
un año más…
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Biografias
Alejandro Nadie
Alejandro Nadie nasceu em Buenos Aires, na Argentina. A data e o ano são desconhecidos, mas ele
aparenta ter uns 25-30 anos, talvez, é difícil dizer, já que ele gosta de usar chapéus de grandes abas cujas
sombras ocultam os traços de sua face. Alejo já viveu em praticamente todos os países e continentes, mas a
maior parte do seu tempo ele fica entre a Argentina e o Brasil, perambulando entre os dois países, percorrendo
as estradas com sua moto, que ele batizou de Hermes. É na solidão das estradas que ele escreve seus textos,
usando um celular. Além da escrita, Alexandro tem outra profissão, que ele se recusa a revelar qual seja. Sobre
isso, tudo que ele revela é que “essa outra profissão é, pode-se dizer, o oposto de meu lado escritor”. Sobre a
parceria literária com Ricardo de Lohem, Alejo diz: “Ele é o escritor vivo com quem mais me afinizo, por vezes
me vem à ideia que somos como duas partes de uma só pessoa”.

Ricardo de Lohem
Ricardo de Lohem Dania Pedroza nasceu em São Paulo, capital, em 18 de fevereiro de 1971. É biólogo,
formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e escritor, dedicado sobretudo à ficção especulativa.
Desde cedo Ricardo teve grande interesse em Ciência, principalmente a Biologia, e em Arte, a Literária mais
que todas. Em 2014, lançou seu primeiro romance: Kaunan, o Homem Lagarto», uma história que escapa das
convenções do gênero pela ausência de um maniqueísmo exacerbado típico desse tipo de narrativa, além de
um final muito diferente do habitual. Atualmente, entre muitos outros projetos, Ricardo se dedica a escrever
contos, que ele chama de Universos em Gotas.

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS
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Brian Agustín González
Nascido na Espanha há 25 primaveras, desde adolescente envolto em sombras e dor, encontrou na escrita
uma fuga para enfrentar o pior.

Leia mais textos do autor no link:
BLOG

Carlos Henrique Fernandes Gomes
Carlos Henrique Fernandes Gomes nasceu e morreu em São Paulo—SP e não troca seu cemitério por
nenhum outro; talvez pelo Havaí. Prometeu que seria vascaíno até morrer e não cumpriu a promessa; continua
vascaíno mesmo após a morte. É budista, é fissurado por Iron Maiden, ama a literatura de terror e está
trabalhando em seu primeiro livro de contos. Também está ressuscitando através da poesia. Poeta indecente
aparece nu em seus poemas, com os sentimentos a mostra, sem qualquer pudor. Assim foi o nosso querido
finado Carlos.

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS e CASA DOS POETAS E DA POESIA

Cláudio da Cruz
Cláudio da Cruz Francisco nasceu em Belo Horizonte em 08/06/1980. É graduado em Ciência da
Informação (Puc Minas). Trabalha com pesquisa e tratamento de imagens fotográficas. Escreve artigos, crônicas
e poesias para jornais impressos e digitais. Participou da antologia poética “Mil Poemas para Gonçalves Dias”.
Possui trabalhos inéditos na categoria conto, poesia e romance.

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS

50

Fernando Creed
Fernando Creed é o pseudônimo de um Catarinense formado em Administração de Empresas que reside
atualmente na cidade de Gravatal no Sul de Santa Catarina. É uma cidade turística, famosa por suas águas
Termais.
Fã de histórias fantásticas começou em 2015 a publicar alguns textos no site Recanto das Letras, participou
da 22ª edição do Projeto a Palavra é Arte, e da Arte do Terror Volume 3.

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS

Donnefar Skedar
Nascido na cidade de Santo André – São Paulo, Donnefar Skedar publica na internet desde 2009, criador
do selo Elemental Editoração pelo qual realiza suas publicações. Atualmente o autor possui 11 livros publicados,
dos quais 4 são coletâneas, o mesmo ainda possui diversos contos publicados em formato digital dos quais não
fazem parte das coletâneas. Seus livros estão disponíveis de forma internacional, alguns títulos receberam
traduções para os idiomas, Inglês, Espanhol, Francês e Italiano, como o livro Dirty Vampires – Revelações, que
foi lançado em quatro idiomas. Seu mais recente trabalho é o livro “Déjà-vu” publicado em 2016.

Leia mais textos do autor no link:
PÁGINA OFICIAL NO FACEBOOK
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Faby Crystall
Faby Crystall é o pseudônimo da soteropolitana Fabiane Santos, que desde pequena sempre teve amor
pelos livros!
Sempre gostou de ler, mais ainda de escrever e incentiva isso nas filhas.
Procurando um dia contos de terror, encontrou o Recanto das Letras. Começou a ler os contos e
comentar, até que um dia o amigo João Murillo (Fortaleza/CE), também escritor do RL, incentivou-a a escrever
um conto e a partir daí não parou mais. Não apenas terror!
Poesias, sentimentos e reflexões são algumas categorias que gosta bastante de escrever.
Um desejo? Que gostem das histórias que ela escreve, porque foram escritas com carinho e dedicação!

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS e PÁGINA NO FACEBOOK

K.H.A.O.S
K.H.A.O.S (também conhecido como Flávio Assumpção) trabalha como psicólogo clínico em São Paulo
e atua como escritor nas horas vagas.
Escreve desde 2013 possuindo influências de Clive Barker,Stephen King,Willian Burroughs,Philip K.
Dick,Robert Anton Wilson,Alan Moore,Michael Moorcock,Lautreamont,Sade,Hakin Bey,entre outros.

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS e BLOG
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Gabriel Pinheiro
Gabriel Pinheiro nasceu em Fortaleza no dia 07 de agosto de 1999, filho dos advogados Iolanda Pinheiro
e Paulo Sérgio (sendo ela, também escritora e ele, músico). Estudou mais de 10 anos no Colégio Batista até fazer
17 anos quando passou a cursar direito. Além de cinéfilo, fã de Stanley Kubrick, é também um dedicado leitor
e pretende estudar cinema um dia. Durante 8 anos, cursou teatro, tendo que abandonar aos 16 quando entrou
para o Ensino Médio após interpretar o Gênio na peça Aladdin. Em 2013, presenciou as manifestações que
serviram de presságio para o fim dos governos petistas no ano seguinte passou a estudar, por conta própria,
filosofia, sociologia, política e história. Em 2015, tornou-se militante comunista e professor particular de
história. Nesse mesmo ano, conheceu o site Recanto das Letras onde passou a publicar seus contos e críticas de
cinema tendo ganhado uma edição do DTRL.

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS

Cristina Gaspar
Mulher, fêmea, irmã, esposa, cunhada, inteira, íntegra, sem preconceitos, gentil, carinhosa, sensível, bem
humorada, sagaz, sem modéstia, como já deu pra perceber, adoro ler, adoro bichos, adoro águas, frias ou
quentes, paradas ou em movimento, gosto de gente criativa, honesta e trabalhadora, gente que segue em frente,
adoro as palavras chaves, por favor, obrigado, perdão, gratidão, reconhecimento, sou o que sou, goste quem
quiser, adoro cozinhar, sou fiel, sou total, sou amiga, mas, não sou perfeita, sou detalhista, como toda virginiana
que se preze, nasci em 25/08/1957, e isso é o que menos importa, minha mente é jovem e aberta, lema de Vida,
ser feliz é uma obrigação. Participo do e-livro –“Flores de Natal 2”, do poeta Miguel Carqueija, com o texto de
Natal — Natal de Harmonia.

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS
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Glau Kemp
Glau Kemp. Reside na praia de Itaipuaçu – RJ, com o marido e seus cães. Adora estar em meio a natureza
e animais. Publica de forma independente seus contos e romances na Amazon. Autora por necessidade da alma
é fascinada por mundos fantásticos e a natureza humana.

Leia mais textos do autor no link:
WATTPAD e PÁGINA OFICIAL NO FACEBOOK

Iolanda Pinheiro
Iolanda Maria Pinheiro C. Leitão, é mãe do Gabriel Pinheiro, advogada e escritora amadora. Gosta de
bichinhos e de estudar línguas. Vive com o filho e o cachorro em uma esquina barulhenta da cidade de
Fortaleza. Tem 48 anos e trabalha numa autarquia ambiental. Canta num coral, adora suco de pêssego e acha
que viajar (saindo ou não do canto) é uma excelente ideia.

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS

Jana Nascimento
Jana Nascimento nasceu e vive na cidade de Guararema, SP. Possui um canal no YouTube, Cantinho do
Horror, onde faz resenhas de livros, filmes e séries de terror. Escreve para o jornal de sua cidade em sua coluna
Além da Letra e publica contos no Wattpad.

Leia mais textos do autor no link:
WATTPAD
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João Murillo
Nascido em Fortaleza, Ceará. Passava as férias no interior tendo contato com uma cultura sertaneja
maravilhosa que o influencia sempre. Hoje, professor de literatura e gramática, dialoga com essa cultura e a
clássica.
“Escrevo quando um poema ou conto me encontra e aperreia o juízo para nascer.”

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS

Larissa Padro
Larissa Prado, 29 anos, formada em História, admiradora inveterada do gênero horror. Escrevo contos
com o intuito de apaziguar a mente inquieta. Minhas maiores influências na literatura são H.P. Lovecraft, Edgar
Allan Poe, Bram Stoker, Robert Louis Stevenson, Stephen King entre outros autores do gênero.

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS
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Lucas Souza
Meu nome é Lucas, tenho 24 anos, e moro em Bauru, interior de São Paulo.
Sempre gostei de criar histórias, desde pequeno eu carrego essa paixão comigo, o meu estilo preferido é
o suspense e drama, as inspirações para criar as histórias vem de várias situações diferentes, coisas do dia a dia,
alegrias, dores, às vezes ouvindo uma música, assistindo a um filme ou lendo um livro. Transformando as lutas
pessoais em pequenos contos, certas histórias faço em formato de quadrinhos, enquanto outras eu gosto de
escrever em poesias, que particularmente é o meu estilo de escrita preferido.
Deixarei aqui um vídeo que fiz de uma historinha simples em desenho:

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS e YOUTUBE

E. N. Andrade
O alagoano de vinte e um anos reside no interior do estado, é estudante do curso de Letras da
Universidade Estadual de Alagoas. Começou a escrever em 2009 por estar entediado e desde então não parou.
É conhecido principalmente por seu romance Um Amor Singular, mas poucos sabem que também se aventurou
pela categoria Terror no site Recanto das Letras, onde possui mais de duzentos textos publicados.

Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS e PÁGINA NO FACEBOOK

56

Patricia K. Olivera
Patricia K. Olivera (Montevidéu — Uruguai). Futura Técnica Tipográfica, estudante de Linguística e
Literatura na UDELAR. Tem colaborado em várias revistas literárias dedicadas ao gênero Terror como
"miNatura", NM (Nova Literatura Fantástica Latino-Americana) e Axxon, entre outras.

Patricia K. Olivera (Montevideo—Uruguay). Futura Técnica en Corrección de Estilo, estudiante de las
licenciaturas en Lingüística y Letras en la Udelar. Ha colaborado en varias revistas literarias dedicadas al género
como miNatura, NM (La nueva literatura fantástica hispanoamericana) y Axxón,

Leia mais textos do autor no link:
BLOG

Leandro Vidile
Leia mais textos do autor no link:
RECANTO DAS LETRAS
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