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Estou sem palavras… quando li o seu livro
―Apaixonada por um vampiro? Não!‖ nossa foi lindo,
tinha ficado um pouco triste porque o Taylor tinha
ficado sozinho e aí você me surpreende com a
continuação desta estória linda onde o Taylor se
apaixona e cara me emociono a cada capítulo,
querendo mais e mais neste intervalo de espera dos
capítulos encontro mais uma história sua que de
início me assustei com a capa.
Achei um pouco forte, mais eu pensei, se é de
Elizabeth, eu tenho de ler e aí mais uma vez você me
conquista a palavra pra’ um livro "INCRÍVEL",
quero dizer-te que és genial. Usar seres sobrenaturais
que se apaixonam e mudam suas vidas e daqueles
que os cercam com tanta sensibilidade.
Olha te desejo tudo de bom e vou ficar na sua
cola esperando o outro lançamento, bjuuuuuuuu
— Vilma Fernandes, leitora do Wattpad
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Prólogo
Taú pegou no seu celular resmungando. Não posso
nem sucumbir a minha tristeza em paz.
―Aya.‖
O número de sua queridíssima mamãe ascendia no
visor. Ele sabia que não tinha como escapar de Aya,
de um jeito ou outro, ela iria lhe localizar. Não era a
toa, que ela era conhecida como, Aya a Milenar.
Passando a mão no rosto, cansado, ele atendeu.
Nem se importou em cumprimentar, nem nada. Por
causa dela, ele estava nesta situação. Miserável da
vida. Sem sua doce namorada por perto.
- O plano está em acção, a morte já marcou-a. -E
desligou.
Ele não tinha que fingir que estava contente com
a situação, então Aya que se danasse. Ele tinha feito
tudo de acordo com o plano, menos apaixonar-se.
Mas… emfim.
Tirou a bateria do celular e afundou no seu
esplêndido vazio apartamento. Ele queria acordar,
ser normal, chorar, amar, — poder ficar com Nicole,
mas ela não estava predestinada a ele, ela estava
marcada. Marcada pela morte, e ele só foi o
catalisador. O beijo da morte — como uma pessoa
normal. Mas ele não podia.
Ele era imortal.
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1: A Mudança
―Supermodel!‖
As batidas da música Supermodel de RupPaul
ecoavam no salão combinando com o andar das
modelos que desfilavam na passarela, exibindo a
nova colecção primavera/verão da DIVINE — umas
das maiores empresas de Moda — desenhadas por
sua mais nova contratada, Nicole Melo.
Nicole encontrava-se nos bastidores toda
atrapalhada, organizando o desfile e dando os
últimos retoques nas suas modelos que entravam e
saiam de cena num flash, ela estava nervosa e
cansada, com toda razão, em apenas duas semanas
sua vida deu uma volta de 360.
***
Numa normal manhã de segunda-feira Nicole
encontrava-se no seu escritório trabalhando quando
o celular tocou,
- Bom dia, estou a falar com Nicole Melo? Perguntou uma mulher do outro lado da linha com
um sotaque engraçado e elegante.
- Sim? - Respondeu Nicole confusa.
- Daqui é a Senhora Carmen Gates, representante
da DIVINE em Insigma. Estou ligando porque a
nossa empresa tem uma proposta a lhe fazer, - seu
coração parou por um breve segundo. DIVINE! A
DIVINE que ela conhecia?! Isto só poderia ser um
sonho.
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- Sou toda ouvido. - Articulou Nicole depois que
superou da surpresa.
A partir daquele momento sua vida tomou outro
rumo, ela aceitou a proposta de trabalhar na
DIVINE, sem pestanejar. Era uma oportunidade
única e ela não era burra nem nada de deixar passar,
DIVINE era uma marca bem conceituada no mundo
da moda, o sonho de muitos estilistas era trabalhar
lá.
Como ela poderia negar isto?
A única coisa que a chateava era por ser em
Insigma, Insigma? Não sabia nada sobre Insigma
além de que — de acordo com o Google — era
considerada a ilha encantada, por possuir varias
lendas fantásticas e urbanas. Diziam que havia de
tudo por lá. Começando de feiticeiros, vampiros,
monstros da noite, e a lista continua. Um website até
ousou dizer que era o lar de Zangues o Filho de
Dragão, um lendário feiticeiro com poderes
inimagináveis que pertencia a uma aristocrática
lendária família de feiticeiros, que após serem
aniquilada pela população local, virou vampiros, ou
fantasmas que surgiam em plena noite para sugar o
sangue de suas vítimas adormecidas.
Mas também, nada lhe prendia em Moçambique,
seu ex-namorado Taú era história sem volta, diga-se
de passagem. Seu namoro teve um fim desastroso,
que até hoje ela não entendeu porquê. Afinal de
contas eles estavam bem. Bem, pelo menos ela
estava...
Mas agora o que importava era ela, sua vida e isto
incluía sua carreira. Sua carreira de estilismo estava
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apenas começando e ela era uma jovem sonhadora,
com espírito aventureiro e garras. Com apenas 25
anos, recém-formada em Moda, certamente não
negaria uma oportunidade dessas.
Em menos de uma semana tratou da sua
mudança com ajuda da empresa, e suas amigas do
coração e mudou-se a Insigma, seu mais novo lar.
Onde ela estava depositando sua fé que as coisas
iriam começar a sorrir para ela.
***
Hoje era sua estreia, sua ascensão. Sua noite de
glória e a oportunidade que tanto ansiou. O desfile
já havia chegado ao fim e era a vez da estilista se
apresentar no palco e fazer o público conhecer quem
havia criado a obra-prima que eles apreciaram nesta
noite.
Nervosamente, ela deu os últimos retoques no
espelho feito para estrelas com luzes em todo lado,
ajeitando o cabelo curto que abraçava as maças do
seu rosto, encaracolado, castanho-escuro brilhante;
reforçando as pregas que o prendiam.
Aplicou mais uma vez a leve maquilhagem
baseada em tons castanhos alaranjados para
combinar com sua pele chocolate, negra, dourada.
Alisou seu vestido preto cetim de gala se mirando no
espelho.
Sorrio para si mesma, hora do show.
Entrando no palco, a elegante melódica voz do
anfitrião anunciou ao público, - Senhoras e
Senhores, Nicole Melo.
Palmas ecoaram no majestoso salão, enquanto ela
dava alguns passos na passarela, fez uma pequena
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