
Capítulo 1

Corvos na cozinha

O cano debaixo da pia estava vazando de novo, o que não seria algo assim tão ruim, 

se Nick não guardasse ali sua espada predileta.

Ele salvou a espada, secou o aço e, distraído, testou o corte com o polegar enquanto 

a água escoava, inundando o chão da cozinha. Assim que a colocou de lado, 

percebeu que os joelhos de sua calça jeans já estavam totalmente ensopados. 

Alan entregou a Nick sua caixa de ferramentas. 

“Pode me dar uma mãozinha aqui?”, Nick perguntou, não lá muito esperançoso. 

“Não, estou ocupado, cozinhando”, disse Alan. “É você que tem que fazer o trabalho 

pesado aqui. Eu estou mais para o tipo intelectual e sensível.”

Nick ergueu as sobrancelhas. “Ah, vai pra cozinha e me prepara uma torta, mulher!”

Ele deu uma olhada no gabinete da pia de novo. Os tubos emitiam um som 

ameaçador e borbulhante, e, ali embaixo, ficava a cachoeira mais minúscula do 

mundo. 

“Também posso ser do tipo intelectual e sensível”, Nick falou, depois de um instante. 

“Se a alternativa for me afogar embaixo da nossa pia.”

“É você quem decide: nos salvar de um túmulo aguacento ou preparar seu próprio 

jantar.”

Nesse ponto, ele foi bem convincente. Nick até poderia preparar seu próprio jantar, 



mas a verdade era que Alan se saía muito bem na função de cozinheiro, fazendo 

tudo do zero, e aquele som sibilante da comida encostando na panela quente, e de 

repente o cheiro delicioso dos vegetais sendo fritos provavam o argumento de Alan. 

Nick desferiu um olhar furioso, algo que funcionava muito com qualquer um, menos 

com o irmão. Então tirou a faca da bainha que tinha no pulso, colocando-a com 

cuidado ao lado de sua espada, enrolando as mangas da camisa e botando a mão na 

massa. 

Tirando a pia, essa casa até que era muito boa. Pequena, daquela cor de papelão 

que tinha ficado tomando chuva, e exatamente igual a qualquer outra casa que 

ainda estava de pé nas linhas militares do conjunto residencial. Ainda assim, tinha 

uma distância satisfatória entre as casas na vizinhança. Ninguém reclamava de 

estranhos ruídos à noite, o que tornava aceitáveis todos os vazamentos que 

pudessem ocorrer. 

No geral, Nick gostava de Exeter. Aquela estátua na rua principal da cidade lembrava 

uma faca, e ele estava aprendendo a mapear a cidade a partir daquele ponto. Era 

algo raro os irmãos ficarem no mesmo lugar por tempo suficiente para se 

familiarizarem com os marcos históricos e pontos de referência, mas já estavam ali 

fazia dois meses, sem nenhum sinal de perigo ainda. Ambos tinham seus empregos, 

ele estava se virando na escola, e Alan até mesmo teve tempo de arrumar uma nova 

paixonite. 

Ele lamentaria quando tivessem de partir. 

O cano soltou um longo gemido metálico, como o lamento de um antigo robô a 

ponto de cair aos pedaços, e Nick rangeu os dentes e torceu com força a chave 

inglesa. Aquilo era velho demais para ser remendado, bem... realmente consertado; 

tudo que podia fazer era dar um jeitinho nele, ao menos para que não estourasse 

até se tornar um problema do próximo inquilino, e não mais deles. 



“Um dia desses vamos acabar indo morar em St. Leonard e ficar longe de tudo isso.”

“Ah, com certeza”, disse Alan, com o tom de voz indicando uma grande possibilidade 

de que isso poderia vir a acontecer mesmo. O chili estava sendo cozido em fogo 

brando, e ele estava apoiado do lado da pia, com os braços cruzados no peito magro, 

observando enquanto Nick dava um jeito naquele vazamento. “Quando eu ganhar 

na loteria. Ou quando começarmos a vender nossos corpos às senhoras idosas e 

ricas.” 

“Que tal se começássemos a vender meu corpo a senhoras idosas e ricas agora?”, 

perguntou Nick, “Aí eu poderia largar a escola?”

“Não”, foi a resposta de Alan, acompanhada de um sorriso oblíquo, cálido como um 

segredo dito em sussurros. “Você vai ficar feliz por ter terminado a escola um dia. 

Aristóteles dizia que a educação é amarga, mas seus frutos são doces.”

Nick revirou os olhos. “Aristóteles que se exploda!”

As tábuas do assoalho rangeram no andar de cima, soltando um som abrupto e 

agudo, como galhos de árvore se quebrando. Nick olhou para cima, num movimento 

fruto de um reflexo, mas ele sabia do que se tratava: era a mãe deles, marchando 

sobre as tábuas, fazendo um de seus infelizes feitiços. Pelo som, estava apenas 

começando, e Alan ficaria lá com ela o tempo todo.

Alan deve ter notado o olhar cheio de fúria de Nick dirigido ao teto, porque, por 

algum motivo idiota, algo típico do Alan, ele esticou a mão, com a intenção óbvia de 

despentear o cabelo do irmão. Nick esquivou-se de Alan. 

Alan soltou um suspiro, e depois Nick ouviu quando ele esticou a mão para ligar o 

rádio, desistindo de mexer no cabelo do irmão. Ouviu o cliquezinho do rádio sendo 

ligado, e então veio a música, que afogava o som dos movimentos inquietos de sua 

mãe, nos quartos lá em cima. Alan foi mancando até um dos armários e começou a 



explorar o local, procurando alguma coisa, cantando baixinho. Nick mergulhou de 

volta em sua atividade debaixo da pia, deixando que o som doce da música tomasse 

conta dele, relaxando a mente, enquanto estava com as mãos na massa. O jantar 

exalava aquele cheiro típico, indicando que estava quase pronto. Talvez o tolo do 

irmão fosse se sentar e comer a comida que ele mesmo preparou antes de ir ficar 

com a mãe lá em cima, e essa poderia acabar sendo uma quinta-feira satisfatória no 

fim das contas. 

O aviso foi algo apenas momentâneo. 

O talismã que Nick usava sempre o machucava. Era uma irritação constante, uma 

âncora pendurada em seu pescoço que zunia e pungia, mas agora a dor inundava-o 

como se um choque elétrico viesse do talismã. Os ossos de pássaros entrelaçados 

em volta do talismã, numa teia de cristal e rede, moveram-se, formando um novo 

padrão. Era como se esse novo padrão estivesse sendo lentamente queimado em 

sua pele. 

“Alan”, disse ele, entredentes. 

Então a janela meio que explodiu, soltando uma rajada de pedacinhos cortantes e 

brilhantes reluzindo sob as luzes fluorescentes. Nick deixou cair a chave inglesa e 

colocou o braço na frente do rosto, como escudo, virando-se e dando uma olhada 

por baixo da manga ensopada de sua camisa, para ver se Alan já estava no chão. 

Corvos nada amigáveis entraram em revoada pela janela quebrada. 

Com suas enormes asas iridescentes, eram muitos os corvos ali na cozinha, invadida 

por suas penas e seus intensos e roucos gritos. O ar do ambiente parecia se resumir 

apenas ao vento trazido pelas batidas de suas asas, e, pelo som que emitiam, 

pareciam famintos. 

Nick foi engatinhando pelo chão até conseguir pegar sua espada, que estava com o 



punho escorregadio, em contato com suas palmas úmidas, e ele ergueu-a com uma 

das mãos e, com a outra, segurou Alan pela nuca, arrastando-o para trás de si. 

Alan levantou sua camisa e tirou sua arma do coldre. 

“Não vem me pegar não! Você é meu irmão mais novo, e isso é vergonhoso.”

“Você é alto e magricela, e isso é fácil demais”, respondeu Nick, observando com 

cuidado os pássaros, que começavam a se acomodar nas diversas superfícies da 

cozinha, com as curvas de suas asas dobradas formando corcundas em direção a 

seus ombros. E, ao que tudo indicava, os pássaros também o observaram. “Não 

consigo acreditar que você ainda esteja usando essa arma idiota.” 

“Eu gosto da minha arma”, protestou Alan. 

“Nem sempre elas funcionam!”, retorquiu Nick.

“Bem”, Alan teve de admitir, “é por isso que tenho três facas também aqui comigo.”

Os corvos estavam entre eles e a porta. Nick empunhou sua espada e girou-a no ar, 

sentindo uma onda de brutal alegria quando o golpe atingiu o alvo, abrindo um corte 

profundo. Um dos corvos caiu no chão, com o peito sangrando, e o restante 

começou a gritar e a formar uma roda em volta dos irmãos. Nick foi para o chão uma 

vez mais, rolando até a parede, com um dos braços sobre a cabeça, protegendo-a. 

Alan estava a seu lado, e Nick percebeu que ficaria mais ou menos protegido entre a 

parede e o corpo de Nick, que lhe servia como escudo. 

Eles ficaram ali, arfando, no chão, e Nick tentava pensar enquanto o sangue pulsava 

em suas têmporas. Era algo óbvio que esses pássaros estavam sob o controle de um 

demônio, e certamente havia um mago observando tudo, para garantir que tal 

demônio faria seu trabalho. 



Animais quase nunca têm os corpos possuídos por demônios, pois eles odeiam ficar 

presos em corpos com cérebros tão limitados. Nick se perguntava quantos corpos 

humanos os magos ofereceram a esse, em troca do favor.

“Você vai e pega o mago”, falou Alan, num murmúrio, “Eu cuido do demônio.”

“Eu cuido de ambos”, disse Nick, nada gentil, e tirou o irmão de seu caminho, dando 

assim ênfase ao que disse. “Você fica abaixado.”

Nick levantou-se e, por um instante, sentiu como se estivesse ao ar livre, na noite 

tempestuosa, só que, em vez de água, a tormenta era de penas. Ele teve de lançar 

seu braço para cima, para conseguir derrubar dois corvos que tinham como alvo 

direto os seus olhos. As garras afiadas de um deles cortaram linhas que ardiam em 

sua bochecha, e Nick derrubou o animal, esquecendo-se de todas as estratégias, e 

girou a espada, formando com ela um círculo brutal que atravessava tanto penas 

quanto carne. 

Dessa vez, nenhum dos corvos gritou. Mais quatro deles desceram sobre Nick, com 

suas garras afundando no braço que segurava a espada. E tanto sua roupa como sua 

pele ficaram rasgados. Quando Nick tentou se livrar deles, sua pele foi dilacerada 

ainda mais, e, quando ergueu o rosto para ver o que tentava atingir com sua espada, 

um dos pássaros voou em sua direção. O alvo de seu bico curvado eram os olhos de 

Nick. 

O idiota do Alan deu-lhe uma cotovelada pungente nas costas, empurrando-o para o 

lado. Nick recuperou seu equilíbrio, e depois girou e matou dois dos pássaros, 

fazendo com que os outros três saíssem voando e grasnando loucamente, na direção 

do teto. 

Na hora em que Nick virou as costas para o irmão, Alan já estava avançando, e Nick 

viu que ele tinha o líder na mira. Foi até o lado de Alan, com sua espada já em 

prontidão, caso o revólver não funcionasse. Alan apertou os olhos para enxergar 



melhor, por trás das lentos de seus óculos. Mirou e, literalmente, mandou bala. 

Alan não errou o alvo. A essa distancia, o demônio não tinha chance. 

O corpo do corvo veio abaixo, e o demônio que o estivera possuindo subiu pelo teto; 

seu corpo, um vapor expansivo negro e sem substância, erguendo-se como fumaça 

cintilante. 

Agora que os pássaros não estavam tentando arrancar os olhos de Nick com as 

garras, era muito fácil discernir a ilusão. Nick era bom em detectar magia. Ele tentara 

uma vez explicar a Alan que as ilusões eram bem mais nítidas, mais reais do que o 

próprio mundo real, parecendo mais verdadeiras do que deveriam ser, porém, Alan 

nunca conseguira vê-las. 

Agora havia um pássaro que não rodava em círculos, desesperado como os outros, 

mas estava voando na direção da janela quebrada. 

Nick apontou para ele: “Ali!” 

Alan deu mais um tiro, e, dessa vez, onde antes havia um pássaro, agora um homem 

caía. 

Quando o corpo caiu no chão, a porta que dá para o corredor abriu-se com tudo e a 

mãe deles ficou lá parada, com seus amuletos de magos reluzindo de poder, os 

cabelos caindo como se fossem sombras sobre sua face.

Como Alan estava verificando o pulso do homem, foi Nick quem olhou para a mãe e 

informou: “Já cuidamos dele. Não precisamos de você.”

Sua mãe ficou parada no corredor escuro, observando-o com os olhos pálidos, ate 

que, por fim, disse: “Não vim por sua causa.”



Ela fechou a porta e Nick ouviu seus passos enquanto subia lentamente as escadas. 

Os dois irmãos olharam em volta, um pouco ofegantes, para ver se por acaso havia 

mais surpresas por vir. Porém, depois de cinco minutos, nada mais acontecera. Nick 

deixou a ponta de sua espada cair e tocar o chão. 

O ataque acabara. O saldo era de uns quinze corvos confusos, um mago morto no 

chão da cozinha e o som dos passos da mãe deles desaparecendo ao longe. 

Enquanto Alan salvava o jantar, Nick apoiou-se no balcão da cozinha e tentou ficar 

longe do caminho dos pássaros. Eles poderiam até não estar mais sob a influência de 

um demônio, mas ainda eram animais com grandes bicos e garras infernalmente 

terríveis, além do que Nick nunca tinha sido muito mesmo muito chegado em 

animais. Os animais sabiam disso. Certa vez, Alan teve um gato, e ele teve de dar o 

bichinho para alguém depois que o felino mordeu Nick algumas vezes. 

Eles nem tinham que discutir o assunto: aquilo significava que tinham de se mudar 

dali. Ótimo. Nick havia acabado de arrumar as prateleiras dos livros de Alan bem do 

jeito que ele gostava. 

Os cortes em sua bochecha e em seu braço ardiam. Nick passou os dedos pela 

laceração em sua bochecha e tentou imaginar o quão profunda seria. 

“Não põe a mão nisso!”, disse Alan, dando um tapa na mão de Nick, para que ele a 

tirasse da ferida, sem nem olhar para ele. “Vai infeccionar. O jantar está pronto, eu 

acho. Vamos fazer uns curativos em você e depois podemos comer. Limpamos isso 

aqui depois.”

Nick viu o estremecimento de Alan. O ar que entrava ali da noite era frio. Ao menos 

alguns dos pássaros notaram o enorme espaço onde costumava ficar uma janela. 

Alguns já haviam partido. 



Sua bochecha doía, e ele estava faminto. Nick passou o dedo em seu talismã e 

contraiu a testa, com o desprazer estampado em seu rosto.

“Dá um pulinho aí!”, disse Alan, varrendo o vidro quebrado, tirando aquilo do 

caminho, com a manga da camisa puxada para baixo, por cima da mão. Graças a 

Deus a caçarola com o jantar deles estava tampada. 

Nick revirou os olhos e deslizou para cima do balcão, sentando-se nele. Alan pegou o 

kit de primeiros-socorros, levantou o queixo de Nick e começou a colocar o 

antisséptico cuidadosamente nas feridas. Alan sempre tentava ser muito gentil, o 

que tornava tudo pior. Nick cerrou os dentes. 

“Estou machucando você?”, perguntou Alan.

“Não,” respondeu Nick. “Isso foi obra daqueles pássaros idiotas.”

“Na verdade, eles são muito inteligentes”, disse Alan ao irmão, como se achasse que 

Nick realmente se importava com isso. Ele entortou os olhos para enxergar melhor, e 

apertou as bordas da ferida, unindo-as. Então começou a cuidar do braço de Nick. 

“Se pegá-los bem novinhos, eles podem até aprender a falar.”

“Não vejo o que tem demais nisso aí”, disse Nick. “Eu sei falar.”

Alan deu um empurrãozinho nele, de leve; parecia ainda não ter se dado conta de 

que os ombros de Nick eram duas vezes mais largos que os dele, e Alan teria que se 

esforçar muito para conseguir machucar o irmão. “Bem, peguei você bem novinho 

também. Seja lá como for, acho que com o corvo teria sido mais fácil...”

Ruídos lá fora.

Nick tampou a boca de Alan com sua mão, cortando toda aquela baboseira carinhosa 

e sem sentido, e desceu, deslizando do balcão da cozinha. Ele empurrou Alan para o 



lado, colocou um dos dedos nos lábios, e curvou-se para pegar sua espada em um 

movimento ultrarrápido.

Em seguida, caminhou silenciosamente até a porta na parte atrás da casa. Alan não 

conseguiria acompanhá-lo; ele não era muito bom em andar sorrateiramente, por 

causa de sua perna, mas Nick deu uma olhadinha para trás antes de empurrar a 

porta delicadamente com a ponta de sua espada. Alan havia sacado sua arma. 

A porta abriu-se com tudo, e houve um movimento impetuoso em meio à escuridão. 

Nick foi com tudo para a frente. 

“Não a machuque!”, falou uma voz de garoto, mais parecendo um uivo, e Nick se 

conteve assim que Alan ligou um interruptor e a luz banhou o pequeno jardim. 

Nick não mexia a espada, mas estava pronto para colocá-la em ação, com a ponta 

encostada na garganta de uma garota. 

Era bem óbvio que ela e o amigo tinham ficado escondidos debaixo da janela da 

cozinha deles. Era muito provável que tivessem presenciado tudo o que se passou 

ali. 

Pode-se dizer, em favor dela, que a garota não recuou, não se afastou da lâmina. 

Nem mesmo demonstrou um pingo de medo. Apenas olhou para Nick, com olhos 

negros, grandes e calmos na luz repentina, e ele percebeu como a garota 

provavelmente vira tudo aquilo e o que parecia: a moldura da janela, na qual 

restaram apenas as bordas de vidro dentadas, a rápida revoada de corvos, 

atravessando o ar à volta deles, o corpo morto no chão. O garoto com a ponta da 

espada em sua garganta. 

Tudo que ela fez foi engolir em seco, lentamente, com a lâmina encostada na 

garganta, e depois falou: “Ouvi dizer que aqui seria o lugar aonde a gente deveria ir 

caso tivesse um problema que fosse... incomum.”



Ela parecia familiar.

“É óbvio que isso não é verdade”, disse o garoto parado, da altura do ombro dela, 

dando um passo nervoso para trás e depois voltando para perto da garota. 

“Obviamente este é o lugar aonde a gente vem se quiser acabar sendo morto por 

lunáticos. Ahm... sentimos muito por termos incomodado vocês! Por acaso 

poderíamos simplesmente ir embora?”

Havia algo muitíssimo mais familiar ainda na voz suave dele, mas que oscilava em 

pontos cruciais em que deveria ser mais vívida e mais enérgica. O garoto estava ali 

parado, em pé, na sombra da garota, mas a luz banhava seu brinco.

Nick reconheceu aquilo antes até do rosto preocupado do garoto de cabelos loiros 

espetados que a escuridão havia transformado em uma coroa pálida.

“Espere”, disse Nick.

“Ta-á ce-erto. Por acaso poderíamos só cair fora com um machucadinho superficial?”

Nick mudou de posição para poder olhar para Alan, e viu a garota abraçar a si 

mesma e o garoto agarrar o ombro dela, com os dedos ficando brancos. Alan estava 

parado na porta, com a arma na mão. 

“Eu conheço essa cara”, disse Nick. “Ele é inofensivo.” 

“Certeza?”, quis saber Alan, tentando enxergar melhor, apertando os olhos atrás das 

lentes de seus óculos. 

“Certeza”, afirmou Nick. “James Crawford. Acredite em mim, se ele fosse um mago, 

seria capaz se defender na escola. É inofensivo. Inútil.”



“Ele não...”, começou a dizer a garota, em fúria.

“Não vamos discutir com a pessoa louca segurando essa imensa espada!”, disse 

James Crawford. “E... você disse escola?” Ele deu uns passos para longe da garota, 

de modo que pudesse ver Nick melhor. “Ah, meu Deus! Nick Ryves.”

Nick ainda não havia abaixado sua espada. Estava um pouco intrigado com o fato de 

que a garota não havia se movido também. Ainda olhava para cima, para ele, ainda 

determinadamente calma. 

Ele a reconhecera agora. Era a mina esquisita do ano seguinte ao dele na escola, 

aquela que tingia o cabelo de cor de rosa e sempre usava um monte de pentagramas 

e cristais. Agorinha mesmo ela estava usando também gigantescos brincos de 

candelabros e uma camiseta de um rosa que chegava a ser violento de tão 

escandaloso, na qual estava escrito ‘OOO RRROOOMMMAAANNNCCCEEE EEENNNTTTRRREEE RRROOOMMMEEEUUU EEE JJJUUULLLIIIEEETTTAAA NNNÃÃÃOOO

TTTEEERRRIIIAAA DDDUUURRRAAADDDOOO MMMUUUIIITTTOOO MMMEEESSSMMMOOO... ... ... ’.” 

Nick evitava pessoas como ela. Evitava qualquer um que es esforçasse demais para 

ser notado. Essa havia sido uma das primeiras lições do pai deles: Tente agir como 

todo o resto das pessoas. Os magos hão de encontrá-lo, se você não conseguir se 

mesclar e passar despercebido. 

“Você o conhece?”, ela perguntou a James.

“Bem, conheço”, admitiu James. “Ele fica com uma galerinha bem das bravas na 

escola, o Seb McFarlane e aquele bando dele, mas eles são o tipo de galera da 

pesada que fica fumando lá atrás daquele lugar onde as pessoas guardam as 

bicicletas. Isso é diferente, teve tiros. Minha vida estava a ponto de passar como um 

filme rápido na frente dos meus olhos, mas optei por tampá-los e tremer de horror 

em vez de ver esse filme. Acho que deveríamos simplesmente ir embora.”

“Eu não vou a lugar nenhum”, disse a garota. “Vi aquele pássaro se transformar num 



homem! Você viu também, Jamie. Tem que ter visto.”

“Eu não sei o que vi. Pode ter sido uma alucinação. Cheirar cola faz com que a gente 

tenha alucinações assim.”

“Você nunca cheirou cola!”

“Eu cheirei cola sim”, disse Jamie, depois de um tempinho. “Na aula de educação 

artística.”

Nick estava a ponto de dizer a eles exatamente o que achava das baboseiras que 

falavam, e em perfeitos detalhes o que faria com eles se não fossem embora 

imediatamente e nunca abrissem a boca para soltar nenhuma palavra que fosse do 

que tinham presenciado, quando Alan saiu da entrada da casa, na direção do local 

iluminado.

“Mae?”, ele falou, o que saiu mais como exclamação do que pergunta, dizendo 

depois, bem rápido: “Nick, abaixa essa espada!”

Mae disse: “Cara da Livraria?”

Nick olhou para ela, inclinando a cabeça e lembrando-se dos discursos de Alan sobre 

ela, discursos sonhadores, marcados pelo desejo não saciado, sobre aquela garota 

de cabelo cor de rosa que gostava da Geração Beat1. Ele juntou dois mais dois e 

chegou à conclusão de que essa situação como um todo era ridícula. 

Então ela era a mais recente paixonite do Alan! 

                                                       

1 O termo Geração Beat refere-se a um grupo de escritores americanos proeminentes na década de 
1950, assim como o fenômeno cultural sobre o qual tanto escreveram quanto inspiraram. A Geração 
Beat foi, posteriormente chamada de ‘beatnik’, mas muitos consideram esse um termo pejorativo. 
Os elementos centrais da cultura ‘Beat’ são a rejeição do materialismo, experimentos com uso de 
drogas e formas alternativas de sexualidade, além do interesse em religiões orientais. Os membros 
da Geração Beat logo ganharam uma reputação de hedonistas boêmios que celebravam o não 
conformismo e a criatividade espontânea. 



Lentamente, Nick retirou a espada da garganta da garota, abaixando-a até que a 

ponta quase tocasse o chão, mas não deixou que encostasse, na verdade, 

mantendo-a em prontidão, apenas por cautela. Desviou o olhar de Mae, seguindo o 

movimento da lâmina em direção ao solo.

“Como quiser”, disse ele, baixinho. Jamie estava encarando Alan. “Você me ajudou a 

achar o livro O Apanhador no Campo de Centeio 2 hoje mesmo e agora atira nas 

pessoas?” 

“Ele só atirou em uma pessoa”, comentou Nick. “Mas a noite é uma criança.”

Alan olhou para Nick com ar de reprovação, e depois virou-se de novo para Jamie e 

começou a formar aquele sorriso lento dele. Havia enfiado a arma debaixo de sua 

camisa social, junto com seu talismã, e todos os traços do garoto que atirava para 

matar e nunca errava o alvo sumiram.

O sorriso aumentava um pouquinho de cada vez, para os lados, sedutor, e doce, 

persuadindo Jamie a sorrir também. O sorriso que Jamie soltou, antes de Alan 

terminar de formar o seu, era tímido e algo assim, meio torto.

“Perdoe meu irmão, ele não tem modos.”

“Eu sobrevivo graças à minha boa aparência”, disse Nick. 

“Sei que tudo isso é bem estranho”, continuou Alan, “mas vocês vieram até aqui por 

algum motivo, certo?”

“Viemos até aqui porque... algo realmente estranho vem acontecendo com o Jamie”, 
                                                       

2 “O Apanhador no Campo de Centeio” é um romance de 1951, de J. D. Sallinger, publicado 
originalmente tendo um púbico adulto como alvo, acabou se tornando popular entre leitores 
adolescentes pelos temas da obra: confusão típica da adolescência, angústia, sexualidade, alienação 
e rebeldia. 



disse Mae, esforçando-se para falar, e refletindo tal esforço em seu tom de voz. 

“Mas eu esperava encontrar alguém que pudesse nos ajudar de verdade com uma 

parada de ocultismo aí, e não um cara que trabalha na minha livraria e um valentão 

da escola mais novo que eu. Não esperava me deparar com um pássaro se 

transformando num homem, nem armas, nem colares esquisitos. Eu não sei que 

diabos está acontecendo!”

“Se está tão decepcionada assim”, disse Nick, “cai fora. Estamos ocupados.”

A noite estava ficando cada vez mais fria, e o mesmo estava acontecendo com o 

jantar de Nick, e ele teve de cobrir a janela com placas de madeira e ligar para a 

oficina para avisar os caras lá que largaria o emprego. Não importava pra ele o que 

aquelas pessoas queriam, nem o que ia acontecer com os dois, nem mesmo por que 

diabos alguém usaria a palavra ocultismo quando não tinha de fazê-lo. 

Ele só desejava que fossem embora. 

“Não, não”, disse Alan, sem hesitar. “Eu sei que tudo isso deve parecer estranho, 

mas podemos ajudá-los. Queremos ajudar vocês.”

Nick sentiu-se na obrigação de corrigir esse equívoco. “Eu não quero não. E já 

conversamos sobre isso, Alan. Você não acha que já tem muita coisa acontecendo 

com a gente sem que a gente precise abrir uma instituição de caridade para pessoas 

que acham que precisam de ajuda”, e aí ele curvou o lábio para falar, “oculta?” 

“Nosso pai gostaria que ajudássemos as pessoas”, disse Alan a Nick, e depois se 

dirigiu aos outros dois. “Escuta, por favor, entrem. Posso explicar tudo.”

Eles não rirem da cara dele era uma prova do poder de persuasão de Alan. Era uma 

prova dos poderes de Alan de parecer não assustador o fato de que poderia lidar 

com aquela situação com a porta da cozinha destruída aberta, com o cadáver no 

chão. Ele despenteou com as mãos seus cabelos vermelhos e deu uns passos para 



trás, voltando à cozinha. Deixou que vissem que mancava: usava aquilo, da mesma 

forma como usava tudo. 

Era visível que Mae e Jamie estavam relaxados. 

Nick desistiu, balançando a cabeça e seguindo o irmão para dentro de casa. Mae 

alinhou resolutamente os ombros, e cruzou o limiar, adentrando o lar deles. Nick 

estava em pé na entrada e deu um passo para trás, nada além de mais ou menos 

uma polegada, de forma que ela teve de passar por ali, encostando nele. A garota 

parecia irritada e desconfortável por ter que fazer isso, e ele deu um sorriso irônico 

para ela. Viu-a hesitar, como se estivesse a ponto de se virar e sair correndo, mas 

Alan ficou parado na frente dela, com um ar honesto e convidativo. 

Ela parou, esticou a mão e deu um tapinha no talismã encostado no peito de Nick. 

“O que é isso?”, perguntou, com a voz um pouco mais suave. 

“É um talismã”, respondeu Alan, cheio de gentileza. “Ele avisa quando alguém está 

usando magia por perto, e protege o meu irmão de feitiços menores.”

“Protege o seu irmão”, repetiu Mae. “Então você está falando de magia negra, é 

isso? Do tipo que prejudica, machuca as pessoas... que causa problemas.”

Nick deu risada, olhando para o vidro quebrado e as penas negras em volta deles. 

“Não existe magia de nenhum outro tipo.”

“A sensação que eu tenho é de que essa vai uma explicação daquelas”, comentou 

Mae, e entrou na cozinha, indo até o Alan.

Jamie ainda estava com os olhos arregalados e era um poço de dúvidas, não sabia se 

deveria entrar ali ou não, mas acabou entrando bem rápido em casa, logo depois de 

Mae. 



Nick fechou a porta e pegou-se imaginando o que havia levado essa dupla até a casa 

deles. Precisavam estar mesmo desesperados para irem atrás deles dois. 


