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Butikin Books 



Butikin Books: A Grande Reunião 

O que era para ser um animado encontro entre amigos escritores, 

onde o intuito seria tratar sobre a próxima antologia do selo Butikin 

Books, se tornou uma reunião melancólica. Mauro A. Souza havia 

falecido em sua casa, na Vila dos Murmúrios. Não se sabe ao certo 

a causa de sua morte, no entanto, Vizinhos alegam se tratar de uma 

Possessão Demoníaca. Em seu depoimento à polícia, Rafael Santos 

revelou ter escutado sons guturais vindos da casa do autor. Disse 

também que, mesmo acreditando que seu amigo estava no Limiar 

entre a vida e a morte, não ligou de imediato para as autoridades 

pois sabia que, para ele, aquele era O início do Fim. 

A tragédia se deu na madrugada do dia em que aconteceria a reu-

nião, que seria realizada justamente na casa de Mauro. Como os au-

tores e organizadoras da antologia Boteco Maldito já estavam pro-

gramados para a viagem até Minas Gerais, todos concordaram em 

prestar uma última homenagem àquele que era o líder do grupo. 

Acompanhada de Rafael, Karine TM estava inconsolável e man-

cando pelo cemitério. Ela soube da triste notícia assim que desem-

barcou do avião e não teve tempo — e nem cabeça — para se trocar. 

Foi ao enterro do jeito que estava e nem seu Tamanco Quebrado a 

impediu de seguir o caixão do seu amado. Por mais que gostasse de 

frequentar cemitérios, aquelas não seriam boas Memórias de uma 

Necroturista. Certamente, preferia se lembrar de Um Verão Ines-

quecível que passaram juntos, ali mesmo em Minas, acompanhados 

de uma boa safra de vinho e bastante pão-de-queijo. 

Aos poucos, os amigos de Butikin Books foram chegando ao en-

terro. Fábio Abilel era pura Desolação. Apesar do pouco tempo de 

convívio, gostaria de ter aprendido mais com o Tupiniking, o rei de 

um tabuleiro chamado “literatura nacional”, onde já era uma honra 

ser considerado um dos tantos Peões. 

Em seguida chegaram Erika Lyrio e Alvaro Rodrigues, vindos de 

Andalyn, após passarem uma longa Lua de Mel na Ilha das Almas. 

O casal que gostava de colocar medo em seus amigos com Contos 



Noturnos de arrepiar os cabelos, agora só queria confortá-los na-

quele momento tão difícil. 

Mesmo diante daquela horrível fatalidade, Aline A. Siqueira, Bi-

anca M. Oliveira e Bia Callena eram As Faces do Amor. A amizade 

entre as três era quase palpável e elas conseguiam transmitir uma 

tranquilidade que acabava confortando o coração de todos os pre-

sentes na cerimônia. 

Quem as visse unidas daquele jeito, jamais imaginaria que nem 

sempre foi assim. A amizade delas passou por alguns Incômodos lá 

no início quando, juntas, resolveram desvendar O Mistério do Po-

rão, no bar do Perpétuo, onde um Espelho Manchado de Sangue 

refletia apenas Um Caco de Telha e nada mais. O tal espelho passou 

a se comunicar com as três amigas em falas que se repetiam várias 

vezes, tentando prender a atenção das moças para si o máximo de 

tempo possível. No começo as coisas eram tranquilas diante do es-

pelho e elas até o apelidaram com base em sua personalidade narci-

sista. Quando o espelho começava a falar, elas prestavam atenção 

aos Ecos de Narciso e se divertiam com a necessidade de atenção 

daquele espelho. Até que em um determinado momento, os ecos do 

espelho conseguiram entrar na mente de Bia Callena que, aparente-

mente possuída, foi até o armário onde Perpétuo guardava alimentos 

embutidos, pegou um vidro de Pimenta biquinho, se aproximou de 

Aline e esfregou várias delas em seus olhos. Callena saiu do “transe” 

ao ouvir os gritos da amiga que tinha os olhos ardendo em chamas. 

Bianca, muito sagaz, percebeu o que estava acontecendo e as em-

purrou para fora do porão, para se afastarem de Narciso. Antes que 

elas conseguissem escapar do local, o espelho ainda lançou o caco 

de telha na direção das três amigas, mas não as acertou e elas con-

seguiram escapar. 

Aline estava chateada com a amiga, mas acabou dando A Se-

gunda Chance a Bia, pois entendeu que ela não estava em controle 

de seu próprio corpo no momento em que a atacou. Assim, a ami-

zade delas continuou, mais firme e mais forte do que nunca, até ha-

viam marcado um passeio a bordo do MSC Dreams, Cruzeiro dos 

Sonhos delas. 



Daniel de Faria chegou logo após as três amigas inseparáveis e 

as reconheceu, mesmo Por Trás das Máscaras que usavam por 

conta da pandemia mundial. Atrasado por ficar assistindo Jogos Di-

nâmicos pelo celular, ele teve que correr Atrás do Tempo perdido 

para conseguir prestar sua última homenagem ao falecido. Daniel 

informou ao grupo que Marcelo Aguiar não poderia comparecer ao 

enterro, pois havia sido preso dias atrás. Pelo que entendeu, Marcelo 

na verdade era uma jovem de vinte anos chamada Clarice. Durante 

o dia, ela usava fotos de um homem mais experiente e simpático na 

internet para disfarçar sua verdadeira identidade assassina. Foi des-

coberto que Clarice, na verdade, era uma serial killer nacionalmente 

conhecida como Dama da Noite e estava em andamento com O 

Projeto Saci, que consistia em arrancar uma das pernas de suas ví-

timas antes de matá-las sufocadas com a fumaça de seu cachimbo. 

Todos ficaram em choque com a notícia, mas as surpresas não 

pararam por aí. Dani Chimp, Thiane Paludo e Mary Vassoler che-

garam às pressas ao cemitério para informá-los de outro trágico aci-

dente. Andre L Braga, que pegara O Último Voo do dia vindo da 

Holanda para o Brasil, também estava morto. O avião em que ele se 

encontrava caiu no terreno da Hípica Quadrilátero. Uma lástima, 

justamente no melhor momento de sua carreira, quando foi convi-

dado a redigir os discursos do Presidente da República e passaria a 

morar em Brasília. Como o país que morava há anos estava em 

guerra, sua mudança iria Do Inferno ao Planalto, mas quis o des-

tino que ele não chegasse a se envolver diretamente com a política 

brasileira, talvez para que ele não conhecesse o inferno de verdade. 

Mary perguntou sobre Flavio Zaim, que ainda não havia chegado 

e, logo após Daniel responder “Ele Já Vem”, Flavio apareceu na 

entrada do cemitério. O homem apenas teve tempo de avistar seus 

companheiros de antologia. Antes que pudesse trocar uma palavra 

sequer com eles, uma espécie de furacão em chamas aproximou-se 

dele e, num piscar de olhos, Flavio também estava sem vida, perfu-

rado por uma lâmina enorme e reluzente. Seu corpo foi carregado 

pelo furacão para perto do grupo de autores e junto com ele, veio 

um som macabro, algo que aos ouvidos de todos soou como A Me-

lodia da Morte. O furacão se chocou com cada um dos autores que 



participaram da antologia Boteco Maldito, transformando-se em 

uma imensa Bola de Neve de corpos sem vida. 

O furacão parou de girar e assumiu uma forma humana, reve-

lando que era Ellen Reys quem estava por trás de todas aquelas mor-

tes. Isso mesmo, uma das Deusas da Morte em pessoa, a principal 

delas! Ellen abaixou-se e rabiscou algumas palavras no chão aos 

seus pés. Depois se voltou para as três sobreviventes, Dani, Thiane 

e Mary, apontou sua lâmina para elas e em seguida para o chão. 

Mesmo com medo de tirar os olhos de cima da Deusa, elas esticaram 

os pescoços e conseguiram ler o recado Escrito com Sangue: 

“agora é a vez de vocês”. Quando olharam de volta para Ellen, ela 

já estava muito perto e tudo ficou escuro. 

  

Apesar de acharem que estavam mortas, as três organizadoras de 

Boteco Maldito estavam, na verdade, em um local bastante conhe-

cido por elas. Justamente no Boteco do Perpétuo. Ainda grogues, 

abriram os olhos e deram de cara com o dono do boteco e a dona da 

porra toda. Perpétuo e Ellen conversavam animadamente, dando a 

impressão de que se conheciam há anos, ou talvez séculos. 

Ao notarem que as meninas haviam despertado, cessaram a con-

versa e as convidaram a se aproximarem do balcão. 

— Um Gole, Perpétuo. Essas meninas vão precisar de umas 

boas doses da sua cachaça artesanal. 

— Com todo respeito, Deusa, o que nós estamos fazendo aqui no 

bar do Perpétuo? — perguntou Thiane, a primeira das três a ter co-

ragem de abrir a boca. 

— Calma, minha jovem, nós teremos Infinitos momentos como 

esse para tratar de coisas sérias. Agora, tome um gole desta cacha-

cinha aqui — indicou a bebida a ela. — Vocês duas também, bebam 

a vontade que hoje é por minha conta. 



— Olha Quem Vem lá da Sarjeta da Rua dos Murmúrios! — 

Perpétuo apontou para fora de seu bar. 

— É o Caramelo? — Ellen perguntou animada. 

— Sim — respondeu. — E trouxe Alvaro e Erika junto com ele. 

As almas do casal de escritores entraram no único lugar do 

mundo onde poderiam interagir tranquilamente com o mundo dos 

vivos e cumprimentaram o velho dono do bar. Já o cão com Hipe-

rosmia, foi direto ao saco de babatas à frente do balcão, filar algu-

mas delas (há quem diga que ele prefere as mais podres). 

Daniel foi o próximo a entrar no boteco e foi recebido pelo casal. 

— Bem-vindo, Amigo. — Erika o abraçou. 

— Já conseguiu digerir tudo o que está acontecendo? — Alvaro 

perguntou. 

— Claro! — Daniel respondeu animado. — Parece até que essa 

história toda saiu da minha cabeça. 

Os três gargalharam e o recém-chegado foi logo se servindo de 

um ovo colorido. 

Depois foi a vez de Flavio e de Rafael adentrarem ao bar para 

aquela confraternização. 

— S. Perpétuo! É um prazer conhecê-lo de fato! — Rafael foi 

para trás do balcão dar um abraço em Perpétuo. 

O velho, ainda imóvel com o abraço, ficou irritado com aquela 

demonstração de carinho e olhou para Ellen para estabelecer uma 

conexão através da mente com a Deusa, em uma conversa que só os 

dois podiam ouvir. 

— Eu vou acabar com a vida dessa cara — avisou o ranzinza. 

— Ele já está morto, Perp. — Ellen segurou o riso por respeito 

ao velho amigo. 

Já o cosplay de Walter White, que parecia ser o mais irritado por 

estar ali, foi recepcionado por Daniel. 



— Bem-vindo De Volta a Santa Cruz dos Murmúrios, Flavio. 

— Que “bem-vindo de volta”, o que! É a primeira vez que venho 

aqui! — retrucou irritado 

— Isso não é verdade. Por mais de vinte e dois anos sua mente 

veio até aqui todas as terças. 

— Ah! Mas isso não conta, aquilo era apenas uma história — 

retrucou novamente. 

— É claro que conta, senão você nem estaria aqui agora. 

Flavio parou para pensar por alguns segundos. 

— É, você tem razão... que Terças-Feiras Malditas! 

As inseparáveis, Aline, Bianca e Bia, também marcaram presença 

no boteco do Perpétuo, bastante conhecido pelo trio. 

— Ai, amigas, vamos tentar novamente desvendar O Mistério 

do Porão? — Bia sugeriu animada. 

As outras duas amigas se entreolharam, respiraram fundo e dis-

seram ao mesmo tempo: 

— Você só pode estar de sacanagem, Bia! 

Bia murchou, mas sabia que as amigas tinham razão. Da primeira 

vez já escaparam de uma tragédia. 

— Você se recorda do que diziam Os Espíritos de Dickens? — 

Aline perguntou. 

— Que nós temos que conhecer os nossos erros do passado para 

não os cometer no futuro? — Bia respondeu, em tom de pergunta. 

— Exatamente — Aline respondeu. — Ou algo parecido com 

isso, não me lembro ao certo. 

— Eu acho que não foram os espíritos que disseram isso. — Bi-

anca comentou e o assunto se encerrou por aí. 

Outro trio chegou ao famigerado boteco. Mauro e Karine (ainda 

mancando por conta de seu Tamanco Quebrado) entraram no local 



seguidos por Fábio, que passou da Desolação no velório de Mauro, 

ao êxtase de permanecer na eternidade junto de seu autor favorito. 

Andre foi mais um que surgiu, mas nem todos tinham certeza de 

que ele compareceria àquele inusitado encontro. 

— Que bom que você também veio, Andre... digo, digo — Fábio 

o recebeu sem saber muito bem o que dizer para não parecer que 

estava feliz com a sua morte. — É que achei que só estariam aqui 

aqueles que foram mortos pela Ellen. 

— E quem você acha que derrubou meu avião? — Andre pergun-

tou já dando a entender a resposta. 

Todos se voltaram para Ellen, que ostentava em seu rosto um 

sorriso de menina arteira. 

— Espera um momento — Fábio pediu, fazendo uns cálculos na 

cabeça —, então foi a Ellen quem matou você também, Mauro? 

— Sim, fui possuído por ela enquanto tomava meu vinho tran-

quilamente em casa. — Mauro respondeu, para o choque de todos. 

— Acredito que só Marcelo escapou da Deusa da morte. 

— Marcelo não, Clarice — Daniel o corrigiu. 

— Ouvi meu nome? — Clarice surgiu no boteco já com um copo 

americano com cerveja até a borda na mão. 

— Você matou a Clarice também, Ellen? — Foi a vez de Rafael 

perguntar. 

— Infelizmente, essa daí não fui eu — Ellen respondeu com um 

pouco de raiva —, mas consegui trazê-la até aqui. 

— Mas se não foi você, quem foi? — Rafael insistiu. 

— Eu até fui ao encontro dela, mas cheguei atrasada e Clarice já 

estava morta. — Ellen respondeu pacientemente. 

— Então como você morreu, Clarice? — Bia perguntou belis-

cando uma Pimenta em conserva de dentro da vasilha de vidro. 



— Bom, tem coisa que eu gosto e preciso fazer todos os dias.      

O Ritual consiste em tomar uma cerveja artesanal no café da ma-

nhã, fazer piadas de duplo sentido durante o dia e construir armários 

de dois a três metros, coisas simples. Pois então, na cadeia eu não 

podia tomar cerveja e nem usar meus dotes de carpinteiro, então só 

me sobraram os trocadilhos, e eles tiveram que se intensificar du-

rante meu tempo preso, para suprir a falta das outras coisas. 

— E o que isso tem a ver com sua morte? — Dani perguntou 

confusa. 

— Cara, descobri que as presidiárias não tinham muito senso de 

humor, principalmente com uma novata como eu. Daí fui fazer uma 

brincadeira boba com uma delas e não deu muito certo. 

— Qual foi essa brincadeira? 

— Tinha uma menina com o apelido de vampira na minha cela, 

ela não largava um livro que tinha de jeito nenhum. Então, eu pen-

sando que já estava mais intima dela, depois de uma semana divi-

dindo o mesmo vaso sanitário imundo, perguntei: Ei, Vampira, você 

que é uma pessoa muito culta, tá CU livrinho aí agora? Brincadeira 

boba e velha que meu pai fazia com os amigos dele, sabe? Mas a 

menina não gostou e me mostrou o porquê do seu apelido ser vam-

pira. Me deu uma mordida com gosto na jugular. Não tive nem rea-

ção. Quando dei por mim, a Ellen estava me trazendo para cá. 

Os colegas de Clarice não sabiam se riam ou se compadeciam da 

forma como ela morreu. Mas logo, a Deusa da morte tomou a pala-

vra para si, fazendo todos voltarem sua atenção para ela. 

— Bem, como todos já estão reunidos aqui, quero parabenizar 

cada um de vocês por concluírem, com sucesso, seus principais ob-

jetivos enquanto vivos! Dar vida ao Boteco Maldito e o apresentar 

para o mundo foram as coisas mais importantes que vocês poderiam 

ter feito. Uma salva de palmas para todos vocês! 

Ao terminar o discurso, Ellen puxou os aplausos, que foram 

acompanhados por apenas alguns dos presentes. Ela só conseguiu 



fazer com que todos batessem palmas quando fez seus olhos arde-

rem em chamas de pura raiva, em reprovação aos que permaneciam 

imóveis. 

— Mas foi só para isso que você nos trouxe aqui? — Karine teve 

a coragem de perguntar. 

— Não. Eu também quero dizer que vocês não irão para o in-

ferno. — Ela fez uma pausa, observando o alívio na cara de todos, 

depois prosseguiu. — Mas também não vão para o céu. 

Burburinho instaurado. Muitas perguntas feitas de uma só vez, 

mas Ellen sabia qual era a principal pergunta e tratou de sanar a dú-

vida de todos. 

— Vocês passarão toda a eternidade aqui mesmo, no boteco do 

Perpétuo, o nosso tão amado Boteco Maldito! Vocês serão Os Eter-

nos Butikiners, o que acharam? — a Deusa perguntou com chamas 

saindo de suas ventas desta vez e Clarice foi a primeira a se pronun-

ciar. 

— Ah, em vida eu peguei perpétua mesmo, para mim é até me-

lhor — disse após uma longa golada em sua cerveja. 

— Então é isso, de vez em quando eu virei aqui fazer uma visiti-

nha para vocês. — Ellen anunciou por fim. 

— Mas e a gente? — Mary perguntou, apontando para as outras 

duas pessoas ainda vivas naquele recinto, Dani e Thiane. 

— Eu não me esqueci de vocês três. Inclusive as avisei, lá no 

cemitério, que agora seria a vez de vocês. — Ellen disse se aproxi-

mando do trio de organizadoras. — Eu espero que vocês tenham 

prestado bastante atenção no que eu fiz aqui hoje, porque eu quero 

que vocês façam a mesma coisa com outro grupo de escritores. 

— Mas nós não temos poderes igual aos seus, Deusa, nós somos 

apenas humanas. Como faremos isso? 

— Se virem! — vociferou. — E nem ousem serem pegas pelas 

autoridades, caso contrário, o destino de vocês não será “tão bom” 

quanto dessas almas aqui presentes. 



As três engoliram a seco e Dani tentou se acalmar antes de fazer 

a última pergunta. 

— E qual é esse grupo de autores que a Deusa quer que a gente 

elimine? 

— Essa é a atitude certa, gostei! — Seu sorriso não cabia na boca. 

— Pois bem, existe um grupo chamado Saifers... 

 

 

  



Autores citados & suas obras 
(Entre parênteses): contos da antologia Boteco Maldito. 

Em negrito: outros títulos mencionados no conto. 

Aline A. Siqueira 

(Os eternos) / A segunda chance / As faces do amor / (In)cômo-

dos / Por trás das máscaras / Crepúsculo da Inocência 

Alvaro Rodrigues 

(Quem vem lá da sarjeta da rua dos murmúrios) /  

Contos noturnos / Alice na escuridão da toca do coelho 

Andre L Braga 

(Hiperosmia) / Do inferno ao planalto / Quadrilátero / 

Teocracia Brasilis / Mulheres que temiam seus pais /  

Nudes, mentiras e ameaças / Ana que vivia no espelho /  

Monkey 19913: Terror e Cinzas / Sobre seres urbanos /  

Terror barato / Neve rubra  

Bianca M. Oliveira 

(O mistério do porão) / O espelho manchado de sangue 

Daniel de Faria 

(De volta a Santa Cruz dos murmúrios) / Atrás do tempo / 

Jogos dinâmicos / Uma noite na fazenda Carandaí / Sacrificante 

Ellen Reys  

(Infinitos) / Escrito com sangue / A melodia da morte /  

O último voo / MSC Dreams – Cruzeiro dos sonhos /  

A ilha das almas / Um verão inesquecível / O início do fim / 

Deusas da morte / Peões / Dama da noite / A chama de Asmun / 

Infeliz ano novo / E agora, verônica? / Renascida / O olho de Rá / 

Ao soar o sino / Ticê 



Erika Lyrio  

(Bem-vindo, amigo) / Lua de mel / Andalyn / O elevador /  

Olho mágico / Paranoia / As chamas do Natal / Amor em guerra / 

Outono sombrio / Sobre Lu / Sobre May / Presente de Natal 

Fábio Abilel  

(Desolação) 

Flavio Zaim  

(Terças-feiras malditas) / Bola de neve / Ele já vem... 

Karine TM  

(Tamanco quebrado) / Memorias de uma necroturista /  

Lentes turvas / Martha 

Marcelo Aguiar (Clarice) 

(O ritual) / O projeto saci / Sonhos medos e mentiras /  

Na tal família 

Mauro A. Souza  

(Um gole (,) “Perpétuo”) / Possessão demoníaca / Vila dos mur-

múrios / Limiar / Sombrio coração / O diabo pede carona 

Rafael Santos  

(S. Perpétuo) / Vizinhos / Matim-taperê / Inara / Anacrônico /  

A lápide da bruxa / Escondas as crianças livres de pecados /  

A luminária estrelada / Do outro lado / Clarividente / Relaciona-

mento a distância 

Ricardo Pimenta (Bia Callena)  

(Os espíritos de Dickens) / Ecos de Narciso / Um caco de telha 
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