 Fallen Angels- os anjos caídos
Uma aventura dos onze


	Tudo se tinha para ser um dia divertido os onze, haviam saído para a casa da tia de um deles, em uma pequena cidade do interior. O grupo era composto por 11 amigos, sendo eles André, Amanda, Andressa, Camila, Ciro, Débora, Felipe, Ivo, Michele, Rosana, e Sara. Depois de algumas horas de viagem o ônibus deixou eles onde, disse o motorista, havia um circular que passava na cidade. Muito estranho está historia pois não havia ponto de ônibus algum por ali, mas já era tarde, o ônibus já havia partido. Todos estavam ficando nervosos, alguns ameaçavam chorar, foi quando alguém teve a brilhante idéia de ir andando, e, pior todos aceitaram. André disse que achava que sabia aonde eles estavam. Andaram por horas e já quando estava escurecendo André finalmente admitiu :
	- To perdido !!!
	-Ei, vamos pedir informação naquela casa. -disse a Sara. Era um raio de uma casa velha caindo aos pedaços, Camila, a mais mística do grupo, disse :
	-Ai eu não entro, nem pensar.
	- Por que?- André indagou, ele também era meio esquisito com essas coisas- tá sentindo uma mal impressão ?
	- Há, gente, deixa disso- disse a Sara, a pequena, mas uma das mais corajosas- A gente nem bateu e vocês já tão pensado em entrar !
	- Então bate – disse Rosana, com uma voz tirando sarro.
	- Eu bato –falou Ivo se exibindo. Mas, antes dele aproximar a mão da porta, ela já se abriu.
	-Eu não falei, Eu não falei !!! -André falou meio assustado, mas depois pensou bem- Ei, Não, vamos entrar, pode ser divertido, vamos lá gente, a gente passa a noite ai. –ele disse. Depois de tentar convencer todo mundo a entrar, alguns ainda disseram que não, ai ele apelou :
	-Ta bom quem não quiser entrar não entra, mais aqui não tem luz elétrica nas ruas, vocês vão ficar no escuro, nesse fim de mundo com só mato em volta, eu vou entrar.Depois dessa apelação, todo mundo entrou. A casa era velha, e eles se alojaram na sala, acenderam algumas velas, e ficaram conversando. Bom até ai tudo bem até que André começou :
	- Vou contar uma historia de terror, quem quer ouvir ?
	- Não quero –falou a Débora.
	- Há, se liga- Ciro começou a ficar nervoso- conta ai André, não liga pra essa chorona.
	- Bom, se imaginem todos vocês nesse casarão como estamos hoje...
	- Não, assim não – disse Camila- se lembra da ultima vez que brincamos assim, né, na casa da tia do Ciro.
	- Há Camila, não corta o meu barato, bom estamos nos todos aqui, e derepente alguém some...Nesse instante Débora levanta e sai :
	- Eu não quero ouvir isso.
	- Tá, tá, tá, essa historia é só pra quem é corajoso- falou ele- já que a Débora sai, pra dar mais clima digamos que foi ela que sumiu, ninguém sabe onde ela está, todos nós estamos procurando ela...
	- Eu vô atras da De- Andressa falou
	- Bom, continuando nossa historia, ouvimos um grito...
	- HAAAAAA- um grito atravessa o ar gélido da sala- todos se assustam.
	- Brincadeirinha- diz Andressa acabando de entrar na sala- só pra assustar vocês.
	- E cadê a Débora- Ciro perguntou.
	- Sei lá, deve tá por ai. Porque você gritou ?
	- Sei lá, deu vontade
	- Pô André- falou Camila –para de contar essa historia, você falou "Alguém some" e a Débora saiu, você falou "todos nos estamos procurando ela" a Andressa foi atras dela e o Ciro perguntou dela, "ouvimos um grito" e ela grita, é muita conhecidencia, eu vô sair daqui. Ela vai até a porta:
	- A porta tá trancada
	- Há Camila deixa de brincar, vai, ninguém tem a chave, como alguém de nós pode trancar a porta.
	- Eu não to brincando, eu to é com medo. André levanta e vai ate a porta:
	- Gente, tá trancada mesmo. Nesse instante o pânico tomou conta da sala, mais ai André falou:
	- Calma gente, isso é tudo muito estranho mais temos que ficar unidos, primeiro vamos procurar a Débora, faremos dois grupos, quem tem lanterna na mochila ?
	- Eu- Falou Ciro
	- Só você ?
	- Eu também,...e eu- falaram Sara e Felipe. Certo, vai eu, Felipe, Amanda, Andressa, Sara e Ciro, Ivo, Camila, Michele e Rosana, a casa não é tão grande, e não da pra se perder quem achar ela volta para esta sala. Eu e meu grupo vamos por ali, e vocês por aqui- disse ele apontando para duas portas- se acharem alguém, corram, e façam o que fizerem não gritem, se for amiga peçam ajuda, mas não fiquem pra descobrir se é amiga ou inimiga.
	Os dois grupos partiram, o grupo do Ciro seguiu por um corredor que dava em uma espécie de sala de jantar, haviam pratos na mesa, cadeiras, tudo novo, como se estivesse pronto para um jantar. Eles estavam andando em fila um com a mão no ombro do outro.
	- Michele, por que você me largou ?- perguntou Ivo- Michele, cadê você ?Gente, a Michele sumiu!
	- E Ivo se liga meu, isso não é hora pra brincar meu- falou o Ciro
	- Eu não to brincando não, ela sumiu ... hummpf
	- Que foi isso Ivo ?- pergunta Ciro. 
	- Droga vamos embora daqui – falou Rosana assustada
	- Corre- gritou Ciro. 
	- AARRGG- era a voz da Camila.
	- Droga – disse Ciro- volta Rosana, Agora !!! ARRGHH. Rosana da meia volta e corre, mas não por muito tempo, uma enorme figura bloqueia seu caminho, não dava pra ver quem ou o que era, pois Ciro estava com a lanterna e ele havia sumido, o que ela viu foi duas enormes asas:
	- AAAAARRRRRGGGHHH – o grito dela corta o silencio da noite
	Enquanto isso no outro grupo: 
	- Alguém ouviu isso ? - falou André .
	- Isso o que ?- perguntou Felipe
	- Nada não, esquece. Eles continuaram andando pela casa, alguns já reclamavam, ai André falou:
	- Vamos voltar, quem sabe eles acharam a Débora

	- Ei André vem da uma olhada nisso aqui –falou Sara. Parecia uma porta com umas inscrições estranhas:
	- Vamos entrar ai?- disse André 
	- Vamos fazer o que ai ?já estamos encrencados e você quer arranjar mais encrenca – falou Amanda
	- Concordo - falou Andressa
	 -Você que nos meteu em toda essa confusão, não tenta arrumar mais – completou Sara
	- Há, vai só pra ver o que tem ai, vai por favor vai ? 
	- Ta bom, nos entramos- falou Andressa  
	- Fale por você mesma viu Andressa – falou Sara –vocês podem ir eu fico aqui fora, digamos que, de vigia 

	- Ta bom Sarinha, já já estamos de volta – falou André. Quando eles entraram na sala, o horror tomou conto dos olhos deles, eles viram um homem de vestes brancas parado em frente a eles, e esse homem começo a falar :
	- Bem vindos a minha casa, meu nome é Azazel, eu tenho uma coisa para contar a vocês: A muito tempo, antes das eras e dos homens, Deus, é Deus, viu André ele realmente existe, como eu estava dizendo, Deus e os anjos viviam em um lugar chamado Avalón, o que vocês chamam de céu hoje, uma comunidade de seres místicos, vivia lá em paz, até que alguns anjos, fizeram um crime, ou melhor um pecado, e foram banidos de Avalón para a Terra, se tornando anjos caídos,  tiveram suas belas asas arrancadas, poucos arcanjos conseguiram manter no mínimo um par de asas, bom a maioria de Anjos se alimenta de chi, a energia vital dos seres, alguns, tem uma aparência mais vivas, pois eles se alimentam de chi yang, mais alguns, como ele por exemplo, KUEI-JIN venha até aqui por favor. Eles tremeram ao ver a monstruosa figura que apareceu na frente deles, Um enorme ser, com enormes asas de couro, com quatro monstruosas cicatrizes nas costa:
	-Foi o KUEI-JIN que seus outros amigos tiveram o prazer de conhecer, como eu dizia outros tem uma aparência mais monstruosas pois se alimentam chi-yin, e como nos precisamos comer e não é sempre que aparece um banquete como esse. Ele sai da frente e deixa eles verem o fim que levaram seus amigos: algum estavam abertos, sobre mesas como se estivem ali já faz anos, em estados cadavéricos, e outros ainda vivos, sem a língua para não poderem gritar. 
	-Os que estão mortos fornecem chi-yin, e os que estão vivos chi-yang, e vocês seram, mais chi.
Nisso André corre, mas, ao chegar a porta ele já é arrastado para trás por mãos gigantescas e só tem tempo de dizer:
	-Sara, corre e sai daqui, Agora!!!
Sara, sem entender direito correu até a sala da casa e começou a bater na porta freneticamente:
	-Abra, abra, socorro.
Ai a porta se abre, e um homem de vestes brancas aparece:
	- A garotinha precisa de ajuda ? O Mundo escurece para a Sara
	Fim.
	Será ?
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