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Londres, século XIX, a maior cidade do mundo. Uma metrópole que crescia dentro de um quadro 
de constância, estabilidade e fixidez. O centro para onde era atraído todo o tipo de gente, de aventureiros a 
desocupados, artistas a escritores. Todos ansiavam pela grandiosidade da megalópole. A grande concentração 
urbana alcançava níveis insuportáveis e, dessa forma, barateava a mão-de-obra, prejudicando a massa 
trabalhadora que era obrigada a viver, miseravelmente, em cortiços, tornando, assim, os crimes cada vez mais 
comuns. A cidade permanecia dividia em duas diferentes extremidades: a classe alta do lado oeste, com 
riqueza e elegância, e do outro, pobreza e miséria. Sem dúvida alguma, Londres era a cidade dos contrastes. A 
supremacia inglesa na Europa, também, era indiscutível. A prosperidade das camadas médias aumentava 
aceleradamente e seu papel político adquiria maior importância. As estradas de ferro interligavam o campo e a 
metrópole, mas as carruagens ainda eram o transporte preferível da população londrina, uma vez que 
chegavam rapidamente em áreas ainda não-cobertas pela ferrovia. Conhecida como a metrópole imperial, ela 
apresentava o espetáculo do maior porto do mundo, com docas em constante ampliação. 

Durante um rigoroso Inverno, os postes de luz iluminavam as estreitas e silenciosas ruas de 
paralelepípedo. A brisa gelada da noite iniciava seu ciclo de idas e vindas. A neve caía elegantemente e o frio 
intenso compelia a todos que se abrigassem dentro de suas casas para protegerem suas famílias. 

As casas, em sua maioria, se amontoavam umas sobre as outras, ao lado, atrás, na frente, deixando o 
espaço livre cada vez mais rarefeito pelas ruas estreitas parecidas com vielas. Havia residências grandes, 
pequenas, humildes, pobres, sujas, limpas, enfim, casas para todos os gostos, com suas janelas, nas paredes 
frontais, ora abertas e, conseguintemente, cerradas. 

Subindo um pouco as ruas, deparava-se com outra realidade. Os lares, de vilas com ar refinado, 
onde caminhavam, frequentemente, damas repletas de seda, eram, em sua maioria, elegantes, com 
compoteiras na cimalha, jardins repletos de flores noturnas e diurnas, sempre bem-cuidadas, com suas plantas 
aparadas e penteadas. 

As praças estavam vazias. Os bairros de ruas estreitas e populosas, onde a cada passo se encontrava 
homens e mulheres acabados pela miséria, permaneciam quietos. Algumas carruagens circulavam com pressa, 
mas tudo parecia calmo e tranquilo na cidade onde crimes e violentas manifestações de rua tomavam conta de 
seu cenário. 

Intervalo entre nove e dez da noite. Centro da cidade. Alvoroço e correria. Policiais cavalgavam com 
pressa para um motim que se formou em frente à capela central. Um círculo humano fora formado em volta 
da entrada do templo. Os homens da lei pediram licença para a multidão e avançaram para verificar o motivo 
da agitação. 

No meio das pessoas, o corpo de uma mulher branca com cabelos louros e encaracolados. Deitada 
de bruços, em cima de uma poça de sangue, seminua e com os braços abertos, dava sinais de que estava 
morta e que fora jogada ao solo. No pescoço e no peito, manchas de sangue. Na garganta, marcas de dentes 
cruéis que, provavelmente, haviam aberto suas veias. Todos os espectadores comentavam e sussurravam 
sobre o que havia acontecido com aquele mulheril. 

Os guardetes desceram de seus equídeos e tentaram conter os ânimos agitados do povo com uma 
corrente humana em volta do suposto cadáver. 

Instantes depois, chegou o chefe de polícia usando uma farda comprida e preta, cartola e fumando 
um charuto. Junto com ele o médico legista. Ambos saíram de uma luxuosa carruagem puxada por cinco 
cavalos. O homem da lei ordenou que todos dali saíssem e fossem para casa, pois analisariam o corpo para 
obter mais informações do que teria ocorrido. 

As autoridades pararam diante o corpo. O legista examinou e virou-o. O rosto estava fraturado, 
assim como os braços e peito. No pescoço, dois orifícios maculados espantaram o doutor. 

- Ela está morta! - constatou o especialista. 
O tumulto havia se dispersado. Restara só o médico, dois policiais e o homem de farda preta. O 

cadáver foi posto na parte de trás do carro de quatro rodas tirado a cavalos e levado ao hospital. 
Assim que chegaram à morada dos doentes, grande foi a correria. Dois enfermeiros que estavam do 

lado de fora, imediatamente, foram convocados a ajudar. Os homens carregaram a mulher para dentro do 
centro médico. As portas foram trancadas e os plantonistas dispensados, a pedido do xerife. 

Imediatamente após adentrarem na instituição, colocaram o corpo falecido em cima de uma maca 
elevada com rodas. O sangramento havia parado. A mulher foi coberta com um lençol que, instantaneamente, 
ficou manchado de vermelho. Todos os presentes se dirigiram até a sala de reunião para discutirem o 
ocorrido, menos o médico, que ficou para analisar, minuciosamente, a causa mortis. 

A sala do necrotério era muito suja e pequena. A iluminação, precária. No recinto, existiam apenas 
três camas, onde repousavam também três cadáveres, esses, todos cobertos com o mesmo tipo de tecido da 
recém-chegada e somente os pés brancos, como estátuas de mármore, escapavam debaixo do lençol. 



O doutor vestiu-se, adequadamente, para iniciar a necropsia. Um jaleco branco cobria grandes botas 
brancas. A touca, da cor da neve, deixava escapar alguns fios de seu cabelo grisalho e luvas seguravam com 
firmeza o bisturi, que, precisamente, cortava a pele do corpo cadavérico. 

Enquanto isso, na sala de reunião, o chefe de polícia, fumando o toco de seu charuto, discursava a 
respeito do acontecimento daquela noite. 

- Precisamos nos atentar. Há rumores de criaturas estranhas circulando pelas redondezas, 
alimentando-se de ovelhas, porcos, galinhas, enfim, de vários animais. E o pior é que a descrição dos casos 
bate justamente com o que vi nessa moça. Um processo criminal muito singular, pouco sangue no corpo e 
feridas na parte lateral do pescoço, como se algo tivesse sugado o líquido que transita pela suas veias e 
artérias. Mas não alarmemo-nos, esperemos o diagnóstico final para depois tomar qualquer atitude. 

Os dois enfermeiros escutavam, atentamente, as palavras do homem da lei que circulava de um lado 
para outro, demonstrado ansiedade e preocupação. A fumaça do charuto tomava conta de todo o espaço 
físico. A porta que dava acesso para o necrotério permanecia fechada e dela só era possível ver um pequeno 
fecho de luz saindo pelas frestas da folha de madeira. 

De repente, ouviram gritos dentro da sala. O policial correu em direção dos berros e derrubou a 
porta com os ombros. A loura, antes morta, estava em pé, em cima da maca, e com o bisturi nas mãos 
ameaçava o médico. Nua, ela tinha um corte que transcorria da traqueia ao umbigo. Logo que observou a 
cena, o chefe de polícia perguntou estagnado: 

- O que está acontecendo aqui? 
O legista, acuado no canto da parede, repetia várias vezes que não acreditava no que via e 

aterrorizado respondeu: 
- Ela estava morta! Não sei o que aconteceu. Essa coisa aí começou a mexer o braço e de repente 

levantou, tomou a lanceta e cortou-me. Não entendo como reviveu. Para falar a verdade nem sei se chegou a 
morrer. 

A ressuscitada pulou por cima do policial e, com um giro acrobático, cortou-lhe as costas usando a 
arma em mãos. Caiu em pé com os joelhos, levemente, vergados. No pouso, parecida não ter peso, pois ele 
foi suave e delicado. Olhou para trás. Arremessou com destreza o bisturi, acertando e fincando-o no peito do 
legista que tropeçou em algumas macas e foi ao solo atordoado. A ex-morta correu. Desviou dos enfermeiros 
que, aterrorizados, observavam a cena sem mexer um osso sequer e seguiu para um extenso corredor que 
dava acesso às saídas do hospital. 

O homem, que há pouco fumava, gritou perplexo: 
- Peguem-na! 
A garota seguiu, aceleradamente, pelas estreitas passagens do modesto hospital. Logo à frente 

localizou a saída. Empurrou, com força, a porta e parou na calçada. 
A noite estava fria. Uma leve garoa despencava do céu negro repleto de nuvens. Tudo permanecia 

muito silencioso. Não havia sons de carruagens nem pessoas caminhando. 
A jovem olhou para os dois lados. Seus cabelos da cor do ouro balançavam delicadamente. O breu 

assolava as estreitas ruas da cidade. Ela virou-se para esquerda e disparou em correria. Naquele momento, 
mesmo perplexa e irresoluta, só pensava, simultaneamente, no instante de chegar em casa e em tudo que 
estava acontecendo naquela noite. Seria um pesadelo ou pura realidade, ela se questionava. 

Desesperada, rumava a passadas largas. Jamais, em toda sua curta vida, correra com tamanha 
velocidade. Não sentia cansaço nem frio. Enxergava sombras nas paredes. A Lua nunca esteve tão imensa e 
próxima de si como naquele instante. O astro parecia vivo. Seu corpo permanecia, completamente, 
revigorado e o corte no centro do peito parecia não surtir efeito. Adentrou uma extensa via ampla. Estava só. 
Sua vista, agora nítida, observava atentamente o local como se o dia estivesse iluminando todo perímetro à 
sua frente. Não conseguia saber se era dia ou noite. 

Ela não sentia os pulsos do coração, nem o mover dos pulmões. O ferimento no estômago estava 
cicatrizado. Simplesmente não existia mais. Havia desaparecido. Sem marcas e cicatriz. Só pode ser um 
pesadelo, imaginou a aflita mulher, que, lentamente, diminuiu o ritmo da corrida e buscou nas redondezas 
alguém para lhe ajudar. 

Despida, no meio da rua, começou a sentir dores por todo o corpo. Na cabeça, pontadas que 
tentavam ultrapassar o couro cabeludo. No interior do tronco, algo parecia corroer todos os órgãos e nas 
extremidades dos dedos, um fervor incomodava incansavelmente. 

As vistas começaram a ficar embaciadas, trêmulas. Uma onda de calor e êxtase percorreu seu corpo. 
Escutava gemidos. Seus sentidos rodopiavam na noite em busca de terra firme. Agachou e apertou, com 
tremenda violência, os cabelos, que alguns fios caíram no chão úmido. A dor que sentia era insuportável e a 
sensação de impotência cada vez maior. Os olhos lacrimejaram e, em seguida, lágrimas escorreram por seu 
rosto. Fechou os olhos. Ela imaginava que se houvesse um céu, rezava para chegar logo a ele, mas se 
houvesse um inferno deveria ser algo parecido com o que sentia naquele instante.  
  O som de correntes sendo arrastadas e vozes distorcidas a deixava, completamente, assustada. 
Olhava para os lados tentando encontrar alguém. Em vão. Seu sangue corria com tanta velocidade que 
algumas veias saltavam por cima da pele. As pernas tremiam. A temperatura do corpo baixava. Teve a 



impressão de que as estátuas e monumentos moviam-se e a observavam agonizar e sofrer como nunca havia 
sofrido antes em sua vida. A queimação tornou-se total e dezenas de vozes sussurravam em seus ouvidos. Ela 
sentou-se. Um processo de torpor e alucinações iniciou-se. O peito doeu. Expeliu, pela boca, uma quantidade 
demasiada de vômito junto com sangue e alguns pedaços sólidos e avermelhados, semelhantes à carne ou 
tecido orgânico. Pelo rosto, rolavam lágrimas de dor e aflição. Seu corpo girou. Balançou. Deixando cair, para 
trás, o corpo pesado, por fim, não esbanjou nenhum movimento e ali desmaiou. As convulsões que se 
seguiram foram dificilmente controladas. Interminável foi aquele momento de escuridão e dor. Um cheiro 
pungente invadiu suas narinas. Uma fragrância suave e fria arrancou de seu corpo sua alma. Viu-se 
mergulhada em meio à escuridão total. 

As lamentações, gritos e gemidos continuavam atormentando sua mente. Sentiu-se leve. Seu corpo 
flutuava. Percebeu que sua alma levitava, abandonando-a sozinha e confusa. 

Calor, muito calor. 
Escuro. 
Medo. 
Desorientação. 
Seus olhos não distinguiam nada. Sua boca tremia e estalava rangidos secos. Nos ouvidos, um ruído 

longo e agudo prosseguiu a tortura. Mesmo sentindo seu corpo livre e solto ao ar, não conseguia se mover. 
Estava estática. Presa. Seu nariz captou um cheiro leve e suave. Um odor familiar que a fez se perguntar por 
quê? Suas narinas absorveram o sutil cheiro de sangue. Ela se questionava. Indagava-se o motivo daquele 
aroma. Seus braços e pernas sofreram um tranco súbito para baixo, como se alguma força sobrenatural 
apoiasse suas costas em uma rocha redonda e esticasse seus membros com tamanha potência que a jovem 
pensou que seriam arrancados do tronco. 

Dor. 
Seus músculos se esticaram como um elástico. A pele se flexionou de tal forma que parecia feita de 

borracha. Tentou gritar. Suas cordas vocais sacudiram, mas nenhum som se fez ouvir. 
Deus. Em sua cabeça, ela clamou o nome santo. Seu torso, flexionado em um ângulo circular, 

voltou ao normal: reto. A língua captou um gosto diferente. Algo doce, quente. Seus neurônios tiveram 
dificuldade em distinguir o que era aquilo. Parecia suco de ferrugem. Líquido. Adivinhou, era sangue. Os 
órgãos internos pararam de funcionar assim que o suco bateu contra eles. O coração disparou, distribuindo o 
líquido pelas veias e artérias, enfim, encerrou seus movimentos repetitivos. Seus sentimentos e tudo mais ao 
seu redor obscureceram. Viu-se em um mundo escuro e de sombras. Algo sem peso, onde flutuar era 
comum. A jovem voava no ar, tranquila, sossegada, como se não estivesse no chão úmido da calçada. A falta 
de luz não era mais motivo de espanto. Estava só. Não havia mais ninguém.  

Sozinha, no meio de sombras indistintas e penumbras que teimavam em se ocultar da suposta 
realidade, pensou em quanto tempo permanecia ali. Não tinha tempo. Ela mesma se perguntava o que era 
tempo, seu momento, sua vida. 

As ideias eram confusas, estranhas. Não sabia quem era. O que era. Onde fora parar sua memória? 
Sentiu dificuldade em pensar. Doía. Não conseguia pensar direito.  

Não via nada. Não ouvia nada. 
Silêncio. 
Escuridão. 
Sonho. Tudo aquilo era um sonho? O que era sonho, ela se perguntou. As palavras surgiam em sua 

cabeça, mas ela não sabia o que significavam. Estava perdida. Precisava de ajuda. Sim. Sabia o que ajuda 
representava, mesmo assim, sua cabeça parecia vazia, esvaziada. O cérebro ardia quando pensava. 

De repente, silêncio total, nem um ruído, nada. 
Percebeu o silêncio, pois só havia ele. Gostou dele. Até que enfim familiarizava-se com algo, com 

alguma coisa, com alguma palavra, mas essa excitação, logo revelar-se-ia, demasiadamente, curto. 
Pânico. 
Viu-se em um abismo negro. Um precipício em que observava sua sanidade se esvair, despencar. 

Não entendia como, mas só via uma enorme frincha, em tons arroxeados, correndo, ao fundo, um rio de 
fogo. Fogo azulado. Não sabia o que era aquilo. Onde estava? 

Flutuando sobre o abismo roxo, ela quase gritou de horror. Inesperadamente, tudo ficou nítido e ela 
conseguiu discernir detalhes que até então passaram despercebidos, como se sua mente tivesse clareado. As 
sombras continuavam lá, juntas com o medo e pavor. 

Algo despertou e reluziu sua mente. Não era uma linguagem, mas qualquer um entenderia. Era algo 
conhecido. Seu corpo foi sacudido por um espasmo violento. Ela se curvou para frente e abaixou a cabeça. 
Deixou de lutar contra o terror e a tortura que se apoderava dela. Permaneceu paralisada. Novamente, quis 
gritar, mas não tinha ar, respiração, fôlego. 

Empregando extrema força, olhou para os lados e, finalmente, conseguiu enxergar ao redor das 
sombras. Não gostou do que viu. O céu era negro, com tons avermelhados que variavam do brilhante ao 
escuro, com um aspecto totalmente assustador. 



Céu? Não. Aquilo não era céu. Parecia um manto preto, manchado de sangue e anil, onde nuvens 
densas clareavam com repentinos relâmpagos. Não. Não eram raios. Aqueles clarões eram vermelhos, como 
sangue. 

Um pouco mais abaixo, conseguiu distinguir dezenas, centenas, milhares de corpos acinzentados 
espalhados por todo o precipício, cinzas como os filmes que vemos em televisões branca e preta. Junto ao rio 
de fogo, no topo, pendurados entre as rochas, literalmente em todo o local. Teve certeza absoluta do que 
eram. Corpos humanos, completamente, lívidos. Vidas humanas. 

Murmúrios e lamentações romperam o silêncio amargo, acompanhados de gritos, choros e gemidos. 
Reconheceu vozes. Vozes que não falavam. Não aos ouvidos normais, mas o que era normal; se questionou. 
Vozes que sussurravam dentro da mente. Dúvidas, várias delas. Onde estava? Que lugar era aquele? 

Frio. 
Sentiu frio penetrando em seu corpo nu. Parecia penetrar em cada poro. Isso era bom ou ruim? Não 

sabia discernir. Não sentia mais. De repente, ele desapareceu como se nunca existisse, como se ela não 
existisse. 

Sentiu algo percorrer seu sangue. Havia milhares de coisas minúsculas, como se fossem bactérias ou 
vírus, rastejando e nadando em seu líquido vital. Não era possível, pensou. Ninguém, em seu estado normal, 
detecta criaturas desse tamanho percorrendo seu corpo. Mas, inconscientemente, ela sentia, era alguma coisa 
parecida com aqueles formigamentos repentinos que sentimos quando ficamos muito tempo em uma só 
posição. E o pior: eles caminhavam aos milhares e milhares. 

Vírus: foi o que pensou. Estou sendo infectada. Em seguida, como se alguém a empurrasse, sentiu 
que caía na direção do rio de fogo anil. Descia rápido. Por mais uma vez tentou gritar mais o som não saiu ou 
ela não ouviu. Despencando rumo o filete de água com a cor do céu, não imaginava estar naquela situação. Se 
fosse o que pensava ser, onde estaria o barqueiro? O barqueiro que a levaria até o seu destino e cobraria 
apenas algumas moedas? Qual era o nome dele mesmo? Esquecera-se. Não conseguia distinguir nada mais 
enquanto descia ao sabor do vento. Não, aquilo não era vento, nem brisa, era um assopro sucre e asco que ela 
estava começando a detestar. 

Teve um último pensamento antes do breu total invadir seu cérebro e levá-la para um sono 
profundo: deixei de existir. Estou morta. 
 


