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O TOM ESCURO DO CÉU

19h23min, o tom escuro do céu e sua 
cumplicidade com o mistério que percorre um 
lugarejo.

Santorna sempre foi uma bucólica cidade, seu 
povoamento era pequeno. Exuberante por sua bele-
za natural e tenebrosa por carregar um assombroso 
mistério.

A noite pousava deslumbrante aos olhos de seus 
moradores. Tina Wirneson terminava de retocar sua 
boca com um doce roseado. Rapidamente passou a 
escova em seus cabelos e saiu apressadamente. 

Desceu as escadas correndo, abriu a porta e se-
guiu caminhando pela estrada. Uma mudança repen-
tina estava perto de aprisionar seu destino.

Vestia calça jeans e camiseta branca. Nos pés, 
o tênis que havia ganhado de seu pai. Era o seu pre-
dileto. No ombro direito, a mochila pendurada. Um 
visual despojado para encontrar os amigos.
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Com passos apressados, ela percorria pela noi-
te. Não por medo, a cidade era bastante tranquila, 
mas pelo seu atraso.

Passando em frente à Rua Térsales, algo des-
pertou sua atenção. Tina cortou caminho, pausando 
seu compromisso para seguir em direção à misterio-
sa via.

Nela habitava uma enorme lista de garotas de-
saparecidas. Os moradores de Santorna não se atre-
viam cruzá-la. Uma estranha história contada de 
geração em geração atemorizava-os. Era como uma 
lenda da bucólica cidade.

Às vésperas dos seus catorze anos, a garota 
Wirneson ficou tentada pela sua curiosidade em des-
vendar o segredo de Térsales.

O povo contava que quando uma jovem tocava 
seus pés nela durante a noite, misteriosamente uma 
vetania levava-a. Alguns habitantes mencionavam a 
existência de tenebrosas árvores que escondiam as 
garotas entre suas folhagens.

A rua era pouco iluminada. As árvores cercavam 
os dois lados da via e no final dela existia apenas 
uma antiga residência.
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Nunca ninguém entrara nela. Estava com apa-
rência externa deteriorada. Não se ouvia falar em 
moradores. Era totalmente abandonada.

A herdeira dos Wirneson, muito curiosa e des-
temida, queria descobrir o que assombrava aquele 
local.

Entrando naquele tenebroso solo, Tina notou 
um estranho movimento sobre as folhagens das ele-
vadas árvores. Por um curto momento, um arrepio 
atravessou sua espinha dorsal.

– Vamos, Tina, que espécie de garota é você? – 
Falou para si em tom sereno.

Continuou caminhando. A temperatura do am-
biente parecia ter caído. Tina sentiu sua pele esfriar, 
abriu sua mochila e retirou um casaco. Ainda andan-
do colocou-o.

– Agora sim! – sorriu satisfeita.

A rua parecia ser infindável.

Ela havia perdido a noção do tempo, deslum-
brada com o que poderia existir naquele tenebroso 
labirinto. Nem lembrava mais que tinha marcado de 
encontrar-se com os amigos.



O MISTÉRIO DA VIA TÉRSALES 
quando as luzes se apagam

14

Tina Wirneson avistou algo que lhe despertou a 
atenção.

– Mas, o que é aquilo? – murmurou.

A garota aproximou-se para visualizar melhor e, 
assustada, começou a correr pela obscura rua, retor-
nando para o seu início.

Perdia seu fôlego à medida que aumentava a 
velocidade de seus pés.

Antes que pudesse sair de Térsales, soltou um 
intenso grito:

– Socorro!!!

O eco de sua voz foi acolhido pelos arbustos e 
silenciado pela noite.

Ela havia desvendado o mistério e desaparecido 
nele.
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O SUMIÇO DA GAROTA

48 horas após o sumiço da garota...

Após seu misterioso desaparecimento, ela se 
tornou a manchete principal dos noticiários. O co-
ração dos Wirneson carregava a tristeza de tê-la 
perdido.

Não se conhecia a verdadeira história do sumi-
ço de Tina. Alguns acreditavam que a garota havia 
fugido, outros se apegavam ao mistério que envol-
via a Rua Térsales. O fato é que muitos não sabiam 
exatamente nada, enquanto poucos sabiam muito e 
silenciavam.

A família Wirneson tentava retomar sua habitual 
rotina, mas não estava sendo fácil. As buscas ha-
viam se encerrado e não se chegou a nenhuma pista 
concreta.

Marta Wirneson paralisava toda vez que ouvia 
falar no assunto. Afinal, tratava-se de sua menina. 
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Lágrimas percorriam sua face num soluço cruelmen-
te insatisfeito.

– Tobias, qual será o paradeiro de nossa Tina? – 
Marta Wirneson carregava uma voz trêmula.

Ele gostaria de ter uma resposta que servisse 
de alento para sua dor e que pudesse amparar o co-
ração da esposa, mas, infelizmente, tinha o mesmo 
soluço de dúvidas e nada mais.

– Apesar de não perder minha fé, acredito que 
Deus está cuidando dela agora – o Sr. Wirneson falou 
com uma vasta angústia cortando a garganta.

Marta sentiu dilacerar seu peito, era uma dor 
infindável.

Na residência, o quarto de Tina permanecia in-
tacto. De alguma forma, os Wirneson ainda possuíam 
a esperança de ela reaparecer.

Eles viviam em Santorna desde que os pais 
de Marta Wirneson arranjaram seu casamento com 
Tobias Wirneson. Em suas terras tiveram Tina e ne-
las, também, a perderam.

Tobias despediu-se de Marta.
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– Procure não se martirizar. – Tobias deu um 
beijo na testa da Sra. Wirneson. Um pequeno gesto 
de todas as manhãs.

Em seguida, apanhou seu jornal e saiu para o 
trabalho. Era zelador de um simples e pacato hotel, 
próximo à espantosa Rua Térsales.

Como de costume, Marta retirou a louça do café 
e seguiu para suas inacabáveis tarefas domésticas.

Antes, ela fazia tudo com o maior empenho, 
agora nem ligava mais. Sua vida estava um verda-
deiro dissabor.

Ela deixou as xícaras na pia, ligou a torneira e 
distraiu-se com o canto dos passarinhos. Lembrou o 
quanto Tina adorava ouvi-los. Largou seus afazeres 
da cozinha e foi até a janela da sala. Infelizmente, 
não encontrou o doce sorriso da filha. Recostou-se 
na parede e desceu até que pudesse sentar-se no 
chão.

Ali ficou entregue ao sofrimento e perdida no 
espaço de tempo. Nada mais importava para ela.
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O DIA PASSOU ATRELADO AO 
SOFRIMENTO

Já era noite na pacata Santorna. Tobias 
regressava aos seus aposentos depois de um 
dia cansativo.

A noite carregava seu rotineiro silêncio. Santorna 
era indiscutivelmente um paraíso.  Uma beleza natu-
ralmente esplêndida.

Tobias destravou a porta e entrou. Logo na sala 
encontrou sua esposa repousada no chão.

“Será que ela atentou contra sua própria vida?”, 
pensou Sr. Wirneson.

De início, passou o pior pela sua cabeça e um 
calafrio invadiu sua alma. Aproximou-se assustado, 
quando percebeu Marta ressonar. Deu um suspiro de 
alívio.  Novamente seu coração voltou a pulsar.

Pegou-a no colo. Sobre o piso, um frasco com 
poucas pílulas. Ela havia exagerado nos calmantes. 
Subiu as escadas até chegar ao quarto. Colocou-a 



O MISTÉRIO DA VIA TÉRSALES 
quando as luzes se apagam

22

sobre a cama e cobriu-a. Marta preocupava-o, ela 
não estava conseguindo superar a dolorosa perda de 
Tina.

Em passos leves, Tobias retirou-se do cômo-
do. Ele pressentia que novamente seu jantar seria 
improvisado.

Desceu as escadas e, ao deparar com a cozinha, 
seus olhos revelaram uma angústia. A pia carregada 
de louças sujas e o fogão vazio. Estava sendo uma 
barra segurar a casa depois do sumiço da filha.

Ele foi até a geladeira e encontrou um pote de 
geleia. Abriu, passou no pão que era, com certeza, a 
sobra do café. Essa foi sua refeição.

Organizou toda a bagunça. Louças lavadas e co-
zinha limpa. Desvanecido, procurou seus aposentos 
para tomar uma ducha e dormir.

Depois de revigorar suas energias com um ba-
nho relaxante, deitou-se ao lado de Marta. Olhou 
para o relógio no pulso esquerdo, já marcava 24h30. 
Era o findar de mais um árduo dia.
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UM NOVO AMANHECER TRAZIA A 
ESPERANÇA QUE VIVIA NO CORAÇÃO 

MATERNO

O sol iluminava Santorna. A quarta-
feira chegava repleta de positividade. Os 
passarinhos formavam o mais lindo coral.

Uma visita inesperada reacendeu as expectati-
vas da família Wirneson.

Às 8h15 da manhã, os Wirneson ouviram a cam-
painha tocar. Marta permaneceu sentada numa pol-
trona, recostada próxima à porta que dava acesso à 
cozinha. Tobias, notando que ela não fazia questão 
de ir atender, largou seu café e foi verificar do que 
se tratava.

A Sra. Wirneson parecia viver perdida em um 
mundo paralelo ao seu, quase não conversava mais. 
Seu olhar mergulhava numa densa tristeza.
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Ela ouviu Tobias manter um eufórico diálogo 
com alguém, mas até sua curiosidade havia esmae-
cido. Perdeu o sentido de viver.

Tobias trouxe Jhow Devih para conversar com 
Marta.

– Reconsidere se parecer grosseira, desde o su-
miço de Tina ela está atormentada – justificou Tobias.

Jhow assentiu balançando a cabeça 
afirmativamente.

– Sra. Wirneson, sou eu, Jhow Devih...

Antes que pudesse terminar sua fala, foi 
interrompido.

– Não me interessa quem seja – Marta falou 
com rispidez.

O garoto fez mais uma tentativa.

– Trouxe algo que encontrei no local onde Tina 
desapareceu e...

Marta quase saltou da poltrona e pôs-se em pé.

– Desembucha logo.
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Jhow era amigo de Tina. Na noite do ocorrido, 
antes das buscas feitas, ele foi até Térsales e achou 
o amado tênis da garota e uma barra de chocolate 
com amendoim.

– Achei o tênis de Tina e bem próximo estava 
essa barra de chocolate com amendoim.

– Minha filha sempre tinha restrição a amen-
doim. – Marta acrescentou. – Era só provar para sua 
pele empolar.

– Foi isso que pensei – Jhow salientou. – O que 
significa que tinha outra pessoa no local.

– Oh, Jhow Devih, por que somente agora 
você veio nos contar? – A Sra. Wirneson entrou em 
desespero.

– Eu tive medo que me acusassem – ele falou 
com sinceridade. – Gostava tanto de Tina.

– A polícia arquivou as investigações. – Ela qua-
se não aguenta sustentar seu corpo em pé. – Deram 
Tina como mais uma vítima dos mistérios que cer-
cam a Rua Térsales.

Tobias não sabia como reagir. Tina nunca aban-
donaria seu tênis.
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Era um pequeno ponto de luz que se abria. As 
interrogações não cessavam, elas apenas cresciam 
cada vez mais.

O medo de quem teria estado com Tina e o que 
teria feito com ela, e aquela gota de esperança de 
encontrar seu paradeiro.

– Obrigada, Jhow – Marta abraçou-o com 
gratidão.

O Sr. e a Sra. Wirneson decidiram ir novamente 
à delegacia. Talvez não conseguissem reabrir o caso, 
mas precisavam tentar.
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OS WIRNESON CONSEGUIRAM UM 
POSICIONAMENTO FAVORÁVEL DO 

DELEGADO

– Vocês estão certos do que pedem aqui? 
– indagou o delegado Klaus Sidney.

Tobias acenou positivamente com a cabeça, não 
tinha muito o que falar. Marta apelou para o coração.

– O Sr. tem uma filha, sei que nos compreende. 
A lenda da Rua Térsales talvez seja tão antiga quan-
to Santorna – suspirou fundo para segurar as lágri-
mas. – Eu nunca acreditei nela, mas pode ser que 
exista um psicopata lá. Hoje choramos pelo sumiço 
de Tina e, amanhã, que outros pais estarão nesse 
sofrimento?

O argumento mexeu com a dureza do delegado. 
Apesar de seu ofício exigir um pulso firme, algumas 
vezes tinha de demonstrar um pouco de flexibilidade.
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– Então, abriremos uma nova investigação – Dr. 
Klaus Sidney disse. – Mas quero o depoimento de 
Jhow Devih o mais rápido possível.

Saindo do gabinete, Marta sentiu-se esperanço-
sa. Ela seguiu até o carro agarrada pela fé.

Às 15h20, um oficial deixou a intimação na casa 
de Jhow Devih. Ele já esperava pelo chamado do de-
legado, mas sua família surpreendeu-se.

– Jhow, o que você andou aprontando, rapazi-
nho? – perguntou a mãe.

– Nada, Lisa Devih, é somente para esclarecer o 
caso de Tina Wirneson – Jhow justificou-se.

– Não diga que você contou aos Wirneson o que 
encontrou na Rua Térsales? – indagou Victor Devih.

– Sim, pai, eu não podia mais silenciar essa 
informação.

– Esse menino nunca nos ouve! – reclamou Lisa.

– E, agora, você sabe como vai resolver essa si-
tuação? – Victor foi sarcástico. – Dr. Klaus Sidney, ela 
deu o tênis para eu guardar antes de sumir e, então, 
resolvi comer chocolate com amendoim enquanto 
Tina não voltava. – O pai falou zombando do filho.
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– Vou contar o que vi, somente isso – acrescen-
tou chateado. – A verdade como ela é.

– Jhow Devih, você perdeu o juízo – advertiu 
Lisa.

– Por muito tempo vocês me fizeram silenciar, 
mas não acredito nessas fantasiosas histórias sobre 
a Rua Térsales – elevou sua voz. – Tina precisa de 
nossa ajuda.

– Tina não faz mais parte deste mundo, você vai 
ser colocado como principal suspeito – esbravejou o 
pai.

O garoto deixou seu pai esbravejando e saiu 
para dar seu depoimento.
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AS INVESTIGAÇÕES SEGUIAM

Jhow chegou às 16h15min na delegacia. O Dr. 
Klaus Sidney foi firme em suas suposições.

– Jhow Devih, o que você fazia na Rua Térsales 
após o sumiço de Tina Wirneson?

– Tina sempre foi uma amiga muito próxima, 
estávamos sempre na companhia um do outro...

Foi interrompido pelo delegado.

– No dia de seu desaparecimento, também es-
tavam juntos?

– Não – Jhow manteve-se calmo. – Tínhamos 
marcado de nos reunir.

– Tina, você e mais quem? – o delegado persistiu.

– Tina, eu, Jhene, Karly e Fagner.

O garoto continuou o depoimento:

– Estávamos todos na pracinha Custódia, faltava 
apenas ela. Conversávamos descontraídos quando o 
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coveiro chegou gritando, em público, que ouviu um 
pedido de socorro de Tina na via Térsales.

Novamente, ele foi interrompido por Klaus 
Sidney:

– Você tem certeza de que estava com esse 
grupinho?

– Toda certeza, e eles podem reafirmar o que 
estou dizendo – Jhow estava numa tranquila calma.

– E esse coveiro que apareceu na pracinha, você 
sabe de quem se trata? – continuou o delegado.

– Diego Crans, vizinho de Tina.

O delegado anotou, pessoalmente, o nome do 
homem citado.

– Continue – falou Sidney.

– Sabendo das terríveis histórias sobre a rua e 
os perigos de as garotas entrarem nela, ficamos em 
estado de transe, sem saber que providências tomar.

– Então foram até Térsales?

– Não.

– Você foi sozinho ao local?
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– Sim!

– Assume que sabe a causa do desaparecimen-
to de Tina?

– Não.

Klaus Sidney tentou confundir Jhow com suces-
sivas perguntas, numa busca dele soltar alguma in-
formação que não havia posto no depoimento.

– Dr. Sidney, eu não cometi nenhum crime, fui 
à Rua Térsales às seis horas da manhã, no dia pos-
terior, e encontrei o tênis de Tina e uma barra de 
chocolate com amendoim.

– Reafirma o que disse até agora? – insistiu o 
delegado.

– Sim – Jhow acrescentou. – O chocolate não era 
de Tina, ela tinha uma severa alergia a amendoim.

– Obrigado por ter vindo, manteremos contato.

Klaus Sidney tinha um imenso faro, e não sentiu 
que Jhow Devih fosse uma ameaça, logo, não estaria 
envolvido no sumiço de Tina. Nunca acreditou nas 
fantasiosas histórias que envolviam Térsales, mas, 
como também nunca conseguiu solucionar nenhum 
registro de desaparecimento, o melhor era sustentar 
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as crenças para não manchar sua competência em 
seu ofício.

Assim que Jhow Devih saiu do gabinete, Tobias 
Wirneson chegou para conversar com o delegado.

– Sei da sua preocupação com o caso, saiba que 
estou dando meu melhor para chegarmos a alguma 
pista concreta – Klaus Sidney salientou.

– Isso me conforta, mas estou aqui por outro 
motivo.

– E qual seria, Sr. Wirneson?

– Não quis dizer nada na presença de minha 
esposa, as mães são bem mais exigentes.

– Estou ouvindo, seja mais claro.

– Vez ou outra peguei Tina carregando uma bar-
ra de chocolate com amendoim em sua mochila.

– Isso indica que mesmo sabendo das suas res-
trições, a garota consumia amendoim?

– Isso mesmo, é difícil segurar a impulsividade 
dos filhos.

– Por que omitiu da Sra. Wirneson? – Sidney 
ficou curioso.
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– Não queria deixar Marta mais atormentada. 
Tina sempre foi muito obediente, essa era sua única 
rebeldia.

– Então, o Sr. acredita que sua filha foi levada 
pelo mistério que envolve a Rua Térsales?

– Só quero que encontrem minha filha, indepen-
dentemente do que tenha acontecido.

– Trabalharemos nesse caso arduamente.

– Sou grato pelo empenho da sua equipe. 

O caso de Tina Wirneson era como os demais, 
não existia uma direção certa, era um verdadeiro 
labirinto.



O MISTÉRIO DA VIA TÉRSALES 
quando as luzes se apagam

40



HÁ PASSOS DA VERDADE

41

HÁ PASSOS DA VERDADE

Chovia muito na pequena Santorna e Jhow 
Devih queria visitar a família Wirneson.

Achou, então, uma velha capa de chuva, colo-
cou-a e seguiu para residência de Tina.

Quando chegou ao lar dos Wirneson, viu que 
a porta estava destravada. Ele chamou preocupado.

– Sra. Wirneson!

Chamou inúmeras vezes e não obteve respos-
ta. Decidiu entrar. Deparou-se com uma bolsa preta 
no chão, entreaberta, próximo à poltrona que Marta 
passava a maior parte do seu dia.

A abertura era suficiente para visualizar uma 
barra de chocolate com amendoim e um casaco pre-
to com capuz.

De repente, ouviu um barulho na escada, ele 
saiu devagarinho para que ninguém o visse.
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Tobias Wirneson desceu apressado, apanhou a 
bolsa e saiu.

Jhow ficou espreitando. Quando Tobias Wirneson 
sumiu na ladeira da Rua Ulisses, ele retornou à re-
sidência. A chuva havia cessado, o céu ganhava um 
iluminado esplendoroso.

– Sra. Wirneson! – insistiu. – Sra. Wirneson!

Marta ouviu o eco da sua voz e foi atendê-lo.

– Entre, Jhow, não repare na bagunça, desde 
o desaparecimento de Tina que não arrumo a casa.

– Não se preocupe, Sra. Wirneson.

– Alguma novidade, meu jovem?

Era sempre a primeira pergunta que Marta 
Winerson fazia quando via pessoas ligadas à 
investigação.

– Infelizmente, não.

– Cadê o Sr. Wirneson? – indagou curioso.

– Algumas noites ele sai para velejar – Sra. 
Wirneson acrescentou. – Uma paixão.
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– Não sabia que ele gostava – Jhow ficou 
surpreso.

– Ah, desde quando me casei com ele já velejava.

– E a senhora sempre fica sozinha até ele vol-
tar? – continuou com as perguntas.

– Antes, Tina me fazia companhia – arfou triste. 
– Agora fico sozinha.

– Sra. Wirneson, sei o quanto dói revirar assun-
tos que envolvam Tina – Jhow justificou. – Mas pre-
ciso saber onde a senhora e o Sr. Wirneson estavam 
na noite do desaparecimento de Tina.

– Eu fui à igreja Imaculada, e meu marido saiu 
para velejar.

– Como vocês souberam do sumiço dela? – Jhow 
foi adiante.

– Quando cheguei fui abordada por Tobias, ele 
me contou o que havia acontecido.

– Preciso ir, Sra. Wirneson, depois volto para 
visitá-la.

– Espere, Jhow!

– O que foi, Sra. Wirneson?
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– Obrigada pela visita – ela sorriu.

– Volto depois – ele disse.

Jhow Devih saiu apressado, tinha uma missão a 
cumprir que não podia ser adiada.
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A REALIDADE VESTIDA POR UMA 
LENDA

Já era noite, Jhow voltou novamente à Rua 
Térsales. Dessa vez, o luar favorecia sua 
busca. Aproximou-se da casa, aproveitou para 
ficar na espreita atrás de uma enorme árvore.

Seu olhar numa mesma rota, a pequena janela 
que ficava no alto da residência.

Longe, ele escutava uns gritos.

“Ela está viva!”, pensou alto.

Sua euforia era admirável. Teria ele encontrado 
Tina Wirneson?

Jhow Devih tinha total certeza que sim, e não 
poderia voltar sem trazê-la consigo. Até mesmo por-
que aquele lugar não era seguro para Tina e quem 
estava lá, também não.
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Ele continuou escondido, esperando o melhor 
momento, quando ouviu alguém saindo, abaixou-se 
para não ser notado.

Era um homem alto e forte, estava de casaco 
preto. Um capuz camuflava seu rosto.

– Esse andar... hum... – Jhow tentava resgatar 
em sua mente se o conhecia.

De repente, ele avistou nas mãos do homem a 
mesma bolsa que viu na residência dos Wirneson.

– Eu sabia! – arfou numa revolta. – Como pode? 
Sr. Wirneson!

Manteve cautela e esperou ele sumir. Em se-
guida, caminhou até a porta da casa assombrada. 
Tentou abrir, mas estava travada. Foi até os fundos. 
A velha casa tinha muitas janelas.

– Muito bem, Jhow Devih! – disse contente ao 
encontrar uma janela destravada.

A abertura era suficiente para garantir a passa-
gem do garoto.

Jhow, sem conhecer o ambiente, saiu desnor-
teado à procura de Tina.
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– Tina! – repetiu seu nome a fim de escutá-la 
para ter uma direção.

Mas não recebeu nenhuma resposta.

O espaço era amplo, alguns móveis antigos, 
tudo em estado de abandono, muita poeira e telhas 
de aranha, terrivelmente desagradável.

A maior preocupação de Jhow era encontrar 
Tina Wirneson o mais rápido possível, para saírem 
daquele local antes que o Sr. Wirneson pudesse vol-
tar. Era incerto o que poderia fazer com eles, mas 
sua capacidade mental mostrava-se duvidosa.

Tentou mais uma vez.

– Tina! – seu grito foi mais alto.

– Estou aqui! – Dessa vez obteve uma resposta. 
– O eco veio do último cômodo depois da escada.

Jhow foi subindo atentamente os degraus. 
Apesar de ter luz no local, temia que Tobias Wirneson 
tivesse um comparsa.

– Tina! – Jhow chamou novamente.

– Me tire daqui! – a garota Wirneson suplicou.
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Ele atravessou a escada e finalmente alcançou o 
quarto de onde vinha o som daquela voz. Aproximou-
se da porta. A chave estava na fechadura. De algum 
modo, o responsável pelo sumiço da garota estava 
certo de que ninguém se atreveria a pôr os pés lá.

Jhow Devih abriu e deparou com Tina Wirneson. 
E ficou feliz em ver aqueles belos olhos.

A garota estava em pé. Seus olhos direcionados 
para uma pequena janela, num ponto elevado a sua 
cabeça. Assustada e trêmula.

– Tina, sou eu, Jhow!

– Me ajude! – ela novamente suplicou.

Jhow Devih percebeu que havia uma corda so-
bre o pescoço de Tina e que ela estava em cima de 
um tamborete, sustentada apenas pelas pontas dos 
seus pés, numa árdua tentativa de aguentar os limi-
tes de seu corpo. Ele rapidamente correu e desatou 
o nó, abraçou-a e ela mergulhou num terrível pranto.

Quando Jhow Devih olhou para a garota, ha-
via algo diferente, ele não saberia explicar, mas seus 
olhos pareciam bem iluminados e hipnotizantes.

De repente, o pai de Tina voltou.
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– Eu descobri tudo, Sr. Wirneson. Logo, todos 
saberão.

Tobias Wirneson estava acompanhado do pai e 
da mãe de Jhow, do coveiro Diego Crans e de alguns 
moradores mais antigos de Santorna, dentre eles, o 
padre Sanchez.

– Sua curiosidade estragou tudo! – Tobias falou 
ríspido.

– Como o senhor pôde fazer isso com sua pró-
pria filha? – Jhow estava confuso.

– Era para ser apenas mais um caso e a história 
permaneceria – Sanchez lamentou.

– Nosso Jhow – falaram os pais de Devih.

Jhow Devih ficou sem compreender. Ele e Tina 
estavam sendo envolvidos por enormes galhos e não 
conseguiam desprender-se.

O segredo estava lá dentro. E quando as luzes 
apagaram-se, Tina Wirneson deu o beijo da morte 
em Jhow Devih. Seus corpos foram esfriando e su-
mindo entre as folhagens de uma imensa e tenebro-
sa árvore.
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Ela nutria suas raízes com a alma de Jhow e 
Tina.

A pequena janela foi misteriosamente crescen-
do, permitindo uma passagem para aquela árvore 
amaldiçoada.

A família de Jhow sofria a perda do garoto. E 
Santorna dava adeus a mais dois moradores.

Ninguém presente atrevia-se a impedir o ocorri-
do. A velha casa parecia ter ganhado uma amplitude 
inimaginável, todos pareciam ser grãos de areia.

A via Térsales não era uma lenda antiga. Tina 
Wirneson e Jhow Devih faziam parte dela agora.
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QUANDO AS LUZES SE APAGAM

Na manhã seguinte, o delegado Klaus Sidney 
tentava entender os relatos. 

Novamente, estavam todos em seu gabinete 
prestando depoimentos.

– Preciso que apenas um esclareça os fatos – o 
delegado foi bem claro.

– Seu delegado, estávamos à procura de minha 
Tina quando vimos Jhow Devih ser arrastado e leva-
do pelas árvores – falou Tobias Wirneson.

– Estão me dizendo que estamos diante de um 
novo caso? Primeiro somente as garotas sumiam, 
agora os rapazes também? – Klaus tentava juntar as 
pistas.

– Sim! – todos os presentes concordaram.

Chegou Marta Wirneson.

– Eu discordo!
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– O que a senhora tem a nos dizer? – indagou 
o delegado.

– Jhow Devih sabia demais e também sumiu – 
falou convicta.

– Ela está perturbada, delegado, desconsidere 
seu depoimento – Tobias falou com serenidade.

Klaus Sidney arquivou o caso e, mais uma vez, 
os moradores de Santorna viveram o mistério da via 
Térsales.

O silêncio fechou as portas da verdade. Sobre 
um sacrifício, duas vidas foram silenciadas e a lenda 
perpetuou-se.

Os moradores contavam ouvir os gritos de Tina 
e os lamentos de Jhow.

Ninguém sabia de nada, apenas ouviam falar.
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