
  

Amor em Família 
 Por Nana 

  

 
Esta é a família França,uma família muito conhecida na cidade onde 

moravam! 
Eles resolvem se mudar para SimCity quando percebem que a vida 

na outra cidade estava de mal a pior,e tb porque os filhos 
necessitavam fazer uma boa faculdade e em SimCity o que não 

faltava eram faculdades ótimas! 
Bem,a família era composta por:Dona Marieta,Seu Benedito,Marcos 

e a belíssima Camila! 
Camila queria fazer faculdade de pedagogia! Era seu sonho desde 

criança! 
Marcos era um largado!Não queria saber de estudar!Ele e Camila 
eram irmãos,mas ele a tinha por outra coisa!Marcos nutria por 
Camila uma intensa paixão!Ela não sabia disso,mas ele nutria 

sim!Ele a amava mais que tudo no mundo!Ela também gostava 
dele,mas como irmão e como um ótimo amigo!E ele nunca se 

conformou com isso!  
Ao chegarem na casa,Camila diz:  

Camila: - Que bela casa!Vou adorar morar aqui!  
Marcos: - É mesmo minha irmã,a casa é muito bela!  

Dona Marieta: - Meus filhos,esta agora é a nossa casa!É nela que 
iremos ficar até o resto de nossos dias!Não pretendemos nos mudar 

daqui tão cedo!  
O pai,todo afobado,interrompe a conversa dos três e diz:  

Seu Benedito: - Bom família,eu gostei muito da casa,mas estou 
atrasado para uma reunião importantíssima!Até Logo Marieta!Até 

Logo Marcos e Camila!  
E depois de se despedir,Seu Benedito entrou em sua limousine e 
saiu para a reunião tão importante!Ele iria se encontrar com os 

maiores empresários e empreendedores de uma das empresas mais 
importantes de SimCity!E ele se foi!  

Dona Marieta virou-se para so filhos e disse: - Vamos entrar sim?! E 
eles foram conhecer melhor a casa e a vizinhança! 
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Dias depois,Camila entra na tão sonhada faculdade de 

pedagogia!Algum tempo depois dela ter entrado,ela chega em casa 
e diz:  

Camila: - Mãe,Marcos,quero que conheçam uma pessoa!  
Marcos: - Pessoa?Que pessoa?  

Camila: - Pode entrar Fernando! 

 
O rapaz entra na casa:  

Camila: - Este é Fernando,meu namorado!  
Marcos: - Namorado?Vc mal chegou na cidade e já está procurando 

namorado Camila?  
Camila: - Sim,e o que vc tem a ver com isso Marcos!Vá plantar 

batatas!  
Num acesso de raiva,Marcos se levanta e vai para o quarto!Dona 

Marieta se desculpa pelo filho:  
Dona Marieta: - Me desculpe Fernando,ele está assim pq ainda não 

se acostumou com o novo lugar!  
Fernando: - Sim,minha senhora,mas,a senhora não acha que ele já 

está um pouco grandinho pra fazer birra?  
Dona Marieta: - Sim,acho sim,e irei falar com ele sobre isso!Agora 

conte-me sobre vcs!  
E então eles se sentaram e começaram a conversar animadamente! 
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No quarto,Marcos sentou-se em sua poltrona e começou a 

pensar:"Namorado!Ela não pode ter um namorado!Ela tem que ser 
só minha!Somente minha!Preciso bolar um plano para me livrar 

daquele idiota o mais rápido possível!" 
E ele ficou o resto da tarde ali,pensando num plano que poderia 

acabar de uma vez por todas com aquele romancezinho! 

 
Ao anoitecer,Fernando se despediu de Camila e de Dona Marieta e 

foi para casa!Dona Marieta então disse a filha: 
Dona Marieta: - Gostei deste rapaz!Ele parece ser bem direito e 

responsável!Pode namorá-lo sem nenhum problema!  
Camila: - Ah mamãe,muito obrigada!Eu sabia que poderia contar 
com a senhora!Só não gostei do que o Marcos fez!Achei que foi 

muito injusto da parte dele!Fernando é tão boa pessoa!  
Dona Marieta: - Pode deixar!Amanhã eu conversarei com Marcos e 
nós ficaremos sabendo do que aconteceu!Agora boa noite minha 

filha!  
Camila: - Boa noite mãe! E foram se deitar! 
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De manhã,Dona Marieta pergunta:  

Dona Marieta: - Meu filho,o que aconteceu com vc ontem?  
Marcos: - Nada mãe!Não aconteceu nada!  

Dona Marieta: - Como nada!Vc ficou branco quando viu aquele 
rapaz entrando!  

Marcos: - Não fiquei não!E agora vê se não enche pq eu não tô afim 
de ouvir sermão tá!  

E falando isso,Marcos saiu e bateu a porta!Ele precisava pensar em 
alguma coisa para acabar com o romance!E para ele a única solução 

seria aniquilando Fernando!Ele resolve dar uma volta no parque! 

 
Lá,ele pensa em uma maneira de acabar com Fernando!Depois de 
muito pensar ele finalmente consegue bolar algo!Ele se levanta do 

banco e diz: - Fernando Alves,se prepare pois seus dias estão 
contados! 

 
A noite,estava combinado um jantar na casa de Dona Marieta para 

festejar o namoro de Camila com Fernando!Como Dona Marieta 
estava ocupada na cozinha,ela pediu ao filho,que estava assistindo 
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TV,que por favor atendesse a porta!Ao abrir a porta,Marcos dá de 
cara com Fernando e pensa:"É agora que eu começo a colocar meu 

plano em prática! 

 
Na hora do jantar,Marcos surpreende a todos dizendo:  

Marcos: - Esta comemoração está ótima!Só está faltando um bolo 
Mãe!  

Camila: - Marcos,você está passando bem?  
Marcos: - Sim!Estou ótimo,melhor não poderia estar!  

A mãe boquiaberta responde:  
Dona Marieta: - Bem Marcos,bolo não tem,mas eu fiz alguns 

doces!Gostaria que voces provassem!  
Marcos: - Claro que provaremos mãe!Eles devem estar 

maravilhosos!  
E quando o jantar acaba,Marieta serve os doces! 
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Na sala,Marcos demonstra o máximo de atenção possível a 
Fernando!Ele conta piadas,se mostra interessado no que ele fala e 
deseja felicidades à ele e a irmã!E a noite se torna agradável e um 

tanto misteriosa! 

  
Então,chega a hora de Fernando ir embora!Ele se despede 

carinhosamente de Camila e dá um abraço amigável em Marcos:  
-Rapaz,me surpreendi com você hoje!Será que enfim poderemos ser 

amigos?  
-Claro!Será um prazer! 

 
Depois que Fernando vai embora,Camila se vira e diz:  

-Gostei muito do seu comportamento com Fernando hoje 
Marcos!Você está de parabéns!  

-Ora minha irmã!Só pensei na sua felicidade!  
-Ai!É por isso que eu agradeço à Deus todos os dias por ter um 

irmão tão compreensivo como você Marcos!Eu te adoro meu 
maninho querido! E dizendo isso,lhe deu um grande abraço! 
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Quando todo mundo se deita,ele vai para o quarto,e senta em sua 

poltrona:  
-O plano começou melhor do que eu esperava!Já consegui a 

confiança da minha família e a confiança do babaca em um dia 
só!Agora se continuar nesta marcha,Camila será minha muito mais 

rápido do que eu imaginava!Ah,minha Camila! - disse ele. E 
depois,se deita na cama,e adormece! 

 
De manhã,ele se dirige ao telefone e liga para Fernando:  

Fernando: - Alô?  
Marcos: - Alô Fernando!Aqui é o Marcos!  

Fernando: - Fala rapaz!Porque você tá com a voz tão trêmula?  
Marcos: - Nada não!  

Fernando: - O que você quer?  
Marcos: - Olha,eu tenho uma surpresa pra você!Eu quero que você 

vá até um certo local aqui em SimCity! 
Fernando: - Surpresa?Pra mim?Que bom!Bem,pode passar o 

endereço!  
E então,Marcos passou o endereço do local e a conversa continuou:  

Fernando: - Cara,pra que ir tão longe só pra me mostrar uma 
surpresa!  

Marcos: - É porque é uma surpresa especial!Você confia em mim 
não confia?  

Fernando: - Claro que confio cara!Bom,já que é assim,então pode 
me esperar hoje lá que eu vou!  

Marcos: - Ok,até mais tarde então!  
Dona Marieta havia escutado a conversa do filho e desconfiada 

perguntou:  
-Que surpresa é essa meu filho?  
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-Coisa minha mãe!Coisa minha! 

 
Um tempo depois,Camila vai fazer uma visita na casa de 
Fernando!Ela avista um papel numa mesinha e pergunta: 

Camila: - Que papel é esse?  
Fernando: - É um endereço que seu irmão me passou!  

Camila: - Endereço do que?  
Fernando: - De um lugar aí!Ele quer me mostrar uma coisa!  

Camila: - Pra que ir tão longe por causa de uma coisa?  
Fernando: -Também não sei!Mas,fazer o que,vou lá pra ver o que é!  

Camila: - Posso ir com vc?  
Fernando: - Não sei não!  

Camila: - Ora,ele é meu irmão!Se eu for ele não irá achar ruim!E aí 
dá pra gente fazer assim,lembra da festa da Claudinha hoje?  

Fernando: - Sim,o que tem a festa?  
Camila: - Nós fomos convidados!Como a festa é às 18:00 e vc tem 

que estar lá às 20:00 dá pra gente ir na festa da Claudinha um 
pouquinho e depois a gente vai pra esse lugar,porque se eu falar pra 

minha mãe que vou sair sozinha com vc,ela pode pensar mal de 
mim entendeu?Aí,quando a gente chegar no tal local,eu nem preciso 

sair do carro! 
Fernando: - Beleza,então a gente faz isso!  

Camila: - Agora vamos namorar um pouquinho porque tô louca de 
saudade de você!  

Bem,por esta surpresa quem não esperava era Marcos!E agora?O 
que acontecerá à eles? 

 
E a noite chega!Marcos pega uma faca na cozinha e um par de luvas 

que havia comprado especialmente para o ato e sai de casa 
correndo para que a mãe não lhe note! 
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Na casa da Claudinha,a festa tava bombando!Camila olhou no 

relógio e disse:  
-Amor,já tá na hora!Vamos?  

Eles então se despediram de Claudinha e foram para o lugar 
marcado!Marcos já estava lá a espera dele!Mas ele não sabia que a 

irmã iria junto! 

 
Fernando chega lá!Ainda dentro do carro,Camila diz a ele:  

-Não gostei deste lugar!Tome cuidado meu amor!  
-Eu tomarei Camila!Agora me prometa que não sairá do carro,ok?  

-Tudo bem!  
E então ele entrou naquele lugar! 

 
Ali era um velho depósito!Só haviam coisas velhas!Ele viu Marcos e 

perguntou:  
Fernando: - Por que me chamou aqui?  

Marcos: - Porque tenho uma surpresa para você!  
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Fernando: - Que surpresa,não vejo nada aqui além de coisas velhas! 
Marcos: - A surpresa não é material!Eu tenho algumas coisas a te 

dizer!Esta é a surpresa!  
Fernando: - Ora,se era para falar,porque não disse ao telefone?  

Marcos: - Porque precisava ser aqui!Mas vamos ao que 
interessa,você me tirou o que era mais precioso!  

Fernando: - Oxe,você está ficando maluco Marcos!Do que está 
falando?  

Marcos: - Estou falando da Camila!  
Fernando: - Ora,e o que tem a Camila,eu só estou namorando ela! 

 
Marcos: - Por isso mesmo,este é o problema!Não era para você ser 

o namorado dela!Era para eu ser!  
Fernando: - Mas você é irmão dela!  

Marcos: - Cale-se!Você veio aqui para escutar não para falar!Ou 
melhor,vamos terminar logo esta história!Vamos por um fim nisto!  

Fernando: - Um fim?Como assim? 
Marcos não respondeu absolutamente nada!  

 
Ele somente partiu para cima de Fernando e começou a esfaqueá-
lo!Fernando gritava de dor!Camila que estava no carro ouviu os 

gritos e assustada correu para a porta do galpão! 
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Ela chega assustada e vê aquelas poças de sangue no chão!Marcos 

olha para ela e diz:  
-Agora poderemos ser felizes meu amor!  

-Meu amor?  
-Isso mesmo que você!Eu te amo Camila!Quero viver ao seu lado 

para sempre! 

 
-Cale a boca seu desgraçado!Olhe o que você fez!Matou a única 

pessoa que eu amava na vida!  
-Eu sou o único que te ama Camila!Sempre amei!E se matei foi pro 

amor!  
-Eu te odeio Marcos!Como jamais odiei alguém!Um assassino!É isso 

que você é,um assassino!ASSASSINO!ASSASSINO!  
Marcos ouvia aqueles gritos!Camila,sua grande paixão passara a 
odiá-lo!Ele não conseguia suportar tal coisa!Com imenso ódio ele 

parte para cima dela e lhe dá um golpe fatal!  
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Ele a encurrá-la cruelmente entre as coisas e a esfaqueia com um 

ódio tão grande que nem ele mesmo conseguia suportar!Ela 
gritava,desesperada!Mas não havia ninguém ali!Sua sorte era que 

um senhor que passava pela rua ouviu os gritos e se escondeu com 
medo! 

 
E ele a olhava com tristeza,enquanto ela se contorcia de dor no chão 
até que por fim partiu!Não era intenção dele matá-la!Ele se sentiu 

tão péssimo,mas tão péssimo que dizia:  
-Pq fiz isso?Onde eu tava com a cabeça?Matei o amor da minha 

vida!Eu sou um covarde!Eu sou um lixo!Eu mereço morrer!  
E dizendo isso,mirou a faca em seu peito e cravou-a para nunca 

mais tirar! 

 
Quando o homem viu que estava tudo mais calmo resolveu entrar,e 

quando entrou e viu aquela enorme poça de sangue se 
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desesperou!Ele olhou para os corpos caídos em um canto e saiu 
correndo dali para chamar a polícia! 

 
A polícia chega!A policial diz:  

-Acalme-se meu senhor!  
-Mas eu ouvi tudo!Foi horrível!Ela gritava tão alto!  

-Tudo bem senhor,agora acalme-se!Vá para casa e fique tranqüilo 
que o resto a polícia fará!O senhor fez muito bem em nos chamar!  
E depois qeu o homem foi embora,a policial analisou os corpos!Ela 

encontrou a identidade de Camila,Fernando e a de Marcos e também 
encontrou o endereço da casa dos três!!  
-Como será que esses jovens morreram?  

Depois de analisar bem os corpos,a policial Elisa repara que Marcos 
usava luvas nas mãos!  

-Pq esse rapaz usaria luvas num lugar desses? 

 
A policial chega no endereço da casa de Dona Marieta e toca a 

campainha! 
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Dona Marieta que lia um livro para acalmar o nervosismo,e saiu 
para atender a porta!Ela,que já estava aflita porque nenhum dos 
filhos tinham chegado,achava que poderia ser um deles e correu 

para atender a porta! 

 
A policial se vira para ela e diz:  

-Dona Marieta,correto?  
-Sim,o que houve?Aconteceu alguma coisa com meus filhos?  

-Dona Marieta,a senhora terá que ser forte!Nós encontrams os seus 
dois filhos mortos num depósito!  

-Mortos?Meus filhos mortos?Meu Deus do céu!  
E dizendo isso a policial,comovida com o desespero da mãe,deu-lhe 

um abraço de conforto! 

 
-Calma Dona Marieta!  

-Quem matou meus filhos?Quem?  
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-Não se sabe!Quem matou não deixou impressões digitais,mas 
temos apenas uma pista de quem possa ser,mas provas nós não 
possuímos!!Quem matou foi muito esperto e cauteloso!Acho que 

talvez conseguiremos solucionar este caso,ou não!  
-E de quem voces suspeitam?  
-Do seu filho,Marcos França!  

-Meu filho!Não!Por que razão o marcos mataria a própria irmã!Eles 
se gostavam tanto!Já o amigo dele o Fernando que era namorado 

da irmã,eles eram super-amigos!Não,não haveriam motivos!  
-Tem certeza Dona Marieta?  

-Absoluta!  
-Ele talvez poderia ter matado por amor!  

-Ora,que tolice é essa!Desde quando irmão vai amar irmão!  
-Bom Dona Marieta,vamos investigar melhor o caso!Não é possível 

adiantar as coisas pois não encontramos nada que comprovasse que 
seu filho é o assassino!Mas há suspeitas!  

-Meu filho não matou ninguém!Ele é que foi morto!Agora vou avisar 
meu marido!  

Dona Marieta,nervosa,ligou para o marido que foi ao encontro dela! 

 
O enterro dos três corpos foi feito num salão no cemitério 

mesmo!Os pais de Fernando não puderam comparecer ao velório 
pois estavam viajando,mas foram avisados e estavam voltando o 

mais rápido possível!A policial Elisa foi convidada ao velório!O padre 
compareceu também!Seu Bartolomeu chorava muito!  

Seu Bartolomeu:  
- Perdi meus dois filhos!Minhas duas preciosidades!O que será de 

mim agora?Nunca fui um bom pai!  
Dona Marieta o consolava!Depois de um tempo,os corpos foram 
levados para o cemitério para serem sepultados!O caso nunca foi 
solucionado!A polícia nunca achou provas que comprovassem que 

Marcos foi o assassino!!Dona Marieta e Seu Bartolomeu jamais 
ficaram sabendo que aqueles jovens haviam morrido por uma 
obssessão,ou talvez por um amor nunca correspondido que o 

filho,Marcos,sentia! 
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Fim 
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