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Quando Elena contava a alguém que era uma caça-vampiros, a 

reação inicial era... bem, a pessoa respirava fundo e soltava a fatídica 

pergunta: “Você sai por aí enfiando estacas afiadas nos corações 

malignos e pútridos deles?”  

Ok. Talvez as palavras mudassem, mas o que ela sentia era 

praticamente imutável. A cada vez que ouvia isso, sentia um forte 

desejo de seguir os rastros do idiota contador de histórias do século XV – 

o primeiro a inventar e disseminar essa lenda – e exterminar o infeliz. É 

claro que os vampiros já haviam cuidado disso. Muito provavelmente. 

Depois que os primeiros e poucos deles acabaram indo parar no buraco 

que na época passava por ambulatório.  

Ela não costumava enfiar estaca nenhuma nos vampiros. 

Rastreava, caçava e devolvia os fugitivos a seus mestres: os anjos. Havia 

quem chamasse pessoas como ela de ‘caçadores de recompensas’, mas, 

segundo seu cartão de identificação da Guilda1, Elena tinha “Licença 

para Caçar Vampiros & Outros Seres Diversos”, o que fazia dela uma 

caça-vampiros com os benefícios inerentes à profissão. Recebia até 

mesmo adicional de periculosidade. Pagamento este que era muito bem-

                                                

1 O uso do termo guild (guilda) data da Idade Média, referindo-se a uma associação ou 
corporação (medieval) de artesãos ou de mercadores, frequentemente com um poder 
considerável, e licenciadas pelo governo, com certos privilégios e certas autoridades 
também. De modo mais geral, refere-se a uma associação de pessoas unidas em busca 
de um objetivo em comum. Porém, há relatos de que as primeiras guildas tenham 
surgido na Índia, cerca de quase quatro mil anos A.C.  
  

 



vindo. Afinal, algo tinha de compensar pela possibilidade de ter a 

jugular totalmente rasgada pelos vampiros que caçava.  

Ainda assim, Elena decidiu que precisava de um aumento depois 

que o músculo de sua panturrilha começou a dar sinais de protesto. 

Durante as últimas duas horas, ela ficara confinada no canto de um beco 

do Bronx. Uma loira alta demais, com seus cabelos claríssimos, quase 

brancos, e olhos prateados. Seus cabelos era mesmo um problema. 

Segundo seu – às vezes – amigo Ransom2, ela bem que poderia também 

usar uma plaquinha anunciando sua presença. Já que as tinturas não 

duravam em seus cabelos por mais de dois minutos, Elena tinha uma 

grande coleção de gorros de lã.  

Ela estava tentada a puxar o gorrinho que usava no momento 

para cobrir a altura de seu nariz, mas sentia que isso apenas 

intensificaria a atmosfera malcheirosa desse lugar da cidade de Nova 

York. Um local úmido e que fedia a maconha. O que a levou a pensar no 

quanto seria bom ter aqueles protetores de nariz...  

Elena ouviu uma espécie de farfalhar atrás de si.  

E então se virou... e deu de cara com um gato que se aproximava a 

passos furtivos. Nos olhos dele, o reflexo prateado na escuridão. 

Satisfeita de que o gato era mesmo o que parecia ser, voltou sua atenção 

para a calçada e se perguntou se os seus olhos tinham o mesmo brilho 

                                                

2 Ransom, o nome do amigo de Elena, quer dizer “resgate”, em inglês. Seja a 

quantia paga para o resgate de um prisioneiro, ou a ação de resgatar alguém que esteja 

sendo mantido como tal pagando um valor por sua libertação. É, no mínimo, curiosa a 

escolha dele nome justamente para o melhor amigo de Elena.  



monstruoso que acabara de ver nos daquele animal. Que bom que ela 

havia herdado a pele de sua avó marroquina, num tom escuro de 

dourado, ou pareceria um fantasma ambulante.  

“Que inferno! Onde está você?”, ela murmurou, esticando a mão 

para esfregar a panturrilha. Esse vamp a tinha levado a uma 

perseguição prazerosa – através dos caminhos trilhados por sua própria 

estupidez. Ele não sabia o que estava fazendo, o que tornava difícil 

adivinhar o que ele faria em seguida.  

Certa vez, Ransom perguntara a Elena se não a incomodava caçar 

vampiros indefesos e arrastar os infelizes de volta a uma vida de 

escravidão, rindo histericamente. Não, caçar os vampiros e devolvê-los 

a seus mestres era algo que não a incomodava. Assim como não 

incomodava ao próprio Ransom. Os vamps escolheram essa escravidão – 

um século de escravidão – no instante em que suplicaram que um anjo 

os Transformassem em quase-imortais. Se tivessem continuado 

humanos, teriam ido para seus túmulos em paz, e assim não estariam 

atados por um contrato assinado com sangue. E embora os anjos 

realmente se aproveitassem de suas posições, contrato é contrato e 

como tal deve ser honrado.  

Um clarão de luz na rua. 

Na mosca! 

Lá estava o alvo, devorando seu charuto, falando ao celular e se 

gabando de como foi Transformado, que era um homem de verdade 

agora, e nenhum anjinho de merda iria lhe dizer o que fazer. Até mesmo 

com aquela distância de quase um metro entre os dois, ela podia sentir o 



cheiro do suor do vampiro se acumulando debaixo de suas axilas. O 

vampirismo ainda não estava em um nível avançado o suficiente para 

derreter aquela gordura que ele vestia como se fosse um casaco extra, e 

ele estava achando que poderia se safar de ter que cumprir um contrato 

com um anjo?  

Idiota! 

Caminhando na direção dele, ela tirou seu gorro de lã e enfiou-o 

dentro do bolso traseiro de sua calça. Seus cabelos caíram em volta de 

seus ombros como se fossem uma nuvem macia, singular e brilhante. 

Não podia se arriscar. Não nessa noite. Ela podia até ser bem conhecida 

pelo pessoal dali, mas esse vampiro tinha um sotaque australiano 

inconfundível. Recém chegado de Sydney. E seu mestre o queria de 

volta lá. Imediatamente.  

“Tem fogo?” 

O vampiro deu um pulo e deixou até cair o celular. Elena mal 

conseguiu não revirar os olhos. A transformação dele nem mesmo 

estava completa. Os caninos que ele mostrou de relance, quando ficou 

surpreso com a presença dela, não passavam de dentinhos de bebê. Não 

era de se admirar que seu mestre estivesse puto da vida. O cabeça oca 

deve ter fugido depois de pouco mais de um ano de serviço.  

“Me desculpa”, ele disse, com um sorriso, enquanto pegava o 

telefone do chão e aproveitava para medi-la de cima até embaixo. Uma 

mulher, sozinha, com aqueles cabelos loiros de prostituta, vestindo 

jeans de couro preto e uma blusinha de manga comprida justíssima, 

também negra, sem nenhuma arma à vista.  



Por ser um neófito idiota, o vampiro relaxou assim que a viu. 

“Tenho sim, doçura”, respondeu ele, pondo a mão no bolso para pegar o 

isqueiro.  

Foi nesse momento em que Elena inclinou o corpo para a frente, 

com uma das mãos tirando algo das costas, algo que estava oculto 

embaixo de sua blusa. “Tsc-tsc. O Sr. Ebose está muito decepcionado 

com você.” Ela pegou o colar – ou seria melhor dizer ‘coleira’? – e 

colocou-o em volta do pescoço dele antes mesmo que ele pudesse 

processar o significado da censura que ela acabara de dizer, com sua voz 

rouca. Os olhos do vampiro ficaram arregalados e vermelhos, mas ele 

não gritou... pelo contrário, ficou ali, parado, em silêncio. O colar usado 

por um caçador (ou caçadora) tem o dom de paralisar um homem. O 

medo era algo vivo no rosto dele. 

Ela teria sentido pena se não soubesse que ele havia dilacerado 

quatro gargantas humanas durante sua fuga. O que não era nada 

aceitável. Os anjos protegiam suas crias, mas mesmo eles tinham 

limites. O Sr. Ebrose havia autorizado o uso de toda e qualquer força 

necessária.  

Agora ela havia deixado transparecer seu objetivo... deixou que o 

vampiro notasse que estava disposta a feri-lo. E o rosto dele perdeu os 

últimos resquícios de cor que tinha conseguido manter. Elena sorriu e 

disse: “Siga-me.”  

Ele foi atrás dela, trotando como se fosse um animalzinho, um 

cachorrinho obediente. Cara, como ela adorava esses colares! Sara, sua 

melhor amiga, gostava de atirar nos alvos com aquelas flechas incríveis, 



em cujas pontas estavam inseridos os mesmos chips de controle que 

tornavam os colares tão eficientes. No instante em que a ponta da flecha 

encostava na pele, o chip, aparentemente, emitia algum tipo de campo 

eletromagnético que fazia com que os processos neurais de um vampiro 

entrassem em um curto-circuito temporário, deixando o alvo aberto a 

sugestões. Elena não tinha conhecimento sobre a ciência por trás disso 

tudo, mas conhecia os limites e as vantagens de usar esse método de 

captura.  

É, ela realmente tinha de chegar mais perto de seus alvos do que 

Sara, mas, por outro lado, não tinha como errar o alvo e atingir por 

engano alguém inocente que estava simplesmente passando por seu 

caminho. O que aconteceu com Sara uma vez. E o acordo em juízo havia-

lhe custado meio ano de salário.  

Curvando os lábios ao pensar no quão enfurecida a amiga ficou 

por ter errado o tiro, Elena abriu a porta do lado do passageiro de seu 

carro que ela havia estacionado ali perto. “Pra dentro!” 

O vamp, praticamente um bebê, entrou no carro com dificuldade, 

por causa de sua pança.  

Certificando-se de que ele estava com o cinto de segurança 

devidamente preso, ela ligou para o chefe de segurança do Sr. Ebose. 

“Estou com ele aqui.”  

A voz do outro lado da linha passou-lhe instruções para que 

entregasse o pacote em um aeroporto particular.  

Nada surpresa com o local escolhido, desligou o telefone e 

começou a dirigir. Em silêncio. Seria um tanto quanto sem sentido 



tentar puxar conversa, já que o vamp perdeu a capacidade de fala no 

momento em que o colar foi colocado. O mutismo era um efeito colateral 

da camisa de força neural criada pela coleira. Antes de surgirem os 

dispositivos com chips embutidos, a caça aos vampiros era meio que 

uma opção suicida de carreira, visto que até mesmo os mais vamps mais 

novinhos podiam fazer picadinho de um ser humano. É claro que, 

segundo as pesquisas mais recentes, os caçadores de vampiros não 

eram exatamente humanos, mas estavam próximos o bastante disso.  

Ao chegar ao aeroporto, Elena passou pelos seguranças e foi 

conduzida à pista de pouso. A equipe encarregada de escoltar o vampiro 

de volta a Sydney estava esperando-os ao lado de um jatinho particular 

elegante e reluzente. Elena pegou o vampiro que havia capturado e 

entregou-o. Logo em seguida, sinalizaram com a cabeça para que ela 

entrasse no jato. A caça-vampiros tinha que descarregar o pacote 

pessoalmente, já que eles não tinham autorização para lidar com ele 

nesse momento. É claro que o Sr. Ebose tinha bons advogados. Ele não 

se arriscaria a ser acusado de nada pela Agência Protetora dos 

Vampiros.  

Não que a APV tenha algum dia conseguido fazer com que 

alegadas crueldades contra os vampiros realmente resultassem em 

alguma condenação ou algo do gênero. Tudo que os anjos precisavam 

fazer era mostrar algumas fotos de humanos com suas gargantas 

cruelmente rasgadas e o júri estaria disposto não apenas a considerá-los 

inocentes, como também dar-lhes uma medalha no processo.  

Elena subiu os degraus até o interior do jatinho, escoltando o 



vampiro até uma grande jaula de madeira que havia atrás do lugar do 

passageiro. “Entra aí!”  

Obediente, ele entrou onde Elena mandou e depois se virou para 

ficarem frente a frente, com o terror escorrendo como uma onda de suor 

que já atravessava sua camisa.  

“Sinto muito, camarada. Mas você matou três mulheres e um 

velhinho. Isso faz com que a balança da misericórdia penda para a 

direção errada.” Batendo a porta depois que ele entrou, trancou-a com 

um cadeado. O colar iria junto com o vampiro até Sydney, de onde seria 

devolvido diretamente para a Guilda, segundo o protocolo referente a 

todos os dispositivos com chip. “Pessoal, ele já está pronto para seguir 

viagem.”  

O guarda-chefe –os quatro a tinham acompanhado até lá dentro – 

olhou para ela de cima até embaixo com seus aterradores olhos de um 

azul turquesa meio desbotado. “Sem nenhum dano físico... 

Impressionante!” Ele entregou um envelope a Elena. “A transferência 

foi feita para sua conta da Guilda, conforme o combinado.”  

Elena deu uma olhada no comprovante. E ergueu as sobrancelhas 

ao notar o valor. “O Sr. Ebose foi generoso!” 

“Um bônus pela captura rápida e sem danos físicos ao alvo. O Sr. 

Ebose tem planos para ele. O velho Jerry era seu secretário predileto.”  

Elena estremeceu. O problema em ser basicamente imortal era 

que você poderia ser submetido a uma diversidade de coisas e ainda 

assim não morreria. Uma vez ela viu um vampiro cujos membros – 

todos, um por um – foram amputados... sem anestesia! Quando o 



esquadrão de libertação da Guilda o livrou das garras do grupo de 

extremistas intolerantes que o haviam raptado, ele já estava bem longe 

de conseguir raciocinar ou dizer algo com coerência. No entanto, 

fizeram um vídeo. Foi assim que ficaram sabendo que o homem 

torturado permaneceu consciente o tempo todo. Ela podia apostar que 

os anjos não mostravam o tal vídeo aos candidatos a vampiro, que 

chegavam em hordas, na esperança de serem Transformados.  

Mas, pensando bem, talvez eles mostrassem.  

Os anjos só criavam cerca de mil vamps por ano por meio da 

Transformação. E, pelo que Elena havia visto, os números daqueles que 

nutriam, esperançosos, o desejo de serem transformados em vampiros 

eram de centenas de milhares. Ela não fazia ideia de qual era o motivo 

por trás de tal anseio. Até onde sabia, o custo da imortalidade era alto 

demais... tão alto que seria melhor viver livre e virar pó quando 

chegasse a hora do que acabar trancafiado numa caixa de madeira 

enquanto fica esperando seu mestre decidir o seu destino.  

Com o desgosto formando uma espécie de película amargamente 

pungente em sua língua, colocou tanto o comprovante quanto o envelope 

dentro do bolso de trás da sua calça. “Por favor, agradeça ao Sr. Ebose 

pela generosidade.” 

O guarda-costas inclinou a cabeça e ela teve um vislumbre das 

bordas do que parecia ser um corvo tatuado em sua cabeça raspada. Ele 

era alto demais para que ela conseguisse ter certeza disso, mas era certo 

que todos os outros, que eram mais baixos, tinham aquela marca 

singular.  



“Vejo que você não está saindo com ninguém atualmente”, disse 

ele, olhando incisivamente para as argolas de prata nas orelhas de 

Elena. Prata. Elena não usava ouro, sinal de que a pessoa era casada. 

Nem âmbar, sinal de compromisso. Mas ela não cometeu o erro de 

presumir que ele queria sair com ela. Os guardas da Fraternidade das 

Asas praticavam celibato quando estavam a trabalho. Já que a punição 

por não manter esse celibato era a remoção de uma parte do corpo. Até 

hoje Elena não descobriu qual era. Provavelmente ela não era tão 

tentadora assim que valesse a perda de um membro.  

“Sim. Estou disponível para trabalhos também.” Ela preferia 

completar um trabalho antes de partir para o próximo. Sempre havia 

vamps a serem caçados. “O Sr. Ebose deseja que eu rastreie algum outro 

renegado?”  

“Não. Ele tem um amigo que requer os seus serviços.” O guarda 

passou para ela um segundo envelope. Selado. “Por favor, atenda ao 

chamado. Já temos a autorização de sua Guilda e o depósito já foi feito.”  

Se a Guilda a havia liberado, então se tratava de uma caçada 

legítima. “Certo! Onde vai ser essa reunião?” 

“Manhattan.” 

Elena sentiu um calafrio. . Aquela palavra, uma descrição curta e 

direta. Havia somente um anjo que acharia isso o suficiente. Até mesmo 

os anjos tinham uma hierarquia social e ela sabia muito bem quem 

estava no topo. Mas, com a mesma rapidez que o medo a havia atacado, 

ele foi embora.. Pois, apesar de o Sr. Ebose ser poderoso, era muito 

improvável que conhecesse algum arcanjo, um dos membros do 



Conselho dos Dez. Conselho este que decidia quem seria Transformado e 

quem faria a Transformação.  

“Algum problema?” 

Elena levantou a cabeça ao ouvir, baixinho, o comentário do 

guarda. “Não, é claro que não.” Disfarçando, olhou para seu relógio. “É 

melhor eu ir embora. Mande minhas saudações ao Sr. Ebose.” Com isso, 

saiu do exuberante jatinho particular, deixando para trás o pungente 

fedor que vinha do medo exalado pelo vampiro no compartimento de 

carga. 

Ela nunca conseguira descobrir por que tantos retardados eram 

Transformados. Talvez, refletiu, entrassem nessa cem por cento, mas se 

tornavam uns idiotas depois de alguns anos bebendo sangue. Vai saber o 

que essas coisas fazem com o cérebro da gente! No entanto, essa teoria 

não explicava esse vampiro que ela acabara de pegar – tinha dois anos, 

no máximo! 

Encolhendo os ombros, tentando não pensar mais no assunto, 

entrou no carro. E por querer rasgar o envelope com os dentes, esperou 

até que estivesse em casa... em seu belo ninho, um apartamento na 

baixa Manhattan. Por causa de todo o tempo em que passavam caçando 

aqueles bostinhas, a maioria dos caçadores de vampiros seguia a 

tendência de transformar seus lares em refúgios. E Elena não era uma 

exceção a essa regra.  

Ao entrar, tirou e chutou para longe suas botas, dirigindo-se ao 

luxuoso banheiro, para debaixo do chuveiro. Geralmente realizava o 

ritual de tirar as camadas de sujeira do corpo e passar uma quantia 



generosa de cremes e perfumes que colecionava. Ransom achava suas 

tendências de mulherzinha a coisa mais engraçada do mundo, 

constantemente provocando-a por causa disso. Porém, da última vez 

que ele havia aberto sua imensa boca para falar disso, ela havia virado o 

jogo e comentado sobre o quão bem condicionados os cabelos negros e 

longos dele estavam.  

Contudo, nessa noite ela não estava nem com paciência nem com 

vontade de se entregar aos mimos. Tirando as roupas, ela tomou um 

banho rápido, limpando o odor fétido do vampiro que estava se cagando 

de medo, antes de vestir seus pijamas de algodão e escovar os cabelos 

enquanto se servia de um pouco de café. Tão logo terminara de fazer 

isso, levou uma caneca cheia até a mesinha de centro, colocando-a com 

cuidado em cima do porta-copos… e então cedeu à sua curiosidade 

violenta e abriu o envelope, rasgando-o em exatamente um segundo.  

O papel era espesso, a marca d’água, elegante… e o nome no 

rodapé da página, aterrorizante o bastante para que ela desejasse fazer 

as malas e fugir... correndo... para o mais longe e mais minúsculo buraco 

que pudesse encontrar.  

Não acreditando, passou os olhos pela página uma segunda vez. 

As palavras ainda eram as mesmas.  

 

Eu ficaria encantado se você se juntasse a mim para tomarmos o 

café da manhã juntos. Vejo você às 8 da manhã.  

Raphael 

 



Não havia endereço nenhum ali, mas nem era preciso. Olhou para 

cima, para a coluna totalmente iluminada da Torre do Arcanjo da 

cidade... que podia ver de sua imensa janela envidraçada que tinha 

tornado esse seu apartamento tão absurdamente caro… e atraente. 

Poder ficar ali sentada e observar os anjos voarem das altas sacadas da 

Torre era seu maior prazer recheado de culpa.  

À noite, eles pareciam sombras escuras, suaves. Porém, à luz do 

dia, suas azas reluziam, brilhavam ao sol, com movimentos 

incrivelmente graciosos. Eles iam e vinham sob o sol, mas, às vezes, ela 

os via simplesmente sentados, lá no alto, naquelas sacadas, com as 

pernas pendendo das sacadas. Imaginava que eram os anjos mais 

jovens, embora juventude fosse um termo relativo.  

Mesmo sabendo que a maior parte deles eram décadas mais 

velhos do que ela, aquela visão sempre fazia com que um sorriso 

irrompesse em seus lábios. Era a única vez na vida em que ela os via 

agindo de um jeito que até poderia ser descrito como ‘normal’. 

Geralmente, eram friamente distantes, tão indiferentes à vida rotineira, 

repetitiva e comum da humanidade quanto além de sua compreensão.  

Amanhã ela também subiria naquela torre de luz e vidros. Mas 

não era com um dos anjos mais jovens – e talvez amigáveis – que ela 

teria que se encontrar. Não… amanhã estaria sentada em frente ao 

próprio arcanjo.  

Raphael. 

Elena curvou-se, com vontade de vomitar.  

 


