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prólogo

Esta fanfic não possui nenhum spoiler da série e a história se atém apenas
aos personagens principais. Ou seja, pode ler sem culpa!
Esta história será ainda mais interessante aos fãs do seriado e apaixonados
por livros! Assim como eu! Aproveitem! ;-)
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para quem não conhece a série

Supernatural, ou Sobrenatural em português, é uma série de televisão
norte-americana de suspense e terror criada por Eric Kripke produzida pela
Warner Bros. Recentemente foi renovada para a sua 11ª temporada, que
está prevista para estrear em outubro de 2015.
A série conta a história dos dois irmãos Winchester, Dean e o caçula
Samuel, mais conhecido como Sam. Pertencentes à uma família de
caçadores, os irmãos seguem o mesmo rumo. Viajam os Estados Unidos em
busca de respostas sobre o passado, soluções para o futuro, e caçam
monstros, incluindo demônios, vampiros, seres mitológicos, bíblicos e
muito mais.
Em suas caçadas os irmãos Winchester possuem o apoio de outros
caçadores, anjos e até mesmo de demônios, mas não sem algo em troca, é
claro.
A série criou uma legião de fãs, isto fez com que ultrapassasse 10
temporadas, todas com bons resultados de audiência. Os irmãos são
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interpretados por Jensen Ackles, como Dean, e Jared Padalecki como Sam.
Devido a duração do seriado, a união entre eles é muito forte, algo que foi
denominado “família Supernatural”.
Para facilitar o entendimento da história, apresento um pequeno descritivo
de cada personagem, sendo eles os principais do seriado:
Dean Winchester: o irmão mais velho, mais “nervoso”.
Samuel (Sam) Winchester: o irmão mais novo, mais “realista”.
Crowley: o rei do inferno.
Nesta fanfic, em relação à história do seriado, acho importante ressaltar
que um dos personagens, que não irei mencionar o nome (sem spoilers,
lembra?), escreveu uma série de livros que conta detalhadamente a vida
dos irmãos Winchesters e suas caçadas. Eles acabam descobrindo por
acaso, pois os livros não tiveram muito sucesso.
Enfim, espero que gostem da história! Divirtam-se!
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enquanto isso no inferno

- Próximo! – gritou o rei do inferno. Sentado no seu trono rústico e
imponente – Morgan! Espero que me traga boas notícias, pois os últimos
que apareceram por aqui só falaram bobagens sobre pactos mal feitos,
bando de demônios incompetentes. Vou ter que rever e rebaixar algumas
destas criaturas imundas.
Entre as maldições entoadas por Crowley, Morgan se aproximou do trono.
Ele é um dos demônios chefes do rei, responsável por missões importantes
na Terra. Geralmente muito confiante e arrogante, mas naquele dia, com a
notícia que teria que dar e com o humor pior que o normal do rei, percebeu
que estava com as mãos tremendo.
- Desembucha Morgan! – bradou Crowley – Não tenho todo o tempo do
universo!
- Se-nhor... – o demônio começou a falar gaguejando – tenho más notícias.
- Conte-me uma novidade! – esbravejou o rei.
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- A missão no St John's Hospital foi abortada, tivemos algumas baixas. –
falou hesitante o demônio.
- Como assim abortada?! Quem ordenou isso?
Morgan podia sentir o calor da raiva emanando de Crowley, que já estava
de pé aos berros.
- Senhor... Os Winchesters... Não sei como, mas eles nos descobriram,
isolaram o hospital e fizeram uma chacina.
- Os Winchester?! Malditos... Como que deixam aqueles trapos isolarem
um hospital?! – Questionou o rei em um tom ensurdecedor.
- Não sei senhor, eles se fazem parecer por federais... Convencem as
pessoas... – Respondeu Morgan acuado.
- Como vocês não identificaram que eram eles?! Bando de inúteis!
Os berros de Crowley provavelmente foram ouvidos em todas as salas da
fortaleza infernal, possivelmente também nos andares superiores e
inferiores do inferno. Ao se encaminhar de volta ao trono, balbuciou
algumas palavras e num piscar de olhos lançou um facão na direção de
Morgan, que foi decepado na hora.
- Os Winchesters... Eles me pagam! – esbravejou Crowley.
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em um motel de beira de estrada

- Dean, de novo hambúrguer com bacon? – questionou Sam – estas férias
não vão fazer nada bem para a sua saúde.
- Saúde? Eu preciso é desta energia para poder voltar à ativa! Traz umas
cervejas do frigobar por favor. – respondeu Dean se deliciando com toda
aquela gordura.
As coisas aparentavam estar calmas no mundo sobrenatural. Poucos
caçadores pareciam estar indo atrás de algo concreto. Era um tempo para
descansar. Não se identificavam sinais de demônios desde o mês anterior,
no trabalho no St John's Hospital.
Uma missão muito bem orquestrada. Sam e Dean contaram com a ajuda
dos melhores caçadores para simular um isolamento e terminar de vez com
o mercado de almas que ocorria dentro do hospital. Infelizmente, um
grande amigo caçador acabou sendo ferido gravemente. Mas as baixas no
lado demoníaco foram muito maiores. Encerrando as atividades naquele
local, e, pelo que aparentava, todos se retiraram de volta ao inferno. Dando
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a oportunidade aos irmãos descansarem um pouco, mas isto era algo que
eles não eram bons, pois corriam em suas veias o sangue de caçador.
- Dean! Pegue suas coisas, temos um caso para investigar! – exclamou Sam.
- Finalmente! Já não aguentava mais ficar olhando para a sua cara. –
saíram porta afora direto para o Impala, que estava estacionado à frente do
quarto.
A viagem iria durar algumas horas, Sam aproveitou para colocar a par o
irmão sobre o caso que iriam enfrentar.
- Jovem de 24 anos foi encontrada morta em seu apartamento. Possuía um
buraco na parte de trás da cabeça e os peritos disseram que seu cérebro fora
“sugado”.
- É, parece um caso para nós! – concluiu Dean.
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6 horas depois

Os irmãos chegaram à cidade e estacionaram o Impala na frente do
escritório do xerife.
- Aqui Dean, nossos distintivos. – Sam entregou ao irmão.
- Deschain e Chambers? De onde você tirou estes nomes?
- Você precisa comer menos e ler mais Dean... – orientou Sam, com um
sorriso debochado no rosto.
Os dois saíram do carro e entraram na delegacia, tipicamente vestidos de
agentes. Se dirigiram ao policial que estava de pé no balcão.
- Agentes Deschain e Cham... – Dean não conseguiu finalizar a
apresentação dos dois.
- Sam e Dean! Estávamos esperando vocês ansiosamente! – exclamou o
policial, extasiado.
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Dean encarou Sam com um olhar de espanto. Sam deu de ombros, não
entendendo nada do que estava acontecendo.
- Podem passar! O xerife Scott os aguarda.
Os irmãos seguiram para a sala do xerife.
- Sam e Dean, que prazer tê-los aqui na nossa cidade! – exclamou o oficial.
- Que diabos está acontecendo aqui? – Dean se virou e cochichou no ouvido
de Sam.
- Não se preocupem senhores, já separei todo o material que temos sobre o
caso. Vou levá-los até o local do crime.
Ao sair da delegacia os irmãos repararam que todos estavam olhando para
eles como se fossem astros do rock. Acompanharam o xerife até o local e ao
se aproximarem ficaram ainda mais surpresos. Haviam muitas pessoas ao
redor da casa, incluindo uma emissora local de rádio.
- Peço desculpas senhores, mas quando a população ficou sabendo do
ocorrido, imaginaram que vocês iriam aparecer. Por isso a quantidade de
gente esperando por vocês. – justificou o xerife.
Os irmãos desceram do carro, totalmente desacreditados.
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- Sam, Sam! Dean! Uma palavrinha aqui para nós da rádio! O que vocês
acham que pode ter acontecido? Foram fantasmas? Demônios? Vampiros?
Por favor, só uma palavrinha. – gritava incessantemente a jornalista.
O barulho das pessoas chamando seus nomes também era constante.
Estavam todos eufóricos. Os Winchesters estavam cada vez mais sem
entender todo aquele circo.
Analisaram a cena do crime. Uma jovem mulher, 24 anos, loira e de
estatura média. Estirada no chão, quase nada de sangue ao redor, apenas
próximo ao buraco na base da cabeça. Haviam indícios de resistência, a
vítima provavelmente lutou até não aguentar mais, em vão.
Os irmãos recolheram todas as informações que precisavam e saíram
daquele lugar o mais rápido possível. Voltaram para a delegacia na
companhia do xerife. Não falaram uma palavra, já o oficial desembuchou
tudo o que pensava que sabia sobre monstros e coisas parecidas.
Correram para o estacionamento, entraram com pressa no Impala, que já
estava com cartas de fãs presas nos limpadores dianteiros, e foram embora
daquele lugar.
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uma visita inesperada

Depois daquele dia fora do comum, os irmãos voltaram ao motel. Cada um
se atirou em uma cama, ainda não conseguindo acreditar em tudo o que
ouviram.
- Sam... Que diabos foi aquilo? – questionou Dean.
- Olá rapazes!
Dean saltou da cama e apontou sua Colt em direção à Crowley. Sam ficou
surpreso com a visita e como eles se encontravam indefesos.
- E falando no diabo... – remendou Dean.
- Muito obrigado pela recepção! Mas, agora, sem showzinho. Vocês devem
estar imaginando o que aconteceu hoje... Certo? O nome Carver Edlund
lembra vocês alguma coisa?
Os irmãos se olharam. Nem Sam, muito menos Dean, se recordaram
daquele nome.
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- Vamos lá!! Não acredito... E que tal Chuck Shurley e seus livros que falam
tudo sobre a vidinha inútil de vocês?
Crowley notou que os irmãos se lembraram do nome e continuou.
- Então, dei uma pequena ajudinha nas vendas daqueles livros. Melhor!
Inseri umas imagens de vocês e esse amor meloso, grude e dramático. Ou
seja, vocês agora são um sucesso! Reconhecidos em todo o canto que forem!
Fantástico não?
Dean e Sam jamais imaginariam um golpe baixo como esse. Ficaram
atônitos com a nova situação que teriam que enfrentar.
- Divirtam-se rapazes! – despediu-se Crowley.
Assim como chegou, o rei do inferno desapareceu. Deixando os
Winchesters sem reação.
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na nova rotina

Sam e Dean ainda não estavam acreditando no que estava acontecendo. O
caso da jovem precisou ser encaminhado para caçadores que estavam na
região. Eles não conseguiam sair na rua sem serem reconhecidos. Dean mal
podia ir comprar seus hambúrgueres e tortas sem ao menos dar um
autógrafo à uma fã enlouquecida.
As caçadas ficaram no passado. Retornaram ao abrigo e passaram a ser a
central de caçadores. Recebiam ligações solicitando ajuda ou informações
sobre determinados monstros, maldições e feitiços. Os dias passavam
extremamente devagar e eram muito entediantes.
- Crowley! – Gritou Dean esmurrando a mesa a sua frente – demônio
desgraçado! Vou dar uma volta Sam. – saiu porta afora sem dar muita
explicação.
Algumas horas depois Dean retorna segurando algumas sacolas.
- Como foi o passeio? – questionou Sam.
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- Um verdadeiro inferno! Impossível comprar uma mísera cerveja sem ser
atormentado por um fã enlouquecido. – respondeu Dean visivelmente
irritado. – Mas isso tem um fim hoje!
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um acordo para a vida normal

Uma das sacolas que Dean carregava continham itens de um feitiço. Um
específico para invocar um demônio único. Os irmãos se reuniram no chão
do casebre e iniciaram o ritual. Alguns minutos depois Crowley apareceu.
- Muito bem rapazes, o que levou vocês a chamarem o rei com tanto
desespero? – se exibiu o demônio.
Dean nervoso com a provocação puxou a Colt e apontou para Crowley.
- O que me impede de te mandar de volta para o inferno agora mesmo?! –
berrou Dean.
- Dean, Dean, sempre esquentado.
- Crowley, desembucha de uma vez o que você tem a dizer. – interrompeu
Sam.
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- Ok. Isto tudo foi uma demonstração do que eu posso fazer, quando vocês
se metem nos meus negócios! – o rei do inferno terminou a frase em um
grito ensurdecedor.
- St John's Hospital. – comentou Sam para Dean.
- Isso mesmo Sam, que bom que você se recorda! Vocês não fazem ideia do
prejuízo que me causaram!
- Eu não dou a mínima para o seu prejuízo! – exclamou Dean ainda
apontando a arma. – quero saber como reverter essa confusão que você
criou!
- É simples, basta vocês não enfiarem seus narizes nos meus negócios, que
eu não atrapalharei os seus.
- Combinado! Agora se mexa! – falou Dean nervoso.
- Engraçado, nunca vi ninguém tão contrário ao sucesso. Todos querem ser
famosos! Parece que certas regras realmente não se aplicam a vocês. Crowley estalou os dedos – Feito! – e sumiu.
- Filho da mãe! – esbravejou Dean.
- Ei, vamos aproveitar para sair e comer alguma coisa. – sugeriu Sam.
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Os irmãos foram até um bar próximo. Aparentemente a jogada de Crowley
havia sido desfeita.
- Ah, finalmente! Posso apreciar meu hambúrguer e minha cerveja em paz.
– comentou Dean.
Sam deu risada, estava aliviado por toda aquela confusão ter terminado.

FIM
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E aí, gostou?

Fã ou não de Supernatural, espero que tenha gostado da história!
Que tal acompanhar mais histórias como essa e novidades do mundo
literário?
Acesse www.CarinaPilar.com e acompanhe o blog!
Participe dos grupos no WhatsApp e do Clube de Leitura! Vamos
juntos criar uma grande comunidade de leitores!
Até a próxima aventura! ;-)
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