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U M

Não aconteceu, Claire disse a si mesma. É um pesadelo, só mais 
um pesadelo. Você vai acordar e tudo desaparecerá como névoa...

Seus olhos estavam fechados. Sentia a boca seca, e estava 
pressionada contra o corpo sólido e quente de Shane, encolhida no sofá 
da Casa Glass.

Apavorada.
É só um pesadelo.
Mas quando ela abriu os olhos, seu amigo Michael ainda estava 

morto no chão diante dela.
— Faça aquelas meninas calarem a boca, Shane, ou eu mesmo vou 

fazer – o pai de Shane irritou-se. Ele andava de um lado para o outro com 
as mãos cruzadas às costas, os passos ecoando no piso de madeira. Não 
olhava para o corpo de Michael, coberto por uma grossa e empoeirada 
cortina de veludo, mas esse mesmo corpo era tudo que Claire conseguia 
ver, agora que abrira novamente os olhos. Ele era grande como o mundo, 
não era um sonho, e não desapareceria. O pai de Shane estava ali, e ele 
era pavoroso, e Michael...

Michael estava morto. Mas Michael já havia morrido antes, não? 
Fantasmagórico. Morto durante o dia... vivo à noite...

Claire só percebeu que chorava quando o pai de Shane a encarou 
com aqueles olhos vermelhos e penetrantes. Não sentira tanto medo nem 
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com os olhares dos vampiros... bem, talvez uma ou duas vezes, porque 
Morganville era um lugar assustador, geralmente, e os vampiros eram 
bem aterrorizantes.

O pai de Shane  - Sr. Collins - era um homem alto, de pernas longas, 
e seus cabelos eram rebeldes e grisalhos. Longos, chegavam a cobrir a gola 
da jaqueta de couro. E ele tinha olhos escuros. Olhos insanos, loucos. 
Barba desgrenhada. E uma enorme cicatriz marcando um lado do rosto, 
saliente e vermelha.

Sim, assustador, definitivamente. Não era um vampiro, era só um 
homem, e isso o tornava medonho de maneiras muito diferentes.

Ela fungou, enxugou os olhos e parou de chorar. Alguma coisa 
dentro dela dizia: Chore mais tarde; sobreviva agora. A voz devia ter falado 
dentro de Shane também, porque ele não olhava para o veludo que 
cobria o corpo de seu melhor amigo. Ele olhava para o pai. Seus olhos 
também estavam vermelhos, mas não havia lágrimas.

Agora Shane também a amedrontava.
— Eve – ele disse em voz baixa, depois mais alta. – Eve! Controle-se!
A quarta pessoa na sala, Eve, estava caída em um canto perto da 

parede mais afastada, ao lado da estante de livros, tão longe do corpo de 
Michael quanto era possível estar. Com os joelhos flexionados e a cabeça 
baixa, ela chorava copiosamente. Eve levantou a cabeça ao ouvir Shane 
gritar seu nome, exibindo o rosto borrado de rímel preto. Metade da 
maquiagem branca e gótica havia sido lavada pelas lágrimas. Ela usava 
os sapatos com estampa de caveira. Sapatos Mary Jane. Claire nem sabia 
dizer por que isso era importante, porque registrava esse detalhe.

Eve parecia completamente perdida, e Claire se levantou do sofá 
para ir sentar-se ao lado dela. Elas se abraçaram. Eve cheirava a lágrimas, 
suor, e algum tipo de perfume doce com cheiro de baunilha, e não con-
seguia parar de tremer. Choque. Era o que sempre diziam na televisão, 
pelo menos. Sua pele era fria ao toque.

— Shhh – Claire sussurrou. – Michael está bem. Tudo vai ficar 
bem. – Não sabia por que havia dito isso. Era mentira; tinha que ser 
mentira; todos viram... o que aconteceu... mas algo sugeria que esse era o 
comentário certo a fazer. E os soluços de Eve foram diminuindo, depois 
cessaram, embora ela ainda cobrisse o rosto com as mãos.
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Shane não havia falado mais nada. Ele ainda olhava para o pai com 
aquela expressão séria e intensa que a maioria dos homens reserva para 
pessoas que gostariam de transformar em hambúrguer, moer de pancada. 
Se o pai dele percebia esse olhar, com certeza não se importava. Apenas 
andava de um lado para o outro. Os homens que ele havia levado até 
ali, grandalhões musculosos vestindo jaquetas de couro preto, tatuados 
e com a cabeça raspada, permaneciam nos cantos da sala com os braços 
cruzados. O que havia matado Michael parecia entediado girando a faca 
entre os dedos.

— Levante-se – o pai de Shane ordenou. Ele havia parado de andar 
e estava em pé na frente do filho. – Não se atreva a me desafiar com 
alguma idiotice, Shane! Já disse para levantar-se!

— Não precisava ter feito isso – Shane resmungou, embora se le-
vantasse devagar, mantendo os pés ligeiramente afastados. Pronto para 
dar (ou levar) um soco, Claire pensou. – Michael não representava uma 
ameaça para você.

— Ele é um deles. Os mortos vivos.
— Eu disse que ele não era uma ameaça!
— E eu digo que você só não quer admitir que seu amigo se tornou 

uma aberração. – O pai de Shane estendeu o braço e deu um soco leve 
em seu ombro. Claire supunha que o gesto devia ser uma demonstração 
de afeto. – De qualquer maneira, o que está feito, está feito. Você sabe 
por que estamos aqui. Ou preciso lembrá-lo?

Shane não respondeu, e o pai dele tirou do bolso da jaqueta de 
couro um punhado de fotografias. Ele as jogou contra o peito de Shane, 
que tentou pegá-las com um movimento instintivo, um reflexo. Mesmo 
assim, algumas caíram no chão. Outras escorregaram pelo piso de ma-
deira, indo parar perto de Eve e Claire.

— Oh, Deus – Eve murmurou.
Eram fotos da família de Shane, Claire imaginava. Shane ainda 

pequeno, um garotinho lindo abraçando uma menina ainda menor, uma 
criança de cabelos negros e encaracolados. Uma linda mulher parada 
atrás deles, e um homem que ela teve dificuldade para reconhecer: o pai 
de Shane. Na foto ainda não havia nenhuma cicatriz em seu rosto. Seus 
cabelos eram curtos. Ele parecia... normal. Sorridente e feliz.
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Havia outras fotos. Eve olhava para uma delas, e Claire não conse-
guia entender a imagem. Alguma coisa preta, distorcida e...

Shane abaixou-se para pegar a foto, enfiando-a entre as outras que 
estavam em sua mão.

Sua casa queimada. Ele havia conseguido sair. A irmã não tivera tanta sorte.
Deus, aquela coisa deformada e negra era Alyssa. Aquela era a irmã 

de Shane. Os olhos de Claire se encheram de lágrimas, e ela cobriu a boca 
com as duas mãos para sufocar um grito, não por estar chocada com a 
imagem propriamente dita - embora ela fosse chocante - mas porque o 
pai de Shane o obrigava a vê-la.

Era cruel. Realmente cruel. E sabia que essa não era a primeira vez.
— Sua mãe e sua irmã estão mortas por causa deste lugar, por causa 

dos vampiros. Não esqueceu isso, esqueceu, Shane?
— Não esqueci! – Shane gritou. Ele continuava tentando formar 

uma pilha perfeita com as fotos, mas não olhava para elas. – Sonho com 
isso todas as noites, pai. Todas as noites!

— Ótimo. Foi você quem começou tudo isso. É bom se lembrar 
desse detalhe também. É tarde demais para voltar atrás.

— Não vou recuar!
— Então, o que significa essa bobagem toda? As coisas mudaram, pai! 

– O pai de Shane o imitou, e Claire sentiu vontade de socá-lo, mesmo 
ele sendo quatro vezes maior que ela e, provavelmente, muito mais vio-
lento. – Passa algum tempo com os velhos amigos e, quando dou por 
mim, está perdendo a coragem. Aquela coisa era Michael, não era? O 
garoto dos Glass?

— Sim. – Shane engolia em seco, e Claire viu as lágrimas brilhando 
nos olhos dele. – Sim, era Michael.

— E essas duas?
— Ninguém.
— Aquela ali parece ser da turma dos vampiros – o pai de Shane 

falou, cravando os olhos vermelhos em Eve e dando um passo na direção 
dela e de Claire.

— Não mexa com elas! – Shane jogou as fotos sobre o sofá e se 
colocou na frente do pai, cerrando os punhos. O pai dele ergueu uma 
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sobrancelha e sorriu, um sorriso que deformou ainda mais a cicatriz em 
seu rosto. – Ela não é vampiro, pai. Essa é Eve Rosser. Lembra-se de Eve?

— Ah... – Ele a estudou por um segundo e deu de ombros. – Trans-
formou-se em uma aspirante a vampiro, então. O que dá no mesmo, de 
acordo com meu dicionário. E a outra garota?

Agora ele falava sobre Claire.
— Não sou nenhuma garota, Sr. Collins – Claire protestou enquanto 

se levantava. Sentia-se estranha, tensa e alerta, mas nada parecia fun-
cionar direito. O coração batia tão forte que respirar era doloroso. – Eu 
moro aqui. Meu nome é Claire Danvers. Sou aluna da universidade.

— Ah, você é. – Não era uma pergunta. – Parece jovem demais.
— Estou adiantada, senhor. Tenho dezesseis anos.
— Praticamente uma debutante. – O Sr. Collins sorriu novamente, 

ou tentou sorrir. A cicatriz empurrava para baixo o canto direito de sua 
boca. – Aposto que nunca foi beijada.

Ela sentiu o rosto vermelho. Não conseguiu evitar o rubor, nem o 
olhar instintivo para Shane. Ele estava tenso, com a mandíbula contraída. 
Não olhava para nada em particular.

— Ah! Então é isso! Bem, tome cuidado com a chave de cadeia, 
meu garoto. – Apesar do comentário, o Sr. Collins parecia estranha-
mente satisfeito. – Meu nome é Frank Collins. Suponho que já tenha 
percebido que sou pai daquele ali, não é? Eu morava em Morganville, 
mas me mudei há alguns anos.

— Depois do incêndio – Claire respondeu, e engoliu em seco. – 
Depois da morte de Alyssa. E... da mãe de Shane? – Ele nunca dissera 
uma palavra sobre a mãe.

— Molly morreu depois de tudo isso – respondeu o Sr. Collins. – 
Depois de nos mudarmos da cidade. Foi morta pelos vampiros.

Eve falou pela primeira vez, e sua voz soou fraca, hesitante.
— Como consegue se lembrar de Morganville? Quero dizer, depois 

que se mudou... Bem, pensei que ninguém lembrasse nada depois de partir.
— Molly lembrou – ele contou. – Pouco a pouco, ela foi recupe-

rando as lembranças. Molly não conseguia esquecer Alyssa, e isso abriu 
a porta para o restante. Aos poucos, os fragmentos foram se somando, 
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até toda a história estar ali, viva em sua memória. Foi quando soubemos 
o que tínhamos que fazer. Tínhamos que acabar com todos eles. Com 
todos. Certo, garoto?

Shane assentiu. Era mais um gesto de defesa, mais o medo de ser 
agredido, caso discordasse, do que uma manifestação sincera de con-
cordância.

— Depois disso, passamos um tempo nos preparando, enquanto 
Shane vinha a Morganville antes de nós para mapear a cidade, identificar 
alvos, fazer tudo que não teríamos tempo para fazer quando chegássemos. 
Porém, depois do grito por socorro, decidimos que não podíamos mais 
esperar. E aqui estamos.

Shane parecia se sentir muito mal. Ele não olhava para Eve, nem 
para Claire, nem para o corpo de Michael. E também não olhava para 
o pai. Ele apenas... olhava. E havia marcas deixadas pelas lágrimas em 
seu rosto, mas Claire não se lembrava de tê-lo visto chorar, na verdade.

— O que vai fazer? – ela perguntou com voz fraca.
— A primeira coisa a fazer, eu acho, e enterrar aquilo ali – o Sr. 

Collins respondeu, apontando para o corpo coberto de Michael. – Shane, 
acho melhor ficar fora do caminho...

— Não! Não, não toque nele! Eu quero cuidar disso!
O Sr. Collins o fitou intrigado, apreensivo.
— Você sabe que deve ser feito – Ele olhou para Eve e Claire – para 

termos certeza de que ele não vai voltar.
— Isso é folclore, pai. Não é preciso...
— É assim que vamos fazer as coisas. Da maneira certa. Não quero 

seu amigo voltando na próxima vez que a noite cair.
— Do que ele está falando? – Claire cochichou para Eve. Em algum 

momento nos últimos minutos, Eve havia se levantado e parado ao lado 
dela, e as duas estavam de mãos dadas. Os dedos de Claire eram frios, 
mas os de Eve eram como gelo.

— Ele vai enfiar uma estaca no coração de Michael – Eve falou 
atordoada. – É isso? E vai encher sua boca com alho? E...?

— Não precisa entrar em detalhes – interrompeu o Sr. Collins. – 
Vamos fazer de uma vez o que tem que ser feito, e quando terminarmos, 
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Shane vai desenhar para nós um mapa dos locais onde podemos encon-
trar os ousados vampiros de Morganville.

— Não sabe onde encontrá-los? – Claire perguntou. – Você morou 
aqui.

— Não é assim que funciona, menina. Os vampiros não confiam em 
nós. Eles mudam de lugar - têm todo tipo de proteção para escaparem de 
vinganças e retribuições. Mas meu garoto encontrou uma solução para 
isso. Não é verdade, Shane?

— Sim – Shane respondeu. Sua voz soava absolutamente desprovida 
de emoção. – Vamos acabar logo com isso.

— Mas... Shane, você não pode...
— Eve, cala a boca. Ainda não entendeu? Não há nada que possamos 

fazer por Michael agora. E se ele está morto, não faz diferença que fim 
terá seu corpo. Certo?

— Você não pode! – Eve gritou. – Ele não está morto!
— Bem – interferiu o Sr. Collins –, acho que isso vai passar a ser 

problema dele quando enterrarmos uma estaca em seu peito e cortarmos 
sua cabeça.

Eve gritou com o punho cerrado e caiu de joelhos. Claire tentou 
levantá-la, mas ela era mais pesada do que parecia. Shane virou-se e se 
abaixou ao lado dela, adotando uma atitude protetora e olhando revoltado 
para o pai e para os dois grandalhões que guardavam o corpo de Michael.

— Você é um bastardo – ele disse sem nenhuma entonação. – Eu disse 
antes que Michael não representava ameaça, e estou dizendo novamente 
que ele não vai lhe causar nenhum mal. Já o matou. Agora pare com isso.

Em vez de responder, o pai de Shane moveu a cabeça num gesto 
discreto para seus dois amigos - ou cúmplices? - que se aproximaram, 
pegaram o corpo de Michael e o levaram para fora pela porta da cozinha. 
Shane levantou-se.

O pai se colocou em seu caminho e esbofeteou seu rosto com o 
dorso da mão, desequilibrando-o com a força do golpe. Shane levantou as 
duas mãos - uma reação de defesa, não de ofensa. Claire sentiu pena dele.

— Não – Shane pediu arfante. – Por favor, pai, não!
O Sr. Collins abaixou o punho fechado, já preparado para um 

novo golpe, olhou para o filho por um instante, depois se virou. Shane 
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ficou ali parado, tremendo, de olhos baixos, ouvindo os passos do pai 
se afastarem para a cozinha.

Assim que o Sr. Collins desapareceu de vista, ele correu para Claire 
e Eve e as agarrou pelo braço.

— Venham! – sussurrou, puxando-as para a escada. – Depressa, vamos!
— Mas... – Claire protestou, olhando por cima de um ombro. O 

pai de Shane olhava para fora pela janela da cozinha, provavelmente 
tentando acompanhar o que era feito no quintal (oh, Deus) com o corpo 
de Michael. – Shane...

— Lá em cima – ele murmurou. E não dava a elas a possibilidade de 
escolher; Shane era um homem grande, encorpado, e dessa vez usava os 
músculos, em vez de argumentar. Quando percebeu, Claire já estava no 
segundo andar da casa, no corredor, sendo empurrada para dentro do 
quarto de Eve. – Tranquem a porta, garotas. Estou falando sério! Não 
abram para ninguém além de mim!

— Mas... Shane!
Ele olhou para Claire, segurou seus ombros com as mãos grandes, 

e inclinou-se para beijar sua testa.
— Você não conhece esses caras – disse. – Não estão seguras. Por 

isso... Bem, fiquem aqui trancadas até eu voltar.
Atordoada, Eve murmurou:
— Você tem que impedi-los. Não pode permitir que machuquem 

Michael!
Os olhos de Shane estavam fixos nos de Claire, e ela viu a tristeza 

neles.
— Sim – Shane murmurou. – Bem, isso está praticamente resolvido. 

Agora, só me resta cuidar de vocês. É o que Michael quer que eu faça.
Antes que Claire pudesse argumentar ou protestar, ele saiu e fechou 

a porta. E bateu nela duas vezes com a mão fechada.
— Tranquem!
Claire estendeu a mão para a fechadura e trancou a porta, usando 

também o trinco antiquado, além da chave. Por um instante ficou ali 
parada, porque podia sentir que Shane também não se movera.

— Shane? – Claire estava colada à porta, ouvindo. Acreditava poder 
ouvir sua respiração irregular. – Shane, não deixe que ele machuque 
você de novo. Não deixe!
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Ela ouviu um som abafado que era mais um soluço que uma risada.
— Sim – Shane concordou sem nenhum entusiasmo. – É claro.
Em seguida ela ouviu os passos se afastando pelo corredor, des-

cendo a escada.
Eve estava sentada na cama, olhando para o espaço. O ambiente 

cheirava a fumaça, resultado do fogo que eclodira no aposento ao lado, 
no quarto de Claire, mas o dano real era pequeno, nada sério. Além do 
mais, com todas as coisas pretas e góticas dentro do quarto, quase nem 
se percebia o estrago feito pela fumaça.

Claire sentou-se na cama ao lado de Eve.
— Você está bem?
— Não – ela respondeu. – Quero ir olhar pela janela. Mas não devo, 

não é verdade? Não devo ir ver o que eles estão fazendo.
— Não – Claire concordou, engolindo em seco. – Acho que não é 

uma boa ideia. – Ela massageou suavemente as costas de Eve, pensando 
no que fazer. As opções eram bem reduzidas. Não havia aliados caindo 
das árvores por ali. Além de Shane, não tinham mais ninguém. A se-
gunda melhor opção era um vampiro.

Assustador, não?
Sim, podia procurar Amelie. Mas isso seria como usar uma arma 

nuclear para matar formigas. Amelie era tão poderosa, que os outros 
vampiros poderosos evitavam enfrentá-la. Ela havia dito: Vou espalhar 
a notícia de que ninguém deve mexer com você. Porém, você também não deve 
criar mais confusão. Se arrumar encrenca, e a culpa for sua, serei forçada a 
reconsiderar minha decisão. E isso vai ser...

— Lamentável – ela concluiu com um sussurro. Sim. Muito lamen-
tável. E não havia nenhuma possibilidade disso tudo ser considerado 
qualquer outra coisa que não fosse encrenca, confusão, ou seria, assim 
que o pai de Shane fizesse o que estava planejando fazer. Ele estava em 
Morganville para matar vampiros, e não se deixaria deter por detalhes 
como, ah, a vida e a segurança do filho.

Não, não era uma boa ideia chamar Amelie.
Quem mais? Oliver? Oliver não estava exatamente no topo da lista 

dos Eternos Melhores Amigos de Claire, embora, no início, ela até o 
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achasse legal, para um cara tão velho. Mas ele a estivera enganando, e 
era o segundo vampiro mais perigoso na cidade. E não pensaria duas 
vezes  em usá-los, e usar toda essa situação contra Amelie, se pudesse.

Então, não. Também não podia recorrer a Oliver. A polícia aceitava 
suborno dos vampiros. Seus professores na escola... não. Nenhum deles 
dera a ela a impressão de ser capaz de resistir à pressão.

Sua mãe e seu pai? Tremia só por pensar no que aconteceria, se 
pedisse a ajuda deles... Para começar, seus pais já haviam tido as lem-
branças alteradas pelo estranho campo psíquico de Morganville, ou ela 
imaginava que fosse isso, já que haviam esquecido completamente que 
a mandaram voltar para casa ao saber que ela deixara o campus. Com 
rapazes. Seus pais não eram exatamente o tipo de apoio de que ela pre-
cisava, não contra o pai de Shane e seus capangas motoqueiros.

Seu primo Rex... Ah, agora estava começando a pensar. Ou não? 
Não, Rex havia sido preso há três meses. Lembrava-se da mãe ter falado 
sobre isso.

Encare os fatos, Danvers. Não há ninguém. Ninguém virá pra ajudar.
Eram apenas ela, Eve e Shane contra o mundo.
E nessas circunstâncias, as chances de sucesso estavam em três 

bilhões para uma.


