
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Quando se é uma vampira cheia de empreendedorismo e 
sangue, muita coisa pode dar errada.  
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Spa Spa Spa Spa MalditoMalditoMalditoMaldito    

By Sucker 

“Muito bem! Agora vamos apenas aplicar uma loção para a sua pele respirar e pronto! 

Você já pode ir até a loja para escolher os produtos que vai querer levar para continuar o 

tratamento em casa.” Eu respondi a uma de suas melhores e mais ricas clientes, Carmelita 

Fontini.   

“Perfeito! Para quando posso marcar meu próximo horário?” perguntou a perua de 

cabelos tão pintados que era impossível dizer a cor natural por baixo de todo aquele mel com 

luzes platinadas. 

“Eu recomendo daqui um mês para a pele, mas é claro que sempre há outros 

tratamentos para outras áreas. Talvez uma massagem com a nossa nova agente do bem estar, 

a Teresa? Ela é ótima para aliviar as tensões da vida corrida.” Respondi. 

“Eu vou conversar com a recepcionista para marcar um horário. Ótima ideia Má! 

Querida, vou andando, ainda tenho que comprar algumas coisinhas.” Carmelita disse 

enquanto dava dois beijinhos no ar, simbolizando uma despedida.   

Eu nunca entendi porque as pessoas beijam o ar, mas até aí os costumes dos humanos 

mudam tanto com o passar do tempo que para seres menos observadores é até difícil de 

acompanhar.  Mas não para ela, Marina Rossa, dona do Spa Vita D’Ouro, localizado em uma 

rua muito movimenta e bem frequentada do Jardins, em São Paulo.   

“Tchau Carmelita! Volte logo e não se esqueça de vir me mostrar as compras semana 

que vem! Tenho um creme especial chegando.” Eu disse, já incitando a consumista 

desenfreada que é Carmelita. 

“Ai ai, che lavoro questa donna!” Pensei alto quando já estava sozinha em uma das 

minhas salas especiais.  Eu sou a única que aplica certos tratamentos oferecidos pelo Spa e não 

é por menos!  Meu negócio se tornou o mais procurado da grande São Paulo, e estava no 

rumo de conquistar o estado.  É claro que ninguém sabia o segredo de todo esse sucesso e 

muito menos da empreendedora que surgiu há cinco anos com tratamentos que logo se 

tornaram da moda e consequentemente os mais procurados pela elite paulistana. 

Entenda, eu, uma italiana de personalidade forte e beleza admirável, se é que me 

permitem dizer, sou na verdade uma vampira nascida e transformada no século XV.  Naquela 

época eu já era uma mulher forte, moderna e muito vaidosa, o que obviamente me tornou 

incompreendida pela sociedade e foi exatamente isso que fez com que eu me casasse com 

alguém que não amava, mas que podia me sustentar.  Povereto de Carlo!  É claro que o 

casamento não deu muito certo, e logo eu precisei viajar pela Europa em busca de novas 

aventuras e distância de meu marido sem graça e até mesmo sádico (imaginem que ele uma 

vez quis me deixar sem os meus perfumes, dizendo que eram supérfluos! Blasfêmia!), e a 

maior delas foi justamente o que me transformou em um dos seres que sobrevivem de 

sangue.  Mas esta é uma história que não vem ao caso. 
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Durante a Segunda Guerra Mundial, eu decidi vir para o Brasil, a terra das promessas e 

do povo abençoado, e foi em São Paulo que me instalei.  Depois de alguns negócios mal 

sucedidos que alguns de meus namorados sugeriram e tentativas frustradas de ganhar a vida 

sozinha, algumas das quais eu nem vou comentar, abri o Spa Vita D’Ouro.  Eu percebi que 

combinando o meu sangue único com alguns cremes e chás eu teria uma mina de ouro nas 

mãos, já que a combinação rendeu os melhores tratamentos, pois não há nada no mundo que 

cure e nutra como sangue vampírico.  Imaginem um peeling que ao término já deixa a pele 

completamente sarada?  É perfeito!  Eu poderia até mesmo criar um tratamento agressivo 

para estrias cortando-as fora e passando uma loção mais potente para cicatrizar sem as 

marcas.  Hum, é de se pensar... poderia até se chamar Corte e cure! 

“Marina, com licença, a próxima cliente já está esperando na recepção.” A recepcionista 

Martha me interrompeu do meu devaneio, quer dizer, brainstorm para novos produtos.  

“Pode mandar ela entrar, Martha. Obrigada.” Eu de fato gosto muito de meu trabalho, já 

que me permite aliar o meu lado vaidoso com um salário!  E é claro melhorar a vida de todos 

aqueles que possam pagar por peles mais bonitas e saudáveis.  Eu até ajudo com a saúde dos 

meus clientes com meus chás especiais de romã com uma pitada de sangue! 

“Ah! Vanessa! Que bom que você pode voltar para uma aplicação do meu novo gel anti-

idade.” Exclamei quando vi Van entrando pela porta.  Outra de minhas regulares.  Ela esteve 

aqui no começo da semana, mas foi só eu ligar e comentar sobre esse novo gel milagroso 

antirrugas que ela mais do que depressa já marcou um novo horário. 

“Mas é claro que eu voltei! Quero ver todas as minhas rugas sumirem como se fosse 

Botox!” Ela disse sorrindo. 

“Será até melhor que o Botox, já que não vou ter que furar a sua testa, e sim massageá-

la.” Ri junto com uma das minhas clientes que na verdade já era quase uma amiga. 

Depois de ter aplicado o gel, a deixei na sala por um tempo para fazer efeito, e fui até o 

meu escritório do outro lado do jardim (uma vampira precisa de privacidade para se alimentar) 

para tomar um pouco de sangue e retornar algumas ligações.  Sim, vampiros podem andar na 

luz do sol, apesar de preferir a noite.  A questão dos vampiros não poderem andar ao sol é 

meramente porque não preferimos não queimar nossas retinas, que são mais sensíveis a 

qualquer tipo de luz.  A parte de queimar é meramente uma fábula, assim como a dos 

espelhos.  Eu nunca teria aceitado me tornar uma vampira se não pudesse mais me observar 

em um belo espelho! 

Após tomar um golinho de O negativo e retornar algumas ligações de clientes Vips e 

fornecedores decidi enfrentar novamente o sol e voltar para finalizar outras pacientes que já 

estavam em tratamentos nas outras salas e conversar um pouco com Van sobre os últimos 

desfiles que vi. 

Assim que sai do meu escritório senti o cheiro de sangue no ar.  Corri para o spa e 

reparei que todas as portas das salas estavam entreabertas.  E o cheiro de sangue e morte 

vinha de todas elas.  Corri até a mais próxima e vi uma das pacientes mais novas, Isabel, morta 

na cadeira reclinável.  Em seu pescoço, dois furos, a infame marca vampiresca.  Sai como um 
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demônio da Tasmânia de sala em sala só para encontrar mais clientes mortas, e todas por uma 

mordida no pescoço.  Aterrorizada fui até a sala que Van estava, e a minha suspeita se 

confirmou, nem ela foi poupada.  Procurei por minhas funcionárias e as encontrei mortas, e 

até mesmo Carmelita estava jogada ao chão da loja, com uma pequena poça de sangue se 

formando perto de seu tão bem cuidado cabelo.  Eu podia ver minha própria expressão de 

horror nos espelhos por trás das prateleiras de produtos em contraste com a sorridente dona 

do Spa Vita D’Ouro que estava na TV da loja falando sobre as maravilhas de um novo óleo para 

massagem feito com a essência da flor amor perfeito.  Carmelita havia comprado uma 

unidade, o pote estava em cima do balcão onde a recepcionista estava debruçada, morta 

também. 

Raiva não começa a descrever o que senti naquele momento.  Além de aquele ser o meu 

negócio, aquelas era minhas clientes, inocentes que confiaram em mim, e algumas até amigas, 

que ajudavam a banir a solidão da minha existência!  

O instinto predador tomou conta de mim e eu comecei a farejar todos os cantos do 

prédio por uma pista de quem seria o assassino.  Ele deixou bem claro que queria ser 

encontrado.  E eu o encontraria! 

 

Mas o cheiro de tanto sangue acabou com qualquer pista que eu pudesse encontrar. 

Meu olfato é mais sensível que o normal, mas ele é especialmente treinado para sangue, e 

com tanto sangue ao redor é muito difícil reconhecer qualquer outro cheiro.  Algo que com 

certeza o assassino sabe. 

Frustrada com a minha própria impotência liguei para uma das únicas pessoas que 

poderia me ajuda no momento, apesar de ser a última com quem eu gostaria de falar, meu ex, 

Enrico.   

“Alo?” A voz grave dele ecoou pelo telefone como se fosse uma carícia, mas eu sabia 

que no momento que eu dissesse algo, ela se transformaria em algo gelado. 

“Ciao Enrico, sono io, Marina.” Tentei em nossa língua-mãe.  Quem sabe isso não 

amenizaria a mágoa que ele com certeza sente até hoje por eu o ter deixado e o lembre do 

começo de nosso relacionamento, nos vinhedos da Toscana. 

“Eu sabia que você quebraria sua promessa de não falar mais comigo mais cedo ou mais 

tarde Marina, eu só não esperava que fosse tão cedo.” Ele disse com veneno.  Como se cinco 

anos fosse pouco tempo! 

“Não estou te ligando porque quero, mas sim porque preciso de ajuda, e você é o 

vampiro mais velho que eu conheço.” Retruquei no mesmo tom, depois que me toquei que eu 

de fato precisava da ajuda dele, então abrandei “Algo horrível aconteceu e eu não consigo 

pensar friamente para começar a resolver. Per favore, aiutame caro?” Tentei novamente o 

italiano para pedir ajuda.  Nunca falhou em conseguir o que eu queria dele e eu estou rezando 

para que não falhe agora. 
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Enrico e eu temos uma história muito complicada e geralmente eu não ligaria para ele, 

mas ele é mais velho que eu, algo como 1000 anos mais velho, e ele tem um olfato mais 

desenvolvido e talvez pudesse me ajudar a encontrar quem cometeu essa atrocidade.  É claro 

que considerando que eu o havia abandonado há mais de cinco anos atrás e até hoje não havia 

feito qualquer tipo de contato, até ignorando as tentativas dele, eu não tenho certeza se ele 

vai ou não me ajudar.  Não custa tentar, não é? 

“Marina, você que quis se virar sozinha, pois bem, se vire!” Ele disse ainda raivoso, mas 

com um tom mais ameno.  Era o que eu precisava. 

“Per favore Enrico... Uma volta tu hai detto che sempre...”. 

“Pare com o italiano Marina!” Ele gritou me interrompendo.  Rá!  Bem onde eu queria. 

“Você disse que sempre me ajudaria, não importa o que acontecesse. Que sempre 

estaria ao meu lado. Bem, eu preciso da sua ajuda e de você ao meu lado agora. Por favor, 

cumpra com a sua palavra. Por mais que eu não signifique tanto mais para você, eu sei que a 

sua honra nunca deixará de ser importante para você.” Apelei para o meu ex. 

“Eu realmente odeio quando você está certa.” Ele disse com um ar derrotado.  “Está 

bem. Onde você está?” Ótimo!  Alguém para me ajudar a entender essa confusão toda!  E 

francamente, eu precisava de um ombro conhecido, nem que não fosse amigo no momento. 

“No meu Spa, na rua...”.  

“Eu sei onde é, em cinco minutos estarei aí.” Ele me interrompeu de novo e desligou o 

telefone. 

Bem, pelo menos eu consegui ajuda, por mais cara que ela seja. 

 

Enrico sempre foi pontual, e não foi hoje que isso mudou.  Em cinco minutos ele estava 

na minha porta reclamando do sol como sempre. 

“Eu não acredito que você passa a maior parte do seu dia em um prédio com tantas 

janelas!” Esbravejou o vampiro de 1,90 m de altura e cabelo castanhos um pouco mais escuros 

do que os meus.  Engraçado como ele parece mais incomodado pela quantidade de janelas do 

que pela de sangue no prédio.  Acho que quando você é assim antigo sangue é sangue.  Nada 

de especial. 

“Não tem como ter um spa sem um conceito de natureza por trás. É uma das coisas que 

relaxa as pessoas.” Retruquei.  O Spa é meu e eu tenho muito orgulho disso! 

Ele me olhou com um ar de desejo e ao mesmo tempo desprezo.  “Então, o que 

aconteceu que te deixou tão assustada? Perdeu o controle e matou todo mundo? Com certeza 

cheira assim.”  

“Não! É claro que não!” Indignada praticamente gritei. 
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Ele começou a andar passando por todos os corpos que ainda estavam nos mesmos 

lugares com um olhar estoico, quase que entediado.  

“Como você explica todas essas gargantas com as marcas de um vampiro?” 

“Não fui eu Enrico! Eu estava no escritório lá atrás quando isso aconteceu!” Como ele 

podia pensar que eu faria isso no meu próprio negócio?  Ele realmente pensa que eu sou burra 

assim? 

“Hum... você tem alguma ideia de quem pode ter sido?” Ele perguntou calmamente 

enquanto passava pelas salas. 

“Não... eu tentei farejar algo, mas não achei nada, tem muito sangue para o meu olfato. 

Por isso que achei que você pudesse ajudar.” Respondi. 

“Entendo. De fato tem muito sangue e isso atrapalha um pouco. Mas nada que um 

vampiro como eu não possa ignorar.” Enrico disse com a toda a arrogância que me fez 

abandoná-lo. 

“Então mãos, ou melhor, nariz a obra! Cheire tudo!”   

“E o que eu vou ganhar em troca?” Ele disse com um sorriso malicioso. 

“A minha gratidão?” Perguntei ingenuamente. A expressão dele dizia que aquilo nunca 

seria suficiente. “Na forma de uma massagem?” Tentei, me esquivando do seu olhar predador. 

“Uma massagem? Você sabe muito bem que o único tipo de massagem que eu gosto é 

apenas o começo de muitas outras coisas. A não ser que você esteja disposta a terminar, nem 

comece.” Ele disse indignado. 

“Eu não estou disposta. Nem pense nisso!” Já neguei.  A última coisa que eu preciso é 

ter um remember com meu ex. Ainda mais no meu spa, que eu lutei tanto para construir, logo 

depois de duas das minhas principais clientes terem sido brutalmente assassinadas!  A minha 

aversão devia estar clara no meu rosto, pois ele logo se virou e disse: “Que pena, queria testar 

o óleo que você diz que desliza pelo seu corpo como seda...” ele disse enquanto caminhava 

pelo corredor para a sala em que Van estava. 

“Óleo que desliza?” Perguntei perplexa.  Que óleo era esse?  Ah!  O lançamento, Óleo 

para massagem de amor perfeito. 

Entrei na sala bem quando ele estava cheirando a mordida no pescoço de Van. 

“Essa foi a primeira a ser morta.” Enrico disse com o nariz quase no cabelo de minha 

amiga.  Essa ação o deixou com a boca bem perto da mordida e eu reparei algo.  “Você 

realmente devia ter ouvido algo, mesmo estando do outro lado do jardim Marina.” Ele disse 

com um tom superior que nada me agradou. “Que tipo de vampira você é?” 

Do outro lado do jardim?  Como ele sabia que meu escritório era do outro lado do 

jardim?  Eu tenho outra sala ao lado desta que serve como escritório para encontrar com as 
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clientes vips, já que assim eu não tenho que arrumar a bagunça que eu faço quando estou 

trabalhando para receber alguém com elegância. 

E como que ele sabia exatamente onde era meu spa e estava há apenas cinco minutos 

daqui quando eu sei por fato que ele mora em Campos do Jordão?  Ele sempre disse que o 

clima frio de lá o lembrava de sua infância e que por isso preferia a vida nas montanhas do que 

na cidade. 

Outra peça do quebra cabeças foi justamente o óleo, que ninguém que não estivesse 

estado no spa nos últimos três dias não conheceria.  Ele tinha acabado de chegar e eu tinha 

gravado um comercial para passar nas tvs da loja anunciando o novo produto. 

Mas o que realmente me deu certeza que o assassino de fato era o meu ex insano foi que 

quando ele se aproximou do cabelo da Vanessa e falou comigo eu pude perceber que a 

distancia entre os caninos dele era exatamente igual a distancia entre os dois furos no pescoço 

da minha querida amiga. 

“Sou uma vampira muito mais inteligente do que você pensa Enrico.” Eu sussurrei 

enquanto me aproximava do aromatizador de ambientes.  Eu sempre fiz questão de deixar os 

palitos de todos os aromatizadores com as pontas que vão dentro da essência bem afiadas. 

Você nunca sabe quando um vampiro vai aparecer e querer roubar algo, ou no caso, um ex 

ciumento vai acabar com o seu querido negócio. 

Assim que minha mão se fechou em torno dos palitos eu pulei para cima de Enrico, que 

estava olhando os produtos na prateleira atrás da cadeira, com a minha arma improvisada em 

punho. Ele percebeu o meu movimento é claro, mas não havia para onde fugir na pequena 

sala.  Mostrando os caninos afiados para mim ele me deteve com um braço em torno do meu 

próprio, enquanto o outro tateava por algo para servir de arma.  Enquanto ele estava tentando 

achar alguma coisa, eu enfiei o restante dos palitos em seu peito, bem no lugar do coração.  

Uma mulher sempre tem um plano B. 

“Eu não vivi mais de 500 anos sem aprender a me defender ou atacar alguém. 

Especialmente alguém que eu conheço tão bem.” Praticamente rosnei na cara do meu antigo 

amor.  “Você sempre me julgou burra e idiota, mas quem me deu todas as dicas para resolver 

essa charada foi você caríssimo! E adesso sei tu chi andrai a pagare per tutti che hai fatto per 

me!” terminei gritando enquanto enfiei os palitos mais fundo e mais abertos, para realmente 

penetrar todo o coração de pedra de Enrico. 

Enrico me olhou com uma expressão de admiração e surpresa.  “Tudo que eu queria era 

que você dividisse sua vida comigo...” ele suspirou. 

“Não, você queria que eu dividisse minha riqueza com você, seu interesseiro, falso e pior 

de tudo, burro!” 

 “Io non credo che tu mi hai ucciso...”. 

“Você pode ter certeza que eu te matei, assim como você matou o meu negócio.” 
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Depois que Enrico finalmente caiu ao chão com os palitos penetrando todas as câmaras 

do seu coração (o único modo de se matar um vampiro a propósito é atingindo todas elas com 

um objeto de madeira) eu sentei no chão e me desatei a chorar.  O meu spa, que eu demorei 

tanto para deixar do jeito que eu queria, que a prefeitura enrolou tanto a dar o alvará, que eu 

procurei tanto por uma equipe boa estava destruído.  Não há como uma empresa sobreviver a 

um assassinato em massa assim. 

Eu estava tão distraída pela minha miséria que não ouvi os passos no corredor até que 

uma pessoa apareceu na porta da sala.  Uma pessoa que eu não imaginava que iria ver em pé 

novamente. 

“Carmelita...” Sussurrei. 

“O que aconteceu Marina?” Ela me perguntou com uma voz pequena e trêmula. 

“Você... você está viva?” perguntei incrédula. 

“Eu não sei...” ela respondeu com mais firmeza e sua boca se abriu mais.  Foi quando eu 

vi.  Vi o que só podia significar uma coisa... 

“Você não está viva Carmelita... mas também não está morta.” Isso conseguiu a 

confundir mais ainda. 

Mas o que realmente a assustou foi ver Vanessa começar a se mexer na cadeira. 

“Ela não está morta?” Carmelita perguntou com certa histeria. 

“Não, assim como você, que é uma das minhas clientes regulares, ela não está morta.” 

Foi quando eu entendi.  Elas haviam ingerido já sangue vampiresco suficiente para transformá-

las caso fosse sugadas até a morte.  O sangue no sistema das duas que vinham até o Spa pelo 

menos uma vez por semana segurou o último centelho de vida em seus corpos e as 

transformou em vampiras também. 

Vanessa acordou sem entender nada, e assim como Carmelita já perguntou o que havia 

acontecido. 

E eu expliquei.  Para as duas a vida não seria mais exatamente uma vida e sim algo bem 

maior que isto.  E eu devia a dupla de madames direcionamento e explicações.  E foi o que eu 

dei. 

  

Prólogo 

Depois de eu, Carmelita e Vanessa incendiarmos o Spa Vita D’Ouro até que não sobrasse 

mais nada do prédio ou dos corpos lá dentro, nós tivemos que responder alguns inquéritos, 

mas nada que o dinheiro das duas e a minha persuasão não conseguisse resolver. 
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E agora, um ano mais tarde o Spa Vita D’Ouro se transformou no Spa Vita Eterna e 

estava novamente de portas abertas em São Paulo e com filiais em Porto Alegre e Rio de 

Janeiro, tocadas por Vanessa e Carmelita.   

Elas entenderam o que eu havia feito como uma grande oportunidade de negócios e 

fizeram questão de participar.  Agora a rede de spas contava com mais duas gerentes e 

fornecedoras e eu não poderia estar mais feliz com o sucesso dos negócios ou com as novas 

amigas que sabiam tudo sobre mim.  Quer dizer, quase tudo...  eu ainda mantenho alguns 

segredos dos meus 500 anos anteriores. 

 

 


