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28 de setembro, um sol da moléstia.
Os monstros tomaram conta de cidade.
De algum modo, ainda estou viva.
Tudo começou num dia comum em setembro.
Um dia comum em Jaguatirica City.
Uma cidade controlada pela SOMBRINHA.

Nenhum cabra ousou se opor a eles. E essa leseira
acabaria lascando tudo. Acho que tinham que sofrer
as consequências de suas ações, mas não haveria
perdão. Se apenas eles tivessem juntado coragem
para lutar! É verdade que

quando

as rodas da

justiça começam a girar nada pode pará-las. Nada.
Era a última chance de Jaguatirica City. E a minha
última chance. Minha última fuga...
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Jaguatirica’s Report

Deixe-me contar o causo que sucedeu em Jaguatirica City,
um lugar que costumava ser tranquilo e abençoado.
Costumava...

Osvaldo E. Spêncio, o patriarca da família mais rica e
tradicional da cidade, detinha o poder em Jaguatirica
comandando um negócio milionário: a indústria de catuabas
chamada CORPORAÇÃO SOMBRINHA. Rumores apontavam que, por
trás dos panos, a SOMBRINHA mantinha diversas atividades
ilegais, mas com a ajuda do Coronel Bráian Mão de Ferro delegado subornado com rios de dinheiro e catuabas grátis
- ninguém ousava desafiá-los.
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Tudo mudou quando os farmacêuticos da SOMBRINHA
resolveram testar uma nova fórmula de catuaba milagrosa,
que prometia levantar até defunto . Eles só não imaginavam
que isso aconteceria literalmente.

Enquanto em teste, a fórmula ficava guardada a sete
chaves. O único que tinha acesso ao laboratório secreto
era Uéscler, braço direito da família Spêncio e líder dos
jagunços da SOMBRINHA, mais conhecido como Diabo Lôro.

Uéscler era um grande trapaceiro e viu na catuaba
milagrosa um meio de enriquecer facilmente. Então, numa
madrugada de lua cheia, ele entrou escondido no galpão da
empresa com a ajuda de Menezes, seu amigo e jagunço
estagiário, e roubou amostras da fórmula.

O galego conseguiu vender todas no mercado negro, mas
elas estavam estragadas! As beatas mais fervorosas da
cidade haviam rogado uma praga para arruinar o comércio
da família Spêncio e punir os pecadores que compravam
suas catuabas. Essa maldição fez com que a fórmula se
tornasse venenosa e apodrecesse o corpo de quem a usava
para fazer saliência. E logo o castigo divino se
espalhou, atingindo até os animais.

De repente, Jaguatirica virou um purgatório de pecadores
mortos-vivos, cachorros e jegues deformados, até urubus.
Mas nos humanos a maldição piorava com o nível de pecado.
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Os adúlteros viraram zumbis. Hunters eram os cabras
safados que ficavam caçando rabo de saia. Os clientes
assíduos dos bordéis, que viviam para fazer saliência,
tornaram-se Grave Diggers.

Só o próprio Uéscler ficou imune aos efeitos da maldição
e acabou fugindo. Boatos dizem que ele havia feito pacto
com o capeta e tinha o corpo fechado. Menezes não teve a
mesma sorte. Ele tomou a tal catuaba achando que se
tornaria irresistível para Julieta Valentina, a moça mais
bonita da cidade, por quem sempre fora apaixonado. Mas o
destino riu na cara do pobre coitado, que virou monstro.

***

Para conter a desgraceira e evitar que o problema vazasse
e prejudicasse seus negócios internacionais, os Spêncios
enviaram uma equipe de cangaceiros de elite à cidade.
Russo Nicolau, Menino Carlão e Micael da Peste foram os
escolhidos dentro da UBCS - Unidade Baiana de Cangaceiros
da SOMBRINHA.

"Arrmaria, lá vem os homi da Sombrinha! Corre!"
“JesusNossaSenhora! Vai sair tiro pra tudo que é lado!”

Todo o comércio fechou, os poucos sobreviventes saíram
correndo e se benzendo enquanto os três pistoleiros
tentavam avisar que estavam ali para salvá-los.
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A confusão estourou em 28 de setembro e destruiu os
sonhos de Julieta Valentina. No dia anterior ela se
casaria com seu melhor amigo de infância, Christiano
Ronaldfield, mas ele sumiu pouco antes da cerimônia.
Horas depois, quando os amaldiçoados dominaram a cidade,
a noiva estava prestes a partir para procurar seu amado.

Christiano era homem de bem, cabra bonito e valente.
Melhor partido de Jaguatirica. Moço estudado, de família
tradicional de fazendeiros, havia se formado na capital.
Com um senso de justiça muito forte, resolveu investigar
a SOMBRINHA quando ouviu os rumores das atividades
suspeitas. Mas antes que pudesse delatar a fraude que
descobrira na produção da nova fórmula de catuaba, ele
passou a ser perseguido. Julieta leu essa revelação no
diário que seu noivo deixou para trás e, perspicaz,
deduziu que ele fora sequestrado pela corporação porque
sabia demais.

Em meio ao caos, ela buscava um jeito de escapar da
cidade e achou Carlão vagando pelas ruas. O cangaceiro
resolveu ajudá-la chamando um helicóptero da UBCS.
Julieta pediu que o ponto de resgate fosse no pátio da
igreja, onde ela precisava ir para fazer uma promessa
rápida à Nossa Senhora para reencontrar seu Christiano.
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Quando chegaram lá, eles se depararam com um zumbi muito
maior que todos que haviam visto. A surpresa de Julieta
superou seu terror quando ouviu o monstro dizer:

“BUCHAAAADA... BUCHAAAAADAAAA...”

Aquela voz e o jeito de falar, inconfundíveis: MENEZES!

Era seu antigo stalker. Mesmo sabendo que ela estava
comprometida com Chrstiano, o jagunço insistente vivia
convidando-a para comer uma buchada de bode. Obviamente,
sem sucesso.

“Se ela não pode ser minha, não será de mais ninguém”,
pensou o rapaz todo zuado pela catuaba estragada.

Para impedir o plano de fuga de Julieta, ele sacou seu
trabuco e atirou no helicóptero que acabara de pousar,
destruindo junto a torre do relógio onde ficava uma
estátua de Padim Ciço. O que Menezes não imaginava era
que outra pessoa também havia captado o sinal de ajuda.

O delegado da capital e ex-militar Dr. Barros Batista,
carinhosamente chamado de Tio Barrão, era amigo dos
Ronaldfield e estava na cidade para o casamento do
afilhado. Ele se perdeu da família na confusão de zumbis,
mas conseguiu correr até o quartel general do exército.
Chegando lá não havia mais ninguém, apenas o rádio
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esquecido ligado. Ele pôde ouvir o pedido de socorro,
pegou um helicóptero e voou ao resgate.

Com um tiro certeiro de míssil, Tio Barrão derrubou
Menezes e salvou Julieta e Carlão. Os três partiram da
cidade com objetivos renovados: desvendar o paradeiro de
Christiano e derrotar a Corporação SOMBRINHA.
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