
 

 

Elphus Explorathe 

Conte-me uma boa história, por favor. 
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Introdução 

 

ocê está prestes a conhecer a história de Celeste, que é cheia de aventuras e 

reviravoltas. Não é, como você pode imaginar, como num conto de fadas – com 

um final feliz e um “viveram felizes para sempre”. Deve preparar-se, portanto, 

para todo e qualquer tipo de surpresa que virá a acontecer com a pobre garota e 

seus companheiros. 

Antes de começar, entretanto, você deve se imaginar olhando para uma floresta. Em 

seguida, imagine que está virando de costas para ela. Agora está olhando para uma cidade. 

Está exatamente no ponto onde começa a cidade e termina a floresta, ou vice-versa. Em 

outras palavras, está entre o Mundo Mágico e o Mundo Humano. 

De onde está, consegue ver as pessoas trabalhandona cidade normal e 

tranquilamente, levando suas vidas chatas e monótonas sem nem ao menos imaginar o que 

há do outro lado.  

Imagine que está caminhando em direção às árvores. Assim que sai do Ponto Cego, 

que é o lugar onde os Mundos começam e terminam, você poderá ver todo tipo de criatura – 

fadas, ninfas, elfos, anões, gigantes… Você só vê as criaturas pois, devo presumir, faz parte 

do Mundo Mágico. Caso contrário, só as veria se elas ultrapassassem o Ponto Cego. 

Corra, então, para dentro da floresta, e descubra tudo o que puder, viva como 

quiser… Pois é lá que nossa história começa. 

 

Espero que aprecie, 

SamwiseRodwenDolben 
 

  

 

  

V 
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Prólogo 

 

r morar em uma chácara era como um sonho para mim, principalmente porque Aldo e 

Frederick estavam decolando com sua loja de logros na cidade e eu não precisaria mais 

trabalhar. Depois de tanto tempo dando duro, passar meus dias com os pés debaixo 

d’água lendo um livro parecia um sonho. 

O lugar fora abandonado havia muito tempo pelos meus avós, mas uma reforma 

básica foi suficiente para que a chácara voltasse a ser confortável. Decidi que colocaria o 

nome de “Mundo Mágico” pois eu sentia que ali era um lugar especial. 

E, infelizmente, eu estava certa. 

Encontrar Acqua foi realmente um choque. Eu não esperava mais ver seres mágicos 

– há quanto tempo eu não via nem sequer rastros deles? Lembrava-me de ter ouvido algo 

sobre uma linha imaginária que dividia o território dos homens e dos seres mágicos. Não 

sabia muito bem como aquilo funcionava, mas talvez eu nunca mais tivesse cruzado aquela 

linha depois da minha infância. Quem sabe? 

Seja como for,ela chegou numa noite em queeu me sentia solitária – Aldo teve que 

viajar para a cidade para resolver alguns problemas da loja com o irmão, e eu decidi ficar. 

Aquela foi a última vez que fiquei sozinha naquele lugar. 

— Komodo sabe que está aqui – disse Acqua depois que me contou toda a verdade 

– Ele está se preparando para ataca-la. 

— Atacar-me? Mas… por quê? O que eu fiz? 

— Nada, nada ainda – respondeu a sereia olhando para os lados, aflita. 

— Como assim “ainda”? Não pretendo fazer nada! 

— Mary… Komodo acredita… ou melhor, nós acreditamos… Que você é a 

Escolhida. 

 

Aldo riu de mim quando contei o que houve na noite anterior.  

Ele chegou bem cedo, e me encontrou ainda acordada. Não havia conseguido pregar 

os olhos um minuto sequer durante a noite.  

Fiquei extremamente sem graça com a reação dele, e então decidi mentir. 

— Rá, rá, rá, era brincadeira, querido – ri de novo, tentando disfarçar – Você quase 

acreditou, pode falar. 

— Claro que sim – respondeu ele beijando-mena testa – Você é muito engraçada. – 

ele me deu as costas e foi para o nosso quarto, que ficava no final do corredor. Decidi que 

não voltaria mais para o lago, não falaria mais com Acqua e enterraria aquela história para 

sempre. 

Mas eu não tive como escapar. 

 

Catarina e Frederick foram para a Chácara passar 

o final de semana conosco. Já havia passado algumas semanas desde que eu decidira ignorar 

o Mundo Mágico. No começo, podia ouvir Acqua me chamando no lago. Tinha vontade de 

ir até lá e ajuda-la, mas temia que algo ruim pudesse acontecer a Aldo, e por isso não ia. 

Mas um grupo de fadas veio até a minha casa, e Catarina as viu. 

Fazia muito tempo, assim como eu, que minha amiga não via os seres mágicos. 

Desde criança, ela os viacomigo. Além disso, ouvíamos os pensamentos uma da outra. Era 

I 
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esquisito, mas adorávamos aquilo… 

Ela ficou encantada, mas mudou de ideia ao ouvir o que a fada tinha a dizer. 

Ouvimos com atenção, e, apesar de ser estranho, fiquei contente por ter com quem 

conversar sobre aquela maluquice toda. 

— Você tem que ajuda-los, Mary – insistiu Catarina – Se você for mesmo a 

Escolhida, como poderá dar as costas a tudo? Eles precisam de você. – ela sublinhava bem 

as palavras, tentando enfiar em minha cabeça que o meu dever era fazer o possível para 

ajudar o povo mágico. 

— Tudo bem – aquelas foram as palavras mais difíceis que eu disse em toda a 

minha vida. 

Passei a me encontrar todas as noites com Acqua, e ela me mantinha informada 

sobre o que estava acontecendo no Mundo Mágico – desaparecimentos, assassinatos, 

traições, e, sobretudo, os preparativos para a guerra que estava por vir. 

Catarina e Frederick passavam muito mais tempo na Chácara agora, o que me 

alegrava. Aquele lugar eramuito vazio quando somente eu e Aldo o ocupávamos. Com 

Catarina ao meu lado, eu tomava minhas decisões com mais confiança, depois, é claro, de 

ter lhe pedido opinião. 

Zinno, certa vez, nos disse que havia uma forte conexão entre nós – éramos uma 

parte da outra. Todo mundo tinha sua cara metade, mas isso eu já imaginava. Mas, como eu 

mesma descobri, a sua cara metade pode ser qualquer um. 

Pessoas assim se chamavam geminus. 

Conseguimos reunir um exército bastante razoável de sereias, tritões, fadas, elfos e 

tínhamos até mesmo um gigante do nosso lado. Encontramo-nos no Rio Claro no dia 19 de 

março, e não precisamos esperar pela chegada de Komodo. 

Ele estava lá, com sua pose assustadora e imponente, com sua máscara de ferro 

batido e o peito nu, e ao seu lado estava Snor, o cruel gigante. Debaixod’água, milhares de 

tucs esperavam por ordens. 

E assim, começou. 

Transformei-me em sereia – algo que eu conseguia fazer sem dificuldade – e 

mergulhei. Lá embaixo, a guerra seguia tão feroz que parecia que o rio era feito de sangue. 

Ataquei um tuc que estava sobre Ervin, um tritão que conheci no lago, e o matei. Ervin 

olhou-me agradecido e virou-se para atacar outro tuc. Virei-me e voltei para a superfície a 

tempo de ver Komodo chegando à margem contrária à que ele estava da última vez que eu o 

vi. 

E, caídos no chão, estavam Catarina, Frederick e Aldo. 

Lancei um olhar perturbado a Catarina. O que eles estavam fazendo ali? 

Snor matava cinco, seis, sete criaturas de uma vez, que caíam no rio e desapareciam 

para sempre. Nadei depressa até Komodo, e pela primeira vez, ficamos cara a cara. 

— Nada mal, menina – riu o homem por trás de sua máscara. – Você trouxe seus 

amigos para a morte. – ele me jogou para o lado com força surpreendente e marchou em 

direção aos meus amigos.  

Um grito rasgou a garganta de Catarina quando Komodo tirou a máscara e mordeu o 

pescoço de Frederick, injetando seu veneno diretamente em suas veias. Nadei 

descontroladamente, as lágrimas obscurecendo minha visão, mas alguém me pegou pelo 

braço e puxou para longe dali. 
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Os gritos deCatarina jamais saíram de minha mente. 

 

Jamais. 
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Primeira Parte 
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Chácara 
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I 

Como tudo começou 

 

ra um primeiro de setembro frio quando a nossa história começou, como todas as 

outras tardes em que Celeste e sua família – seu irmão Pedro e sua mãe Catarina – 

iam para a margem do Rio Claro, na cidade Rio Claro, uma cidadezinha de interior 

cheia de chácaras (uma mais linda do que a outra), um pequeno centro muito 

charmoso e uma escola com poucos alunos. Celeste estava feliz por passar mais uma tarde 

daquelas, mesmo que tivesse um motivo tão triste: para que a memória de seu falecido pai 

não se apagasse. 

Uma fumaça preta começou a sair do carro e, por um momento desesperador e 

alucinante, Celeste pensou que o carro fosse explodir. A mãe, Catarina, não demonstrava 

medo algum – ela só queria chegar logo ao rio. Ela era sempre assim: séria e determinada, 

desde o olhar profundo à postura digna de uma rainha. Era alta e esguia, tinha cabelos 

castanhos curtos que frequentemente a irritavam quando caíam sobre seus olhos castanhos. 

Comandava a família Valente sozinha,sem auxílio de ninguém, e somente quando estava a 

sós com os filhos é que se permitia relaxar e mostrar seu lado divertido e criativo. 

Desceram do carro e, por alguns instantes, Celeste e Pedro se divertiram com a 

nuvem branca que saia de suas bocas por causa do frio. Pedro era, basicamente, o inverso da 

mãe: bobo e distraído, viciado em videogames – principalmente os jogos de luta. Era um 

ano mais novo do que Celeste, mas já começava a ficar mais alto do que ela. Puxou os 

cabelos encaracolados do pai, mas os olhos eram da mãe. 

Já Celeste, história sobre a qual tenho prazer de narrar, tinha dezesseis anos e era 

99% igual a mãe, a não ser nos momentos em que deixava escapar uma piada sem graça 

que, na maioria das vezes, somente ela ria. Os olhos castanhos quase sempre a traíam 

quando tentava esconder seuspensamentos, mas orgulhava-se de seu longo cabelo castanho, 

que descia em suaves ondas até quase sua cintura. Tentava fazer tudo racionalmente, 

descartando possibilidades que julgava impossíveis – mas isso era apenas para esconder sua 

paixão por magia e pelo sobrenatural. Ela ansiava pelo dia em que conhecesse uma criatura 

mágica, mudando sua vida completamente. 

Para sua surpresa, este dia estava bastante próximo. 

Logo a atenção de Celeste voltou às árvores, e em uma delas ela viu um cartaz 

curioso, que devia estar pendurado lá há algum tempo. Ela leu a primeira frase emvoz 

baixa:  

— “Vende-se chácara Mundo Mágico à beira de lago”. 

— Que foi que disse, filha? – perguntou a mãe. Mas que ouvidos bons àquela 

mulher tinha! 

— Nada. Eu só li o que está escrito naquele cartaz – respondeu Celeste apontando. 

Quase imediatamente, Pedro e a mãe olharam para o cartaz. Pedro sorriu, e era evidente 

que, assim como Celeste, ele adoraria ter uma chácara para poder viajar sempre que 

quisesse. Já a mãe pareceu frustrada, deixando Celeste muito confusa. 

Catarina bateu o capô do carro e endireitou-se, tirando os cabelos da testa. Pelo jeito 

ela tinha concertado o problema.  

— Vamos – antes de dar a partida, ela anotou alguma coisa em sua agenda. O 

coração de Celeste deu um pulo cheio de esperanças, mesmo sabendo que sua mãe não teria 

E 
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dinheiro para comprar uma chácara.  

Quando chegaram ao rio, Catarina estava mais quieta do que o normal.  

— O que tá havendo, mãe? – perguntou Celeste depois de algum tempo, encarando 

a mãe, olhando no fundo de seus olhos– Você tá esquisita. 

— Não é nada demais – respondeu ela com um sorriso pouco convincente, 

encarando a filha – Mas é que eu estou pensando em visitar aquela chácara. Talvez no final 

de semana que vem. – Celeste sorriu, mas não sustentou muitas esperanças para não se 

desapontar no final. 

O sol já se punha atrás das montanhas, dando uma linda visão. Celeste respirou 

fundo e sentiu a mão de sua mãe deslizando para pegar a sua, enquanto sua outra mão ia até 

a de Pedro, assim como em todos os outros anos. Então, eles ficaram ali, apenas a admirar 

aquele lindo pôr do sol, esperando boas lembranças voltarem em suas mentes. 

 

Assim como Catarina havia dito, no final de semana seguinte a família Valente 

entrou novamente em seu carro prata e foi para a chácara Mundo Mágico. Celeste não sabia 

explicar, mas seu coração estava acelerado e ela não via a hora de chegar. 

A chácara ficava a menos de meia hora de carro do Rio Claro, o que deixou Celeste 

ainda mais esperançosa. Ela poderia voltar para lá sempre que quisesse, caso a mãe 

adquirisse a chácara, e isso seria muito bom para ela. Sentir-se perto de seu pai era algo que 

ela conseguia fazer somente ali. 

O carro parou em frente a um grande portão de madeira sob uma placa também de 

madeira. As letras muito bem desenhadas anunciavam: “Mundo Mágico”. Ao lado do 

grande portão havia um portão menor para a entrada de pessoas e, ao lado do portão menor, 

um interfone que parecia tersido apertadomuitas vezes(quem sabe se poralgumas crianças 

travessas?). 

A mãe saiu do carro para apertar o botão do interfone. Demorou tanto tempo para o 

aparelho dar algum sinal de que estava realmente funcionando que Catarina já estava 

voltando para o carro, decepcionada. Talvez com algumas buzinas o dono da chácara não 

fosse atendê-los? Quando ela já estava dentro do carro, uma voz saiu do interfone: 

— Alô, alô. Boa tarde. Quem está ai? – era difícil entender o que ele dizia com 

tantos ruídos e chiados que saiam do aparelho. 

— Me chamo Catarina – respondeu a mãe depois de dar um salto para fora do carro. 

– Viemos por causa do seu anúncio na estrada. 

— Oh, claro, minha querida! Vou abrir essa geringonça para vocês entrarem – e o 

grande portão abriu-se rangendo e o carro recomeçou a andar. 

Durante a viagem até a lá, Celeste ficou montando possíveis chácaras em sua 

cabeça, imaginando com qual delas a Chácara Mundo Mágico se pareceria. Entretanto, 

quando o carro atravessou o portão de entrada, ela foi completamente surpreendida, pois a 

Mundo Mágico não era nem de longe como as chácaras que ela havia imaginado. O lago 

cristalino brilhava por traz da pequena casa, e uma linda floresta se estendia para todas as 

direções. Duas estradinhas de pedras brancas iam até um pequeno estacionamento, uma 

para carros e outra para pedestres. Uma terceira estradinha ligava o estacionamento à 

entrada principal da casa, cortando a grama fofa que cercava todo o lugar. 

O carro parou lentamente no pequeno estacionamento e todos desembarcaram. O 

dono da chácara se aproximava num ritmo constante e lento, o que deixou Celeste um tanto 

impaciente. Logo ela notou que o homem andava devagar por causa de sua perna direita 
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que, aparentemente, não funcionava muito bem. 

— Olá! Sejam bem-vindos! Eu sou Aldo – cumprimentou o homem endireitando-se, 

exibindo um corpo firme e um belo rosto já afetado pela idade, os cabelos começando a 

rarear, e apertou a mão de Celeste, Pedro e Catarina. Celeste notou que o homem trocou um 

olhar significativo com a mãe, mais demorado do que normalmente é, deixando-a com uma 

sensação desagradável. – Aceitam café quentinho e pãozinho de queijo? A viagem deve ter 

sido longa, então descansem um pouco e depois nós tratamos de negócios, ok? 

— Gostei dele! – cochichou Pedro no ouvido de Celeste. "Interesseiro!” pensou 

Celeste revirando os olhos. 

Entraram na casa e Celeste ficou encantada. Parecia uma daquelas casas de filmes 

antigos, cheia de cortininhas rendadas e prateleiras cheias de fotos. E em tudo quanto é 

canto tinha um vasinho de flores coloridas cheias de vida. 

O que mais chamou a atenção de Celeste foram asfotos. As pessoas nelas eram tão 

felizes que ela se sentiumais contente. Na maioria das fotos havia apenas duas pessoas: 

Aldo (que tinha uma aparência muito mais jovem e feliz do que a atual) e uma mulher 

muito, muito bela – seus cabelos ruivos desciam ondulantes até um pouco abaixo de seus 

ombros, seus olhos muito verdes refletiam a alegria que sentia no momento em que a foto 

foi tirada. Havia uma foto em que o casal estava com outro casal, uma mulher lhe era 

terrivelmente familiar. A moça ruiva, entretanto, era tão bonita que ela não conseguia tirar 

os olhos dela, dificultando seu raciocínio. 

Celeste sabia que era falta de educação meter o nariz onde não era chamada, mas ela 

não pôde aguentar a curiosidade de saber quem era aquela mulher. 

— Nossa, mas que moça bonita –limitou-se a falar, tentando ser discreta. 

— Minha esposa – Aldo viu que ela estava olhando as fotos apressou-se a cobrir 

com o corpo a foto do casal. Pegou uma foto da moça ruiva para disfarçar o que havia feito. 

Celeste ficou algum tempo em silêncio esperando que Aldo continuasse. Quando 

percebeu que ele não diria coisa alguma, ela falou: 

— Eu adoraria conhece-la. Ela… bem… Onde ela tá? 

— Mary está em um lugar melhor do que este – respondeu ele comum sorriso 

apagadoenquanto olhavafixamente para o rosto imóvel de sua esposa. 

— Ah, sinto muito! Como aconteceu? 

Catarina olhava preocupada para sua filha: quando foi que ela a ensinara a ser tão 

intrometida?  

— Celeste… – murmurou a mãe ao invés de dar um peteleco na orelha de sua filha, 

o que, talvez, tivesse funcionado melhor. 

Aldo sorriu para a mãe e levantou a mão para que ela relaxasse. Mais uma vez, 

Celeste notou algo estranho entre os dois. Era quase como uma camaradagem. 

Olhou firme para Celeste e falou: 

— Eu não me importaria em lhe contar se soubesse que você acreditaria em mim. – 

Celeste abriu a boca para dizer algo, mas Aldo olhou-a de tal modo que a garota desistiu do 

que ia dizer, deixando-o prosseguir: – Por isso eu só vou dizer apenas uma coisa: 

aconteceram coisas com a minha Mary. Coisas terríveis! Nunca soube com certeza o que 

aconteceu, imagine só! Foi tudo tão rápido! E ai, de repente, ela desapareceu... – ele ficou 

alguns segundos calado, pensando, e então continuou: – Eu sinto que ficarão com esse lugar 

e por isso dou-lhes um aviso: tomem cuidado com aquele lago. Ele pode ser mais perverso 

do que podem imaginar. 
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"O que, vai me dizer que tem tubarões brancos aqui?" pensou Celeste rindo de sua 

própria piada sem graça. 

A mãe fez um ligeiro aceno positivo com a cabeça,mas Celeste não percebeu isso. 

“Cuidado?” murmurou ela. Novamente aquele olhar entre a mãe e o homem, como se há 

muito o conhecesse, como se escondessem segredos entre si. Para Celeste, aquela frase mais 

parecia uma afirmação do que uma pergunta, como se Catarina soubesse de alguma coisa. 

Os segundos se arrastaram em um silêncio muito chato, até que Aldo pigarreou 

como se nenhuma daquelas palavras nunca tivessem sido ditas e sugeriu, sorrindo: 

— E ai, que tal darmos uma voltinha por ai? 

— Essa é uma ótima ideia! – concordou Catarina mudando completamente de 

humor, como se tivesse esquecido aquele momento estranho. Ela estava realmente 

interessada naquela chácara, mais do que deveria (ou poderia) estar. 

O lugar era realmente grande. Os quatro passaram o resto da tarde visitando até os 

cantos mais remotos da chácara. Visitaram o que um dia foi a casa do caseiro, foram até a 

orla da floresta, conheceram o antigo e pequeno estábulo abandonado, e até no lago deram 

uma olhadinha, mas bem de longe. Quando voltaram para a casa, com as pernas moles de 

cansaço, Catarina e Aldo se enfiaram na cozinha e começaram a conversar, mas nada se 

ouvia do que eles falavam. As crianças foram convidadas a sentar no sofá, a televisão ligada 

em um canal chato qualquer. Celeste ficou pensando, por sua vez, como um homem 

fisicamente limitado conseguia manter tudo em ordem sozinho – mesmo que tivesse aberto 

mão de parte de sua propriedade. 

Mas, no geral, o lugar estava impecável. Sinceramente, Celeste perdeu quase todas 

as esperanças assim que viu o tamanho daquela chácara e as condições em que ela estava. 

Afinal, quanto maior o lugar, maior o custo, não é mesmo? Mas algo dentro dela queria 

muito ficar ali, para poder se aventurar um pouco, para variar. Ela ainda mantinha as 

esperanças, pois, apesar de não ter a mínima ideia de onde sua mãe tiraria dinheiro para 

comprar aquele lugar, sua mãe sempre sabia o que estava fazendo. 

O mais incrível foi que aconteceu exatamente o contrário do que Celeste imaginou: 

Aldo vendeu o lugar por um preço totalmente acessível e em parcelas muito doces. 

Com o coração aos saltos e cheio de alegria, Celeste entrou no carro e debruçou-se 

sobre o banco traseiro, observando enquanto a Chácara Mundo Mágico diminuía atrás de si. 

Foi só quando já estavam longe que ela se perguntou por qual motivo Aldo estaria 

tão ansioso para se ver livre daquele lugar. 
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II 

Saiky 

 

emorou menos de uma semana para Aldo ligar dizendo que Catarina já podia ir 

buscar a chave da Mundo Mágico. “Quanta agilidade” pensou Celeste. “Ou seria 

desespero?”. 

No final de semana seguinte, Catarina e seus filhos voltaram para a 

chácara com um pedreiro – que tinha o mesmo nome do irmão de Celeste – para ver o que 

tinha que ser arrumado na casa e em tudo ao redor dela. 

Enquanto andava observando o lugar, o homem ia marcando os problemas em sua 

prancheta, murmurando-os consigo mesmo. Depois da inspeção, ele falou para Catarina: 

— Olha dona, você não precisa se preocupar, não tem nada sério. Mas uns reparos 

são sempre bem vindos, né? – espertinho. 

— Sim, sim, claro que são. Mas eu vou querer mudar algumas coisinhas de lugar – 

falou a mãe animada esfregando as mãos. 

 

Uma semana depois, praticamente a chácara inteira entrou em reforma. 

Catarina fez muito mais do que precisava ser feito – arrumar encanamentos, paredes 

mofadas, trocar lâmpadas e o piso de madeira. Ela trocou o papel de parede, a privada, o 

box do banheiro, colocou portas novas, trocou as janelas, e muitas outras coisas por pura 

vaidade – e Celeste não fazia ideia de onde foi que surgiu tanto dinheiro. Será que sua mãe 

tinha uma conta bancária secreta cheia de dinheiro em alguma ilha distante? 

O único cômodo que ela não mudou nem sequer uma lâmpada foi o que ficava no 

final do corredor. Celeste achou isso muito estranho, mas achou melhor não perguntar. 

Além disso, Catarina proibiu seus filhos de entrarem naquele quarto, como se quisesse 

guardar algo dentro dele. 

 

Depois de algum tempo, o lugar ficou pronto e quase irreconhecível.  

Catarina estava muito feliz e satisfeitíssima com o resultado da reforma. E essa 

felicidade toda resultou em uma ideia brilhante: fazer a festa de Natal na chácara. 

Família, amigos, amigos de amigos… Foram todos convidados. 

Os preparativos para a festa eram uma correria. Faltavam apenas seis dias para o 

natal, e a mãe de Celeste estava apavorada com a ideia de não conseguir preparar as 

toneladas de doces e comida que havia planejado. 

— Vou aomercado,Celeste. Volto logo. Cuidebem do seu irmão enquanto estou 

fora, ok? 

— Como se ele precisasse disso, mãe. – Celeste revirou os olhos diante da 

perspectiva de ter que cuidar de seu irmão que nem de longe era uma criança, mas 

concordou. 

Pedro, do outro lado do sofá, bufou entediado. 

— Posso ir com você, mãe? Você pode precisar de ajuda com as sacolas. – ele já ia 

enfiando os pés desajeitadamente nos tênis e se levantando, deixando bem claro que não 

aceitaria um “não”. 

— Claro, claro. Eu vou mesmo precisar. Cuidado hein, Celeste! – acrescentou ela já 

fora da casa com o filho mais novo em seus calcanhares. 

D 
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A porta bateu atrás de Pedro e Celeste suspirou. Ela ainda não sabia dizer se gostava 

ou não daquele lugar, e ficar sozinha ali certamente não facilitava nada. 

Mudou os canais da televisão sem muito entusiasmo, mas logo desistiu. O sinal ali 

era tão ruim que você mal podia distinguir o que era voz e o que era ruído. Imagem, então, 

era apenas um sonho distante. 

Levantou-se com toda a calma do mundo e desligou a televisão, deixando o controle 

sobre a mesinha de centro. Ligou o rádio e procurou uma estação que não estivesse tão 

chiada, e felizmente não demorou a encontrar. Tocava músicas velhas, mas Celeste adorava 

músicas velhas. Aumentou um pouco o volume e foi até seu quarto para procurar algo para 

fazer. 

Pegou o livro que havia começado a ler alguns dias antes. Infelizmente ela não 

levara muitos livros para a viagem, e ela sabia que deveria ler devagar se quisesse ter o que 

fazer até voltar para a sua casa na cidade. 

Quando pensou em sua antiga casa, teve a estranha sensação de que não voltaria 

mais para a cidade. Era como se a mudança para aquela chácara fosse algo definitivo, e não 

somente uma viagem de férias. Ponderou por alguns segundos se gostava da ideia, e acabou 

decidindo que ainda era cedo demais para pensar nisso.  

Não, provavelmente morar em uma chácara deveria ser algo extremamente 

entediante, como ela já estava descobrindo. Pegou o livro e voltou para a sala, jogando-se 

no sofá enquanto cantava junto com o rádio. 

Abriu o livro e começou a ler. Três linhas adiante, porém, fechou o livro: ela não 

estava conseguindo se concentrar. Abaixou um pouco o volume do rádio e voltou a se 

sentar. Mais uma vez, ela não conseguiu ler. Soltou um longo suspiro enquanto olhava ao 

redor. Seus olhos foram parar na janela que dava vista para o lago, e ali ficaram por um 

bom tempo. 

O lago a atraía. 

Havia alguma coisa nele que deixava Celeste extremamente curiosa. “É só um lago 

idiota, Celeste” repreendeu-se, confusa por estar ansiosa a respeito de um lago. Revirou os 

olhos para si mesma. “Bem, se é só um lago idiota, não custa nada ir lá ver, né?”. 

Decidida, Celeste largou o livro no sofá e estava com a mão na maçaneta quando 

ouviu a buzina do carro. Sua mãe voltara, a cara vermelha por conta da pressa. 

Ela soltou um palavrão enquanto corria casa adentro. 

— Esqueci a porcaria da minha carteira. – resmungou enquanto passava voando por 

Celeste. – Já estávamos dentro do mercado quando me lembrei. – ela já ia voltando com a 

carteira em mãos quando parou em frente a Celeste, que ainda estava parada ao lado da 

porta, a mão na maçaneta. – Você ia a algum lugar? 

— Ah, não. – respondeu Celeste largando a maçaneta depressa. – Eu só queria dar 

uma olhada no lago. 

— Já se esqueceu do que o Aldo disse? O lago é perigoso. Nada de ficar passeando 

perto dele, está me ouvindo? 

Confusa, Celeste balançou a cabeça em concordância. O que o lago poderia fazer de 

tão ruim se a pessoa não estivesse no fundo dele? 

— Faça o favor de calçar um tênis e melhorar essa sua cara de morta. Vou precisar 

de ajuda no mercado. 

Celeste abriu a boca para protestar, mas mudou de ideia. Ficar em casa sem fazer 

nada era uma opçãotão ruim quanto carregar peso para sua mãe. Mas pelo menos ela não 
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estaria sozinha no mercado. 

Sua mãe já buzinava ferozmente quando ela 

finalmentealcançouocarro,eentãopartiramparaomercado mais próximo. 

 

Perto dos mercados da cidade, o Mercado Dois Irmãos parecia uma lojinha de 

conveniências. 

— Droga, muita coisa da minha lista não tem aqui – Catarina sacudia uma lista 

imensa diante dos olhos, a caneta presa entre os dentes enquanto pegava os itens da sua lista 

e jogava no carrinho com a mão livre. – Acho que vamos precisar ir a outro mercado. 

— Mas onde é que vai ter outro mercado aqui nesse fim de mundo? – rebateu 

Celeste. – Tipo, isso aqui tá parecendo a Lojinha do Seu João que tem lá perto de casa, 

lembra? 

— Eu sei, eu sei – Catarina suspirou, finalmente desistindo da busca impossível por 

tudo o que precisava. – Até tem uns mercados na cidade, mas são todos pequenos. Há um 

na cidade vizinha. Acho que vamos ter que ir até lá. 

 

Já tinha anoitecido há muito tempo quando a família regressou à chácara. 

Depois passarem em quatro supermercados em duas cidades vizinhas, eles 

finalmente conseguiram comprar todos – ou quase todos – os itens da lista.  

Cansada, Celeste arrastou-se para o banheiro e tomou um demorado banho. Depois, 

arrastou-se até a sala e se jogou no sofá, deixando a TV ligada em um canal aleatório que 

estava com menos ruídos do que os demais. Alguns minutos mais tarde, Pedro jogou-se no 

sofá ao lado, e os dois passaram a assistir à televisão sem, no entanto, assistir realmente. 

Entediada, Celeste sentou-se e pensou no que poderia fazer. Já passava da meia 

noite, mas ela não via a mínima possibilidade de pegar no sono devido a sua nova rotina de 

férias: acordar cada dia mais tarde. Além do mais, sua mãe estava parecendo um furacão na 

cozinha, correndo para lá e para cá na tentativa de organizar os preparativos para a festa. 

Aproveitando a distração da mãe, a menina levantou-se e foi bem ligeira para fora 

da casa. Pedro nada disse, apenas continuou deitado no sofá. Ela foi até o lago e, depois de 

respirar fundo e deliciar-se com o cheiro das árvores, ela sentou e tirou os chinelos, 

enfiando os pés até os tornozelos na areia fofa que despontava da grama. 

Ficou ali por alguns minutos, aproveitando a sensação da areia entre os seus dedos, 

quando sua mãe a chamou lá da casa. Olhou para trás e a viu acenando da janela e 

mandando para que voltassejá. 

Celeste bufou e, da maneira mais lenta que conseguia, calçou os chinelos e 

levantou-se, batendo as mãos nas pernas para tirar o excesso de areia. Antes de voltar para 

casa ela lançou um último olhar para o lago. 

O que viu, contudo, era completamente inesperado. 

Havia uma garota na água. 

Assim que a viu, Celeste perdeu o fôlego. A menina poderia estar se afogando! 

Estava em perigo! Ela deveria fazer alguma coisa! 

Mas, em apenas uma fração de segundo, a menina no lago desapareceu, fazendo 

com que Celeste questionasse se, um dia, ela realmente estivera ali. 

Voltou para casa sentindo-se confusa, e não parou de lançar olhares para o lago pelo 

resto da noite na esperança de uma prova de que o que havia visto era real. 
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O dia seguinte passou como um borrão – já que a maior parte dele ela passara 

dormindo. Celeste chegou a perguntar para seu irmão de ele havia visto alguma coisa 

esquisita no lago. Quando ele negou, Celeste teve certeza de que fora apenas uma peça 

pregada por seus olhos. 

De noite, Celeste voltou a sentar-se onde a grama virava areia e enfiou os pés na 

areia, ignorando a bronca que levara de sua mãe na noite anterior – dessa vez Catarina 

estava dormindo. Não haveria perigo. 

Manteve os olhos fechados o tempo todo. Se fosse sincera, ela diria que estava ali 

unicamente para ver tentar ver a garota no lago outra vez. Por mais que tudo indicasse que 

ela jamais existira, a visão fora real demais para que Celeste a descartasse tão fácil assim. 

Uma brisa soprou, bagunçando seus cabelos. Celeste abriu os olhos devagar. Uma 

nuvem enorme cobriu a lua, e tudo foi engolido pela escuridão. Conforme seus olhos foram 

se adaptando a ela, algo entrou em foco. 

A garota. 

Ela estava mais próxima agora, a metade do corpo para fora da água. Àquela 

distancia, Celeste só podia enxergar que havia alguma coisa grudada em seu pescoço, e que 

ela estava somente de top. 

— Hey… – Celeste abriu a boca para falar, mas a garota já havia desaparecido no 

lago novamente. 

Uma sereia. Celeste havia visto uma sereia. 

 

Celeste passou o dia seguinte remoendo o que vira na noite anterior. 

Nos dois dias que vira a garota, já passava da meia noite. Celeste não precisou 

pensar muito para perceber que, provavelmente, aquilo não era coincidência, e por isso 

decidiu que iria novamente até o lago assim que sua mãe se deitasse e o relógio apontasse 

meia noite em ponto. 

Como no dia anterior, a garota passou a maior parte do tempo dormindo ou lendo. 

Sua desculpa era sempre a mesma: férias. Ela tinha o merecido direito de repor as horas não 

dormidas do ano anterior por conta da escola. Mas a verdade era outra: ela queria que o 

tempo passasse mais depressa e, naquele fim de mundo, aquela era a maneira mais fácil. 

A noite caiu, e Catarina preparou um jantar excelente. Parecia que aquele lugar fazia 

muito bem a ela. 

Comeram todos juntos em frente à televisão, assistindo a um programa de auditório 

bobo. Mas, apesar de bobo, arrancou boas risadas da pequena família, e quando terminaram 

de comer, aquela sensação de conforto pairou sobre eles. Catarina beijou os filhos e foi se 

deitar. 

Ansiosa, Celeste já ia se levantando quando olhou as horas. Ainda era cedo demais. 

Voltou para o seu lugar no sofá, e teve que aguentar mais uma hora e meia de televisão e 

tédio, até que seu irmão foi para seu quarto jogar videogame. 

Era a hora. 

Ela correu para o lago quando o relógio anunciava meia noite e nem um minuto a 

mais. 

A garota já estava no lago quando chegou. Celeste parou a alguns metros de 

distância do lago, mas a sereia fez sinal para que se aproximasse. Enquanto Celeste 

avançava alguns passos, a sereia nadou até a areia, olhando todo tempo ao redor, como se 

esperasse que, de repente, mais alguém aparecesse. 
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— Você corre perigo. – disse ela antes mesmo que Celeste pudesse pensar no que 

dizer. – Fique longe do lago, menina tola. – virou as costas e, tão de repente quanto 

apareceu, a garota se fora, deixando Celeste ainda mais estupefata do que já estava. 

 

Nodiaseguinte,logocedoCelesteestavaacordada, sem um pingo de sono. Dormiu 

tarde da noite tentando entender o que aconteceu, e nem mesmo o sono a levou para longe 

daquilo. Ela estava absolutamente transtornada com o que a garota – ou melhor, a sereia – 

dissera na noite anterior. 

“Você corre perigo”. Aldo não havia dito algo semelhante? “Tomem cuidado com 

aquele lago. Ele pode ser mais perverso do que podem imaginar.” Um estremecimento 

percorreu sua espinha. Celeste finalmente obedeceria sua mãe e confiaria no que Aldo disse 

a respeito do lago. Ela não voltaria. Nunca mais. 

 

Depois de toda a correria para preparar tudo para a festa, finalmente o dia chegou. 

Catarina planejou muita coisa, e Celeste não teve outra opção senão ajudar. Isso, pelo 

menos, ajudou-a a manter a cabeça longe dos estranhos acontecimentos anteriores.  

Celeste tinha que admitir: sua mãe realmente sabia dar uma boa festa. Tinha de 

tudo: doces – alguns eram bem esquisitos, mas Celeste comeu mesmo assim –, 

refrigerantes, sucos… E sem falar da ceia! Foi um manjar aos deuses. Catarina estava 

realmente empenhada em mostrar a todo mundo que concluiu sua tarefa com êxito. 

A festa rolou até tarde da noite, e Celeste estava com a barriga estufada. Era mais 

que óbvio que ela ia ficar com uma baita dor de barriga depois de comer tudo o que ela 

comeu. Em certo momento ela pensou que a festa tinha acabado na chácara e continuado 

em seu estômago, de tanto que ele revirava. 

Depois de satisfazer suas necessidades naturais no banheiro, Celeste decidiu sentar-

se à beira do lago sob a luz da lua – ignorando todos os alertas que soavam em sua mente. 

Festas a deixavam muito agitada, principalmente quando ela tomava algumas cervejas e 

muito champanhe, e ela precisava relaxar um pouco para depois conseguir dormir. 

A garota andou para longe de casa e do barulho e sentou-se com os pés na água 

gelada do lago, e o pequeno morro atrás de si que contornava aquela parte do lago a 

protegia dos possíveis olhares curiosos dos convidados que se hospedariam na chácara 

naquela noite. Uma brisa suave soprou em seu rosto e a garota fechou os olhos para aprecia-

la. 

Quando os abriu tranquilamente, tomou um baita susto. Um vulto de pelo menos 

seis metros movimentava-se livremente pelo lago. Parou diante da casa, como se observasse 

o que estava acontecendo por lá. Um calafrio percorreu sua espinha. 

Celeste demorou alguns segundos para perceber que estava de pé novamente. 

Àquela altura, o vulto – o que quer que fosse – já tinha desaparecido. Respirou fundo e 

olhou em volta, tentando encontrar algum vestígio de que estava totalmente louca e ficou 

muito aliviada ao não encontrar nada. 

“Bem, acho que isso não significa que eu seja louca. Pode ser a minha imaginação 

agindo de novo ou qualquer coisa assim” pensou, tentando se tranquilizar. “É o sono” – ou, 

quem sabe, a bebida. 

Soltou algumas risadinhas sem graça, tentando ignorar o constrangimento que sentia 

de si. Começou a caminhar de volta para casa, mas não sem antes lançar um olhar para o 

lago. 
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A criatura ainda estava lá. Era inquestionável. Havia alguma coisa no lago, e a 

sereia também não era um sonho. 

O que é que estava acontecendo? 

Celeste virou as costas, pronta para correr, um pânico crescente dominando seu 

coração. Havia alguma coisa muito errada com aquele lugar, e ela precisava se afastar, ela 

precisava sair dali… 

Antes que desse mais de três passos, porém, seus pés se enroscaram e ela caiu com 

um baque surdo no chão, encolhendo-se toda, fechando os olhos com força. 

Alguém a cutucou enquanto dizia: 

— Menina, levante-se agora. Você tem que sair daqui. – já imaginando o que viria a 

seguir, Celeste arriscou uma olhada para ela. 

Ela era linda. 

Os cabelos ruivos esvoaçando com a brisa noturna, seus olhos verdes se destacando 

em sua pele extremamente branca. Agora que estavam bem próximas, Celeste pode notar 

que o que ela tinha grudado no pescoço era escamas. De acordo com suas contas rápidas, 

não havia mais de vinte.  Os seios eram cobertos por algas trançadas. E, para completar a 

figura, ao invés de um par de pernas ela tinha uma brilhante calda de peixe, que balançava 

para lá e para cá tranquilamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. 

— Nós não podemos conversar, menina. Vá logo para casa. 

— Mas… n-não! Calma… – Celeste tentava desesperadamente encontrar algo para 

dizer. – O que tá acontecendo? Me explica, por favor. 

A sereia olhou para os lados, visivelmente assustada. Agarrou o braço de Celeste 

com uma mão e, com a outra, arrastou-se para longe do lugar onde estavam, até ficarem sob 

a proteção dos arbustos de Catarina. 

—Como se chama? 

— Celeste. 

— Eu sou Saiky – (e a pronuncia correta é “Sêiki”) Ela sorriu forçadamente, 

seguido as regras da boa educação quase direitinho, e prosseguiu em voz baixa: – Aqui não 

é o tipo de lugar que as pessoas deveriam vir para comemorar datas festivas. O que está 

havendo na casa? 

— É natal – a cada segundo que passava, Celeste sentia mais vontade de sair 

correndo dali. – A minha mãe preparou uma festa bem legal e tal, ai vieram uns parentes 

e… 

—Onde está o Aldo? – interrompeu Saiky, a sereia. 

— O Aldo? – repetiu, tentando ganhar tempo para pensar –Ele vendeu pra minha 

mãe, ué. Acho que ele tava cansado de morar por aqui. Ai vimos um cartaz na estrada e 

viemos visitar. E ele nem pensou em vender o lugar pra minha mãe. 

— Aldo vendeu a chácara assim, sem mais nem menos? 

— Sim. 

— Ora, tem certeza? 

— Absoluta! – respondeu Celeste, agora se sentindo tão ofendida quanto assustada. 

– Não sou uma mentirosa! – esclareceu. 

— Desculpe, mas isso é algo difícil de acreditar. Aldo morou aqui desde antes de eu 

começar a subir à superfície. Lembro-me que ele era um homem muito triste, mas ele 

cuidava de tudo com tanto carinho que eu jamais imaginei que ele quisesse sair daqui. 

— Você o conhecia bem? 
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— Não, de jeito nenhum. Ele não conseguia nos ver – respondeu Saiky com uma 

ruga de dúvida se formando em sua testa. 

— Há mais de pessoas como você por aqui? 

— Claro que sim – ela olhou para os lados novamente, e baixou mais ainda o tom de 

voz – você está sobre uma cidade–afirmou a jovem sereia,fazendo umgesto amplo com as 

mãos.  

Como Celeste permaneceu quieta, presa por completo em sua perplexidade, Saiky 

prosseguiu: 

— Olhe, você está se metendo em algo muito complicado. O que você viu há pouco 

no lago, o Gigante, se chama Snor. Ele trabalha para o Komodo, que é o líder da minha 

cidade e, quem sabe, de mais alguns milhares de cidades mágicas. – ela aproximou-se ainda 

mais de Celeste e prosseguiu falando ainda mais baixo: – Se fizermos o que eles querem 

tudo corre bem. Se não, as consequências são terríveis. Não sei ao certo o que houve com a 

esposa de Aldo, mas o que eu sei é que ela desapareceu depois de desafia-los. E sei também 

que Aldo ficou arrasado. Então, antes de fazer qualquer coisa arriscada, pense muito bem. 

— Como você sabe de tudo isso? – perguntou Celeste, curiosa. 

— Eu não deveria saber. Eles não querem que saibamos de nada. Mas apenas sei, 

confie em mim. 

Celeste ficou quieta por longos minutos, ainda tentando organizar os pensamentos. 

Como nada mudava em sua mente confusa, decidiu pedir ajuda. 

— Tá, e o que eu faço? 

— Vá descansar. – aconselhou Saiky, a sereia. – Eu não deveria dizer o que estou 

prestes a dizer, mas… – ela torceu as mãos, aflita, e disse: – Amanhã estarei aqui se quiser 

conversar melhor. Sei que é difícil entender tudo isso, e acredite, para mim é tão ruim 

quanto é para você. 

— Essa é uma boa ideia. Ótima, na verdade. Vai tá aqui que hora amanhã? 

— Meia noite. – pelo menos isso Celeste já sabia. 

—Ok, hm, te vejo amanhã. – ela virou as costas para Saiky, com pressa para sair de 

perto dela. Correu para longe da sereia e de tudo o que ela havia dito, sem olhar sequer uma 

única vez para trás. 

  

O dia seguinte passou devagar demais. Celeste acordou, como sempre, tarde e se 

arrastou para a varanda com seu livro favorito debaixo do braço depois de se empanturrar 

de leite, pão e frutas com as pessoas que ainda estavam na chácara por causa da festa. 

Ela leu durante o resto da tarde, sendo interrompida pelas muitas pessoas que iam 

para suas casas, até seus olhos doerem por conta do esforço. Somente Ana, a melhor amiga 

de sua mãe, permaneceu na chácara. 

Recusando o convite de se sentar à mesa e conversar com as duas, Celeste foi para 

seu quarto ler o final do seu livro. Já era tarde da noite quando ela terminou. Foi para a 

cozinha caçar algo para comer – ler a deixava com muita fome –, sentou-se por alguns 

minutos diante da TV e assistiu a um programa muito tedioso sobre o mercado de trabalho. 

Olhou para o relógio na estante e viu que já passava das onze e meia. Passou os 

próximos minutos discutindo consigo mesma se deveria ou não ir se encontrar com a sereia. 

Era algo arriscado, sem dúvidas. E algo muito, muito esquisito.  

Mas, apesar de tudo, a curiosidade foi mais forte do que o medo. Ela queria muito 

saber mais sobre o que estava acontecendo. 
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Correu para o banheiro, lavou o rosto e se encaminhou lentamente para o lago. Por 

mais curiosa que estivesse, ela definitivamente não estava com pressa e não faria esforços 

para se adiantar. 

Sentou-se no mesmo lugar da noite anterior e ficou esperando. Olhava para o 

relógio de tempo em tempo. Celeste começou a ficar preocupada quando seu relógio 

marcou meia noite e meia e Saiky ainda não havia aparecido. Quando seu relógio marcou 

uma hora da manhã, Celeste voltou para casa completamente confusa e preocupada, 

pensando, não pela primeira vez, na possibilidade de tudo não ter passado de um sonho 

estranhamente real. 

 

Os dias seguintes se passaram tão sonolentamente que Celeste estava certa de que a 

sua conversa com Saiky não passou de um sonho. A garota passava horas lendo na grama, 

às vezes até colocava os pés na água, deixando que a mente vagasse por épocas e mundos 

distantes. 

E então, numa manhã cinzenta, Celeste se olhava no espelho que ficava pendurado 

atrás da porta de seu quarto enquanto pensava em como tinha sido enganada por um sonho, 

rindo. A essa altura ela não tinha mais dúvida alguma de que aquela conversa do dia 25 e 

todo o resto fora um sonho. Mas um enorme estrondo e um grito de sua mãe a assustaram, e 

ela correu até a varanda, onde sua mãe estava, para ver o que tinha acontecido. 

Não precisou de muito tempo para entender porque ela gritava. 

O quintal estava cheio de pegadas que deviam ter um metro e meio de comprimento 

e havia uma enorme árvore caída em frente à casa. Ela havia sido completamente arrancada 

pela raiz, e sua copa quase atingia os primeiros degraus da casa. 

— Isso não é possível! – gritava a mãe que segurava com força os braços de sua 

cadeira de balanço. 

Celeste correu e abraçou a mãe. Ela tremia sem parar. A filha levou-a para dentro e 

a sentou numa das cadeiras da cozinha. 

— Você tá bem, mãe? 

— Eu… eu… não sei bem. Bem, não muito. – ela respirou fundo e falou 

completamente confusa: – O que é aquilo, Celeste? 

— Eu não sei, mãe. – respondeu. – Eu achei que a senhora poderia me explicar o 

que aconteceu, eu não tava lá, lembra? 

Catarina revirou os olhos e bufou. 

— Aquilo apareceu do nada. Como num passe de mágica… Puf! 

— O que aconteceu? 

— Eu estava na sala e resolvi ficar um pouco lá fora, na varanda. Eu estava olhando 

para as árvores, desviei os olhos para procurar o meu livro, e eu não encontrava de jeito 

nenhum. Ai, ouvi um enorme barulho e ai, de repente, estava tudo lá! – enquanto explicava, 

Pedro entrou correndo na cozinha, todo molhado e segurando a toalha com firmeza na 

cintura. Ele estava tomando banho quando tudo aconteceu, e saiu o mais depressa que pôde. 

— O que aconteceu? – perguntou ele, esbaforido. Catarina respirou fundo e repetiu 

tudo o que disse para o filho. 

— Mas que – ele soltou um palavrão, incrédulo. 

— Vá lá fora, se não acredita. 

— Eu vou, ahan – rebateu o menino – Mas vou me vestir primeiro – deu meia volta 

e desapareceu no corredor. 
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— Que coisa – murmurou Celeste com o cenho franzido. 

— É, que coisa. – um arrepio percorreu a espinha de Catarina –Eu só quero saber 

como é que vamos fazer para tirar aquela árvore de lá. Vou ter que dar um jeito nessa 

bagunça. 

Celeste foi para seu quarto, incapaz de pensar em outra coisa para fazer.  

Ela não podia negar que se sentia muito aliviada com o que aconteceu, afinal, aquilo 

provava definitivamente que Celeste não havia sonhado com a sereia e muito menos estava 

enlouquecendo. Porém, com certeza havia acontecido algo muito ruim para Saiky não ter 

aparecido no lago. 

Enterrou sua cabeça em seu travesseiro e tentou dormir. Talvez ela pudesse 

esquecer tudo com uma boa dose de sono. Mal ela sabia que a aventura estava apenas 

começando. 

 


