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1

O cabelo liso brilhantinado é uma pista fatal — com o perdão 
do trocadilho.

Assim como o casaco de couro largo e desbotado, embora nem 
tanto quanto as costeletas. E o jeito como ele fica abrindo e  fechando 
o isqueiro ao ritmo do movimento da própria cabeça. Ele poderia 
fazer parte de um grupo de Jets e Sharks, dançando em Amor,  sublime 
amor.

Mas a verdade é que eu tenho olho para essas coisas. Sei o que 
procurar, porque já vi todo tipo de aparição e espectro que se possa 
imaginar.

O caronista assombra um trecho de estrada sinuosa na Carolina 
do Norte, margeado por cercas quebradas e sem pintura e uma  vasta 
extensão de nada. Motoristas inocentes talvez lhe deem carona por 
tédio, imaginando que se trata apenas de um universitário que lê mui-
to Kerouac.

— Minha garota está me esperando — ele diz, agora em um tom 
de voz animado, como se fosse vê-la no minuto em que chegarmos 
ao alto da próxima colina. Bate com força o isqueiro no painel, duas 
vezes, e eu dou uma espiada de lado para ver se não deixou  nenhuma 
marca.

Este carro não é meu. E sofri por oito semanas cuidando do jar-
dim do sr. Dean, o coronel do exército aposentado que mora mais 
no fim do quarteirão, para conseguir que ele me emprestasse. Para 
um homem de setenta anos, ele tem a postura mais ereta que já vi. 
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Se eu tivesse mais tempo, poderia passar um verão inteiro ouvindo 
suas histórias interessantes sobre o Vietnã. Em vez disso, limpei ar-
bustos e preparei um canteiro de dois metros e meio por três para 
novas roseiras, enquanto ele me observava com um olhar sisudo, de-
cidindo se seu precioso carro estaria em segurança com aquele ga-
roto de dezessete anos, de camiseta velha dos Rolling Stones e luvas 
de jardinagem da mãe.

Para dizer a verdade, eu sentia uma pontada de culpa por saber 
o uso que faria do carro dele. É um Camaro Rally Sport 1969 azul-
-acinzentado, em perfeito estado. Roda suave como seda e zumbe de 
leve nas curvas. Ainda não acredito que ele me emprestou, com ou 
sem jardim. Mas que bom que o fez, porque, sem isso, eu não teria 
chance. Precisava de algo que atraísse o caronista, algo que ele  achasse 
que valia o trabalho de rastejar para fora da terra.

— Ela deve ser bem bonita — comento, sem muito interesse.
— É, rapaz, é — ele diz, e, pela centésima vez desde que o pe-

guei na estrada, oito quilômetros atrás, eu me pergunto como alguém 
não desconfiaria de que ele está morto. Ele fala como se estivesse em 
um filme de James Dean. E ainda tem o cheiro. Não exatamente po-
dre, mas definitivamente musguento, pairando em volta dele como 
uma névoa. Como alguém pode confundi-lo com uma pessoa viva? 
Como alguém pode ter deixado que permanecesse no carro  durante 
os quinze quilômetros até a Ponte de Lowren, onde,  inevitavelmente, 
ele agarra o volante e atira carro e motorista dentro do rio? O mais 
provável é que tenham se assustado com suas roupas e sua voz, e com 
o cheiro de ossos, esse cheiro que lhes parece familiar, mesmo que 
nunca o tenham sentido antes. Mas aí já é tarde demais. Eles já to-
maram a decisão de dar carona, não vão mudar de ideia por medo. 
Racionalizam seus temores e os descartam. As pessoas não deveriam 
fazer isso.

No banco do passageiro, o caronista ainda está falando, naquele 
tom de voz distante, sobre a namorada, chamada Lisa, e como ela tem 
os cabelos loiros mais brilhantes do mundo e o sorriso vermelho mais 
bonito, e como eles vão fugir para se casar assim que ele chegar da 
viagem desde a Flórida. Ele esteve trabalhando lá durante parte do 
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verão, na loja de carros do tio: era a melhor oportunidade de econo-
mizar algum dinheiro para o casamento, mesmo que, para isso,  tenha 
sido preciso ficar um tempo sem se ver.

— Deve ter sido difícil ficar longe tanto tempo — digo, e minha 
voz soa realmente um pouco penalizada. — Mas tenho certeza que 
ela vai ficar contente de ver você outra vez.

— É, rapaz. É essa a ideia. Tenho tudo de que a gente precisa bem 
aqui no bolso do meu casaco. Vamos nos casar e mudar para o lito-
ral. Eu tenho um amigo lá, o Robby. Podemos ficar com ele até eu 
arrumar um emprego em alguma oficina.

— Com certeza — respondo. O caronista tem aquela expressão 
tristemente otimista no rosto, iluminado pelo luar e pelas luzes do 
painel. Ele não se encontrou com Robby, claro. E nunca reencontrou 
sua namorada Lisa também. Porque, três quilômetros adiante na estra-
da, no verão de 1970, ele entrou em um carro, provavelmente  muito 
parecido com este. E contou para o motorista que ali, bem no bolso 
do casaco, tinha meios para começar toda uma nova vida.

Os moradores locais dizem que ele foi espancado perto da pon-
te, depois o arrastaram para o meio das árvores, deram-lhe duas faca-
das e lhe cortaram a garganta. Empurraram o corpo de um barranco 
para dentro de um dos riachos. Foi lá que um lavrador o encontrou, 
quase seis meses depois, enrolado em trepadeiras, com a boca aber-
ta de surpresa, como se ainda não pudesse acreditar que estava  preso 
ali.

E, agora, ele não sabe que está preso aqui. Nenhum deles jamais 
parece saber. Neste momento, o caronista está assobiando e balan-
çando a cabeça ao ritmo de uma música inexistente. É provável que 
ainda ouça o que estava tocando na noite em que o mataram.

Ele é perfeitamente agradável. Um companheiro de viagem sim-
pático. Quando chegarmos àquela ponte, no entanto, vai ficar bravo 
e feio como nunca se viu. De acordo com os registros, este fantas-
ma, apelidado — de maneira nada original — de Caronista do Dis-
trito 12, matou pelo menos uma dúzia de pessoas e feriu outras oito. 
Mas não o culpo tanto. Ele não pôde chegar em casa para ver a na-
morada e, agora, não quer que ninguém mais chegue.
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Passamos pelo quilômetro trinta e sete. A ponte está a menos de 
dois minutos de distância. Dirigi por esta estrada quase todas as noi-
tes desde que nos mudamos para cá, na esperança de ver seu pole-
gar diante de meus faróis, mas não tive sorte. Não até sentar atrás do 
volante deste Rally Sport. Antes disso, não passou de meio verão na 
mesma droga de estrada, com a mesma droga de lâmina escondida 
embaixo da perna. Odeio quando é assim, como uma viagem de pes-
caria que não acaba nunca. Mas eu não desisto deles. Sempre  acabam 
aparecendo.

Levanto um pouco o pé do acelerador.
— Algum problema, amigo? — ele me pergunta.
Sacudo a cabeça.
— É só que este carro não é meu e não tenho dinheiro para o con-

serto, se você resolver tentar me jogar da ponte.
O caronista ri, um pouco alto demais para ser normal.
— Acho que você andou bebendo esta noite, amigo. Talvez seja 

melhor eu descer aqui mesmo.
Percebo tarde demais que não deveria ter dito isso. Não posso dei-

xar que ele escape. Agora, só me falta ele dar o fora e desaparecer. 
Vou precisar matá-lo com o carro em movimento, ou terei de  começar 
tudo de novo, e duvido que o sr. Dean vá querer me emprestar o car-
ro por muito mais tempo. Além disso, vou me mudar para  Thunder 
Bay em três dias.

Também me vem à cabeça a noção de que vou fazer este pobre 
coitado passar por tudo outra vez. Mas é um pensamento  passageiro. 
Ele já está morto.

Tento manter o velocímetro acima de oitenta, rápido demais para 
ele realmente pensar em pular... mas, com fantasmas, nunca se pode 
ter certeza. Precisarei agir depressa.

É quando baixo a mão para pegar o punhal sob a perna do meu 
jeans que vejo a silhueta da ponte ao luar. No mesmo segundo, o ca-
ronista segura o volante e o puxa para a esquerda. Eu tento mano-
brar para a direita e piso com força no freio. Ouço o som da borracha 
raspando o asfalto e, de canto de olho, vejo que o rosto dele se foi. 
Não há mais a expressão simpática, o cabelo alisado e o sorriso ansio-
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so. Agora ele é apenas uma máscara de pele decomposta e buracos 
escuros e ocos, com dentes como pedras gastas. Parece estar  fazendo 
careta, mas talvez seja só o efeito da ausência de lábios.

Mesmo enquanto o carro derrapa, tentando parar, não vejo ne-
nhum flash da minha vida passar diante dos olhos. Como seria isso? 
Uma espiral brilhante de fantasmas assassinados. Em vez disso, vejo 
uma série de imagens rápidas e ordenadas de meu corpo morto: uma 
com o volante atravessando o peito, outra sem a cabeça, enquanto o 
resto de mim está dependurado na janela quebrada.

Uma árvore surge do nada e avança diretamente para minha por-
ta. Não tenho tempo nem de xingar, só de virar o volante e pisar no 
acelerador, e agora a árvore está atrás de mim. O que eu não quero 
é chegar à ponte. O carro está derrapando pelo acostamento, e a pon-
te não tem um. Ela é estreita, de madeira e antiga.

— Não é tão ruim estar morto — o caronista me diz, apertando 
meu braço, tentando me arrancar do volante.

— E o cheiro? — digo em resposta. Durante toda aquela confu-
são, não soltei o cabo do punhal. Não me pergunte como; a  sensação 
em meu pulso é de que os ossos vão se separar em dez segundos. Fui 
levantado do banco e, agora, estou suspenso sobre a alavanca do câm-
bio. Jogo o carro para ponto morto com o quadril (devia ter feito isso 
antes) e puxo a faca depressa.

O que acontece em seguida é meio surpreendente: a pele volta 
para o rosto do caronista, o verde retorna a seus olhos. É apenas um 
garoto com o olhar fixo no punhal. Assumo o controle do carro  outra 
vez e piso no freio.

O solavanco da parada o faz piscar. Ele olha para mim.
— Trabalhei o verão inteiro por este dinheiro — diz baixinho. — 

Minha namorada me mata se acontecer alguma coisa com ele.
Meu coração está acelerado do esforço para controlar o carro. Não 

quero dizer nada. Só quero acabar logo com isso. Mas ouço minha 
voz.

— Sua namorada vai perdoar você. Eu prometo. — A faca, o atha-
me de meu pai, está leve em minha mão.

— Eu não quero fazer isso de novo — o caronista murmura.



10

— Esta é a última vez — digo e então o golpeio, passando a lâ-
mina por sua garganta e abrindo uma grande linha negra. Os dedos 
do caronista sobem até o pescoço e tentam unir a pele de novo, mas 
algo escuro e grosso como óleo flui da ferida e o cobre, escorrendo 
não só sobre o casaco vintage, mas também por seu rosto e olhos, e 
por dentro dos cabelos. O caronista não grita enquanto se contorce, 
mas talvez não possa: sua garganta foi cortada, e o líquido preto já 
subiu à boca. Em menos de um minuto, ele se vai, sem deixar  vestígio.

Passo a mão pelo assento. Está seco. Saio do carro e faço a  melhor 
inspeção possível no escuro, à procura de algum arranhão. A borra-
cha dos pneus ainda está derretida e soltando fumaça. Já posso ou-
vir o sr. Dean rangendo os dentes. Vou sair da cidade em três dias, e 
agora terei de passar pelo menos um deles arrumando um conjunto 
novo de pneus. Pensando bem, talvez seja melhor nem levar o carro 
de volta até os pneus novos estarem instalados.



11

2

P assa da meia-noite quando estaciono o Rally Sport na frente de 
casa. O sr. Dean provavelmente ainda está acordado, todo agita-

do e cheio de café preto como ele é, me observando chegar devagar 
pela rua. Mas ele não espera o carro de volta até que amanheça. Se 
eu acordar bem cedo, posso levá-lo até a oficina e trocar os pneus 
antes que ele note alguma diferença.

Quando os faróis cortam o jardim e iluminam as paredes da casa, 
vejo dois pontos verdes: os olhos do gato de minha mãe. Ele já de-
sapareceu da janela quando alcanço a porta da frente. Foi avisar a ela 
que cheguei. Tybalt é o nome do gato. Ele é um bichinho rebelde e 
não liga muito para mim. Eu não ligo muito para ele também. Ele 
tem o estranho hábito de arrancar todos os pelos da própria cauda, 
largando pequenos tufos pretos pela casa inteira. Mas minha mãe 
gosta de ter um gato. Como a maioria das crianças, eles conseguem 
ver e ouvir coisas que já estão mortas. O que é uma característica 
útil quando se mora conosco.

Eu entro, tiro os sapatos e subo a escada de dois em dois degraus. 
Estou louco para tomar um banho, tirar aquela sensação musgosa e 
podre do pulso e do ombro. E quero examinar o athame de meu pai 
e limpar toda a sujeira preta que possa ter ficado na lâmina.

No alto das escadas, tropeço em uma caixa e solto um “Merda!”, 
um pouco alto demais. Eu já deveria saber. Passo a vida em meio a um 
labirinto de caixas empilhadas. Minha mãe e eu somos embaladores 
profissionais; não improvisamos com caixas de papelão descartadas 
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pelo mercado ou pela loja de bebidas. Temos embalagens reforçadas, 
de resistência industrial e alta qualidade, marcadas com etiquetas per-
manentes. Mesmo no escuro, posso ver que acabei de tropeçar na 
“Utensílios de cozinha (2)”.

Entro no banheiro na ponta dos pés e tiro a faca da mochila de 
couro. Depois que terminei com o caronista, eu a embrulhei em um 
tecido de veludo preto, mas não muito bem. Estava com pressa. Não 
queria continuar na estrada ou em nenhum lugar perto da ponte. Ver 
o caronista se desintegrar não me assustou. Já vi coisas piores. Mas 
não é o tipo de cena com que a gente se acostuma.

— Cas?
Olho no espelho e vejo o reflexo sonolento de minha mãe, segu-

rando o gato preto nos braços. Ponho o athame sobre a bancada.
— Oi, mãe. Desculpe por te acordar.
— Você sabe que eu gosto de estar acordada quando você  chega. 

Você devia me acordar sempre, para então eu poder dormir.
Não digo a ela como isso parece esquisito; só abro a torneira e 

começo a passar a lâmina sob a água fria.
— Deixe que eu faço isso — ela diz e toca meu braço. Então, cla-

ro, segura meu pulso, porque nota as contusões, que começam a  ficar 
roxas, por todo o antebraço.

Espero que ela diga algo maternal; espero que fique grasnando 
como uma pata aflita por alguns minutos, antes de ir para a cozinha 
pegar gelo e uma toalha molhada, embora as contusões não sejam de 
modo algum as piores marcas que já recebi. Mas desta vez ela não 
faz isso. Talvez porque seja tarde e ela esteja cansada. Ou talvez por-
que, depois de três anos, esteja finalmente começando a se dar con-
ta de que eu não vou desistir.

— Dê aqui — ela pede e eu obedeço, porque já tirei a maior par-
te da substância preta. Ela pega o punhal e sai do banheiro. Sei que 
vai fazer o que faz todas as vezes, que é ferver a lâmina, depois en-
fiá-lo em um grande pote de sal, onde ele ficará sob a luz do luar por 
três noites. Quando o retirar, vai limpá-lo com óleo de canela antes 
de considerar que está como novo.

Ela fazia o mesmo pelo meu pai. Ele voltava para casa, depois de 
matar alguma coisa que já estava morta, e ela lhe dava um beijo no 
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rosto e pegava o athame, tão naturalmente como qualquer outra es-
posa tomaria a valise da mão do marido. Ele e eu ficávamos de bra-
ços cruzados, olhando a faca dentro do pote de sal, dando a entender 
um ao outro que achávamos aquilo ridículo. Sempre me pareceu um 
faz de conta bobo. Como se a faca fosse a Excalibur dentro da  pedra.

Mas meu pai a deixava fazer. Sabia em que estava se metendo 
quando a conheceu e se casou com ela, aquela bonita garota ruiva, 
seguidora da religião wicca, com um colar de flores brancas  trançadas 
em volta do pescoço. Ele mentiu na época e disse que era wiccano 
também, por falta de palavra melhor. Mas, na verdade, meu pai não 
acreditava em nada em particular.

Ele apenas gostava das lendas. Adorava uma boa história, contos 
sobre o mundo que faziam as coisas parecerem mais interessantes do 
que realmente eram. Era louco por mitologia grega, que foi de onde 
tirou meu nome.

Os dois chegaram a um acordo sobre isso, porque minha mãe ado-
rava Shakespeare, e eu acabei me chamando Theseus Cassio.  Theseus 
por causa de Teseu, o matador do Minotauro, e Cassio devido ao des-
venturado tenente de Otelo. Acho um nome péssimo. Theseus  Cassio 
Lowood. Todo mundo me chama de Cas. Mas acho que devo me 
considerar sortudo: meu pai também amava mitologia nórdica, e eu 
poderia ter acabado por me chamar Thor, o que seria simplesmente 
insuportável.

Solto o ar e olho no espelho. Não há marcas em meu rosto nem 
na camisa social cinza, assim como não havia marcas no  estofamento 
do Rally Sport (ainda bem). Eu pareço ridículo. Estou de calça e ca-
misa sociais, como se tivesse ido a um encontro importante, porque 
foi para isso que eu disse ao sr. Dean que precisava do carro. Quan-
do saí de casa, à noite, meu cabelo estava penteado para trás com um 
pouco de gel, mas, depois daquela porra de confusão dentro do car-
ro, está caído em mechas escuras sobre a testa.

— Vá para a cama logo, querido. Já é tarde e temos mais coisas 
para empacotar.

Minha mãe acabou o trabalho com o punhal. Voltou a se  recostar 
no batente da porta, e o gato preto está se enrolando em seus torno-
zelos como um peixe entediado em volta de um castelo de plástico.
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— Só quero tomar um banho — digo.
Ela suspira e se vira para sair.
— Você o pegou, não foi? — pergunta, olhando para trás, quase 

como se só então tivesse lembrado.
— Sim, peguei.
Ela sorri para mim. É um sorriso melancólico.
— Foi em cima da hora desta vez. Você achou que estaria resol-

vido antes do fim de julho, e já estamos em agosto.
— Foi uma caçada mais difícil — respondo, puxando uma  toalha 

da prateleira. Acho que ela não vai dizer mais nada, mas minha mãe 
se detém e torna a se virar.

— Você ia querer continuar aqui se não tivesse conseguido?  Teria 
deixado ela para depois?

Penso por alguns segundos, só para dar uma pausa natural na con-
versa, porque já sabia a resposta antes que ela acabasse de fazer a 
pergunta.

— Não.
Quando minha mãe se afasta, eu solto a bomba.
— Ei, posso pegar um dinheiro emprestado para comprar pneus 

novos?
— Theseus Cassio — ela geme, e eu faço uma careta, mas seu 

suspiro exausto me diz que posso fazer o que preciso de manhã.

s

Thunder Bay, Ontário, é o nosso destino. Estou indo lá para matá-la. 
Anna. Anna Korlov. Anna Vestida de Sangue.

— Essa preocupa você, não é, Cas? — minha mãe diz atrás do vo-
lante da van alugada. Vivo lhe dizendo que devíamos comprar  nossa 
própria caminhonete em vez de alugar. Afinal vivemos de mudança, 
seguindo fantasmas.

— Por que você diz isso? — pergunto, e ela acena com a cabeça 
para minha mão. Eu não tinha percebido que estava tamborilando 
na mochila de couro, onde guardo o athame de meu pai. Com um 
esforço concentrado, não a removo dali. Continuo batucando como 
se isso não tivesse nenhuma importância, como se ela estivesse in-
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terpretando algo que não existe. — Eu matei Peter Carver quando 
tinha catorze anos, mãe. Tenho feito isso desde então. Nada mais me 
surpreende muito.

Ela enrijece o rosto.
— Você não deveria falar assim. Você não matou Peter Carver. Foi 

atacado por Peter Carver, e ele já estava morto.
Às vezes, me surpreende o modo como ela consegue mudar as 

coisas só usando as palavras certas. Se sua loja de produtos de ocul-
tismo um dia falir, ela tem um bom futuro na publicidade.

Ela diz que eu fui atacado por Peter Carver. Sim, eu fui. Mas só 
depois que invadi a casa abandonada da família Carver. Foi meu pri-
meiro trabalho. Fiz aquilo sem a permissão de minha mãe. Ou, me-
lhor dizendo, eu o fiz mesmo sob os protestos em altos brados de 
minha mãe e tive de forçar a tranca da janela do meu quarto para 
sair de casa. Mas fiz. Peguei a faca do meu pai e invadi a casa. Espe-
rei até duas horas da manhã no quarto onde Peter Carver matara a 
esposa com um tiro de revólver calibre .44 e depois se enforcara com 
o próprio cinto no armário. Esperei no mesmo quarto onde seu fan-
tasma tinha matado um agente imobiliário que tentava vender a casa, 
dois anos depois, e um avaliador de imóveis no ano seguinte.

Quando penso nisso agora, lembro de minhas mãos trêmulas e 
do estômago revirado a ponto de vomitar. Lembro da ansiedade ao 
fazer aquilo, ao fazer o que eu deveria fazer, como meu pai tinha 
 feito. Quando os fantasmas finalmente apareceram (sim, fantasmas, 
plural — acontece que Peter e a esposa tinham se reconciliado e en-
contrado um interesse comum em matar), acho que quase desmaiei. 
Um saiu do armário com o pescoço tão roxo e torto que parecia  estar 
pendido de lado, e a outra foi largando sangue pelo chão como num 
comercial de absorvente rodado ao contrário. Ela nem teve tempo 
de andar muito, tenho orgulho de dizer. O instinto assumiu as  rédeas, 
e a abati antes que ela pudesse fazer qualquer movimento. Mas  Carver 
me atacou enquanto eu tentava puxar o punhal da madeira coberta 
pela mancha do que antes tinha sido sua esposa. Ele quase me jo-
gou pela janela antes que eu me arrastasse de volta para o athame, 
choramingando como um gatinho. Esfaqueá-lo foi quase um  acidente. 
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A lâmina meio que o encontrou no momento em que ele enrolou 
sua corda em minha garganta e me virou. Eu nunca contei essa  parte 
para minha mãe.

— Mãe, você sabe como funciona — digo. — Só os outros pen-
sam que não se pode matar o que já está morto. — Quero lhe dizer 
que meu pai também sabia, mas não digo. Não gosta de falar sobre 
ele, e sei que ela nunca mais foi a mesma desde que ele morreu. Ela 
não está totalmente presente mais; há algo faltando em todos os seus 
sorrisos, como um ponto borrado, ou uma câmera desfocada. Parte 
dela o seguiu, para onde quer que ele tenha ido. Sei que isso não sig-
nifica que ela não me ama. Mas acho que nunca se imaginou crian-
do um filho sozinha. A família deveria formar um círculo. Agora, nós 
andamos por aí como uma fotografia da qual meu pai foi cortado.

— Eu vou chegar e sair num estalar de dedos — digo, fazendo o 
gesto com a mão e mudando de assunto. — Talvez nem passe todo 
o ano escolar em Thunder Bay.

Ela se inclina sobre o volante e sacode a cabeça.
— Você devia pensar em ficar mais tempo. Ouvi dizer que é um 

lugar agradável.
Faço cara de impaciência. Ela está cansada de saber. Nossa vida 

não é sossegada. Não é como outras vidas, em que há raízes e roti-
nas. Somos um circo itinerante. E ela nem pode pôr a culpa disso no 
fato de meu pai ter sido morto, porque a gente viajava com ele tam-
bém, embora, admito, não tanto. É por isso que ela tem esse tipo de 
trabalho, lendo cartas de tarô e fazendo limpeza de aura pelo tele-
fone e vendendo itens de ocultismo pela internet. Minha mãe é uma 
bruxa móvel. E consegue uma renda surpreendentemente boa com 
isso. Mesmo que não tivéssemos os investimentos de meu pai, acho 
que viveríamos bem.

Neste momento, estamos seguindo para o norte por uma  estrada 
sinuosa que margeia o lago Superior. Fiquei feliz por sair da  Carolina 
do Norte, do chá gelado, de sotaques e hospitalidade que não com-
binavam comigo. Na estrada eu me sinto livre, enquanto estou no 
caminho de um lugar a outro, e só quando puser os pés nas ruas de 
Thunder Bay vou sentir que voltei ao trabalho. Por enquanto, posso 
curtir os bosques de pinheiros e as camadas de rochas sedimentares 
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à beira da estrada, vertendo água subterrânea como se estivessem em 
constante tristeza. O lago Superior é mais azul que o azul e mais ver-
de que o verde, e a luz intensa que entra pelas janelas me faz aper-
tar os olhos por trás dos óculos escuros.

— Como você vai fazer com a faculdade?
— Mãe — gemo. O desânimo borbulha dentro de mim de repen-

te. Ela vai recomeçar sua rotina meio a meio. Meio aceitando o que 
sou, meio insistindo que eu seja um garoto normal. Eu me  pergunto 
se ela fazia isso com meu pai também. Acho que não.

— Cas — ela geme em resposta. — Super-heróis também fazem 
faculdade.

— Eu não sou um super-herói — digo. Esse é um rótulo horrí-
vel. É egocêntrico e não se encaixa em mim. Eu não ando por aí de 
roupa colante. Não recebo homenagens e chaves de cidades pelo que 
faço. Trabalho no escuro, matando o que deveria ter permanecido 
morto. Se as pessoas soubessem o que faço, provavelmente tentariam 
me impedir. Os idiotas ficariam do lado do Gasparzinho, e aí eu  teria 
de matar o Gasparzinho e eles, depois que o fantasminha  arrancasse 
seu pescoço a mordidas. Não sou nenhum super-herói. No máximo, 
sou o Rorschach de Watchmen. Sou Grendel. Sou o sobrevivente de 
Silent Hill.

— Se está tão decidido a continuar fazendo isso durante a faculda-
de, há muitas cidades que poderiam manter você ocupado por qua-
tro anos. — Ela entra com a van em um posto de gasolina, o último 
do lado americano. — Que tal Birmingham? Aquele lugar é tão as-
sombrado que você poderia pegar dois por mês e provavelmente ain-
da sobraria o suficiente para todo o tempo da faculdade.

— É, mas aí eu teria que ir para a faculdade na merda de Bir-
mingham — digo, e ela me lança um olhar de reprovação.  Murmuro 
um pedido de desculpas. Ela pode ser a mais liberal das mães, dei-
xando seu filho adolescente perambular pela noite à caça dos restos 
de assassinos, mas não gosta de ouvir palavrões saindo de minha boca.

Ela estaciona junto às bombas de combustível e respira fundo.
— Você já o vingou umas cinco vezes, e sabe disso.
Antes que eu possa lhe dizer que não, ela sai do carro e fecha a 

porta.


