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Rosicleide era moça ambiciosa aos dezoito anos — almejava status, beleza e 

riqueza —, e foi com espanto e indignação que após a realização de um teste, soubera que 
estava grávida. 

— Que inferno, como engravidar de um rapaz que conheci na praia, e sequer sei o 
nome? — Maldita criança, justo no momento em que estou prestes a conseguir um estágio 
em uma multinacional?! — Ah, mas isto não ficará assim, lhe arranco daí nem que seja à 
unha!   

Um mês depois, realizou o aborto através de sucção em uma clínica clandestina. 
— Finalmente, estou livre daquela praga — disse a jovem ao se olhar no espelho!  
Dias depois, ouviu ruídos em seu apartamento, onde morava só, acreditou ser os 

vizinhos, pois algumas vezes ouvia choro, e em outras, gargalhadas de criança.  
Certa vez encontrou as bonecas de infância fora do lugar, e imaginou ser 

sonâmbula. 
Muitos anos se passaram, e com o tempo, tais fatos se tornaram rotina... 
Certa noite, um enfarto levou a vida da velha e rica Rosicleide. Após acompanhar o 

enterro de seu corpo, aguardou a chegada de um anjo — como sempre imaginou. Assim 
estava, quando se assustou ao ver uma pequena menina, disforme e sem um dos braços. 

— Mamãe, não se assuste! Foi o homem mau que me tirou de dentro de você, que 
me deixou assim! Tô triste, o feioso falou que eu não posso ir pra onde você vai...  

Súbito, um ser apavorante surge das sombras, e arrasta a velha para o mundo da 
escuridão. 

A pequena menina em prantos viu sua mãe partir. Mas logo depois, sorriu, pois 
belos seres de cristal surgiram para levá-la ao seu novo e iluminado lar. 
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