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Apresentação

Você tem medo de quê? O que tira o seu sono? Se, depois 
de certa idade, a gente passa a não ter mais medo de mons-

tros, de fantasmas, de criaturas das sombras, porque são cria-
turas inventadas, que não podem existir no mundo real, basta 
uma noite escura, um cômodo vazio e sombrio ou um ruído 
inexplicável, e pouco a pouco descobrimos que nossa mente é 
capaz de nos pregar peças, e isso dá medo, muito medo.

Esse é um dos motivos que tornam os contos fantásticos 
e de terror ainda tão relevantes no nosso dia a dia. Outro 
motivo é que a gente se reconhece nos personagens e narra-
dores dessas histórias. Às vezes eles são indecisos, misteriosos, 
medrosos, bobos e até um pouco “fora da casinha”. Mas, como 
diz o cantor Caetano Veloso, “de perto, ninguém é normal”.

Antes de tudo, quando a gente lê um conto, assiste a um 
filme, uma série, lê quadrinhos fantásticos ou de terror, se 
arrepia e se assusta – e fica uma ou várias noites sem dormir 
– reconhecemos que ainda não estamos totalmente resolvidos 
com algumas coisas, dentro (e fora) da gente, porque gosta-
mos de buscar em nós mesmos o que vemos nesses contos, 
refletimos um pouco sobre como lidamos com o inesperado, 
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com o impossível, com a indecisão e, claro, sobre como lida-
mos com as outras pessoas. “O inferno são os outros”, como 
dizia um filósofo existencialista, ou apenas vemos o estranho, 
o grotesco, o feio nos outros, esquecendo que a gente não é 
tão certinho, angelical ou sublime assim?

Nesta coletânea, propositadamente com treze contos, 
você vai ler histórias de assassinatos misteriosos, de acon-
tecimentos bizarros, de gente que se perde nos próprios 
pensamentos (e pesadelos!), de fantasmas que voltam dos tú-
mulos, de gente que acredita ser capaz de fazer qualquer coisa 
que deseja, gente obsessiva pela beleza (e pela perfeição)... 
tudo isso contado por alguns narradores que são até gente 
boa, mas nem sempre muito confiáveis. 

Ah!, um ponto importante: nessas treze histórias você 
vai ficar com muitas dúvidas – e eu diria que o conto fantásti-
co foi feito para isso mesmo, fazer a gente duvidar –, porque 
não dá para confiar em todo mundo, mesmo quando as pes-
soas sabem muito bem argumentar e juram, de pés juntos, 
que todas as aventuras sinistras que elas viveram são a mais 
pura verdade! Será?

Outra coisa importante: essa coletânea traz textos bas-
tante diversificados, com histórias do insólito, do estranho, 
do fantástico e de terror, escritos por grandes autores da li-
teratura estrangeira. Você pode não escolher se vai duvidar 
antes ou depois de ler um conto ou ficar com medo antes 
ou depois de conhecer alguma história, mas pode escolher 
– para começar – o conto que vai fazer você querer ler o se-
guinte e depois o seguinte... 

Boa leitura!



O TRAVESSEIRO 
DE PENAS
Horacio Quiroga
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A lua de mel da jovem foi um grande calafrio. Ela, loira, 
angelical e tímida; seu marido, de caráter duro, gelou 

os seus sonhos de noiva. Mesmo assim, ela gostava muito 
dele. Quando, às vezes, os dois voltavam juntos pelas ruas, 
ela estremecia de leve, ao olhar furtivamente a elevada esta-
tura de Jordan, que caminhava sempre mudo ao seu lado. 
Ele, por sua vez, amava-a profundamente, mas não demons-
trava esse amor.

Durante três meses – haviam se casado em abril – vive-
ram uma felicidade especial. Ela teria desejado, sem dúvida, 
menos severidade naquele rígido céu de amor, uma ternura 
mais solta, porém a fisionomia impassível do marido sempre 
a continha. 

A casa onde moravam também influenciava a recém-
-casada. O pátio, com frisos, colunas e estátuas de mármore, 
era branco e silencioso, dando a impressão de um palácio 
encantado. Na parte de dentro, o brilho glacial do reboco, 
sem o mais leve arranhão nas paredes altas, acentuava aque-
la sensação de frio desagradável. Seus passos ecoavam por 
toda a casa, quando ela ia de um cômodo ao outro.

Alícia passou todo o outono nesse estranho ninho de 
amor. Tinha decidido jogar um véu sobre os seus sonhos an-
tigos e vivia adormecida na casa hostil, sem querer pensar em 
nada até o momento em que seu marido voltasse.
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Horacio Quiroga
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O travesseiro de penas

Como era de se esperar, emagreceu. Teve um leve ataque 
de gripe, que se arrastou por dias e dias, sem que ela se recu-
perasse. Uma tarde, pôde finalmente ir até o jardim, apoiada 
no braço do marido. Olhava de um lado para o outro, indi-
ferente. Jordan acariciou os cabelos dela, com uma profunda 
ternura, e ela irrompeu em soluços, abraçando-o. Chorou 
por muito tempo todo o seu calado espanto, e redobrava 
o pranto a cada nova tentativa de carícia. Aos poucos, seus 
soluços foram se amenizando, mas ela ainda ficou um lon-
go tempo escondida no peito dele, sem se mover ou dizer 
uma só palavra. 

Essa foi a última vez que Alícia se levantou da cama. 
No dia seguinte, já amanheceu murcha. O médico exami-
nou-a com atenção, recomendando muita calma e repou-
so absoluto.

– Não sei – disse ele a Jordan, em voz baixa, já na porta 
da rua. – Ela está muito fraca. Não entendo o motivo, já que 
não tem vômitos nem nada... Se amanhã ela não melhorar, 
me chame imediatamente.

No outro dia, Alícia piorou. O médico percebeu nela 
uma anemia aguda, totalmente sem explicação. A jovem 
não desmaiou mais, mas estava visivelmente à beira da mor-
te. O quarto ficava o dia inteiro com as luzes acesas e em 
completo silêncio. Passavam-se horas sem que se escutasse 
o menor ruído. Alícia cochilava. Jordan passou a morar na 
sala, também com as luzes acesas. Caminhava, sem cessar, 
de um lado a outro. O tapete afogava seus passos. De quan-
do em quando, entrava no quarto e continuava seu mudo 
vaivém em volta da cama, olhando a esposa toda vez que 
caminhava na direção dela. 
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Horacio Quiroga

Alícia começou a ter alucinações. A princípio, eram 
confusas e flutuantes, mas logo desceram ao nível do chão. 
Com os olhos arregalados, ela somente olhava o tapete de 
um e outro lado da cama. Uma noite, de repente, encarou-o 
fixamente por um instante, abriu a boca para gritar e seus 
lábios e narinas se encheram de suor.

– Jordan, Jordan! – chamou, cheia de medo, sem tirar 
os olhos do tapete.

Ele correu até o quarto. Ao vê-lo, a doente soltou um 
grito de pavor.

– Sou eu, Alícia, sou eu!

Alícia o viu pelo canto do olho, voltou a olhar para 
o tapete, depois de novo para o marido e, após um bom 
tempo de assombrada confrontação, acalmou-se. Sorriu 
e tomou a mão de Jordan entre as suas mãos trêmulas, 
acariciando-a.

Uma de suas mais insistentes alucinações era a de um 
macaco com os dedos apoiados no tapete e os olhos fixos nela. 

Os médicos voltaram, inutilmente. Diante deles, uma 
vida se acabava a cada dia, a cada hora, sem que entendes-
sem como. Na última consulta, Alícia jazia, sem vontade, 
enquanto eles mediam sua pulsação, passando de um a outro 
seu pulso inerte. Observaram-na em silêncio por um longo 
tempo e foram para a sala de jantar.

– O caso é sério – disse o médico, desanimado. – Já não 
há mais o que fazer...

– Era só o que me faltava! – exclamou Jordan. E bateu 
bruscamente na mesa com o punho fechado.
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O travesseiro de penas

No seu delírio de anemia, Alícia foi se extinguindo. A 
doença não piorava durante o dia, mas a jovem amanhecia 
mais pálida a cada nova manhã. Parecia que, somente à noite, 
a vida a abandonava, em novos jatos de sangue. Ao desper-
tar, ela tinha sempre a sensação de estar esparramada na cama, 
coberta por um milhão de quilos, sentimento que não mais 
a abandonou a partir do terceiro dia. Conseguia apenas me-
xer a cabeça. Não deixou que a tocassem na cama, nem que 
arrumassem o travesseiro. Seus temores de final do dia avan-
çavam na forma de monstros que se arrastavam até a cama e 
subiam penosamente pela colcha. 

Depois, perdeu a consciência. Nos dois últimos dias, 
delirou sem cessar à meia-voz. As luzes continuaram acesas 
no quarto e na sala. Em meio ao silêncio cheio de agonia que 
se espalhava pela casa, não se ouvia mais do que o delírio 
monótono que vinha da cama e o rumor abafado dos eternos 
passos de Jordan.

Por fim, Alícia morreu. Quando a empregada, já sozi-
nha, entrou para desfazer a cama, olhou espantada para o 
travesseiro.

– Senhor Jordan! – chamou baixinho. – Parece que há 
sangue aqui.

Jordan se aproximou rapidamente e se inclinou para 
ver. Realmente, sobre a fronha, dos dois lados do lugar 
onde Alicia havia deitado a cabeça, viam-se algumas man-
chinhas escuras.

– Parecem picadas de inseto – murmurou a empregada, 
depois de um momento de imóvel observação.
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– Levante-o na luz – pediu Jordan.

Ela obedeceu, mas em seguida o derrubou no chão. Fi-
cou olhando para o travesseiro, tremendo, muito pálida. 

Sem saber por quê, Jordan sentiu seus pelos se arrepia-
rem. Com a voz rouca, perguntou:

– O que foi? 

– Está muito pesado – respondeu a empregada, ainda 
tremendo.

Jordan o pegou. Era verdade. 

Sobre a mesa da sala de jantar, o homem cortou a fronha 
e o travesseiro de um talho só. As penas superiores voaram e a 
empregada deu um grito de horror com a boca escancarada, 
levantando para os lados as mãos crispadas: no fundo, por 
entre as penas, havia um animal monstruoso, uma bola viva 
e viscosa, movendo lentamente as patas peludas. Estava tão 
inchado que mal se via sua boca.

Noite após noite, desde que Alícia havia caído de 
cama, ele tinha colado em segredo sua boca – ou melhor, a 
tromba – às têmporas dela, chupando seu sangue. A picada 
era quase imperceptível. A remoção diária do travesseiro, 
no início, havia, sem dúvida, impedido seu desenvolvi-
mento, mas desde que a jovem não pudera mais se mexer, 
a sucção passou a ser vertiginosa. Ele havia esvaziado Alicia 
em cinco dias e cinco noites.

Esses parasitas de aves, pequenos no seu meio habitual, 
chegam a ficar enormes, em certas condições. O sangue hu-
mano parece ser particularmente favorável a eles e é comum 
encontrá-los nos travesseiros de penas.
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O uruguaio Horacio Quiroga (1878-1937) teve uma vida marcada por 
mortes violentas de pessoas próximas, retratando muitos desses 
dramas em suas obras. Influenciado por autores como Edgar Allan 
Poe, Anton Tchekhov e Guy de Maupassant, escreveu textos em que 
o fantástico invade a aparente normalidade da vida. Além de ficção, 
publicou crítica literária e relatos de viagem.

Horacio Quiroga




