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11 

Seria mentira dizer que veio sem aviso. 

Os seres humanos subestimam a maioria das 

coisas, mas dessa vez eles foram longe demais. O 

Centro de Monitoramento de Atividades Solares, o 

Cemas, conseguiu detectar a erupção solar assim que 

ela começou a vir em direção à Terra, mas não achou 

que sua força seria tão grande. Quando tentou 

transmitir para todos os países possíveis, apenas alguns 

acreditaram na informação, outros escolheram 

verificar por si próprios. Mas o tempo passava e eles 

não percebiam. No começo, tinham cerca de dezessete 

horas. Agora, tinham apenas uma para dar o aviso à 

população, tempo que não foi suficiente. 

Quando a explosão atingiu a Terra, poucas pessoas 

estavam prevenidas. A grande maioria sofreu sem saber 

por quê. De repente, uma onda de calor e radiação fez 

com que pessoas vomitassem, desmaiassem. Algumas 

morreram quase instantaneamente de hemorragia, 

parada cardíaca e acidentes de trânsito. Os semáforos 

apagaram. Aliás, tudo apagou. Celulares, computadores, 

televisões, lâmpadas estouraram, todos os 
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equipamentos eletrônicos simplesmente pararam. 

Aviões caíram, alguns dentro de cidades. Nos hospitais, 

milhares morreram. Equipamentos médicos 

queimaram, marca-passos estouraram e mataram seus 

usuários, todas as pessoas que dependiam de máquinas 

para sobreviver simplesmente não acordaram mais. 

Nos países que estavam no período noturno, tudo ficou 

completamente escuro, e apenas o fogo de veículos e 

prédios queimando iluminou a noite. 

A partir daí o caos se instaurou em cerca de 

três minutos. 

 

Quando se vive em uma grande cidade, na qual a 

maioria das pessoas depende de energia elétrica, um 

momento como esse é muito mais confuso. Foi o que 

aconteceu com os irmãos Lucas e Jéssica. Acostumados 

a viver uma vida rodeada de tecnologia, a Onda os 

afetou de uma maneira que jamais imaginariam. 

Ambos moravam com os pais, que na ocasião 

estavam viajando, em um grande apartamento, no 

mesmo prédio onde também morava a avó, no centro 

da cidade. Momentos antes da radiação e do calor 

atingirem a Terra, Jéssica estava conversando com um 

menino pelo celular, trocando mensagens deitada no 
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sofá da sala. Sua consciência dizia a ela para levantar e 

ir estudar, já que estava no último ano da escola e logo 

mais faria faculdade, mas a conversa, o celular, era 

muito mais interessante e divertido. 

Lucas, esse sim estava estudando. Estava 

terminando a faculdade de física em uma universidade 

de renome e já planejava um futuro de pesquisador na 

área que queria se especializar, astrofísica. Estava na 

mesa do seu quarto, fazendo alguns exercícios à mão, 

usando apenas uma calculadora. Em um repente, sentiu 

que o quarto estava ficando mais quente e abriu a janela. 

Deixava-a fechada por conta do barulho, mas quando 

abriu, não ouvia os carros, buzinadas, os vendedores. 

Conseguia ouvir apenas alguns murmurinhos, pessoas 

conversando em um tom mais elevado também. Achou 

estranho, mas não se importou. 

Quando sentou novamente, sentiu algo quente 

no bolso. Seu celular estava praticamente pegando 

fogo. Tirou-o rapidamente e percebeu que ele não 

estava ligado, mas continuava a esquentar. Num ato de 

reflexo, o jogou em cima da cama, onde o mesmo 

explodiu em um pequeno jato de faíscas. Seu cobertor 

começou a pegar fogo, e logo ele o dobrou para tentar 

conter as chamas. Funcionou. 
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— Mas que porra foi essa? – pensou alto, com o 

susto que havia tomado. Ouviu o barulho do jato de 

faíscas novamente, mas não era o dele. O grito da irmã 

veio estridente da sala e ele foi correndo para lá. O 

mesmo havia acontecido com sua irmã, mas o celular 

estava mais perto e acabou queimando o pé direito da 

menina – Caramba, Jé, o que aconteceu? 

— Eu não sei, meu celular começou a esquentar 

muito, aí eu joguei ele para o outro lado do sofá, mas 

saiu um jato de fogo ou coisa assim dele e uma parte 

pegou no meu pé – a menina tentava explicar, mas seu 

choro atrapalhava sua dicção – Está doendo muito! 

— Fica calma, eu vou pegar água e a pomada para 

queimadura da mãe, temos que cuidar disso – Lucas 

correu para a lavanderia, encheu um balde com água e 

colocou algumas pedras de gelo, que não estavam 

demorando muito para derreter. Ajudou a menina a 

sair de perto do celular, caso algo mais acontecesse, e 

lhe falou – Coloca o seu pé aqui dentro e deixa ele aí. 

Está gelado, mas vai melhorar. 

A menina colocou o pé no balde e reclamou um 

pouco, mas o deixou ali mesmo. Ambos se acalmaram 

lentamente. Lucas foi procurar a pomada para 

queimaduras que sua mãe tinha. Revirou o banheiro 
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todo e não conseguiu achar. Pensou em ligar para ela, 

mas seu celular não funcionava. Pegou o telefone fixo 

e tentou digitar. Estava mudo. Foi quando parou para 

olhar em volta. 

Saiu da sala e foi até seu quarto. Sua calculadora 

também não estava funcionando. Tentou ligar o 

computador, mas este não reagiu. Andou pela casa 

inteira. Tentou ligar a televisão, abriu a geladeira e viu 

que ela estava desligada. Quando tentou ligar a lâmpada 

da sala, a mesma brilhou muito forte e estourou. 

— Mas que merda! – comentou, tentando 

disfarçar o susto que havia levado – Parece que não 

tem nenhum aparelho funcionando. E esse calor! Ficou 

tão insuportável de repente! 

— Talvez só tenha sido uma pane na usina de 

novo – a menina conseguia falar mais naturalmente 

agora que sua dor estava passando – Lucas, está 

formando uma bolha enorme no meu pé. 

— Nem pense em estourar essa bolha, deixa ela 

aí – o jovem continuou a andar pela casa tentando 

fazer alguma coisa funcionar, sem sucesso. Voltou para 

a sala e saiu na sacada para observar a situação fora do 

prédio. Era sempre o que faziam quando faltava 
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energia – Acho que o problema não é só aqui. E ele 

parece ser muito mais grave! 

— Como assim? – Jéssica perguntou, confusa – 

Mais grave como? 

— Não tem nenhum carro se movimentando na 

rua. Está tudo parado. Parece que aconteceram alguns 

acidentes, tem algumas pessoas caídas na rua. Isso está 

um caos total! 

Lucas não conseguia explicar o que estava vendo 

direito, assim como a maioria das pessoas. Ele não 

tinha certeza se as pessoas caídas estavam vivas, mas 

parecia que sim, para ele. Não faria sentido elas terem 

morrido em plena luz do dia, em uma tarde de meio 

de semana. Não parecia normal. 

E realmente não era. 

— Eu vou na casa da vó ver como estão as coisas 

por lá e vou descer para a rua – anunciou para a irmã 

– Quando seu pé parar de arder, tira ele do balde e 

tenta achar a pomada da mamãe, eu não consegui. 

— Tudo bem, mas tem muito problema se eu 

estourar? – a menina achava que aquilo poderia aliviar 

sua dor. 

— Claro que sim! – o irmão parecia estressado e 

confuso. Pegou a chave de casa, a carteira com seus 
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documentos e foi se dirigindo à saída – É sério, não 

estoure a porcaria da bolha, você pode pegar uma 

infecção feia, principalmente no pé. 

— Está bem – ela estava preocupada com o pé e 

com a dor – Volta logo. 

Lucas saiu e trancou a porta por fora. Dirigiu-se 

ao elevador e, ao apertar o botão, esperou por um 

tempo até se sentir um pouco idiota. Ele não estava 

funcionando. Nesse momento se arrependeu de ter 

que morar no décimo andar, mas começou a descer os 

lances de escada rapidamente. Parou quando percebeu 

que sua vista estava ficando turva, aquela agitação não 

seria boa no calor que estava fazendo. Continuou 

descendo normalmente. 

Sua avó morava sozinha no oitavo andar, onde os 

netos sempre iam vê-la, principalmente na hora do 

almoço, pois seus pais não ficavam em casa, ainda mais 

agora que estavam viajando, e por isso não poderiam 

fazer comida para os filhos. Ao chegar na porta, depois 

de andar pelo corredor que agora parecia muito maior, 

tentou abri-la, mas estava trancada. Bateu à porta uma 

vez. Duas vezes. Na terceira, chamou a avó também, mas 

não obteve resposta. Ficou um pouco preocupado, pois, 

apesar de sua avó conseguir fazer a maioria das coisas 
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sozinha, ela tinha um problema no coração que às vezes 

a deixava fraca. E por isso ela usava um marca-passo. 

Desistiu depois da quinta tentativa e continuou 

descendo os lances de escada. Perguntou-se se aquilo era 

o certo a se fazer ao invés de subir e ajudar a irmã, mas ele 

sabia que ela conseguiria se cuidar. Chegou suado ao 

térreo. O calor, juntamente com seus hábitos nada 

saudáveis, fazia de Lucas um menino que se cansa 

facilmente. O porteiro não se encontrava na sua mesa, mas 

o jovem nem perdeu seu tempo tentando abrir a porta do 

prédio pelo botão automático, dessa vez sabia que não iria 

funcionar. Sacou as chaves do bolso e abriu manualmente. 

A saída de seu prédio dava de frente a uma 

avenida bastante movimentada nos dias de semana, e 

bastante caótica também, pela quantidade de carros. O 

caos, porém, não se dava pela movimentação dos 

carros, mas justamente pelo contrário. Todos os 

veículos estavam parados, alguns haviam até colidido. 

A maioria das pessoas andava de um lado para o outro, 

tentando fazer o celular pegar, gritando com outras 

pessoas por qualquer motivo. Algumas estavam perto 

da sarjeta, vomitando. A minoria estava tentando 

ajudar o próximo, pois muitas pessoas estavam 

passando mal e outras estavam com ferimentos leves. 
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Aparentemente não havia nenhum tipo de autoridade 

para controlar a situação. 

Lucas não sabia o que fazer. Não teve coragem de 

ir perguntar para alguém o que estava acontecendo. 

Olhou em volta e, além de toda a confusão, percebeu 

que o céu estava mais alaranjado do que o normal e a 

tarde não estava chegando ao fim. Achou tudo muito 

estranho e o medo de tentar descobrir mais alguma 

coisa o fez voltar ao apartamento para ver como sua 

irmã estava. 

 

— Mas que merda! – Jéssica reclamava da dor em 

seu pé, e a água do balde já estava morna com todo 

aquele calor. Estava indignada e estressada com toda a 

situação. – Por que esse tipo de coisa só acontece 

quando está tudo dando certo? 

A menina levantou para trocar a água do balde. 

Ao olhar para baixo, viu que a bolha tinha parado de 

crescer, e atingira um tamanho próximo ao de seu 

dedão do pé, em largura. Em volta da ferida, quase 

todo o seu peito do pé estava vermelho. Se não fosse o 

próprio pé, teria nojo do que estava vendo, mas, como 

era, a única coisa que ela conseguia pensar era na dor 
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que aquilo estava causando. Teve dificuldades para 

andar, mas foi até a cozinha e jogou a água na pia. 

Ao virar, olhou em cima da geladeira e achou a 

pomada para queimaduras. Ficou pensando em como 

a faculdade tornara seu irmão um completo distraído, 

e imaginou se ficaria assim no próximo ano também. 

Pegou a pomada e foi ao banheiro pegar algumas 

bandagens. Sentou no vaso, com a tampa fechada, 

apoiou o calcanhar na mesma e ficou olhando a bolha. 

Ela lembrou de seu irmão falando para ela não a 

estourar, mas não conseguiu resistir à tentação. Tudo o 

que ele falou devia ser mais uma besteira qualquer que 

leu na internet, não devia ser verdade. Furou a pele 

com suas unhas grandes, e observou o líquido que 

escorria. Era uma sensação prazerosa, e ao mesmo 

tempo aliviava a sensação da queimadura. 

Esperou tudo escorrer, espremeu um pouco até, 

mas não arrancou a pele. Passou pomada quase no 

peito do pé inteiro e o enfaixou. Ele ficou quente, 

talvez mais do que o próprio apartamento. Quando 

voltou para a sala, sem sinal de Lucas, decidiu sair do 

apartamento para ir atrás do irmão. O longo corredor 

estava vazio como sempre, mas o barulho no prédio 

parecia maior, mesmo no período da tarde, quando a 



Mente sã, corpo são 

21 

maioria dos moradores está fora, a trabalho. Ouvia 

passos nos andares de cima e de baixo. Passos 

apressados, tensos. Ficou com um pouco de medo e se 

assustou com um barulho enorme. Parecia que alguém 

estava quebrando uma porta aos pontapés. 

Entrou correndo e colocou os tênis, mal 

amarrando os cadarços. Seu maior medo era que 

alguém estivesse tentando entrar no apartamento da 

avó, e ela tinha que fazer alguma coisa. Saiu pela porta 

correndo, apertou o botão do elevador e ficou 

esperando, enquanto o barulho continuava e a 

assustava a cada baque. Esperou mais um pouco, 

apertando incansavelmente o botão, mas como o 

elevador não veio, decidiu que iria descer de escada. Só 

quando estava nos primeiros degraus que notou o que 

acabara de fazer, mas não parou. Desceu tão rápido que 

pulava alguns degraus, por mais que fosse perigoso. 

Em momentos como esse, a dor parecia sumir. Abriu a 

porta do oitavo andar, rezando para o barulho não 

estar vindo de lá. 

Mas estava. 

Passou pelo corredor o mais rápido que seu pé 

a deixava ir e, ao virar a esquina, uma raiva enorme 

a incendiou. 
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— O que você está fazendo, seu demente?! – 

perguntou ao irmão, que tentava de todo jeito abrir a 

porta do apartamento da avó, tanto no chute quanto 

com o ombro – Você enlouqueceu?! 

— Me ajuda aqui, ao invés de ficar reclamando! – 

Lucas não havia tirado os olhos da porta desde o 

começo da conversa e estava com raiva porque a porta 

não abria – A gente precisa abrir essa porta! 

— Você já tentou usar a chave? 

— E por acaso eu tenho a porcaria da chave? – 

chutou a porta novamente, com a sola do pé, e foi 

jogado uns passos para trás. Jéssica o empurrou para 

longe, achando que o irmão era a pior pessoa da terra. 

— O que você está fazendo na faculdade que te 

deixou assim? – perguntou, com uma raiva incessante – 

Você esqueceu que tem uma chave embaixo do capacho? 

— Você acha que eu ia lembrar? – o jovem se 

sentiu burro, mas o estresse todo da situação não o 

deixava se desculpar. Observou a irmã pegar a chave 

para abrir a porta – Rápido, é questão de vida ou morte! 

— Como assim? – a menina travou por uns 

segundos e pensou imediatamente no pior – Explica 

isso direito! 



Mente sã, corpo são 

23 

— Não sei, estou com um pressentimento muito 

ruim – o rapaz não piscava, seu rosto era a 

personificação da dúvida e do desespero – Abre logo 

essa porta, Jéssica! 

A menina abriu a porta com alguma dificuldade. 

Estava tentando conter a tremedeira. Assim que ouviu 

o barulho da tranca, Lucas entrou, bruscamente, 

passando na frente da irmã. 

— Vó? Vó! A senhora está em casa? – o jovem 

gritava enquanto procurava pelos cômodos. O 

apartamento dela era idêntico ao deles, então Lucas 

sabia onde estava cada coisa. Foi até o quarto, mas a 

velha não estava lá. Sua cama parecia recentemente 

desarrumada. Foi até o banheiro e abriu a porta 

bruscamente, mas ela também não estava lá. Onde 

diabos estaria? Correu de volta à sala, onde encontrou 

Jéssica parada, pálida, na entrada da cozinha em 

conceito aberto. Antes que pudesse falar qualquer coisa, 

viu a primeira lágrima escorrendo do rosto da irmã. 

— Ai, meu Deus! Não! Não! Não! – a menina 

gritou e começou a chorar na entrada da cozinha. O 

que ela encontrou, realmente, não era agradável. Sua 

avó estava caída no chão, ao lado da mesa que ficava no 

centro da cozinha, com sangue escorrendo pela boca e 
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uma ferida na cabeça. O olhar vazio de uma pupila 

pequena, a pele sem cor, os pulmões que já não 

funcionavam mais. O cômodo se silenciou, e a única 

coisa audível era o choro da menina. A poça de sangue 

sujou os joelhos e mãos de Jéssica quando ela se 

aproximou do corpo, mas ela não havia reparado – 

Lucas! Lucas! Pelo amor de Deus! 

Ele hesitou. Sabia o que estava acontecendo, mas 

não queria aceitar. Andou devagar, cada vez chegando 

mais perto. Sentiu o estômago revirar, a vista ficando 

novamente turva, mas alguma coisa fez com que ele 

continuasse. O choro e os gritos da irmã só ficavam 

mais altos. Quando entrou no recinto, confirmou o que 

não queria que fosse verdade, e travou. Ficou olhando 

a cena como se não fosse parte dela. Seu rosto ficou 

pálido e por alguns instantes achou que fosse desmaiar. 

Seu olhar ficou escuro por um momento e ele apoiou 

a mão na bancada. Quando recobrou a visão, sentiu 

enjoo, sentiu toda a comida do dia voltando 

lentamente pela garganta. Correu em direção à sacada 

e vomitou três vezes seguidas, sentiu o gosto amargo 

do seu estômago na boca, sensação que detestava. 

Enquanto isso, a única coisa que ocupava a sua mente 

eram os gritos de agonia da irmã. 
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Jéssica tentava acordar a avó, balançando o corpo 

de um lado para o outro, mas era inútil. Não conseguia 

pensar em nada, apenas sentia as lágrimas salgadas 

descendo da bochecha até a boca, caindo e se 

misturando ao sangue. Se alguém passasse pelo andar, 

e passaram, ouviria os gritos. Mas ninguém apareceu, 

ninguém tentou ajudá-los. Não havia mais nada o que 

fazer. A avó deles estava morta. 

Lucas sabia que não podia ficar ali na sacada, 

olhando para os restos de comida mastigada. Quando 

sentiu o estômago melhorando, foi para junto da irmã. 

Olhar a cena era quase impossível para ele. A irmã 

deitada sobre o corpo sem vida da avó, tentando 

reanimá-lo. Andou lentamente enquanto as primeiras 

lágrimas começavam a descer pelo seu rosto também, 

mas ele precisava ser forte, precisava ajudar Jéssica. 

Colocou a mão no ombro da menina, tentou dizer 

alguma coisa, mas a voz falhava. Tirá-la de lá parecia 

impossível, mas ele conseguiu fazer com que ela 

levantasse, mesmo com ela resistindo para ficar. 

— Não! Não! Me deixa aqui! – a jovem gritava. 

Virou-se para o irmão e começou a bater no peito dele, 

mas este não se importou – Por quê?! Por quê?! 
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Ele a abraçou com força, enquanto ambos apenas 

conseguiam chorar. Quando perceberam, o cheiro do 

cadáver já estava começando a ficar forte, o que estava 

dando enjoo no rapaz novamente, que não conseguia 

voltar o olhar para o corpo. Ele a levou para fora do 

apartamento, fechou a porta achando que tudo era só 

um sonho, uma ilusão. Que aquele cenário, quando 

entrassem novamente, não estaria mais lá. Como eles 

iriam contar isso para os pais? Como suportariam saber 

que há um corpo dois andares abaixo, e não há 

ninguém para ajudá-los? Tentavam entender e aceitar 

o que estava acontecendo, mas era muito difícil. 

Apenas aqueles que já passaram por uma grande perda 

sabem como é o sentimento. 

A menina se soltou do irmão, fez como se fosse 

sair correndo, mas travou. Não sabia o que fazer. 

Encostou na parede e escorregou até o chão, abraçando 

os joelhos e continuando a chorar, confusa. Lucas 

levou as mãos à cabeça e puxou o cabelo, andando de 

um lado para o outro, tentando aliviar a dor emocional 

com dor física, ainda sentindo o gosto do vômito na 

boca. Parou e socou a parede, como se fosse melhorar 

a situação, encostou a cabeça nela e se deixou consumir 

pelas lágrimas. Ambos ficaram ali por uns minutos, até 
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se acalmarem, até o choro parar. Ninguém apareceu, 

ninguém. Eles estavam sozinhos para enfrentar aquela 

situação, e não sabiam o que fazer. As únicas palavras 

que trocaram na próxima hora foram: 

— Vamos subir – foi o que Lucas conseguiu dizer. 

Ela só conseguiu assentir com a cabeça. 

 

O clima dentro do apartamento dos irmãos 

realmente não era o melhor, muito longe disso. Depois 

de passar pelo pior momento de suas vidas, os jovens 

voltaram e permaneceram em silêncio por um bom 

tempo. Jéssica, logo que entrou, sentou-se no sofá, 

abraçou os joelhos e ficou encarando o nada, enquanto 

chorava silenciosamente. Lucas tentou alcançar a 

menina, que estava longe nos pensamentos, sentou-se 

ao seu lado e a abraçou, mas ela não demonstrou 

reação. Ele se levantou e foi andar pela casa. 

Foi até a cozinha pegar um copo d’água. Seu 

estômago ainda se revirava um pouco e a visão, aquela 

leve visão que conseguiu ter do corpo da avó, ainda 

rodava sua mente. Quanto mais ele tentava esquecer, 

mais a imagem aparecia em seus pensamentos. 

Quando segurou o copo cheio, percebeu que estava 

tremendo. Colocou um pouco de açúcar na água para 
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ver se conseguia ficar mais calmo. Preparou outra da 

mesma bebida para a irmã, que continuava na mesma 

posição, muda. Algumas lágrimas ainda caíam, 

silenciosas, por sua bochecha. Lucas resolveu deixar o 

copo na mesa de centro da sala e foi para o seu quarto. 

Nada funcionava como devia. Ele sentou-se à 

escrivaninha, na qual apoiou os cotovelos, levando a 

mão à cabeça e massageando os cabelos um pouco forte 

demais, quase machucando. Como todas aquelas coisas 

poderiam estar acontecendo? O que teria causado? Não 

saber o que se passava era uma das piores sensações que 

possuía. Ele precisava entender o que estava ocorrendo 

o mais rápido possível. Levantou-se e foi até a sua bolsa 

da faculdade. Abriu a mochila e a virou de ponta cabeça, 

sacudindo-a para que seus pertences caíssem sobre a 

cama. Pegou um livro grosso, mais parecido com um 

tomo, com alguns princípios básicos de física, e 

começou a folhear ali mesmo. Se concentrar era uma 

tarefa difícil, com todas as lembranças, mas ele se 

esforçou o máximo que conseguia. 

Jéssica levantou o olhar para encarar o copo que 

seu irmão havia deixado por lá. Viu os últimos grãos de 

açúcar dançarem lentamente enquanto caíam pela 

água. A sensação do corpo morno de sua avó 
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encostando no dela, aqueles olhos vazios, não saiam de 

sua mente. Foi quando percebeu que seus joelhos, e 

agora seus braços, ainda estavam manchados com o 

sangue dela. Olhou em volta e percebeu que a sola de 

seu tênis também devia estar um pouco suja, pois havia 

marcas sutis de pegada no chão da sala. Sua mãe ficaria 

uma fera quando chegasse. 

Sua mãe! Seus pais estavam viajando, haviam ido 

para o interior do estado, em um congresso sobre 

efeitos medicinais das águas termais. Ambos tinham 

interesse no assunto, pois ela era médica, e o pai deles, 

químico, então foram juntos, o que raramente 

acontecia. Como será que eles estariam? Será que aquela 

pane teria atingido a pequena cidade onde eles estavam 

também? Milhares de pensamentos se misturaram às 

suas lembranças, e sua mente ficou confusa como nunca 

antes. Olhou pela sacada, e o sol alaranjado a fez achar 

que a tarde já estava chegando ao fim. 

Estendeu o braço para pegar o copo e percebeu, 

ao pegá-lo, que a tensão em seus músculos estava 

muito grande. Seu pescoço e ombros estavam 

começando a doer. Ela sabia que ficar nervosa não iria 

mudar o que aconteceu, muito menos ajudar, mas não 

conseguia se livrar daquele sentimento, não conseguia 
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se livrar das dores. Era desesperador. Sentiu que devia 

fazer algo enquanto ainda havia luz do dia, pois logo 

ficariam em um breu completo. Ficou um tempo 

pensando antes de se levantar com dificuldade. 

Quando passou pela porta do quarto do irmão, 

percebeu a zona que ele havia feito. Havia diversos 

livros no chão, as portas do armário escancaradas. 

Enquanto isso, Lucas anotava algumas coisas que 

achava que poderiam ajudá-lo, mas sua mão tremia 

enquanto escrevia, fazendo sua letra ficar praticamente 

ilegível. Sua vontade era de quebrar o lápis, para 

descontar sua raiva por não achar nada que explicasse 

a situação. Por mais que não tivesse achado a resposta 

ainda, não ia parar de procurar. Sua cabeça já 

começava a doer, assim como sua mão direita, que 

estava escrevendo freneticamente. Se ele tivesse um 

celular com internet, tudo seria tão mais fácil! Parou 

um pouco de ler, com a cabeça doendo, e olhou para a 

tarde que findava pela janela do quarto. Que horas 

seriam? Ao se virar para ir em direção à sala, deu de 

cara com a irmã, que o observava em silêncio. Ambos 

se olharam, mas não conseguiram dizer nada. Afinal, o 

que poderiam dizer? Ela olhou para o chão, após 

encará-lo, e foi até o seu quarto. Ele foi até a sala para 
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olhar o relógio, mas era evidente que ele não estava 

funcionando também. Quando se sentou no sofá, 

ouviu o barulho da água do chuveiro. 

Achou estranho sua irmã, que gostava tanto da 

água quente, tomando banho com o chuveiro 

desligado. Enfim, o dia ia ficar escuro logo, e ele 

precisava achar algo que iluminasse a noite, já que esta 

seria a única coisa a ter alguma luz, aparentemente. 

Andou até a cozinha, esperando encontrar algumas 

velas. Olhou todos os armários e gavetas, mas não 

achou nada. Era o lado ruim de ter luzes potentes no 

celular para usar de lanterna. O último lugar que ele se 

lembrava de ter visto uma vela era… 

…na casa da avó. 

Só o pensamento de ter que voltar lá lhe causou 

calafrios. Não queria ter que ver aquela cena de novo. 

Não queria ter que passar por aquele trauma de novo. 

Mas qual era a opção que ele tinha? Invadir outra casa? 

Que droga! Andou de volta à sala, mas parou em frente 

à porta. Não queria sair, por mais que precisasse. 

Apertava os punhos de raiva, pronto para bater em 

alguma coisa, mas não queria se machucar mais ainda. 

— Lucas? – ouviu a voz da irmã o chamando atrás 

dele. Virou a cabeça, olhando-a de lado, e ela percebeu 
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que o irmão estava começando a chorar novamente – 

O que… é… 

— Está tudo bem, Jé – ambos sabiam que não 

estava – Você está melhor? 

— Bem, não… – era realmente difícil, mas ela 

parecia mais preocupada do que triste, no momento. 

Seus olhares quase nunca se encontravam mais. 

Enquanto ele olhava para a porta, ela olhava para o 

chão – Para onde você vai? 

— Vou descer de novo – a voz dele fraquejava, 

mas ele precisava criar coragem. De onde, porém? – 

Preciso arranjar algumas velas para passarmos a noite. 

— Você vai lá de novo? – Jéssica não acreditava 

no que o irmão estava dizendo, e ela começou a chorar 

de novo – Se você for, eu vou com você… 

— Não! – a rigidez na voz de Lucas fez a irmã se 

assustar. Ele se arrependeu segundos depois de ter 

gritado – Olha, eu não quero que você passe por isso 

de novo. Eu vou, e não vou demorar para voltar, eu 

prometo. Enquanto isso você espera aqui, por favor. 

— Mas… – o rapaz olhou para ela novamente e 

finalmente seus olhares se encontraram. Ela entendeu 

que ele queria ir sozinho não só para evitar que ela 

sofresse, mas também para que ele pudesse acreditar 
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na situação e encarar os problemas – Você sabe que 

não tem que fazer isso sozinho, não é? 

— Tem muita coisa que eu não sei mais, Jé – a 

mão direita dele se estendeu e tocou a maçaneta, 

enquanto a dela tocou sua outra mão. Ele olhou nos 

olhos da irmã e eles inspiravam coragem e confiança, 

mas também demonstravam preocupação e medo. Ela 

o abraçou com força, e ele a segurou com o braço 

esquerdo – Eu volto logo, não se preocupe. 

Quando o rapaz saiu do apartamento, Jéssica 

fechou a porta e encostou a cabeça nela. Com a morte 

da avó e a incerteza do bem-estar de seus pais, o irmão 

parecia ser a única família que ela tinha, coisa que ela 

não queria ficar pensando, pois ainda acreditava que a 

situação poderia mudar, mas não conseguia tirar da 

mente. Continuar juntos, não importa o que aconteça. 

Essa foi a promessa que fez enquanto as lágrimas 

escorregavam, novamente, pelas bochechas. Era por 

esses motivos que falar “não se preocupe” não iria tirar 

a preocupação dela. 

 

A chave do apartamento ainda estava na 

fechadura. Aquele momento parecia o mais importante 

da vida dele, e por isso suava, tremia, tinha medo. Mas 
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ele precisava entrar, e não era simplesmente para pegar 

as velas. Ele precisava entrar para enfrentar seus medos, 

por mais que eles fossem irreversíveis. 

A mão tocou a maçaneta gelada. Um calafrio 

subiu sua espinha, mas ele não recuou. Fechou os 

olhos, respirou fundo. Ele sabia onde o corpo estava, e 

sabia que não poderia evitá-lo. Apertou o punho que 

segurava a maçaneta e, em um movimento rápido, 

abriu a porta e entrou. 

Quase no mesmo instante, o cheiro de carniça 

invadiu o seu nariz. Ele sentiu que ia vomitar 

novamente, mas se conteve. Respirou fundo pela boca, 

e continuou respirando apenas por ela, para que não 

sentisse mais o cheiro. Ele fechou a porta atrás de si e 

abriu os olhos. A primeira coisa que chamou sua 

atenção é que o céu já estava mais alaranjado. Não teria 

muito tempo de luz, e alguns cômodos da casa já 

deviam estar mais escuros, como a cozinha. Precisava 

ser rápido. 

Andou com passos lentos até a sacada da sala e a 

abriu, para que o ar circulasse e o cheiro melhorasse. 

Respirou fundo. Seu olhar o tentava para a cozinha e, 

mesmo que ele não quisesse, precisaria olhar alguma 

hora. A entrada estava logo ao seu lado e ele precisava 
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ir até lá. E foi. E a primeira coisa que viu foi o corpo. 

Seu estômago, porém, se comportou. Mas a visão 

continuava assustadora. 

O cadáver continuava no mesmo lugar em que 

haviam encontrado, ao lado da mesa onde tantas vezes 

comeram. Lucas deu a volta pelo outro lado do móvel 

e começou a procurar nas gavetas. Suas mãos tremiam, 

seus pensamentos o traíam a cada segundo. A imagem 

da avó não saía da mente de jeito nenhum. Os medos 

assolavam o menino, desde os comuns até os 

sobrenaturais. E se alguém entrasse ali e achasse que 

ele a teria matado? E se o corpo levantasse e tentasse 

atacá-lo? Que merda! Era óbvio que tais coisas jamais 

aconteceriam, mas ele continuava com medo. 

Procurou em todas as gavetas, mas não 

encontrou nada além de talheres e utensílios 

culinários. Ele fechou os olhos e tentou lembrar onde 

a avó guardava as velas que usava para realizar suas 

preces. Segundo ela, Lucas só passou no vestibular pois 

ela rezou todos os dias nos quais ele estava fazendo 

prova. Sempre pareceu bobagem para o menino, mas 

a lembrança lhe causava dores agora. 

Ele não conseguia lembrar, estava nervoso 

demais. Mordia o lábio inferior, resistindo o máximo 
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para não olhar para a avó. Percebeu que havia uma 

toalha de mesa na bancada a sua frente. Pensou que 

cobrir o corpo o faria melhor, como uma forma de 

velá-lo, talvez. Pegou a tolha e a desdobrou um pouco, 

até ficar no tamanho ideal. Ao se virar, parou por um 

tempo. Seria adequado, mesmo sendo ateu, que ele 

rezasse em homenagem à avó? Por mais que quisesse, 

não lembrava nenhuma prece. Estendeu a tolha sobre 

o corpo e ela foi caindo lentamente, enquanto ele se 

agachava, até se posicionar onde deveria. Suas pontas 

logo sugaram o sangue que havia em volta que, apesar 

de um pouco mais viscoso, ainda estava líquido. 

Ainda perto do chão, percebeu coisas que não 

havia visto da última vez. A primeira delas foi que o 

telefone sem fio da avó estava no chão, ao lado da mão 

dela. Ele o pegou com as pontas dos dedos, pois ele 

estava sujo de sangue, e o limpou com uma parte da 

toalha. Quando conseguiu ver o visor, levou a mão à 

cabeça, caindo sentado no chão, e começou a chorar. 

Ele mostrava que a avó havia digitado o número de seu 

celular pela metade. Se ela tivesse um pouco mais de 

tempo, eles poderiam tê-la ajudado. Foi por tão pouco! 

O sentimento de culpa o tomou. 
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— Me desculpa… – a voz falhava em meio as 

lágrimas – Me desculpa, vó. Me desculpa, por favor! 

Por que a senhora não teve mais tempo? Que droga! Só 

mais cinco minutos, caramba! Era pedir demais?! Me 

desculpa, eu queria ter ajudado a senhora! Me desculpa 

por todas as vezes que eu fui mal-educado com a 

senhora, me desculpa por não comer direito, por 

deixar você preocupada! Me desculpa por não ter mais 

como salvar a senhora! Me desculpa por todos os 

abraços que eu não te dei! Eu queria só mais uma 

chance para dizer o quanto eu amo a senhora, e o 

quanto você vai fazer falta! Por que você teve que ir? 

Que droga! Por quê?! 

O rapaz ficou de joelhos, de forma a ficar mais 

perto do corpo da avó. Suas lágrimas deixavam um 

traço molhado em suas bochechas. Por mais que seu 

corpo não obedecesse, ele não podia ficar ali parado. 

Ele estava ficando sem tempo de luz, e precisava voltar 

para a irmã. Ele tentou conter um pouco o choro, 

limpando o rosto com as costas da mão. Ao apoiar a 

mão esquerda na quina da mesa, percebeu que a havia 

sujado. Ao olhá-la, viu o vermelho do sangue. 

Olhou de volta para a mesa e percebeu que havia 

um pouco de sangue nela também. Sua mente 
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começou a criar diversas teorias sobre o que poderia 

ter acontecido, o que só fritava mais ainda seu cérebro. 

Provavelmente sua avó devia ter começado a passar 

mal por conta do calor enquanto estava deitada no 

quarto, onde achou a cama desarrumada. Ela devia ter 

ido até a cozinha pegar o telefone, que estaria ali pois 

ela gostava de conversar com suas amigas enquanto 

cozinhava. Antes que conseguisse digitar o número, ela 

teria desmaiado e batido a cabeça na quina da mesa e 

no chão, onde agora estava. Todos esses pensamentos 

voavam na mente do rapaz enquanto ele, parado, não 

via o tempo voar. 

Quando percebeu, a luz já estava quase acabando. 

Precisava ir rápido. Precisava focar nas necessidades. 

Começou a procurar nos armários onde ficavam as 

comidas. Era uma boa ideia levá-las também, já que 

precisariam. Pegou uma sacola em uma reserva que 

sua avó tinha e foi enchendo-a com os produtos mais 

fáceis de consumir, como bolachas e torradas, 

deixando aqueles que precisavam de um preparo para 

trás. Ainda precisava achar as velas. 

Deixou a sacola no sofá da sala e foi ao 

banheiro. Obviamente as velas não estariam lá, mas 

sua avó tinha uma infinidade de medicamentos. 
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Pegou principalmente analgésicos e calmantes, uma 

pomada para queimaduras, algodão e gaze, que sua 

avó usava para fazer curativos quando alguma ferida 

aparecia em sua pele. Colocou tudo em uma outra 

sacola e deixou novamente no sofá. 

Finalmente, foi ao quarto da avó. Entrar naquele 

cômodo, sabendo que ela nunca mais estaria ali, era 

muito difícil, mas ele precisava se concentrar. 

Procurou as velas no armário de roupas, mas, ao 

prestar atenção, percebeu que havia metade de uma 

vela sobre um prato, que estava no criado-mudo, ao 

lado da cama. Abriu a gaveta do móvel e encontrou 

dois pacotes com seis velas, estando um pela metade, e 

outra vela grossa, de sete dias. Achou que aquilo daria 

para passar a noite, pois tinha esperança que no outro 

dia a energia voltasse a funcionar. Voltou à sala e 

colocou tudo na sacola de remédios. Fechou a sacada e 

se dirigiu a porta. Antes de sair, falou em voz alta: 

— Adeus, vovó – uma última gota escorreu pelo 

lado direito do rosto – Prometo que vou cuidar da 

Jéssica, e vou ficar bem. Não se preocupe. Eu te amo! 

O rapaz saiu do apartamento e trancou a porta 

atrás de si. Olhou para a chave em sua mão e pensou em 

jogá-la longe, mas apenas a guardou no bolso. Levantou 
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o olhar. O corredor estava escuro, mas ele não tinha 

mais medo de andar nas trevas. Ele já tinha aceitado que 

estava caindo nelas, e seria difícil sair. Um pouco de sua 

sanidade havia se perdido naquele dia. Alguma coisa o 

dizia que não voltaria mais ali, que talvez seus pais até 

decidissem se mudar e, toda vez que passasse perto 

daquele prédio, seu coração ia apertar com a lembrança. 

Ou talvez ele nunca deixasse de ficar apertado. 

 

Ao entrar no apartamento, deu de cara com a 

irmã, que estava sentada no sofá, esperando-o. Quando 

ela o viu, foi correndo em sua direção e o abraçou. 

— Seu idiota! – a menina estava quase chorando 

de novo – Você disse que não iria demorar! 

— Mas eu não demorei tanto – quando percebeu 

que a única luz que iluminava o ambiente era a luz da 

lua, reconheceu quanto tempo havia passado – Certo, 

talvez eu tenha demorado um pouco. 

— Um pouco? Passou quase uma hora – Jéssica 

não tinha noção de quanto tempo tinha passado, mas 

parecia que tinha sido todo esse tempo, para ela – 

Afinal, como foi? 

— Consegui um pouco de comida, remédios e as 

velas que fui pegar – Jéssica não esperava essa resposta, 
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ela via que o rosto do irmão estava inchado, percebeu 

que sua voz estava fraca, sem vida – Aliás, é melhor 

acendermos pelo menos uma aqui na sala e 

prepararmos alguma coisa para comer. 

— Certo – a menina, que passou o tempo todo 

preocupada, só agora percebeu que estava com fome – 

Será que o fogão está funcionando? 

— Provavelmente, mas vamos precisar de 

fósforos para acendê-lo – o rapaz foi se dirigindo à 

cozinha, deixou a sacola de remédios com a irmã, para 

que ela guardasse, e deixou a outra na cozinha. Abriu o 

armário e achou os fósforos. Ele não fazia ideia de 

como ele faria para acender o fogão – Jé, você sabe 

acender isso né? 

— Você é um físico que não sabe acender um 

fogão? – em outra situação, aquilo teria sido engraçado 

para a irmã, mas ela havia dito sem pensar, e sabia que 

não era o momento certo – Desculpa. Eu sei sim, deixa 

que eu faço isso. 

— Tudo bem – o rapaz se sentiu um pouco 

envergonhado. Agora que não tinha mais a avó, o que 

ainda era uma dor constante, ele precisaria cuidar da 

irmã até seus pais chegarem. Se chegassem… – Você 

quer comer o quê? 
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— Qualquer coisa, mas deixa que eu faço isso – 

ela o olhou. Seu irmão parecia perdido nos 

pensamentos, mas ela também estava. Acendeu uma 

das bocas do fogão com o fósforo, pegou a vela de sete 

dias e aproveitou a chama para acendê-la também – 

Aqui. Leva essa pra sala. Eu vou ficar com uma menor. 

Em silêncio, o rapaz obedeceu. Ele queria ajudar, 

mas realmente não passava tempo o suficiente em casa 

para saber como são feitas coisas simples como essa. Lucas 

se sentia impotente, culpado, além de todos os outros 

sentimentos que ele já possuía. Sem dúvida, aquele dia 

ficaria marcado como o pior dia da vida dos irmãos. 

A comida não demorou muito para ficar pronta, 

mas, mesmo que tivesse, nenhum dos dois parecia se 

importar com o tempo, já que ele passava tão 

indiferente, discreto. A menina levou um prato de 

macarrão instantâneo para ele, enquanto carregava um 

para si também. Jéssica se sentou do lado de Lucas e 

ambos começaram a comer em silêncio. A chama da 

vela dançava, fazendo as sombras seguirem a dança. 

— Você sabe o que fazer? – a menina perguntou. 

— Não. Tem pouca coisa que eu sei agora – seu olhar 

se centrava na chama da vela – Você tem alguma ideia? 
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— Eu acho que não tem muito que fazer – ambos 

estavam notoriamente tristes, fracos, física e 

mentalmente – Acho que só nos resta esperar. 

E foi o que fizeram, afinal. Após terminarem de 

comer, cada um lavou seu prato, algo que parecia 

mecânico, aliás. Lucas foi até o seu quarto, onde 

simplesmente ignorou toda a bagunça que tinha feito, 

todos os livros, e simplesmente deitou em sua cama. 

Jéssica foi até a sacada do prédio. O ar continuava 

quente, mas não tanto quanto antes. A cidade, contudo, 

parecia pior. Olhando de cima, a menina percebeu 

algumas coisas. Lojas haviam sido saqueadas, 

queimadas, destruídas. Carros já haviam pegado fogo, 

e agora restavam apenas as carcaças. Havia poucas 

pessoas na rua, sem falar que, aquelas que andavam no 

meio da noite, pareciam muito preocupadas. Para 

quem estava lá fora, tudo que já era um caos à tarde, 

ficou muito pior sem luz alguma. 

Os irmãos passaram horas tentando se distrair, 

mas nada parecia melhorar o clima. Quando a noite já 

parecia muito mais densa, resolveram dormir, tarefa 

que já sabiam que seria difícil. Ambos resolveram 

repousar no quarto dos pais, para ficarem mais perto, 

caso alguma coisa acontecesse. Lucas levou o colchão 
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de sua cama e o colocou aos pés da cama de casal onde 

Jéssica ia dormir. 

— Se precisar de alguma coisa, pode me chamar, 

viu? – disse o menino, enquanto se cobria com uma 

manta fina – Mesmo se eu estiver dormindo. Não tem 

problema, você sabe, né? 

— Sei sim – a menina também estava se deitando. 

Sentir o cheiro dos pais nos travesseiros era bastante 

reconfortante. Ela adorava dormir naquela cama, pois 

sempre parecia que seu sono era melhor nela – Você 

pode me chamar também, viu? 

— Pode deixar – o quarto escuro onde conversavam 

resumia o clima em que estavam – Boa noite. 

— Boa noite. 

Mesmo que não pudessem ver um ao outro, a 

sensação de dormir em um mesmo quarto novamente, 

como faziam quando eram menores, era nostálgica. 

Ambos ficaram olhando para o teto por um bom 

tempo, sem sono. Afinal, não sabiam realmente se 

estava na hora de dormir. Havia uma hora, afinal? 

Algum tempo depois, Lucas percebeu que a irmã 

havia dormido, o que o fez sentir-se um pouco mais 

aliviado. Pelo menos ela conseguiria dormir, mesmo que 

fosse por ter perdido a batalha contra o cansaço. Ele, 
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contudo, estava acostumado a ficar acordado até mais 

tarde, estudando. O que naquela situação era desvantajoso. 

Ou ele achou que seria. 

Enquanto pensava que já deveria ser madrugada, 

começou a ouvir barulhos pelo prédio. De início, não 

deu muita importância, afinal, mais pessoas moravam 

por ali. Mas, ao perceber que os ruídos só aumentavam, 

tanto em quantidade, quanto em volume, ficou 

apreensivo. O que estaria acontecendo? Será que 

alguém conseguiu fazer contato com as autoridades, e 

essas pessoas estavam lá para salvá-los? Ou seria 

justamente o contrário? Por prevenção, decidiu aceitar 

a segunda hipótese. 

— Jéssica, acorda! – mesmo que tivesse falado 

baixo, no silêncio da madrugada, todos podem te 

ouvir. Como não obteve resposta, levantou e foi tentar 

acordar a irmã, balançando-a de um lado para o outro, 

um pouco desesperado – Jéssica, acorda logo! Acho 

que tem alguém aqui. 

A menina, que havia virado apenas parte do 

corpo para o irmão, abriu os olhos assustada. Tirou a 

coberta de cima de si mesma e sentou-se na beirada da 

cama, para pôr o tênis. Seu pé ainda ardia um pouco 

por conta da bolha. 
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— Você tem certeza que tem alguém aqui? – ao 

perguntar isso, o irmão pediu para que ela ficasse 

quieta, então ela pôde ouvir – Mas e se for alguém 

querendo nos ajudar? 

— Pensei nisso também, mas não podemos 

arriscar – ambos falavam o mais baixo possível, 

enquanto o barulho só aumentava. Ele ficou mais 

nítido conforme foi se aproximando. As pessoas, sejam 

lá quem fossem, estavam arrombando as portas das 

casas, fazendo uma confusão – Vamos nos esconder, se 

eles conseguirem entrar aqui, nós podemos tentar sair 

sem sermos vistos. 

Ela assentiu com a cabeça. Ambos faziam o 

mínimo de barulho, só era possível ouvir suas 

respirações pesadas, tensas. Ouviram o barulho dos 

andares abaixo, alguém havia gritado. Ouviram duas 

batidas fortes, depois o silêncio, novamente. Apesar do 

susto, se dirigiram à cozinha, onde parecia mais fácil 

de escapar, pensando em uma lógica de que os 

assaltantes iriam aos quartos primeiro. Mas quantos 

seriam? Eles conseguiriam escapar de uma gangue 

inteira? Depois de algum tempo, e algumas portas 

abertas, ouviram um deles dizer: 
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— Caralho, chefe – eles realmente não se 

importavam com o barulho que estavam fazendo – 

Tem um corpo nesse apartamento aqui! 

— Tem um o quê? – respondeu aquele que 

parecia ser o chefe – Porra, e você quer que eu faça o 

quê? Pega o que for de valor aí e vamos continuar 

subindo. E lembrem-se do que nos disseram, comida e 

bebida são as coisas de maior valor de agora em diante. 

Ao ouvir isso, o rosto de Lucas ficou 

completamente vermelho, a raiva fazia seu sangue 

borbulhar. Quando a irmã percebeu, o segurou pelo 

braço, olhando-o como quem sabia o que ele queria 

fazer. Ambos se encararam por um tempo, o que fez com 

que o rapaz conseguisse se controlar, apesar de ainda ter 

raiva. As pernas dos dois já começavam a doer de ficarem 

agachados, e suas barrigas se reviravam, ansiosas. Lucas 

andou um pouco e foi até o armário embaixo da pia. 

Lembrou que era ali onde ficavam as panelas e 

frigideiras. Pegou a que parecia maior e mais resistente, 

afinal, precisavam se proteger de alguma maneira. 

O grupo de invasores estava mais perto agora, 

provavelmente no andar de baixo, e não demoraria 

muito para que chegassem ali. Os irmãos, agachados na 

cozinha, estavam tensos. Jéssica olhou para o irmão, que 
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segurava a frigideira favorita de sua mãe, e tentava pensar 

no melhor possível. Foi quando teve uma ideia que 

poderia funcionar muito bem. Levantou-se apressada, 

apesar das pernas doerem um pouco. Seu irmão tentou 

chamá-la de volta, mas apenas um olhar foi necessário 

para ela mostrar que sabia o que estava fazendo. 

Ela circundou a mesa e foi ao balcão onde havia 

feito a janta dos dois. Ainda estava lá a sacola de comida 

que Lucas havia trazido da casa da avó. Ela a pegou, 

junto com algumas outras coisas por perto, como 

frutas, e saiu da cozinha. Os passos pareciam mais 

perto, estavam subindo as escadas. Ela se apressou até 

o quarto onde estavam dormindo. Deixou a sacola no 

chão, enquanto empurrou o colchão do irmão para o 

lado esquerdo da cama, e jogou as cobertas com que 

tinha dormido por lá também. Não havia tempo para 

arrumar as camas, mas, dessa forma, se alguém 

entrasse no quarto, não viria que alguém estava 

dormindo ali há pouco tempo. Ela deixou a sacola em 

cima da cama e voltou correndo, o mais 

silenciosamente possível, para a cozinha. 

Quando chegou à sala, porém, ouviu uma batida 

na porta. Seu coração parou por um instante, assustada. 

Lucas tentou chamar a irmã, mas ela não se movia. Seu 
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olhar estava voltado para a maçaneta da porta, que se 

movia freneticamente, sendo forçada. Outra batida. O 

segundo barulho fez com que ela acordasse do transe. 

Ela olhou em volta, assustada, não sabia o que fazer. 

Seu corpo tremia, as mãos agitadas pareciam querer 

pegar algo para se defender. A menina olhou para a 

mesa de centro da sala, e viu a vela que haviam deixado 

lá. Em um instante, ela se lembrou do que precisava 

fazer. Outra batida na porta, e a fechadura já começava 

a fraquejar. Outra daquelas e a porta viria abaixo. 

Apagou a vela e se virou para voltar para junto do 

irmão, que a olhava com medo. Ele levantou um 

pouco, enquanto Jéssica caminhava na direção dele, 

para que conseguisse puxar a menina para baixo. 

Apesar do movimento brusco, eles se juntaram sem 

fazer muito barulho. Lucas tapou a boca da irmã com 

a mão, e ela fez o mesmo. 

A porta se abriu violentamente. A luz da lua 

iluminava uma sala de estar vazia. Um homem entrou, e 

os irmãos, nervosos, apenas ouviam seus passos calmos. 

Estavam rezando para que ele não fosse à cozinha. 

— Aí, Cabeça Oca! – alguém de fora parecia 

chamá-lo – Toma cuidado nessa casa aí, acho que alguém 

já entrou antes da gente. Olha as pegadas no chão. 
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— Caralho, chefe! Isso aqui é sangue? – houve 

silêncio por um tempo, antes que voltassem a 

conversar – É sangue sim! 

— Verifica os quartos e o banheiro primeiro. Seja 

quem for, deve estar lá – o chefe parecia estar na 

entrada do apartamento, de acordo com sua voz. 

Apesar de não estarem falando muito alto, não havia 

nenhum outro som que pudesse atrapalhá-los, então 

sua conversa era claramente audível. 

— Pode deixar, chefe – o segundo homem 

começou a andar, agora com mais cautela. Abriu a 

porta do banheiro primeiro, mas ficou em silêncio. 

Uma a uma, as portas foram sendo abertas. O suor 

escorria pelo rosto de Lucas, pois ele sabia que teria 

que tomar alguma iniciativa. Depois de pouco tempo, 

aquele que havia entrado disse: 

— Caralho, chefia! – sua voz parecia animada – 

Vem ver o que eu achei aqui! 

Ouviram o segundo homem entrando no 

apartamento também, em passos apressados, indo 

diretamente ao último quarto. Lucas olhou para irmã, 

que sorria satisfeita e aliviada. Era a chance que tinham, 

e não podiam desperdiçar. Começaram a se mover 

lentamente, enquanto ouviam a conversa dos dois: 
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— Olha só quanta comida tem aqui! E tudo 

prontinho para comer! – falava o que tinha entrado 

primeiro – Demos uma sorte grande, hein? 

— Pois é, mas isso não parece ser muita sorte, não 

– os irmãos ouviram os passos do chefe vindo na 

direção deles, e foram obrigados a andar um pouco 

mais rápido – Tem mais alguém aqui, Cabeça Oca! 

Quando ele chegou à sala, porém, não havia mais 

ninguém lá. Apenas conseguiu ouvir duas pessoas 

apressadas descendo as escadas. Lucas e Jéssica 

estavam ofegantes, mesmo que não estivessem nem na 

metade do caminho. Suas pernas tremiam, de dor e de 

medo, o que dificultava os passos, mas eles 

conseguiram escapar. 

— Quer que eu vá atrás deles, chefe? – o segundo 

perguntou, ao chegar à sala. 

— Não precisa, Cabeça – ele disse – o Boleta está 

lá embaixo. Vamos continuar subindo, já conseguimos 

o que viemos buscar. 

 

A maior concentração dos irmãos era em não cair 

na escada. Realmente, dez andares eram muita coisa 

para descer correndo, mas chegaram ao térreo no que 

parecia menos de um minuto. Ao abrirem a porta do 
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andar térreo, contudo, perceberem que alguém 

guardava a entrada. Conseguiam ver as costas do 

indivíduo, aparentemente acima do peso, segurando 

um taco de beisebol, olhando os arredores. Ele não 

parecia apreensivo, até estava assobiando, mas os 

irmãos tinham que tomar cuidado do mesmo jeito. 

Lucas olhou para a irmã, e falou com ela apenas 

mexendo os lábios e fazendo gestos. Pediu para que ela 

se escondesse atrás da mesa da portaria, que ficava à 

direita da entrada. Ela olhou para o irmão indicando 

que tinha outra ideia. Apontou para a parte de trás da 

porta, para que ele fosse se esconder lá. Ela gesticulou 

que falaria com o homem para atrair sua atenção, e 

então ele o acertaria com a frigideira na cabeça. Lucas 

achava que ela estava louca. Ela convenceu o irmão que 

não tinham nenhuma outra opção. 

Ele se dirigiu o mais silenciosamente possível para 

se esconder atrás da porta aberta. Jéssica tentava 

planejar um jeito de não ficar óbvio que estava atraindo 

o homem para uma armadilha. Estava tensa, assim 

como Lucas. Ele não queria ter que machucar ninguém 

para passar por ali. Tudo aquilo estava muito errado. 

Jéssica levantou e voltou alguns passos para a 

porta da escadaria. Ela passou para o outro lado, 
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fechando a porta, e em seguida abrindo-a 

violentamente, como se estivesse correndo com 

pressa. Cada passo que deu pareceu exagerado, um 

pouco barulhento demais. Ao perceber que o homem 

que estava de guarda estava começando a virar, freou 

bruscamente e o encarou. 

— Ora, ora, tentando escapar? – ele foi andando 

lentamente na direção dela, batendo com o taco de 

beisebol na mão. Cada passo que ele dava para frente, 

ela dava para trás, realmente assustada – O que foi, o 

gato comeu a sua língua? Vem aqui, eu prometo que 

não vou te fazer tão mal. 

Alguns passos depois, Jéssica bateu com as costas 

na parede. Desesperada, não conseguia gritar. Seu 

plano parecia ótimo antes de encarar aquele homem, 

mas a situação real era muito mais assustadora. O 

homem deu mais dois passos e ela ouviu um barulho 

alto de metal ressoando na recepção.  

Lucas o acertou em cheio com a frigideira, que 

descolou do cabo, caindo no chão e fazendo mais 

barulho. O homem caiu desmaiado. Jéssica olhou para o 

irmão, que ofegava, segurando o cabo da frigideira na 

mão. Por instantes, ela achou que ele a teria abandonado. 
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Ambos se olharam por um tempo. Não sabiam o 

que fazer, não sabiam para onde ir. Só sabiam que 

tinham que sair dali o mais rápido possível. Lucas soltou 

o cabo que estava segurando e pegou o taco que estava 

com o homem, torcendo para que ele, de alguma forma, 

não acordasse. Por mais que não fosse tão forte, tinha 

medo de que pudesse tê-lo matado, mas não tinham 

tempo para pensar nisso por ora. A irmã pegou em sua 

mão, e ambos correram, saindo do prédio e seguindo o 

sentido da avenida, porém, sem rumo. 

 

Depois de um tempo correndo, após mudarem 

de rota várias vezes, andando metros e mais metros, 

ambos pararam em uma viela um pouco menos escura, 

longe de tudo e de todos. Estavam longe, também, no 

pensamento. Lucas apoiou uma das mãos na parede, 

soltando o taco de beisebol, enquanto segurava a 

barriga com a outra. Jéssica recostou em um muro da 

viela, no lado contrário do irmão, e escorregou até o 

chão. Ambos ofegavam, sem ar. O suor gelado de seus 

corpos os faziam sentir um pouco de frio, apesar da 

noite estar quente. 

Depois de alguns minutos parados e em silêncio, 

Lucas se sentou do lado da irmã, que olhava para o céu, 
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como se ele fosse dar alguma resposta. Ela segurou sua 

mão com força, e ele retribuiu. 

— O que vamos fazer agora? – Lucas perguntou. 

Ele sentia seu corpo mais fraco e estava pálido. Olhou 

para a irmã, procurando resposta. 

— Eu não sei – ela também estava visivelmente 

cansada, parecia lutar contra o sono e o cansaço, com os 

olhos quase fechando – Eu nem sei onde estamos direito. 

— Eu acho que sei – o rapaz se levantou e olhou 

o nome da viela. Olhou também para a rua, a fim de 

encontrar alguma localização, um ponto de referência 

– Acho que estamos perto da minha faculdade. Devo 

ter seguido o caminho que faço, mecanicamente. 

— E você acha que lá pode ter algo que nos ajude? 

– a menina perguntou, tentando achar um destino para 

os dois. 

— Eu duvido muito – Lucas voltou para junto da 

irmã, que já havia se levantado, e a encarou – Acho que 

devemos achar um lugar para descansar, antes de 

seguirmos viagem. 

— Viagem para onde, Lucas? – a menina estava 

confusa, tentando assimilar o que o irmão estava pensando. 

— Eu não sei, mas não podemos ficar aqui – a 

falta de respostas corroía o jovem. Ele andou para onde 
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havia deixado o taco, e o pegou – Que horas você acha 

que são? 

— Deve ser uma três da manhã – apesar de não 

haver indicação alguma, a passagem do tempo para a 

irmã parecia ter sido aquela – Vamos ter só mais um 

tempo de noite, então poderemos andar com luz. 

— Sim, então vamos poder decidir para onde ir 

amanhã pela manhã – mesmo que falasse isso, Lucas 

sabia que passaria todo esse tempo pensando em onde ir. 

— Acho melhor ficarmos aqui mesmo, então – 

Lucas não discordou da decisão da irmã – Não temos 

muita escolha. 

Ambos se sentaram encostados à parede, um do 

lado do outro. Jéssica apoiou sua cabeça no ombro do 

irmão, enquanto ele se apoiou na cabeça dela. Já 

haviam dormido assim em viagens longas de carro e, 

apesar de não gostarem de ficar tão perto, a situação 

tornava essa a melhor maneira de descansar. Ele 

segurou a mão direita dela com a sua esquerda, e 

ambos fizeram força o suficiente para saber que ainda 

estavam vivos, e bem. Apesar de tudo que já tinham 

passado, ainda tinham um ao outro. E esperavam que 

isso não mudasse. 
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Pouco a pouco, Lucas sentiu a mão da irmã 

ficando mais fraca e ela dormiu, algum tempo depois. 

Ele ficou acordado, contudo, por mais um tempo. 

Além da imagem da avó, que ainda assombrava seus 

pensamentos, agora pensava no homem que tinha 

atacado. Se sentia mal por tê-lo acertado por trás, 

covardemente. Mas desde quando ele teve coragem 

para enfrentar alguém face a face? Se tivesse sido uma 

briga justa, ele teria perdido, com certeza, o que o 

deixava pior ainda. Como ele protegeria a irmã sendo 

fraco assim? As lágrimas começaram a cair por seu 

rosto, mas ele não queria se emocionar muito, com 

medo de acordar a irmã. 

Além disso, e se o homem que atacou tivesse 

morrido? Agora Lucas seria só mais um assassino. Mas 

o que poderia ter feito? Aquela foi a melhor opção, a 

mais segura, talvez não a única, contudo. Ele sentiu a 

mão da irmã apertá-lo com mais força. Já havia se 

passado algum tempo, e ela acordou, levantando o 

olhar para o irmão, que já estava com olheiras. 

— Você devia dormir um pouco – ela disse, 

olhando-o nos olhos – Daqui a pouco sairemos, é 

melhor você descansar enquanto temos tempo. Não 

precisa se preocupar, eu fico acordada. 
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Ele assentiu com a cabeça. A irmã esticou as 

pernas e ele se deitou no colo dela, olhando 

diretamente para o céu. Ela, mesmo depois de tudo, 

ainda sorria para o irmão. Mesmo não sabendo o que 

se passava na cabeça dele, entendia que ele não estava 

bem. E era ela que queria cuidar do irmão, depois de 

muito tempo acontecendo o contrário. Depois de 

alguns minutos fazendo massagem em seu cabelo, 

Lucas dormiu. Por mais que estivesse sozinha, no 

escuro, Jéssica sabia que não poderia ter medo. Ela 

teria que esperar apenas mais algum tempo até que o 

sol saísse. 

Em todo tempo que ficou quieta, enquanto o 

irmão dormia, se perguntou onde ambos poderiam ir, 

depois dali. Pensou em diversas coisas. Eles poderiam 

voltar para a própria casa, mas teve medo de não saber 

como chegar lá, ou de aquelas pessoas ainda estarem 

por lá, então desistiu da ideia. Tentou lembrar de algum 

parente que morasse na cidade, mas só conseguiu 

pensar na avó, o que era torturante. Não havia ninguém 

para quem eles pudessem pedir ajuda. Quanto aos 

amigos da escola, ou da faculdade do irmão? Ela duvida 

que eles ajudariam, egoístas que ela sentia que eram. Ela 

nunca soube a sensação de ter um amigo de verdade. 
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Pensou em ir atrás dos pais, na pequena cidade que eles 

estavam, no interior do estado. Talvez eles ainda 

estivessem bem, não é mesmo? 

Mas, pensando bem, ela não sabia como chegar 

lá. As placas não iriam indicar, devido ao tamanho da 

cidade, e era muito longe. A família já havia ido para lá 

em um período de férias, quando aquele lugar fica 

mais frio que os outros. Talvez Lucas soubesse como 

chegar lá. Como o dia já estava amanhecendo e a luz 

do sol já podia ser vista, ela resolveu acordar o irmão. 

Passou a mão no cabelo dele, devagar, para não o 

assustar. Não funcionou muito bem, pois ele acordou 

agitado, levantando bruscamente. Sua visão ficou 

escura por uns segundos, antes de conseguir olhar em 

volta e perceber que estava tudo bem. 

— Bom dia – ela disse ao irmão, sorrindo, antes 

de se levantar e perceber que a circulação do sangue 

em sua perna não estava muito boa – Conseguiu 

descansar um pouco? 

— Bem pouco, mas consegui – ele esfregava os 

olhos com as mãos, enquanto ficava de pé. Sentiu o 

estômago vazio reclamando, e percebeu que não estava 

muito disposto – Precisamos achar alguma coisa para 

comer antes de irmos para… para onde vamos mesmo? 
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— Eu pensei em uma coisa, mas não sei se você 

acha uma boa ideia – Jéssica também se levantava, 

enquanto tentava fazer a circulação na perna, que 

formigava, voltar ao normal – Pensei em ir para a 

cidade onde nossos pais estão. 

— Aquela no interior do estado? – ele perguntou, 

e ela assentiu – Tudo bem, acho que sei como chegar lá. 

— Sério? Como? – ela parecia não ter esperanças 

naquela ideia, tamanha que foi sua surpresa. 

— Antes deles saírem, pesquisei um caminho 

diferente para o papai e a mamãe fazerem – mesmo 

que não se lembrasse muito bem, ele sabia por onde 

teriam que sair da cidade – Eles pegaram um caminho 

que passa por algumas cidades, não é direto na rodovia. 

— Por que eles fizeram isso? – ela perguntou e o 

irmão deu de ombros – Bem, acho que não importa 

agora. Se você sabe por onde ir, vamos. No caminho 

tentamos achar alguma coisa para comer. 

E na primeira luz do amanhecer, Jéssica e Lucas 

saíram do beco onde haviam dormido e começaram a 

andar, meio sem rumo. A cidade, contudo, já não 

parecia a mesma. Eles nunca a tinham visto tão deserta, 

tão morta. Seus passos eram os únicos que faziam 

barulho por onde passavam. 
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— Onde está todo mundo? – Jéssica perguntou, 

enquanto seu olhar procurava nas redondezas algum 

lugar para encontrar comida. 

— A maioria deve estar morta – Lucas respondeu, 

seco. Além de assustar a irmã, fez com que ela 

percebesse toda a situação que ela já havia antecipado. 

Por mais que tivessem ignorado, por todo o 

caminho que já haviam percorrido, ambos viram 

pessoas jogadas nas ruas e calçadas, que estavam com o 

mesmo olhar que sua avó depois de morrer. Jéssica 

percebeu que a situação era realmente aquela, haviam 

realmente corpos por onde passavam, mesmo que em 

número menor do que no centro da cidade. Quantas 

pessoas teriam sofrido esse fim trágico? Quantos mais 

estavam lutando para sobreviver? Como tudo 

aconteceu em tão pouco tempo? 

A realidade chocou a menina de tal forma que 

por um instante ela parou de andar. Lucas percebeu 

um tempo depois e se virou para ela. Ele também 

sofria com os mesmos pensamentos, talvez até mais do 

que a irmã, mas seu orgulho o impedia de demonstrar. 

Ele voltou uns passos para junto dela, que se acalmou 

com o tempo. Afinal, não havia nada que pudessem 
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fazer além de se cuidarem e continuarem seguindo o 

caminho tortuoso que possuíam. 

Depois de algum tempo andando acharam um 

supermercado e, sem surpresa alguma, perceberam 

que suas prateleiras estavam completamente vazias. 

Além disso, encontraram alguns corpos também, a 

maioria com uniformes do próprio estabelecimento, 

mortos, provavelmente, com socos e chutes, ou talvez 

pior, devido aos seus ferimentos. 

— Como é que alguém consegue fazer uma coisa 

dessa? – Jéssica perguntava, indignada. Não entrava em 

sua mente como as pessoas poderiam ser tão violentas 

em um momento de desespero – Será que eles não 

percebem que as pessoas só estavam tentando fazer seu 

trabalho? Que todos poderiam ter se ajudado? 

— Claro que não – o irmão falava com uma voz 

fraca, assim como todo seu corpo – Por mais revoltante 

que seja, teremos que agir como eles agiram aqui. 

Temos que pensar em nós mesmos, antes de pensar 

nos outros, por mais egoísta que isso seja. É horrível, 

mas precisamos sobreviver também. 

— Por que você está falando isso? – Jéssica se 

afastava do irmão enquanto falava – Você não parece 
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ser o mesmo, Lucas! A gente ainda vai conseguir 

encontrar nossos pais, vai ficar tudo bem! 

— Não! Não vai ficar tudo bem, Jéssica! Sabe por 

quê? Porque nossa vó morreu e a gente não pode fazer 

nada. Porque a gente está morrendo de fome e não 

pode fazer nada. Porque nossos pais estão a 

quilômetros da gente, se é que eles estão vivos, e a 

gente não pode fazer absolutamente nada! – durante 

sua fúria, Lucas viu o rosto em pânico da irmã, que 

começava a chorar e a tremer. Ficou com mais raiva 

por só estar piorando a situação. O estresse estava 

consumindo o rapaz e ele não sabia o que fazer. Parecia 

que o mundo estava sobre seus ombros, e agora esse 

mesmo mundo estava chorando com medo dele – 

Olha, Jé. Me desculpa. Eu não queria ter falado assim 

com você. É que… tudo está tão difícil. Me desculpa. 

— Você está certo… – a menina se acalmou e 

tentou se aproximar do irmão. Ao chegar perto, 

percebeu que ele estava mais pálido ainda – Lucas, 

precisamos achar alguma coisa para você comer. 

Jéssica apoiou o braço do irmão sobre os ombros, 

apenas por precaução, e eles começaram a andar pelo 

supermercado. A maioria das prateleiras estava 

realmente vazia, independente do setor por onde 
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passavam. Começaram a andar pelo corredor central 

do recinto, para que pudessem procurar nas prateleiras 

dos dois lados. Depois de algum tempo, encontraram 

apenas duas maçãs, que já estavam quase podres, uma 

lata de feijão cru e uma barra de cereal, que estava caída 

embaixo de uma prateleira. 

Por mais que não fosse a melhor refeição, era o 

que eles tinham para o momento. Como Lucas estava 

pior, comeu toda a lata de feijão, a qual teve que abrir 

às pancadas com seu taco de beisebol e comer com os 

dedos. Jéssica comeu o resto de alimento que tinha, e 

não acharam nada para tomar, mas continuaram 

viagem mesmo assim. 

Além da fome e da sede, que não mais os matava, 

mas incomodava, os irmãos tinham um problema com 

a temperatura, também. Quanto mais o sol alcançava 

sua posição mais alta, mais quente ficava. Ambos já 

estavam andando há um bom tempo no calor, 

procurando sempre uma sombra para se esconder. 

Mas logo chegariam na rodovia, onde não havia tanta 

cobertura natural para protegê-los, e o risco de 

insolação se tornaria mais real. 

Durante todo o caminho, tentaram poupar o 

máximo de energia possível, evitando até falar, quando 
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possível, o que tornou a viagem mais longa do que 

parecia ser. 

A rodovia começava dentro da própria cidade. 

Quanto mais se afastavam do centro, menos pessoas 

encontravam pelo chão; em consequência, encontravam 

cada vez mais carros parados. Olhando no horizonte, era 

possível ver o ar quente subindo do asfalto. 

Continuaram andando na direção que o 

caminho, que agora já havia se tornado uma rodovia, 

levava. Depois de um bom tempo, o cansaço os abateu 

e tiveram que parar na beira da estrada, embaixo da 

primeira árvore que encontraram. 

— Minhas pernas estão me matando – Jéssica 

reclamava, ofegante – Meus pés estão pegando fogo, 

também. Principalmente o queimado. Você tem noção 

de quanto falta para gente chegar? 

— Olhei umas placas durante o caminho, a 

próxima cidade não parece estar tão longe – Lucas 

falava com mais esperança do que certeza – Acho que 

vamos chegar lá quase no fim da tarde. 

Após retomarem a coragem, levantaram devagar 

e continuaram andando, recebendo novamente a luz 

do sol em seus corpos. O horizonte da rodovia fica cada 

vez mais amarelo com a fome que os irmãos 
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novamente sentiam. Ficaram em um dilema: andar 

mais rápido e gastar mais energia, ou andar mais 

devagar e gastar menos? Ambos, desesperados e 

famintos, optaram pela primeira opção. 

E não demorou muito para que pudessem ver os 

prédios da outra cidade no horizonte. A visão os 

acalmava e os ansiava ao mesmo tempo, pois estavam 

com medo. Não sabiam o que iam encontrar lá, nem 

quem. Teriam que ser muito mais cuidadosos, 

prestando atenção em tudo e todos. Estariam bem se 

encontrassem mais comida e um abrigo. 

A entrada da cidade parecia com a qual tinham 

acabado de deixar. O sol poente iluminava de laranja a 

estrada que a ligava à rodovia. Lucas e Jéssica agora 

andavam mais devagar, olhando os arredores como se 

estivessem sendo caçados. Esgueiravam-se por entre 

os carros para evitar serem vistos por qualquer um que 

o pudesse fazer. O rapaz ia na frente, seguido de perto 

pela irmã. 

A cidade na qual estavam agora era menor que a 

deles, mas a quantidade de pessoas mortas parecia a 

mesma. O choque não era tão grande agora. A primeira 

coisa que procuraram foi um lugar com comida, e não 

demoraram muito para achar uma lanchonete que, 
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apesar de um pouco suja e pequena, ainda parecia ter 

algumas coisas. 

O local parecia mais uma garagem. Sua entrada 

era uma porta de enrolar que já estava contraída, 

possibilitando que os dois entrassem facilmente. 

Olharam em volta antes, como precaução. Lucas olhou 

nos fundos e atrás do balcão, mas não havia ninguém 

por ali. Jéssica, que havia ficado na entrada, encontrou 

em cima do balcão várias embalagens de alimentos, dos 

quais não se encontrava geralmente em lanchonetes. 

Ela, contudo, não pensou nisso. Um erro natural. 

Lucas voltou para junto da irmã e começaram a 

comer. Enquanto estavam saciando sua fome, não 

conseguiram ouvir os passos dos três homens que se 

aproximavam deles, pelo lado de fora. Quando Jéssica 

percebeu a sombra de um deles, já era tarde demais. 

— Boa tarde, crianças! – a voz rouca do primeiro 

homem fez com que Jéssica desse um pulo da cadeira 

e a espinha de Lucas gelasse – Vocês estão perdidos? 

Os irmãos olharam o homem, que segurava um 

pé de cabra já ensanguentado, e seu parceiro, ambos 

com uma expressão facial não muito agradável. Lucas 

olhou para Jéssica como se conversassem 

mentalmente, e os dois sabiam o que fazer. Ele havia 
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colocado seu taco de beisebol entre as pernas, quando 

havia sentado. Em um movimento desajeitado, tentou 

golpear um dos homens. O elemento surpresa fez com 

que ele tivesse vantagem, e o bastão acertou quase em 

cheio a cabeça do segundo homem. 

Surpreendido, aquele que havia ficado em pé 

olhou para o parceiro, quase inconsciente, e depois 

voltou seu olhar para Lucas. Nesse meio tempo, Jéssica 

pegou a banqueta em que estava sentada e jogou na 

direção do homem. Aproveitando o momento, ambos 

correram para trás do balcão para tentar sair pela porta 

dos fundos. Para sua infelicidade, o terceiro homem 

estava na cozinha, armado com um soco inglês. Os 

irmãos foram lentamente dando passos para trás, mas 

aquele em que Jéssica havia jogado a banqueta já havia 

se estabilizado e encurralava os dois. 

O terceiro homem, mais pesado e mais forte que 

os outros dois, puxou a menina pelo braço com uma 

mão e segurou em seu pescoço com a outra, mostrando 

a face desesperada dela a Lucas. Ela não conseguia 

falar, e tentava se soltar com sua mão livre, mas não 

tinha forças o suficiente. Tudo estava perdido agora. 

— Larga o taco, rapaz – o primeiro homem 

ordenou, enquanto o segundo se levantava, com a mão 
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na cabeça. Lucas jogou o bastão no chão e ergueu as 

mãos, se rendendo. O primeiro deles as amarrou atrás 

das costas do jovem e disse – Se você tentar alguma 

coisa, a menina vai acabar se machucando. Ouviu bem? 

Ao virar a cabeça para responder, levou um soco 

na boca do estômago do homem que havia acertado 

com o taco. Perdeu o ar por alguns segundos e cuspiu 

um pouco de saliva misturada com um vômito que 

segurou. Viu o mesmo homem pegando o bastão do 

chão e insinuando que poderia bater nele. 

— Larga isso aí, mano – disse o primeiro homem, 

que parecia ser o que mandava no grupo – Se ele não 

tiver utilidade, depois você pode brincar com ele. 

As palavras assustaram o rapaz, que acabava de 

recuperar o fôlego. Ele e a irmã foram amordaçados e 

levados à força para fora do estabelecimento. Em 

qualquer tentativa de se mexer que ambos faziam, 

eram advertidos verbal ou fisicamente. Andaram por 

algum tempo, até o centro da cidade, onde 

encontraram uma cena assustadora. 

Cerca de cinquenta pessoas estavam amarradas e 

amordaçadas, como eles, em um cruzamento de 

avenidas. Estavam cercados por outras pessoas, 

homens e mulheres, com as mesmas vestimentas e 
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características de seus capturadores: roupas escuras, 

cabelos curtos, armas improvisadas. Só uma figura se 

diferenciava naquele meio. Era um homem, alto, vestia 

roupas sociais claras e tinha no rosto uma barba por 

fazer. Parecia algum tipo de intelectual, não como as 

outras pessoas ali. 

Conforme foram se aproximando, outra pessoa 

da gangue se aproximou de Lucas e Jéssica para 

conversar com o primeiro homem. 

— E aí? A armadilha deu certo, então? – 

perguntava num tom de deboche. 

— Deu certíssimo! – respondeu o primeiro 

homem, rindo – Esses dois caíram como patinhos. Eu 

falei que ia dar certo. Só o idiota aqui que levou uma 

pancada desse moleque. 

— Que vacilo, mano – todos riam, exceto os 

irmãos. Eles estavam mais preocupados com o que 

poderia acontecer agora. 

Quando foram colocados junto às outras pessoas, 

de joelhos, perceberam que todas estavam na mesma 

situação que eles: desesperadas, com medo. E havia 

pessoas de todas as idades, de crianças a idosos, 

homens e mulheres. A maioria murmurava alguma 

coisa, mas não eram claros, por conta da mordaça. 
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Quando todos já estavam em seus postos, ouviu-se um 

alto assovio, e fez-se o silêncio. Outra pessoa, talvez 

com um cargo mais alto, começou a falar: 

— Senhoras e senhores, peço perdão se algum de 

vocês foi tratado com truculência – sua fala parecia 

irônica na situação, mas era difícil dizer – Mas estou 

aqui para ser o salvador de vocês! Todos aqui, que estão 

em pé, ontem estavam na mesma situação que vocês. 

Vocês não precisam ficar aí ajoelhados até o fim da 

vida. Vocês podem se unir a nós, fazer parte do nosso 

grupo, que cresce a cada hora. Ontem éramos apenas 

cinquenta, hoje cedo já éramos mais de cem, e o 

número só aumenta! Nós temos planos e vamos 

conseguir sobreviver a esses tempos difíceis, e vocês 

podem ajudar! Se estiverem interessados, se 

manifestem, levantem-se. Venham construir um novo 

mundo conosco! 

No começo, todos estavam com muito medo 

para ter qualquer reação. Uma das pessoas que estava 

amarrada na frente dos irmãos se levantou, era um 

homem forte, talvez o mais forte de lá. Ninguém 

reagiu, além do sorriso no rosto daquele que falava. 

— Vejam só, temos nosso primeiro voluntário. E 

esse é dos grandes! – todos os capangas riram. A pessoa 
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que havia levantado começou a andar na direção do 

homem, que estava em sua diagonal esquerda. No 

meio do caminho, contudo, começou a correr para 

longe e conseguiu passar por entre dois homens e 

fugir. Ninguém se moveu, e o que falava olhou para um 

deles que estava armado. O tiro acertou as costas do 

rapaz, que caiu no chão, rolando de dor, e assustou 

todos que estavam presos – Vocês têm essa opção 

também, caso queiram. Na verdade, são as únicas duas 

opções que vocês têm! 

Enquanto ele falava, Lucas e Jéssica se 

entreolharam. A menina tremia de medo, enquanto ele 

tentava se segurar para não perder o controle e sair 

correndo também. Pouco a pouco, as pessoas 

começaram a levantar e se juntar àquela gangue. Os 

irmãos ficaram, contudo. Algumas outras pessoas, a 

maioria idosos, permaneceram paradas, e seu destino 

foi o que haviam prometido. Como estavam na frente, 

os irmãos não viram o que aconteceu, não que eles 

quisessem. Só ouviam o barulho dos tiros e a 

comemoração daqueles que há muito tempo já 

estavam salvos. 

Quando chegou a sua vez, Lucas sentiu o metal 

ainda quente da arma na sua cabeça e levantou o olhar. 
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— E aí rapaz, o que vai ser? – perguntou aquele 

que iria matá-lo, caso não fizesse nada. Lucas olhou 

para a irmã, nos olhos, como se pedisse desculpas, e ela 

começou a chorar. 

Ela não acreditava que ele ia desistir assim tão 

fácil. Ela tinha que fazer alguma coisa para impedir, e 

tinha que ser rápido. Os dois eram os únicos que ainda 

não haviam traçado um destino e o tempo começava a 

se esgotar. Jéssica estava fraca, e não conseguia gritar 

por conta da mordaça. Ela ameaçou levantar, mas uma 

voz a impediu. 

— Espere um pouco aí, amigo – o homem de 

roupa social falou, se aproximando dos irmãos. Ele 

agachou perto dos dois para poder olhá-los nos olhos. 

Ele os observou atentamente, e pediu para que 

levantassem, olhando-os de cima a baixo – Acho que 

vou levar esses dois comigo. Os corpos deles parecem 

ser bons para alguns experimentos que quero testar. 

— Como quiser, doutor – aquele que fez o 

discurso disse, não muito feliz com a escolha – Vou 

mandar meus homens levá-los até seu consultório, 

junto ao senhor. Ao resto, quero que vocês peguem 

dois ou três novos integrantes e levem eles para as 

instalações, e expliquem a eles como funcionam as 
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coisas. Vamos embora, senhoras e senhores. O show 

acabou, mas amanhã tem mais. 

Jéssica e Lucas se entreolharam, apavorados. O 

tal doutor não parecia ser uma pessoa amigável, e que 

tipo de experimentos ele estava falando? O que ele 

faria com os dois? As dúvidas e o desespero os 

consumiam a cada passo que davam, sendo escoltados 

a um futuro que, como todos os outros, era incerto. 

 

A porta se fechou atrás deles quando os guardas 

que os trouxeram deixaram o lugar. Os irmãos haviam 

sido amarrados um em cada cadeira, estando à mercê 

daquele suposto médico. O lugar, contudo, não era um 

consultório, mas sim um necrotério, que ficava mais 

macabro, iluminado a luz de velas devido à falta de 

energia. De onde estavam, os dois conseguiam ver três 

mesas de autópsia, uma delas com um corpo coberto 

por um pano branco sujo de sangue. 

Eles foram amarrados na sala anterior, uma 

recepção. O homem que estava com eles foi até uma 

bancada perto do corpo, pegou seus óculos, limpou, e 

colocou no rosto. Pegou também um bisturi, e 

começou a se aproximar dos irmãos, mas ele não 
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parecia tenso. Estava frio como uma pedra de gelo, seu 

olhar profundo, aparentemente sem sentimento. 

— Me desculpem por isso, vocês dois – o médico 

passou pelos irmãos, fazendo com que eles não o 

vissem. Quando ambos acharam, novamente, que não 

escapariam daquela, sentiram um alívio em seus 

pulsos. Lucas imediatamente se levantou e virou para 

encarar o homem, tomando distância – Calma, eu 

posso explicar tudo o que está acontecendo. 

Lucas o olhou com raiva, depois olhou para a irmã, 

que nem havia levantado ainda. Ela esfregava os pulsos 

vermelhos e olhava para o médico por cima do ombro. 

— Por que você fez isso? – Jéssica perguntou, 

ainda confusa. 

— Eu não vou fazer mal nenhum a vocês, confiem 

em mim. Meu nome é Cléber e eu acredito que vocês 

não lembrem de mim – Jéssica e Lucas se entreolharam. 

O médico puxou uma cadeira para perto de Lucas, 

virou-a de costas e sentou com as pernas abertas, 

indicando que o rapaz deveria sentar-se também – 

Assim que olhei para vocês, reconheci quem eram. Fui 

um grande amigo da mãe de vocês na faculdade, vocês 

dois têm os olhos dela. Apesar de seu pai e eu termos 

algumas desavenças, eu o respeitava bastante. 
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— Então quer dizer que você conheceu nossos 

pais? – Jéssica perguntou, ficando irritada com a cara 

de desconfiança do irmão – Então você vai nos ajudar? 

— É claro, mas também quero fazer algumas 

perguntas para vocês, depois – disse, levantando da 

cadeira e se dirigindo a outra parte do cômodo, 

acendendo algumas velas novas. 

— E como vamos saber que você não está só 

brincando com a gente antes de nos usar? – perguntou 

Lucas, com as sobrancelhas cerradas e olhar fixo no 

médico – Como vamos confiar em você? 

— Eu não sei o que vocês passaram, crianças, mas 

vocês realmente não têm utilidade para mim – mesmo 

ajudando os irmãos, Cléber ainda era frio – Sabe os 

experimentos que eu disse que fazia? Convenci o chefe 

desse pessoal que seria bom para eles, porque na verdade 

só estava tratando os feridos. Disse que seria uma forma 

inovadora, porque não temos mais como realizar 

cirurgias sem energia, mas é tudo fachada. Tenho 

cuidado de feridos desde ontem. Tudo aconteceu tão 

rápido, mas meu serviço quase não mudou. 

Cléber pediu para que os irmãos o seguissem, 

abriu uma porta e começou a subir um lance de 

escadas. Jéssica olhou para o irmão, ainda desconfiado, 
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levantou e começou a andar. Lucas a segurou pelo 

braço no meio do caminho. 

— Me solta, Lucas, eu vou com ele – o rapaz levantou, 

sem dizer uma palavra, e abraçou a irmã – O que…? 

— Me desculpa por ter nos metido nessa, mas vai 

dar tudo certo – Lucas ainda parecia uma mistura de 

emoções, mas estava mais aliviado – Vamos conseguir 

sair dessa e achar nossos pais. 

— E por acaso é culpa sua? Nós vamos dar um 

jeito de achar eles, eu sei – disse a menina – Mas agora 

não temos muita escolha e eu realmente acho que ele 

pode nos ajudar. Ficaremos atentos. 

 

Ao subirem as escadas, Lucas e Jéssica se 

depararam, para sua surpresa, com a casa de Cléber, 

saindo das escadas diretamente na cozinha, o que era 

bem estranho. Os três se sentaram na sala e o dono da 

casa deu-lhes comida, enquanto conversavam sobre o 

que havia ocorrido com eles desde o incidente solar. O 

médico contou como aquela gangue havia tomado a 

cidade vizinha e a que eles estavam agora, fazendo 

parecer que eles já tinham tudo planejado. Contou 

também que o real líder desse grupo ainda estava na 

cidade vizinha e era um homem influente na região. 
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Cléber também ouviu a história dos irmãos e 

Jéssica contou todos os detalhes que Lucas havia 

esquecido de mencionar, como por exemplo a morte da 

avó. Ela ficou se perguntando o motivo de ele ter 

omitido tal fato, mas não perguntou. O médico ficou 

horrorizado com tudo que havia acontecido com eles, e 

ofereceu para ficarem em sua casa por mais alguns dias. 

— Não podemos – disse Lucas, que, apesar de 

tudo, ainda tinha um pouco de desconfiança – Temos 

que continuar seguindo a estrada para chegar à cidade 

onde estão nossos pais. Queremos reencontrá-los. 

— Ah, sim. Esse é o motivo pelo qual estão 

viajando, não é mesmo? – a pergunta, apesar de 

retórica, pareceu bem humorada – Vocês sabem se eles 

estão… vivos? 

O silêncio tomou o ambiente por alguns instantes. 

— Sim, eles estão sim – os dois olharam para 

Jéssica, que falava – Eu não sei como, mais sinto que eles 

estão vivos ainda. E prefiro acreditar nisso, por agora. 

— Entendo – comentou Cléber – Bem, já está 

tarde, então acho melhor vocês tomarem um banho e 

dormirem. Podem ficar no meu quarto, eu durmo 

confortavelmente na sala, se for dormir. Apenas subam 

o lance de escadas para o segundo andar e entrem na 
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primeira porta à esquerda, para o banheiro. O quarto é 

no final do corredor. Podem pegar roupas minhas, 

apesar de achar que não vão ficar muito bem na Jéssica. 

— Tem certeza que vai ficar bem aqui, doutor? – 

Jéssica perguntou. 

— Sim, vou sim. Não se preocupem, crianças. 

Podem dormir tranquilos, nada vai acontecer com 

vocês – Cléber disse e, pela primeira vez, se dispôs a 

sorrir para acalmar os dois. Ela começou a subir e 

Lucas ficou na sala por um tempo. Jéssica parou 

quando viu que o irmão não a acompanhava – O que 

foi, rapaz? 

— Quero retribuir o que está fazendo por nós dois! 

– disse, se levantando da poltrona onde estava sentado. 

— Já disse que vocês não têm utilidade para mim, 

rapaz – o médico recolheu os pratos e os levou para a 

cozinha enquanto falava com Lucas – Vocês podem 

ficar aqui o tempo que quiserem. 

— Por quê? Por que você está fazendo isso? – 

Lucas parecia indignado, mas no fundo ele não queria 

parecer ingrato – Quer dizer… você não precisava estar 

fazendo isso, entende? 

— Precisava, Lucas – o médico tirou os óculos e 

limpou os olhos com a camisa – Precisava porque eu 
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devia isso, não para vocês, mas para os seus pais. Eu não 

tenho família, não sei como é ter filhos, mais eu sei 

como é ter pais e se eu estivesse na situação de vocês 

provavelmente estaria fazendo a mesma coisa. Então 

sim, eu tenho por que fazer isso. Aliás, é o mínimo que 

eu posso fazer! 

— Mas deve ter alguma coisa que a gente possa 

fazer por você! – o garoto insistia, quase elevando a voz 

– Qualquer coisa. 

— Olha, eu vou pensar, ok? Agora vá dormir – a 

expressão fria voltava ao rosto do médico – Amanhã 

conversamos sobre isso, vou chamá-los logo quando 

sair o sol. Temos que nos acostumar a nosso novo 

horário. Não vai demorar muito para o nosso corpo se 

acostumar com os horários de luz. 

Sem falar mais nada, Lucas seguiu a irmã, que 

havia ficado parada na escada todo esse tempo. 

Subiram os degraus e se dirigiram ao quarto. Após 

pegarem uma troca de roupa cada, Jéssica foi tomar 

banho e, assim que saiu, Lucas foi também. A água 

gelada batia no corpo dos dois com o mesmo efeito, 

lavando não só a carne, mas também a alma. A sujeira 

que escorria, além do sangue e do suor, também era 

das lágrimas e do cansaço. Aproveitaram para lavar 
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suas roupas na própria água do chuveiro, tentando 

limpá-las minimamente. Era sempre bom ter uma 

troca de roupa caso ficassem molhados ou com frio, e 

agora eles tinham essa opção. 

A noite de sono foi a melhor que tiveram nos 

últimos tempos. Os dois deitaram na cama de casal e 

seus corpos, mesmo que parcialmente, relaxaram pela 

primeira vez em tempos. Não demorou muito para 

que pegassem no sono, e tudo parecia muito bom. 

Contudo, algumas horas depois, o sol nasceu e um 

novo dia começava. 

 

— Eu já sei o que vocês podem fazer por mim – 

essas foram as primeiras palavras que os irmãos 

ouviram após terem sido acordados. Já estavam na sala 

novamente, dessa vez tomando café. Usavam as roupas 

cedidas por Cléber, que serviram em Lucas, mas 

ficaram um pouco compridas em Jéssica, o que fez 

com que ela dobrasse as mangas da camisa e usasse 

uma calça de moletom com elástico na cintura – Vocês 

vão seguir um caminho perigoso. A próxima cidade 

pela qual têm que passar é onde se encontra o chefe 

dessa gangue. Para conseguirem passar por lá sem 

serem capturados ou qualquer coisa do tipo, vou 
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mandar vocês com uma bolsa de remédios. Se 

perguntarem, digam que estão ao meu comando e 

devem ter passagem livre. 

Lucas e Jéssica se entreolharam. Parecia perigoso, 

e de várias maneiras isso podia dar errado, mas era 

talvez a única opção que possuíam. 

— Eu vou sozinho – disse Lucas. 

— Lucas, não é hora para você querer bancar o 

machão! – Jéssica ficava muito brava toda vez que o 

irmão tentava protegê-la desnecessariamente, muito 

mais agora. Antes de continuar falando, contudo, ela 

tossiu – Eu vou com você! 

— Você não pode ir comigo, Jé, é muito perigoso! 

— Tudo pelo que a gente passou foi muito 

perigoso, e mesmo assim continuamos juntos. Você 

não pode ir sozinho. 

— Na verdade – Cléber interrompeu, colocando os 

óculos no lugar – Eu acho melhor o Lucas ir sozinho mesmo. 

— O quê? – por mais que Jéssica fosse a 

indignada, Lucas perguntou junto com ela, em 

uníssono. Ambos se olharam. 

— Não teria problema algum você ir – disse o 

médico, olhando nos olhos da menina – Mas você e eu 

sabemos que sua saúde não está muito boa, não é mesmo? 
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Lucas olhou para Jéssica esperando que ela 

confirmasse. A menina não falou nada, mas sua 

respiração pesada a indiciava. O irmão colocou a mão 

na testa dela e percebeu que a irmã ardia em febre. 

— Como você soube? – Jéssica perguntou, ainda 

não acreditando que tinha sido descoberta. 

— Criança, eu sou médico há tempo o suficiente 

para saber que você não está tão bem quanto acha que 

está – Cléber dizia em um som quase de deboche, mas 

todos sabiam que ele falava sério – E como médico, não 

posso deixar que você saia daqui antes de estar 

minimamente melhor do que está agora. Então você fica. 

Nenhum dos dois falou mais nada. Jéssica sabia 

que provavelmente seria muito pior se fosse com o 

irmão. Lucas, apesar de querer estar sempre junto à 

irmã para garantir que ela ficaria bem, não enfrentou a 

decisão do médico. 

Ainda para aproveitar a manhã, Lucas e Cléber 

foram resolver a questão da entrega, enquanto Jéssica 

subiu para o quarto novamente, pois tinha que ficar de 

repouso. Ela tinha tomado um remédio para melhorar 

os sintomas, mas ainda era preciso descobrir o que 

realmente estava causando a febre. 



Depois do fim 

84 

Os dois desceram a escadaria de volta ao 

necrotério. Cléber deu a Lucas uma bolsa térmica, que 

poderia carregar com apenas uma mão, pela alça. Ela 

estava cheia de remédios para a dor, antialérgicos, 

curativos e álcool. 

— Você tem que entregar isso para o médico de 

lá. Eu não sei como ele é, ou se realmente é médico, 

mas ordens são ordens – ele fechou a bolsa e deu a 

Lucas – Você não precisa se preocupar tanto assim 

com o transporte, a bolsa aguenta a temperatura que 

faz lá fora e é bem resistente. 

— Calma, você disse ordens? Quer dizer que você 

teria que fazer isso se não estivéssemos aqui? – Lucas 

perguntou, desconfiado. 

— Sim, mas já que estão e você quer ajudar, 

acredito que não haja problema – enquanto falava o 

médico parecia irritado, e Lucas percebeu que havia 

alguma coisa de estranho nele – Entendeu? 

— Entendi – confirmou, apesar de sua 

desconfiança ter retornado – Eu vou agora, então, que 

o sol ainda não está tão forte. Acho que no fim da tarde 

já devo estar de volta. Vou tentar ir o mais rápido 

possível. Não queremos ficar aqui por muito tempo, 

você sabe. 
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Cléber acompanhou Lucas até a porta e avisou um 

capanga para que escoltasse o rapaz até a saída da cidade 

e passasse o recado para a outra. Um outro homem se 

aproximou para acompanhar Lucas, enquanto um 

terceiro foi de bicicleta na frente deles, provavelmente 

para que o recado chegasse mais rápido. Apesar do 

medo, Lucas sentia que retornaria a salvo. 

 

Jéssica estava recostada na cama onde dormiram 

pensando em tudo o que podia acontecer. Sua pele 

estava quase pegando fogo, mas ela sentia frio. Se 

cobriu até a metade da barriga, desdobrando também 

as mangas da camisa que vestia. Ela sabia que, em 

algum momento, Cléber retornaria e ela teria que 

contar o que estava acontecendo, e estava com medo 

do resultado ser muito ruim. 

Cerca de uma hora após a saída de Lucas, Jéssica 

ouviu passos subindo a escada, e sentiu um calafrio. 

Cléber apareceu na porta do quarto, inclinando seu 

corpo sobre o batente da porta; arrumou os óculos no 

rosto e perguntou: 

— Você está melhor? – depois de algum tempo 

que havia tomado o remédio, ele esperava que a 

resposta fosse positiva – O que está sentindo? 
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— Frio, por conta da febre, e um pouco de dor – 

a menina não queria ter falado essa última parte, mas 

as palavras escaparam e não havia mais volta – Mas é 

bem pouco, nada com o que se preocupar. 

— Onde é essa dor? – Cléber perguntou enquanto 

se sentava ao lado da menina na cama. 

— Não é nada demais – mesmo que tentasse, o 

olhar do médico já a dizia que não adiantava esconder 

o que acontecia – Estou com uma dor no pé. 

— Qual deles? – a menina respondeu apontando 

para o pé direito, ainda coberto – Posso ver? 

Jéssica hesitou. Ela sabia que a situação do seu pé 

queimado não estava nada boa. Na noite passada, 

quando tomou banho, foi a primeira vez que a menina 

o viu depois de colocar o tênis dias atrás. Ela puxou o 

cobertor para Cléber também ver o causador de todo 

aquele problema. 

O pé da menina estava inchado e extremamente 

vermelho, com exceção do peito do pé, que 

apresentava uma cor amarelada, estando em carne 

viva. O médico encarou o ferimento por alguns 

segundos antes de olhar fundo nos olhos de Jéssica. 

— Vamos fazer o seguinte – ele disse, 

assustadoramente calmo – Você está com uma 
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infecção, com certeza. Talvez não seja nada sério, mas 

talvez seja, então vou tirar uma amostra do seu sangue 

para ver como as coisas estão, e então vamos começar 

a tratar. 

— Você acha que eu posso perder o pé ou coisa 

assim? – a menina perguntou, preocupada. 

— Acho bem improvável, mas não é impossível – 

o médico disse, sincero – Mas tenho quase certeza que, 

seja o que for, conseguiremos tratar. Tenho vários 

remédios para infecção, e sei um procedimento que 

pode ajudar também. Se for qualquer outra coisa, vou 

conseguir descobrir com um pouco de pesquisa e vou 

arranjar o tratamento. Não se preocupe. 

As palavras de Cléber, por mais que fossem 

verdadeiras, não deixaram a menina mais calma e nem 

menos preocupada. Ela se arrependia de não ter falado 

nada antes, nem mesmo comentado com o irmão, o 

qual seria uma ótima companhia naquele momento. 

Cléber saiu do quarto e retornou algum tempo 

depois com uma seringa, uma agulha, algodão, álcool, 

e um elástico grosso. Jéssica já havia tirado sangue 

inúmeras vezes antes, mas continuava tendo pavor de 

agulha. Ela olhava o pedaço de metal como se aquilo 

fosse arrancar uma parte do seu corpo. 
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— A agulha está esterilizada e é novinha, ouviu? 

– Cléber tentava descontrair a menina – Você com 

certeza já fez isso antes e sabe como funciona, então é 

só relaxar e deixar que eu faça meu trabalho. Vai ser 

rápido, você sabe. 

Jéssica assentiu, mas estava tensa. O médico 

ergueu a manga da camisa da menina e prendeu o 

elástico com força. Enquanto ele fazia todo o 

procedimento para tirar o sangue, Jéssica contou como 

conseguiu aquela ferida, sem deixar passar nada do que 

fez com o pé, o que, ao mesmo tempo que informava, 

mantinha seu pensamento longe. Quando Cléber 

colocou a agulha, a menina desviou o olhar e o volume 

de sua voz aumentou um pouco. Alguns segundos 

depois, a amostra já havia sido tirada e o curativo feito. 

— Pronto, agora você vai ter que esperar um 

pouco, mas não se preocupe, provavelmente antes do 

seu irmão chegar já vamos saber o que fazer – Cléber 

guardou a amostra no bolso de sua camisa enquanto 

recolhia o que havia levado – Antes de analisar isso 

aqui eu vou fazer o almoço, afinal ainda temos que 

comer. Vou trazer algumas bolachas salgadas e água 

para você, se estiver com fome. Em alguns minutos o 
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almoço vai estar pronto e trago aqui para você 

também. Se precisar de alguma coisa, é só gritar. 

Não demorou muito para o almoço dos dois ficar 

pronto. Jéssica sentia que a febre havia baixado por 

enquanto, pois não sentia mais tanto frio. Cléber comeu 

junto à menina, na cama, enquanto tentavam se 

descontrair conversando. Por mais que tivessem os mais 

variados assuntos, a conversa sempre voltava para um 

mesmo lugar: o que aconteceria daquele ponto em diante? 

Jéssica estava com medo. Ela não sabia se seu 

irmão estava bem, não sabia se seus pais estavam bem, 

estava doente e não estava tão otimista quanto ao 

tratamento. Ainda por cima, a única companhia que 

tinha era o médico que, apesar de gentil, ainda era um 

estranho com o qual ela não se sentia totalmente 

confortável. Ela se sentia sozinha. E sentia que esse 

sentimento não ia mudar por um bom tempo. 

Ambos terminaram de comer e Cléber levou a 

louça suja para a cozinha, voltando com uma garrafa 

de água. Saiu, logo depois, avisando que estaria no 

necrotério. Por mais que fosse dois andares abaixo, ele 

garantiu que iria ouvir se a menina chamasse. Ele pediu 

para que ela descansasse o máximo possível, e disse 
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que voltaria no meio da tarde, provavelmente com o 

resultado do exame. 

Jéssica pôde aproveitar sua solidão, que não era 

tão positiva assim. O silêncio do ambiente era até 

reconfortante, mas vez ou outra ela ouviu vozes na rua, 

gritos, e ouviu uma pessoa chorando. Ela tentava não 

imaginar o que poderia estar acontecendo, já tinha 

problemas demais com os quais lidar. Pouco depois, 

vencida pelo cansaço, a menina dormiu. 

Não demorou muito, contudo, para que o 

médico a acordasse. Não muito descansada, Jéssica 

demorou um pouco para acordar completamente. 

Assim que o fez, ela ouviu Cléber dizer: 

— Jéssica, seu exame ficou pronto e não é nada 

muito sério mesmo – a boa notícia quase fez com que 

ela voltasse a dormir – Mas vou precisar que você desça 

comigo até o necrotério. Como o seu pé está muito 

inchado e com bastante pus, acho melhor drenar um 

pouco disso para que você possa andar amanhã sem 

muita dor. 

— Como você vai fazer isso? – a menina 

perguntou, pensando que não havia aparelho elétrico 

que o médico pudesse usar. 
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— Lá embaixo eu te explicarei – Cléber levantou da 

cama antes de Jéssica perceber que ele estava sentado. 

O médico ajudou a menina a se levantar e a 

conduziu pelos lances de escada que levavam até o 

necrotério. Cléber pediu para que ela se sentasse em 

uma das macas para colocar os corpos e apoiasse o pé 

queimado, com cuidado, em cima dela. 

— Isso. A outra perna você pode deixar relaxada 

mesmo. Pode se sentar mais para a beirada da mesa se 

sentir que está muito encolhida – assim que a menina 

se ajeitou, Cléber foi até uma das bancadas e pegou um 

bisturi – Jéssica, vou falar sério com você agora. Depois 

de tantos atendimentos emergenciais nesses dias, o 

estoque de anestesia desse lugar acabou. 

— Como assim? Quer dizer que você não vai 

poder fazer a drenagem? – Jéssica olhou no fundo dos 

olhos do médico e soube o que ele estava tentando 

dizer – Não, não vai dar. Não posso deixar você cortar 

meu pé sem anestesia. 

— Olha, Jéssica – Cléber tirou os óculos e deixou 

sobre a mesa, coçando um dos olhos – Eu entendo que não 

é a decisão mais fácil e eu mesmo não faria se não 

estivéssemos na situação em que estamos. Só estou 

sugerindo isso por vocês mesmos quererem ir embora 
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logo. Se não fizer essa drenagem, seu pé vai doer muito 

enquanto andar, e sabemos que vocês não vão andar pouco. 

— Você acha que vai doer muito? – a menina 

pensava sobre isso com mais clareza – Depois que você 

cortar, o que acontece? Como vou ficar? 

— O que vai acontecer é: vai escorrer um pouco de 

sangue e boa parte do pus que está no seu pé, aliviando a 

pressão nele e diminuindo a dor – ela sabia que ia doer 

de qualquer jeito, então não se importou com o fato do 

médico não ter respondido a primeira pergunta – Depois 

do procedimento, eu vou fechar o corte, fazer um 

curativo, e você vai começar a tomar o antibiótico. 

— Vamos fazer desse jeito então, eu aguento a 

dor – Jéssica não ponderou por muito tempo, mesmo 

com medo. Ela já havia aguentado dores piores nessa 

viagem – Eu só vou precisar de alguma coisa para 

morder, e da sua promessa de que vai fazer com que 

seja o mais rápido possível. 

— Feito – Cléber voltou até a bancada e pegou 

uma toalha de rosto para a menina. Trouxe consigo o 

antibiótico, mostrando-o à menina – Este é o remédio 

que você vai tomar. Ele é de doze em doze horas, então 

aconselho que você tome no nascer e no pôr do sol, que 

são os horários mais perceptíveis. 
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Jéssica assentiu e sentou-se ainda mais perto da 

cabeceira da mesa, assim conseguiria segurar na parte 

de cima e no lado, garantindo-a mais estabilidade. 

Colocou seu pé queimado na outra extremidade, de 

forma que não ficasse totalmente para fora, enquanto 

deixou sua perna esquerda esticada, apoiando a 

panturrilha na lateral da mesa. 

Cléber também se colocou em uma posição na 

qual poderia aproveitar a luz do sol quase poente que 

entrava da porta atrás dele, ficando diretamente na 

frente da menina. Ele inclinou levemente a perna de 

Jéssica para que o pé dela ficasse na diagonal, e fosse 

mais fácil do pus escorrer para a mesa, que possuía um 

ralo. A proximidade que os dois estavam a deixava 

incomodada, principalmente naquela posição, mas 

preferiu confiar na ética médica e continuar. 

— Eu vou precisar que você deixe o pé o mais 

relaxado o possível, para meu trabalho ficar mais fácil 

e preciso – Cléber olhou nos olhos da menina, que 

assentiu com a cabeça. Ela enrolou a toalha e a colocou 

na boca, mordendo-a com força – Vamos começar 

então, prometo que será rápido. 

O médico colocou luvas, uma máscara e um gorro. 

Ajeitou os óculos no rosto para que não saíssem do 
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lugar. Segurou no calcanhar da menina com a mão 

esquerda, enquanto na direita segurava o bisturi. Deu 

uma última olhada para Jéssica, que já havia desviado o 

olhar. Colocou a lâmina com calma sob o pé da menina, 

como forma de avisar que iria começar o procedimento. 

Em um movimento rápido, Cléber afundou 

metade da pequena lâmina no pé da menina, já abrindo 

um pequeno corte. Jéssica emitiu um gemido alto com 

a dor, que foi menor do que ela achou que seria. Sua 

respiração começou a ficar mais pesada, e ela só se 

concentrava em não deixar seu pé tenso, como se, do 

joelho para baixo, ela não tivesse controle de sua perna. 

Cléber continuou puxando o bisturi, e Jéssica 

sentiu o líquido quente escorrendo por seu pé, a mistura 

de sangue com pus. Pareceu uma eternidade para ela 

enquanto o médico abria ainda mais o corte. Quase na 

metade do caminho, ele começou a apertar um pouco o 

pé da menina, o que não estava nos planos, mas fazia 

com que o pus escorresse mais rápido. A dor latejava o 

pé da menina de uma forma que ela jamais sentira. 

Quando o corte estava quase para ser terminado, 

a porta do consultório se abriu, iluminando o 

ambiente. Onde antes se ouvia os gemidos de dor da 

menina, ouviram-se apenas ecos. Nenhum dos dois 
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havia parado para prestar atenção em quem havia 

entrado. E foi tudo muito repentino. 

Primeiro foi o estrondo da porta se batendo 

contra a parede. Em seguida, mais três barulhos 

ensurdecedores se seguiram. Três explosões. Nem ao 

menos um segundo depois, Cléber olhou nos olhos de 

Jéssica, que havia se voltado para ele, assustada. A 

expressão do médico era indefinível, mas seus olhos 

estavam esbugalhados e sua pupila havia se dilatado e 

lentamente foi se encolhendo. 

Foi quando Jéssica percebeu as manchas de 

sangue na roupa dele. Ela gritou, tanto de susto, quanto 

de dor, pois quando o corpo do médico caiu, acabou por 

enfiar o bisturi um pouco mais fundo em seu pé. Tudo 

o que tinha acontecido deixou Jéssica desnorteada pelos 

poucos segundos da ação. Quando recobrou a 

consciência, viu quem havia matado o médico. 

Lucas estava com a arma em mãos, apontando 

para ela. 

 

Depois de sair do necrotério, Lucas foi seguindo 

em direção à cidade vizinha, junto ao capanga que 

Cléber ordenou que fosse junto. Durante todo o 

caminho, que durou por volta de quarenta minutos de 
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caminhada, ambos não trocaram palavras. Ao chegar 

na saída da cidade, o acompanhante de Lucas apenas 

parou e deixou-o ir sozinho. 

A viagem nessa estrada não foi muito diferente 

daquela que eles haviam feito no dia anterior. O único 

fator diferente, e talvez vital, era a ausência de Jéssica. 

Lucas foi em silêncio o caminho todo e precisava se 

concentrar em sua missão para não ficar pensando na 

irmã, na avó ou na eventual possibilidade de nunca 

mais voltar para buscar a menina. Toda vez que tentava 

não pensar nisso, acabava pensando ainda mais. 

Para ajudar, o sol começou a esquentar não só o 

asfalto, mas também o corpo do rapaz. Pela 

intensidade, Lucas achou que fosse umas dez horas da 

manhã, quando os raios de sol realmente ficam mais 

intensos. Apesar de não ser pesada, era um pouco 

incômodo para ele levar a bolsa de remédios, 

trocando-a de mão de tempos em tempos. 

Por volta da hora do almoço chegou à cidade 

vizinha. Logo na entrada, dois membros da gangue que 

tinha controle sobre aquela região o receberam, sendo um 

deles o mensageiro que foi de bicicleta na frente de Lucas 

mais cedo. Cumprindo seu papel novamente, ele partiu 

pedalando na frente dos dois que iam andando. Lucas 
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sentiu que os dois riam para ele, debochando, como se 

vissem prazer no sofrimento pelo qual ele passava. 

Quando sentiu que estavam se aproximando do 

destino, Lucas tentou conversar com sua escolta: 

— O médico que vai receber esses remédios, 

quem ele é? – a pergunta não surtiu nenhum efeito, 

ficando solta no ar – Nós estamos indo para onde ele 

está, certo? Acredito que Cléber ficaria irritado se 

soubesse que algo aconteceu comigo. 

Apesar de tentar jogar com a relação de poder 

que o médico exercia naquela gangue, o capanga que o 

acompanhava limitou-se a esboçar um meio sorriso e 

continuou andando. De fato, não demorou muito para 

que os dois chegassem a um galpão, um grande imóvel 

localizado no centro da cidade, provavelmente usado 

como armazém ou garagem, quando os dias eram 

normais. Dentro do lugar haviam várias caixas de 

madeira e sacos de alimentos ainda na embalagem, 

assim como alguns carros que não funcionavam mais, 

contudo serviam de assento para a enorme quantidade 

de pessoas que se encontrava no recinto, pelo menos 

setenta delas. 

Ao fundo do galpão, Lucas viu aquele que 

provavelmente estaria por trás de toda aquela 
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organização que surgiu do nada, como se já estivesse 

pronta para o que ia acontecer. Ele era claramente 

diferente daqueles que os rodeavam. Possuía um olhar 

tranquilo, usava um terno feito sob medida para seu 

corpo esguio. As entradas no cabelo indicavam a idade 

avançada, apesar de não possuir fios brancos. Quando 

se virou para Lucas, este percebeu que o homem usava 

óculos e tinha um olhar profundo. 

— Você deve ser o menino que veio trazer meus 

remédios – a voz grossa do homem ecoava em todo o 

galpão. Apesar de Lucas ficar incomodado por ser 

chamado de menino, não comentou nada – Já almoçou? 

Junte-se a mim, estava indo comer agora mesmo. 

— Não precisa, muito obrigado – respondeu 

Lucas, medindo cada palavra – Vim apenas concluir o 

serviço. Preciso voltar, vou seguir viagem em não 

muito tempo. 

— Mas, ora, não me faça essa desfeita! – todos 

os capangas estavam observando a conversa – 

Senhores, arranjem mais uma cadeira à minha mesa. 

Hoje terei companhia! 

Logo que falou, alguns capangas começaram a 

trazer uma mesa e duas cadeiras. O homem se sentou, 

indicando que Lucas deveria se sentar na frente dele. 



Mente sã, corpo são 

99 

Quando o garoto o fez, outro subordinado trouxe dois 

pratos de macarrão com queijo e os serviu. O chefe 

ordenou que todos se afastassem, e eles se distribuíram 

pelo galpão. 

— Perdão, acredito que tenha esquecido de me 

apresentar – o homem colocou os talheres na mesa e 

estendeu a mão para Lucas, que a apertou – Meu nome 

é Henrique, mas todos aqui me chamam de “chefe”. 

Você pode me chamar como preferir, mas eu gostaria 

que fosse pelo segundo nome, se é que me entende. 

— Acredito que não entenda, senhor – Lucas não 

havia encostado em seu prato, não tinha certeza do que 

estava ali – Eu realmente preciso ir, mas fico muito 

agradecido com o convite. 

— Por que a pressa, rapaz? – o tom sério com que 

Henrique falou gelou a espinha de Lucas por alguns 

segundos – Tem algum compromisso? Você disse que 

ia viajar, certo? Para onde vai? Coma um pouco antes 

de ir. 

— Vou encontrar meus pais na próxima cidade do 

interior – Lucas achou melhor esconder o fato que tinha 

uma irmã, apesar de ter a impressão de que Henrique 

sabia. Ele comeu uma garfada do macarrão enquanto 

encarava o homem – Eles estão lá em viagem. 
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— Você vai voltar para se despedir do médico e 

buscar o corpo da sua irmã? – Lucas travou. Como 

assim o corpo da irmã? – Eu presumo que algo tenha 

acontecido com ela para não estar aqui. 

— Achamos melhor ela ficar por lá, ela estava um 

pouco doente – respondeu Lucas, se perguntando como 

aquele homem poderia falar tais coisas tão naturalmente. 

— E você a deixou sozinha com aquele maníaco? 

– ele riu – Você sabe o que ele faz com os “pacientes”, 

não sabe? Os experimentos e tudo mais? 

— Ele nos poupou dos experimentos se 

trabalhássemos para ele – por um momento, Lucas 

começou a se questionar sobre a segurança da irmã – 

Por isso estou aqui, inclusive. 

— Você mente bem, garoto – Henrique não 

tirava os olhos da comida enquanto falava com Lucas 

– Mas eu sei que o médico não realiza nenhum 

experimento. Ele está lá para duas coisas apenas: cuidar 

de quem precisar e usar quem está saudável. 

— Usar? Você diz… – Lucas fechou o punho contra 

as pernas – Não é verdade o que você está falando. 

— Você não percebeu que eu apenas quero o seu 

bem, menino? – pela primeira vez ele olhou fundo nos 

olhos de Lucas – Eu gostei de você. Tem o perfil que 
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eu queria para o meu grupo. Você sabe que vamos 

fundar um novo mundo, não sabe? Depois que toda 

essa crise passar, nós nos ergueremos vitoriosos. 

— Eu não vou fazer parte desse mundo – Lucas 

disse, quase voando naquele mentiroso. 

— Só se estiver morto, isso é – novamente, 

nenhuma emoção expressada – É uma questão de 

minutos até alguém entrar por aquela porta trazendo a 

infeliz notícia do falecimento de sua irmã. Assim como 

trouxeram a dos seus pais. 

— Você está mentindo! – Lucas não percebeu, 

mas os capangas estavam os rodeando e chegando cada 

vez mais perto – Você não conhece meus pais! 

— O químico e a médica? – Lucas travou. Como 

era possível? – Eles estavam ajudando as pessoas na 

cidade vizinha, não é? Eles estavam no meu caminho, 

não aceitaram minha oferta. Então mandei executá-

los. E é o que farei com você se não aceitar minha 

proposta também. Você já passou por essa situação, 

Lucas, e se não fosse pelo médico você estaria a sete 

palmos do chão há muito tempo! 

— Como? Como você sabe? – o coração de Lucas 

batia freneticamente. 
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— Eu sei de tudo, criança. Tenho olhos e ouvidos 

em todos os lugares. Todos! – Henrique se levantou, 

mas Lucas não conseguiu. Ele contornou a mesa 

enquanto falava – Mas não se preocupe. Eu tenho o 

lugar certo para você e sua irmã. Sim! Ela está bem por 

enquanto. Eu não deixaria ela muito tempo mais 

sozinha. O quão fraca ela está? Seria uma pena se… 

— Nada vai acontecer com ela! – Lucas tentava 

segurar o choro de desespero – Não enquanto eu puder 

ajudar, não enquanto eu puder protegê-la! 

— Ah! Garoto, você assiste muitos filmes de 

super-herói – Henrique, a essa altura, estava atrás de 

Lucas, e segurou seus braços com força contra o apoio 

da cadeira. Dois homens, um de cada lado, amarraram 

os braços do menino, que não conseguiu resistir. 

Depois seguraram e amarram as pernas dele às pernas 

da cadeira. Henrique o virou, e só então Lucas 

percebeu a quantidade enorme de gente em volta deles 

– O que você pode fazer agora? Nada! Você não é 

ninguém, rapaz. Ninguém! Se eu quisesse, poderia 

mandar matar sua irmã e aquele médico agora mesmo. 

Mas eu não vou. E sabe por quê? Porque, na verdade, 

eu acredito que eu possa fazer você ser alguém. 
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Lucas não soube reagir. Ele começou a ouvir 

vozes em sua cabeça, os capangas do chefe falando 

coisas que ele não queria ouvir, mas cada vez mais 

pareciam verdade. 

— Eles já morreram – bradava um ou outro. 

— Não tem mais volta, rapaz – a voz da multidão 

se sobrepunha. 

— Ela também está no fim – o coração de Lucas 

apertava cada vez mais. 

Henrique ajoelhou na frente dele, olhando-o 

diretamente nos olhos. Os seus capangas continuavam 

a gritar alguma coisa, uma vez ou outra, mas a maioria 

comentava entre si, ria de Lucas e da situação em que 

ele se encontrava. Falavam de como Cléber 

provavelmente já teria dissecado sua irmã, que ele 

agora não tinha mais família nenhuma. Não tinha 

ninguém. Só restava ele. 

— Eu tenho uma proposta a te fazer, rapaz – 

Henrique encostou com a mão no queixo de Lucas 

para erguer sua cabeça. O olhar do menino estava 

opaco, sem vida. A respiração ofegante, a pulsação 

frenética. Lentamente, o chefe foi falando o que queria 

que o garoto fizesse. Cada detalhe. 
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Ele deixou o rapaz pensando, amarrado à cadeira, 

por algumas horas. Na mente de Lucas, a imagem dos 

corpos da avó, dos pais, e da irmã passava sem parar. Ele 

se sentia culpado, impotente. Ele precisava fazer alguma 

coisa. Pensou na proposta que Henrique havia lhe feito. 

Era loucura! Mas, na situação em que estava, nada mais 

poderia ser tão estranho. Ele precisava aprender a tomar 

as decisões por si só, agora que não tinha mais ninguém. 

Precisava, ao menos, acertar suas contas. 

 – E então, o que vai ser, Lucas? 

 

Jéssica não conseguia se mover. Ela não 

conseguia acreditar no que estava acontecendo. Como 

o próprio irmão pôde matar a única pessoa que os 

ajudou? Por que ele fez isso? Ela tremia, de medo e de 

dor, e não conseguia tirar os olhos da arma que Lucas 

segurava. Os segundos pareciam horas. Ela olhou 

fundo nos olhos do irmão e ele, que antes olhava para 

onde o médico estava, encontrou seu olhar com o dela. 

Não era o Lucas. Não era o mesmo Lucas que ela 

conhecia. Alguma coisa estava diferente, ele não tinha 

vida no olhar. A arma que segurava ainda estava 

erguida, ainda saia fumaça de seu cano, e ela ainda 

estava apontada para Jéssica. 
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Por segundos, pareceu que o rapaz estava 

inconsciente, até ele olhar para a irmã. Como se 

retornasse ao próprio corpo, Lucas a encarou. Suas 

pupilas dilataram, e ele conseguiu enxergar uma 

Jéssica com medo, muito mais medo do que ele jamais 

havia visto. E ele percebeu o que causava medo nela. 

Aos poucos, ele começou a entender o que tinha 

feito. Olhou para a arma, para o corpo do médico, e 

para a irmã. A mão que segurava a arma começou a 

tremer, e o efeito se irradiou pelo corpo todo. Suas 

pernas fraquejaram e ele caiu de joelhos no chão, 

abaixando o braço. Sua audição, danificada pelo 

barulho dos tiros, também voltou. Tudo para ouvir os 

gritos da irmã. 

– O que você fez? Você enlouqueceu? Por quê? 

Você estragou tudo! – tanta coisa acontecia ao mesmo 

tempo que Jéssica não sabia o que fazer primeiro – Seu 

monstro! Estava tudo dando certo! Por que você fez 

isso? Por que agora? 

Mas Lucas não conseguia falar. Ele olhava em 

volta, tentando compreender a situação. Não havia sinal 

de nada que Henrique havia falado para ele, sua irmã 

estava bem, mas o pé dela estava cortado! Ele continuou 

ouvindo a irmã gritar com ele, sem acreditar no que 
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havia feito. Ele também não entendia o que havia 

acontecido, não sabia responder o que Jéssica queria. 

Até pouco tempo atrás, ele acreditava que ela estava 

morta. Ele não conseguia responder nada. O irmão 

abaixou a cabeça, olhando a arma em sua mão trêmula. 

Ele cogitava usá-la de novo. Em um turbilhão de 

emoções, a única coisa que ele conseguiu fazer foi gritar. 

Gritar alto o suficiente para silenciar a irmã. Nesse 

momento, ele sentiu o gosto de sangue na garganta. 

Ela, agora calada, chorava, não de tristeza, mas de 

dor e de ódio. Mas tinha que fazer alguma coisa, não 

podia ficar ali como se tudo estivesse bem. Ainda havia 

um bisturi enfiado no pé dela, que doía e sangrava. 

Decidiu que precisava se acalmar se não quisesse 

acabar morrendo também. Além do sangue, seu irmão 

ainda estava com uma arma, e ela não podia tirar os 

olhos dele. Se é que aquilo ainda era o irmão dela. 

Jéssica olhou em volta para procurar por opções. 

Viu, na maca em que estava, os utensílios que o médico 

iria utilizar para fechar o corte em seu pé e fazer o 

curativo. Precisava fechar o corte o mais rápido possível. 

Primeiro precisava remover a lâmina do seu pé. A 

questão era: tirar devagar ou arrancar de uma vez só? 
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Já morrendo de dores, a menina não pensou duas 

vezes: em um movimento rápido, sacou o bisturi do pé, 

fazendo com que um pouco mais de sangue escorresse. 

Ela colocou a mão sobre a boca para não gritar. Mesmo 

com dor, quase desmaiando, ela precisava continuar. 

Soltou a lâmina na mesa e tentou alcançar os 

equipamentos sem soltar o peso do corpo e cair na 

maca. Com o resto de forças que tinha, não iria 

conseguir levantar se caísse. 

Nesse momento, olhou para frente procurando o 

irmão. Talvez ele já estivesse em condições de ajudá-la, 

mesmo depois de tudo. Mesmo que ela não quisesse. 

Deparou-se, contudo, com Lucas segurando a arma 

com força, encarando-a fixamente. Suas mãos tremiam 

e ele emitia apenas um gemido baixo do choro. 

— Não, Lucas, por favor – Jéssica olhava com pena 

para ele. Por mais que fosse um monstro, ainda era seu 

irmão – Eu não vou aguentar perder você também. Se 

fizer isso, estará matando nós dois. E eu não cheguei até 

aqui para morrer. Não vou ficar sozinha. 

Ele não queria ficar sozinho, apesar de ter 

aceitado que estava. Talvez a situação não tivesse 

mudado tanto assim. Lucas não movimentou o olhar 

em momento algum. Mas Jéssica, com o irmão ou sem, 
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precisava seguir. O rapaz deixou a arma de lado. A 

menina conseguiu alcançar os curativos. Algodão, gaze, 

uma agulha e linha, junto a alguns adesivos para cortes 

menores e álcool. Jéssica não fazia ideia de como fazer 

aquilo, todo o seu conhecimento de medicina era 

baseado em séries de televisão e filmes. Mas teria que 

dar um jeito. 

Pegou as coisas e voltou para a mesa, onde teria 

um apoio para fazer o procedimento. Antes de tudo, 

precisava diminuir o fluxo de sangue. Pegou a toalha 

que antes estava mordendo e a amarrou com força 

logo abaixo da batata da perna. Por sorte, a linha já 

estava conectada à agulha, pois fazer isso tremendo 

seria quase impossível. Tudo o que ela mais queria 

agora era uma anestesia e alguém para ajudá-la. 

— Lucas – ela o chamou, sem resposta – Você 

sabe que não estou conseguindo andar direito, certo? 

Então vou falar exatamente o que eu preciso e você vai 

fazer. Primeiro, feche a porta do necrotério. Suba na 

casa do Cléber, pegue uma bolsa, coloque o máximo de 

comida, água e roupas que você conseguir. Pegue meu 

tênis no quarto também. Nós vamos embora ainda 

hoje, assim que eu terminar meu curativo. 
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Jéssica não esperou resposta do irmão e foi logo 

pegando a ponta final da linha e a segurando embaixo 

do pé machucado, sem fazer muita força. Com as mãos 

tremendo, começou a furar sua pele perto do corte. Ela 

não fazia ideia do quão fundo aquilo teria que ser ou 

não, mas fez assim mesmo. Se sentia colocando um 

cadarço no tênis, mas gemia cada vez que perfurava 

seu pé. Aos poucos, foi se acostumando com a dor. 

Quando ela achou que já havia passado pontos o 

suficiente, segurou a outra extremidade da linha com 

o outro pé, para o corte ficar fechado, e usou o adesivo 

para deixá-lo mais firme. Cortou a linha com o dente, 

aproximando o pé da boca. Passou álcool em um 

algodão e limpou seu pé em volta do corte. Colocou 

mais um punhado de algodão em cima da ferida e 

enrolou o pé em gaze, prendendo-a com mais 

adesivos. Quando terminou, já havia anoitecido, e seu 

irmão estava agora no canto da sala, abraçado em seus 

joelhos, com uma mochila bem cheia. 

— Lucas, você pode querer não falar comigo, mas 

pelo menos precisa me ouvir – ela parecia a irmã mais 

velha agora – Eu não vou conseguir andar direito, 

então você precisa me apoiar. Precisamos ir agora! 
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Ele, como esperado, não disse nada, mas 

entendeu a mensagem. Levantou-se e foi até a irmã, 

dando a volta na mesa. Não a olhou nos olhos, apenas 

estendeu o braço para segurá-la. Jéssica colocou seu 

braço em volta dos ombros do irmão, apoiando apenas 

o pé esquerdo no chão. Ele não se moveu, esperou que 

ela conduzisse, não que ele precisasse dizer isso a ela. 

Jéssica começou a andar junto ao irmão. 

Lembrou-se de pegar o antibiótico, mas não sabia onde 

ele estava. Olhou em volta, principalmente para a 

bancada onde as outras coisas estavam, mas não o 

achou. Provavelmente estava em algum dos bolsos do 

médico. Eles teriam que mexer no corpo. 

— Lucas, eu não queria te pedir isso – a menina 

era uma mistura de pena e ódio – Mas preciso que você 

vire o Cléber e pegue meu remédio em algum dos 

bolsos do jaleco. 

Ele não demonstrou tanta reação quanto ela 

esperava. Lucas aguardou enquanto a irmã se apoiava 

na mesa novamente e se ajoelhou ao lado do corpo do 

médico. A única lembrança que ele procurava esquecer 

voltou com tudo a sua mente: a imagem do corpo da 

avó na cozinha. O corpo, a poça de sangue, o 

desespero. Tudo de novo. 
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Lucas caiu sentado no chão e se afastou do corpo, 

arrastando-se no chão, chorando. Se apoiou na bancada, 

se encolhendo novamente, levando as mãos à cabeça, 

apertando-a e puxando seus cabelos. Jéssica não 

conseguia ficar brava. Ela sabia, mais do que qualquer 

um, como ele se sentia. Mas ela precisava do remédio. 

Com muita dificuldade, se ajoelhou perto da 

poça de sangue, tentado não se sujar. Falhou. Mas 

conseguiu apoiar o flanco direito na mesa enquanto, 

com as mãos, tentava levantar minimamente o corpo. 

Com uma força que não deveria estar fazendo, 

conseguiu puxar o jaleco vermelho até alcançar um dos 

bolsos e, felizmente, o remédio estava lá. 

Não precisou da ajuda de Lucas para levantar, 

mas estava ofegante. Não queria mais a ajuda dele. Foi 

mancando até uma bancada ao fundo do cômodo, 

onde achou uma toalha para cobrir o corpo. Com 

movimentos lentos, conseguiu finalmente esticar o 

tecido sobre Cléber. Era tudo o que ela podia fazer. 

Continuou seguindo até a saída, mesmo sem 

carregar nada, mancando. Deu apenas alguns passos 

antes de Lucas voltar para junto dela, mais controlado. 

Ele pegou o braço direito dela e fez com que Jéssica se 

apoiasse nele, ficando com as costas levemente 
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curvadas. Quando abriram a porta para sair, não havia 

mais ninguém do lado de fora. Não que ela se 

importasse, não que ele tivesse percebido. O caminho 

deles seria, agora, mais longo do que nunca. 

 

Para a infelicidade dos dois, precisavam passar 

pela cidade onde Lucas fora entregar os remédios. E, 

para a surpresa de ambos, foram recebidos por um 

pelotão de mulheres e homens segurando tochas, 

iluminando a avenida principal da pequena cidade. 

Nenhum deles entrou no caminho dos irmãos, contudo. 

Por metros e metros aquela multidão de pessoas 

foi seguindo os dois, sem dirigirem palavras a eles, 

apenas murmurando coisa ou outra entre si. A extensa 

avenida cortava a cidade por mais ou menos dois 

quilômetros. Quando chegaram na outra saída, ele 

estava lá. O homem para quem Lucas entregou os 

suprimentos. E ele sorria. Quando os irmãos chegaram 

face a face com ele, pararam, mas não olharam 

diretamente para ele. Todos pararam em volta. 

— Ora, ora, se não é o nosso pequeno assassino – 

Lucas não demonstrava reação, mas Jéssica já 

começava a se enfurecer com o homem – Mas não me 
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levem a mal, o que você me fez, Lucas, foi um enorme 

favor. Evitou que eu sujasse minhas mãos. 

As memórias da tarde de Lucas começaram a 

voltar para a sua mente pouco a pouco. Agora que não 

havia mais volta, pensou em como aquele homem, 

parado na sua frente, estava mentindo. Mas será que 

ele estava mentindo sobre tudo? 

— E vejo que sua irmã está bem, afinal – o 

homem colocou as mãos no queixo de Jéssica, fazendo 

com que ela o olhasse nos olhos. O movimento dela, 

contudo, foi mais rápido. Bateu com as costas da mão 

na dele. 

— Não encosta em mim! – ela estava começando 

a juntar os pontos do que tinha acontecido – O que 

você fez com o meu irmão? 

— O que eu fiz? – a ironia na voz dele só a deixava 

mais irritada – Ora, eu não fiz nada. Apenas contei a 

verdade a ele. Aquele médico estava atrapalhando 

meus planos e não era de todo bom assim. Ele já havia 

feito coisas terríveis com outras pessoas, e você seria a 

próxima, se seu irmão não tivesse salvado você. Que 

bom que eu o alertei, não é mesmo? 

As pessoas em volta riram. Aos poucos, as 

conversas foram crescendo, até virar uma forma de 
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saudação do grande herói daquele povo. Jéssica sentia 

o corpo todo de Lucas tremer, mas não fazia ideia do 

que se passava na cabeça dele. Seu sofrimento devia ser 

enorme. Ele fora enganado por um bando de pessoas 

que disseram que a segurança dela estaria em risco. Se 

sentiu culpada, mas os fatos já haviam acontecido. 

— Olhem pelo lado bom – Henrique continuou 

– Agora vocês têm o caminho de vocês livre para 

encontrarem seus pais. Eu sei que não vão encontrá-

los, mas mesmo assim, não os impedirei, nem nenhum 

dos meus colaboradores aqui. Podem ir. E lembrem-

se, nós te devemos essa, Lucas. 

Essa fora a gota d’água. A menina afastou o 

homem com o que a restava de força e continuou 

seguindo em frente. Ouviu as risadas ao fundo 

enquanto iam caminhando, mas teve que ignorá-las. 

Ainda faltava muito, e o caminho não seria fácil. 

 

A estrada para a cidade onde seus pais estavam 

era estreita, mas era cheia de subidas e descidas. No 

escuro da noite, tudo parecia pior. Quase na metade do 

caminho, Jéssica pediu para que ele a carregasse, estava 

cansada e fraca. Lucas colocou sua mochila contra o 

peito, enquanto colocou a irmã nas costas, apoiando os 
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braços dela sobre os ombros, segurando-a pelas pernas. 

Não faltava muito, ele iria conseguir. Eles estavam 

perto, finalmente, do que buscavam. 

Lucas continuou, mesmo cansado. Sua garganta 

doía e sua mente estava quase apagando. Sua irmã era a 

única coisa que o mantinha seguindo em frente. Suas 

memórias o traíam, lembrava dos corpos da avó e do 

médico, do sangue em suas mãos, e a risada do mentiroso 

ecoava em seu crânio. Mas ele precisava seguir. 

Sentiu a primeira gota antes que pudesse notar a 

chuva que começava a cair. Ela era gelada, refrescante. 

Ela foi se intensificando, contudo. Não demorou muito 

para que ele sentisse a pele da irmã ardendo contra a sua. 

— Lucas, eu não posso ficar nessa chuva – a voz 

da irmã parecia desaparecer mais a cada palavra – 

precisamos achar um abrigo. 

Lucas usou toda a força que ainda lhe restava nas 

coxas para começar um leve trote, mas em direção a 

quê? A quem? Precisavam pensar rápido. Foi correndo 

e olhando em volta, precisava achar abrigo. Ele tinha 

certeza que, depois da subida da estrada, conseguiria 

ver um panorama melhor das coisas. Mas estava de 

noite e chovia. 
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Quando chegou no alto da pequena elevação, viu 

apenas vultos. Conseguia distinguir, não muito ao 

longe, algumas construções. Conseguia ver prédios e 

casas. Estavam chegando perto. O tempo, contudo, era 

curto. Lucas olhou para a irmã, esperando que ela 

comemorasse com ele. Mas ela havia desmaiado. 

Ele precisava correr, mas também poderia 

derrubá-la. Desconfortável e com dores, ele seguiu na 

maior velocidade que conseguiu. As subidas e descidas 

da estrada não o ajudavam, como também o escuro e a 

chuva forte. A sensação das roupas molhadas grudando 

no corpo suado só não era pior do que a do corpo da 

irmã, inconsciente e com febre. Sem conseguir ver 

muito bem, Lucas se assustou com um vulto que 

passou bem na sua frente. Ele parou. Não era nada. 

Continuou seguindo. Ao olhar para a beira da 

estrada, ele podia jurar que conseguia distinguir 

algumas pessoas conhecidas. Mas não conseguia falar, 

a dor na garganta ainda era mais forte que suas cordas 

vocais. Ouviu alguém chamando seu nome, atrás dele. 

Uma voz de mulher, conhecida. Era sua mãe! Ao se 

virar, o olhar de Lucas dilatou. Não havia ninguém. 

Ele balançou a cabeça. Sua mente tentava 

enganá-lo cada vez mais. Sua vontade era correr na 
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direção da cidade de olhos fechados. Mas cada vez que 

piscava mais longo, a imagem de um corpo vinha à sua 

mente. Seja o da avó, o do médico, o corpo dos pais, ou 

o da irmã, estirada em suas costas. Lucas parou, 

tentando apoiar o corpo da irmã em um barranco na 

beira do caminho. Rapidamente, colocou a mochilas 

nas costas e pegou a irmã pelos braços. Pelo menos as 

chances de ela cair haviam diminuído. Não enxergar os 

seus pés não era um problema, pois isso já estava 

acontecendo antes. 

Lucas correu. Todas as forças de suas pernas, 

braços, costas, do corpo todo, foram levadas ao limite. 

Pensou novamente em rezar, em homenagem à avó, e 

por conta de todo o seu desespero. Mas não sabia 

nenhuma oração. “Graças a Deus você passou no 

vestibular, meu querido. Eu rezei todos os dias para 

que desse certo. Deus ouviu minhas preces!”. Lembrou 

da avó falando. Onde quer que ela estivesse, o que ele 

mais queria era que ela estivesse rezando pelos dois. E 

sabia que ela estava. 

O rapaz não soube ao certo quanto tempo correu, 

mas não parou nem um segundo, não olhou para trás. 

Todo o caminho ele tentou ignorar os vultos que via e 

as vozes que ouvia, por mais irritantes que elas fossem. 
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Usando todas as suas forças, ele chegou à entrada da 

cidade, que estava sendo guardada não por membros 

de gangue, mas por dois policiais, vestidos com capas 

de chuva e portando lamparinas. 

Nenhum daqueles dois guardas soube 

exatamente o que aconteceu. Ninguém havia chegado 

àquela cidade isolada desde o dia da explosão solar, 

mas eles tentavam protegê-la. Quando viram dois 

jovens ensopados da chuva, correndo, no meio da 

noite, não souberam o que pensar. Mas eles claramente 

precisavam de ajuda. 

Lucas, pouco antes de chegar perto dos policiais, 

perdeu as forças e caiu. Em um último instante de 

consciência, conseguiu pender o corpo para o lado 

para não cair em cima da irmã. Por alguns segundos, a 

única coisa que sentiu foram as gotas da chuva. Logo 

após, não sentiu mais nada. 

 

Nem Jéssica nem Lucas tiveram certeza do que se 

passou nos últimos dias. Ela acordou suando em um 

quarto branco, em uma cama cheia de cobertores. Ele 

teve uma série de alucinações, não sabendo se estava 

acordado ou se estava sonhando. Ela olhou para o 

braço esquerdo, no qual uma agulha injetava soro. Ele 
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sentiu que as dores passavam pouco a pouco, mas não 

conseguia se expressar, sem voz. Ela olhou em volta, 

procurando pelo irmão. Ele tentou abrir os olhos e teve 

a impressão de ter visto a mãe, como na noite em que 

morreram. Ela tinha certeza que ele continuava vivo e 

ela também. Ele também sonhou com o pai, sentado ao 

lado dele. Ela chamou pelo irmão, gritou o seu nome. 

Ele ouviu. 

Ele e ela ouviram passos por perto, 

provavelmente mais de duas pessoas. Ela e ele não 

estavam entendendo o que estava acontecendo. Ela 

chamou por ele mais uma vez, e ele sem voz, não 

conseguia responder. Ela e ele viram uma porta se 

abrir. Ele viu mais uma de suas alucinações. Ela viu a 

mãe e o pai entrando na sala, em prantos. 

Ele não conseguia raciocinar direito, não 

entendia o que estava acontecendo. Ela, fraca, não 

conseguia se mover, apenas chorar. Ele, com o máximo 

de voz que possuía, chamou por ela. Ela ouviu. 

A cortina que separava a cama dos dois, na 

mesma sala daquele pequeno hospital, foi recolhida. 

Lucas e Jéssica se entreolharam. 

— Graças a Deus vocês dois estão bem! – a mãe 

dos irmãos chorava, aproximando as camas para 
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conseguir ficar perto de toda a família – Eu fiquei tão 

preocupada! Achei que o pior tinha acontecido. 

— Nós também achamos, mamãe – Jéssica disse 

o que o irmão havia grunhido – Achamos que 

estaríamos perdidos. 

— Mas vocês estão em casa, agora – disse o pai 

deles, sentado sobre a cama de Jéssica e segurando a 

mão de Lucas – Sua mãe conseguiu um bom tratamento 

para vocês. Logo, logo vocês estarão bem novamente. 

— O Lucas está sem voz, então vou falar por ele 

– Jéssica compreendia até os olhares do irmão, que 

tentava ficar sentado na cama – Tanta coisa ruim 

aconteceu. Temos notícias horríveis para dar… 

— Depois, minha filha – as duas e o pai 

choravam. Lucas continuava sem entender se aquilo 

era de fato real, ou apenas um sonho. Era bom demais 

para ser um sonho – Agora durmam, descansem. 

Vocês precisam. 

— Tudo bem, mamãe – ela se levantou da cama 

de Lucas, assim como o pai – Podem ir. Eu imagino 

que vocês se responsabilizaram por cuidar de bastante 

gente por aqui. Depois nos falamos. 

Jéssica e Lucas se entreolharam novamente, e 

agora conseguiam dar as mãos um para o outro. Uma 
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lágrima singela escorreu pelo olho dos dois. Seus pais 

deram um beijo em cada um e saíram do quarto. Os 

irmãos não soltaram as mãos. Não iriam mais se soltar. 

— Nós conseguimos, Lucas – ela dizia, sem 

acreditar – Estamos salvos! 

 

Passaram-se alguns dias até que o corpo de 

Jéssica voltasse ao normal e a mente de Lucas fosse 

colocada no lugar. Ele conseguia falar agora também. 

Toda vez que tinham tempo, seus pais apareciam no 

quarto para ver como eles estavam. Quando estavam 

curados, ambos saíram do quarto e foram para casa dos 

pais, uma residência que alugaram para ficar lá durante 

o período da viagem e que não precisavam mais pagar. 

As coisas na cidade funcionavam melhor que onde 

moravam antes, pelo menos sem energia elétrica. As 

pessoas mais idosas que moravam ali ainda possuíam 

lampiões para usar à noite, muitas ainda tinham fogões 

a lenha, e a comunidade em si, por ser pequena, se 

ajudava bastante. 

Na primeira noite que passaram juntos depois de 

sair do hospital, a família toda se reuniu para um jantar 

à luz de velas. A comida já não era mais tão sofisticada, 

levaria um tempo para se acostumar com os 
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equipamentos mais antigos. Mas o importante é que 

depois de todas as dificuldades, eles encontraram o que 

queriam. A felicidade estava naquele jantar, e na vida 

que levariam daqui para frente. Eles estavam otimistas 

quanto a isso. Não demoraria muito para se adaptarem 

a uma vida sem energia e tecnologias. Um dos 

melhores lados, segundo os seus pais, era que o céu 

agora parecia mais estrelado, sem as luzes da cidade. E 

ele realmente estava. O que foi mais bonito, contudo, e 

que chamou atenção de todos não só pela beleza, foi 

que aquela foi a primeira noite em que a família viu 

uma aurora boreal no céu. Juntos, eles apenas 

aguardavam o que o destino fosse lhes dar. 

Pois agora eram novamente como um. 
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Sobre Vítor Marmirolli 

 

Vítor Luis do Prado 

Marmirolli encontra-se 

pela primeira vez 

publicando um conto, o 

qual, ironicamente, é 

diferente de tudo que ele 

já havia escrito. Amante 

de RPG e literatura 

fantástica, todas as suas 

produções têm um 

pouco de magia e aventura, baseadas principalmente 

nas campanhas que jogou e narrou. Durante sua vida, 

Vítor já foi ator de teatro, músico, recreador e 

jornalista, mas foi na escrita literária, principalmente 

de contos e poesias, que encontrou sua verdadeira 

paixão. Apesar do pouco tempo livre, escrever e contar 

histórias sempre será um dos motivos pelo qual seu 

coração bate. Recentemente, o autor teve um de seus 

poemas publicados na segunda edição da revista 

Liberdade Literária. 
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A biblioteca 

      

ó queria paz, mas não é isso o que encontro 

quando olho em volta, sentindo a dor 

latejante na cabeça e a leve tontura que já me 

perturbam há um tempo. Suspiro e vejo o ar se 

movendo na minha frente com suas partículas de 

poeira, esses pontinhos luminosos que parecem flutuar 

suavemente. Mas não, nada aqui flutua e nada aqui é 

suave. É tudo bruto, cruel, sólido como concreto. E essa 

biblioteca é caótica. 

A maior parte dos livros está no chão, 

abandonados sem algumas de suas páginas, que usei 

para tapar os buracos nos vidros das janelas. Elas estão 

quebradas há muito tempo e deixaram lascas grandes 

e pontudas no chão. Quanto às estantes, elas se 

transformaram em barreiras nas portas, grades nos 

buracos das paredes. Tudo ali tinha ganhado um novo 

significado, um novo propósito, ou apenas se 

transformado em escombros. 

Não há muita luz aqui dentro, porque tapei as 

janelas com papel, e também não há muita luz lá fora, 

por causa dos Desastres. 

S 
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É, depois daquilo tudo, é difícil ter paz, é difícil 

ver luz. 

Além disso, ficar sempre alerta para permanecer 

vivo não é exatamente a receita para a tranquilidade. 

Mas é para a sobrevivência. 

E sobreviver nessas condições quase não significa 

sobreviver mesmo. Esse lugar parece um grande poço 

e não só porque é relativamente circular e todos os 

andares tem vista para o térreo, com as escadas 

subindo próximas às paredes, mas porque é um buraco 

de caos. E estou no fundo dele, no meio e em volta. 

Esse caos é diferente de qualquer outro. Não há 

barulho, não há velocidade, não há nada de frenético 

ou vibrante. É um caos profundo, do pior que qualquer 

um pode imaginar. É silencioso, mas não exatamente, 

pois há um certo ruído que destrói por dentro, aos 

poucos, deixando nada a não ser o vazio e a paranoia. 

Nesse silêncio, as lembranças se espalham por 

toda parte, mas não há conforto, não há nostalgia. Só o 

nada. Um nada sufocante. E não há escapatória. 

— Você não pode se esconder no escuro – escuto 

uma voz feminina familiar e uma risada inocente. 

Balanço a cabeça e olho para cima, em direção ao 

segundo ou terceiro andar, procurando a dona da voz. Os 
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sons ecoam pela biblioteca silenciosa e aquela voz me faz 

levantar de súbito da cadeira onde estava sentado. 

A voz ri e novamente as paredes fazem o 

som reverberar. 

Passo as mãos na calça e sinto o suor escurecendo o 

tecido. Por um instante penso que minha pele está 

vibrando de tanto desconforto, mas percebo que são 

apenas minhas mãos trêmulas que percorrem meu corpo. 

Uma gota de suor desce pelas minhas têmporas e me viro 

rapidamente para a direita quando escuto a voz rindo 

novamente. Minhas pernas se movem com dificuldade e 

minhas costas estão doloridas há um tempo, mas isso não 

me impede de jogar meus pés em cada degrau rumo às 

risadas, ainda que eu o faça mancando. 

Passo o primeiro andar, vejo as mesas viradas 

próximas à beirada, formando barricadas e obstáculos, 

e vejo cadeiras, algumas viradas no chão e a maioria 

quebrada. Já aconteceram muitas batalhas aqui, muitas 

brigas, discussões, disputas. Não há nenhuma paz aqui. 

Não lembro exatamente por que eu escolhi este 

lugar para sobreviver. Não é como se aqui existissem 

suprimentos, ou água, ou qualquer coisa que ajudasse 

depois do 4º Desastre. A mídia realmente pode ser 

dramática, aliás. Até onde eu contei, tudo foi um 
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desastre só, uma grande merda que suportamos agora. 

Mas quem sou eu para contar ou julgar qualquer coisa? 

Já não sei nem há quanto tempo estou aqui. Ou há 

quanto tempo tudo aconteceu. E não sou ninguém 

especial, ninguém mais é. Mas não penso muito nisso, 

pois meu cérebro já não suporta esses pensamentos. 

Acho só que não tive escolha. Não tive, ninguém 

teve. Ninguém nunca tem. 

— Eu não tenho escolha – digo, em voz alta e 

trêmula, respondendo à menina. 

Minha voz também ecoa, mas eu não paro para ouvir. 

Continuo subindo as escadas. Meus pés parecem 

fazer os degraus se dobrarem sob a sola do sapato gasto 

e o corrimão balança conforme o uso para impulsionar 

meu corpo para cima. Minhas costas parecem não 

aguentar a força que meus movimentos imprimem e 

talvez eu caia no chão, mas não paro. Estou me 

desfazendo a cada movimento e minha cabeça ainda 

dói, tonta, enquanto ouve o riso transparente quase 

invisível. Mas não paro de subir. Na verdade, acelero o 

passo. Sinto uma espécie de gravidade inversa que 

puxa meus ossos cada vez mais para o alto. 
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— Eu não tenho escolha – digo novamente, mais 

alto, para que talvez eu acredite e também possa 

convencer a garota que ri. – Eu não tenho escolha! 

Piso nos degraus com mais força. A essa altura, 

não me importo com o barulho, com a quebra do 

silêncio, com nada. Piso com ódio, com raiva, 

querendo que a escada se destrua ao meu toque. Posso 

sentir a estrutura vibrando, a biblioteca inteira prestes 

a desmoronar. 

— Eu não tive escolha! – grito. – Mas não faz 

diferença, não é?! Está tudo acabado! 

Subo mais um lance até o terceiro andar, 

encontrando no último degrau um livro. Fixo os olhos 

nele por um tempo que me parece longo demais e então 

uma risada engasgada sai de minha garganta, misturando-

se à da garota numa sinfonia assustadora e doentia. 

É o cansaço. Já não estou conseguindo me 

concentrar em nada, meu cérebro está cedendo e 

preciso dormir… 

Mas não posso! Não posso descansar, não posso 

ter um segundo de sossego! E não posso mais ouvir essa 

risada zombando de mim, me fazendo pensar no 

passado e nela. No meu erro… 
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Continuo dando risada, mas não sei mais do quê. 

O som da loucura saindo da minha garganta me deixa 

assustado e acho que é isso que me acalma. Estou 

perdendo a cabeça aqui. Estou ficando louco. Estou 

alucinando e meu metabolismo, em pouco tempo, não 

terá mais nada para metabolizar. E não é assim que se 

sobrevive, não posso continuar dessa forma. 

Olho para todos os lados, procurando a garota, 

para que eu possa fazer alguma coisa e calar sua voz, 

cessar seu riso, mas não a encontro. Só vejo a 

biblioteca, paredes e paredes, algumas estantes, 

algumas mesas – tudo tão diferente. 

Faz quatro meses, ou seis, desde que tudo 

aconteceu. Talvez menos. Talvez já faça um ano, ou 

mais. Não sei ao certo, porque os números se 

embaralharam. É fácil perder a conta por aqui, pois 

não há mais razão para medir o tempo, tudo agora está 

perdido, tudo se acabou. E o que restou nesse limbo 

atemporal foi essa gravidade do avesso que me puxa 

para cima e tudo que eu tenho é a alucinação de uma 

menina que ri. Que ótimo! 

Pelo menos as palavras ainda não se perderam. 

Talvez seja uma influência da biblioteca. Não que eu 

tenha lido muitos livros, não há mais tanto tempo para 
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isso. Essa vida desastrosa já não permite distrações e 

não há mais tempo para nada. O mundo parou e ao 

mesmo tempo não, ficou cada vez mais rápido e cada 

vez mais parado, numa mistura de contradições. 

O ponto é: as coisas já não funcionam como 

antes, o Desastre mudou tudo. Agora é tudo imediato, 

todos os dias – todos eles – em busca de sobrevivência. 

E não é a sobrevivência cinematográfica, aquela 

que se parece com aventura, com escaladas em laterais 

de prédios e invasões de mercados abandonados em 

busca de abrigo e comida. Não é nada assim. A 

sobrevivência de verdade pouco tem a ver com 

aventura, pouco tem a ver com seguir em frente e 

esgotar os recursos de cada lugar por onde passar. 

Nesse caos discreto e avassalador, correr é 

morrer: causa falta de ar, desordem, faz barulho 

demais e chama atenção. Não há esgotamento pior do 

que o da própria vida e correr causa exatamente esse 

desgaste e esgotamento. 

Sobreviver não é correr, é se adaptar. 

As risadas cessaram. Respiro fundo e balanço a 

cabeça, tentando lembrar o que estou fazendo ali em 

cima. Por que subi os degraus? Por que estou no 

terceiro andar? Sinto meu coração acelerar até que 
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meu corpo todo está quente. A adrenalina queima até 

me exaurir e isso não é bom. Antes de chegar ali já 

estava respirando com dificuldade, mas agora o ar 

parece tóxico e me sinto sufocar. Meus joelhos 

fraquejam e minhas pernas cedem, estou 

completamente quebrado. 

Quando percebo, estou sentado no chão, 

agarrado às grades perto da escada. Sons ásperos e 

desfalcados saem da minha garganta e penso se, com 

tantas dores, eu já não estaria acostumado com o 

sofrimento. Mas não, não estou. Olho para todos os 

lados, agitado, procurando alguma coisa, quando a vejo 

na minha frente. A menina. 

Ela está ajoelhada e coloca as mãos no meu rosto. 

Já não está rindo. Não sinto seus dedos em minha pele, 

porque estou apavorado, mas sei que ela está ali. Ela… 

não suporto vê-la. Seu rosto é sereno, os cabelos negros 

e a pele pálida, como se não corresse sangue por 

aquelas bochechas redondas. 

— Você não teve escolha – ela diz com um sorriso. 

– Mas não pode continuar se escondendo no escuro. 

Faço que sim com a cabeça e pisco os olhos uma vez. 

Ela não está mais lá. 
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Meu corpo então se acalma e pende na grade de 

segurança. Ela não está mais aqui em nenhum lugar, em 

nenhum andar, em nenhum canto. Apenas na minha 

cabeça, como já estava antes. Permito-me relaxar com 

sua partida, com o desfazer-se da minha ilusão, mas o 

sentimento não dura muito porque ela, toda vez que 

aparece, traz consigo coisas que não leva quando vai 

embora: angústia, agonia e arrependimento. 

Lembro-me da última vez que vi a garota de 

verdade, não apenas uma projeção dela produzida pelo 

meu cérebro. Não é uma boa lembrança, mas de alguma 

forma, minha sanidade se divide sempre que me vejo 

sendo perseguido por sua imagem novamente. Acho 

que não suportarei ver seu rosto mais uma vez, não 

tenho mais forças. Sei que é uma alucinação, que não é 

real, mas não aguento mais. Não me sinto feliz em vê-la 

e não me sinto feliz quando ela parte. 

Fecho os olhos por alguns segundos. Não há 

mais risadas. 

— Eu não tive escolha. 

Respiro fundo e seguro as grades do terceiro 

andar. O chão é gelado embaixo de mim, como tudo 

por aqui. O suor frio escorre mais um pouco por 
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minha testa e o ambiente continua abafado, como se o 

ar também não se movesse. 

Tenho a impressão de que estou vivendo em um 

mundo de ilusão, uma fantasia cruel cheia de 

sofrimento. E bruta, porque nada aqui é suave. 

Fixo meus olhos em uma das janelas e sinto meu 

corpo se desligar. Estou inteiramente inerte. Não 

escuto nada, só o silêncio, e não o silêncio que sempre 

faz por aqui, mas aquele de verdade, intenso, sereno, 

que relaxa. 

Meus olhos estão abertos, mas meu sistema todo 

já não funciona. É como se eu estivesse morto. Meu 

coração não bate, meus pulmões não inflam, meus 

músculos não são capazes de realizar movimento 

algum. Na verdade, já não sei mais o que é estar vivo e 

talvez isso seja o que tenha comprometido minha 

contagem dos dias aqui. Mas nesse momento em que 

estou alheio a tudo, desligado, olhando e não olhando 

para nada, com os olhos abertos, não me importo com 

isso, ou com qualquer coisa. 

É que não gosto da realidade e acho que ela 

também não gosta de mim, então me abstenho dela de 

vez em quando. Com tanta pressão e tensão constantes, 
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a exaustão vai tomando o corpo e a mente – e também 

por isso me desligo: para me recuperar. 

Além do mais, imergir no mundo nunca resultou 

em algo significativo e não é depois dos Desastres que 

isso vai mudar. 

Nunca gostei de me envolver muito nas coisas, 

sempre me considerei mais solitário, cuidei da minha 

vida, fui bastante egoísta. E quer saber? Ainda sou. Foi 

isso que me salvou de sequestros, violência, e outros 

problemas desde que tudo começou a dar errado nesse 

país. Mas, ah, não acho que eu tenha tido muitas 

escolhas também. 

E que bem, afinal, me fez ter sido salvo? Que 

vantagem eu tenho agora? Ou que vantagem tinha antes? 

Então, me livrar dessa tensão é tudo que eu quero 

agora, é tudo que eu quero o tempo todo. Poder 

acordar e dormir sem pensar no quão perigoso será se 

eu andar mais de dois quarteirões para longe do meu 

esconderijo. Poder andar pelas ruas sem considerar 

ameaças surgindo a cada esquina, ou até mesmo sem 

considerar ser confundido com uma ameaça e sofrer 

consequências por coisas que nem fiz. 

Mas há um problema nisso tudo – um que se 

sobressai. Como buscar essa tranquilidade, ou melhor, 
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essa liberdade, se eu não sei como ela é? Se não sei 

como alcançá-la? Não se pode buscar algo que não se 

sabe a aparência e eu não sei mais o que é liberdade. 

Talvez por isso eu esteja perdido e parado aqui 

nessa biblioteca pelos últimos dias, ou semanas, ou 

meses. Não sei mais o que busco, não sei mais o que 

fazer, como fazer. Não consigo sair do lugar. Estou 

preso. Não sei mais de nada. Não tenho mais forças, 

não tenho vontades. E procurar algo sem referência ou 

sem paixão, sem objetivo, é vagar no vazio e talvez seja 

isso que eu esteja fazendo enquanto estou sentado no 

terceiro andar, agarrado às grades. 

Aliás, será que eu, pensando descarada e 

livremente nessas causas perdidas, também não seja 

uma? Acho que esse é o verdadeiro apocalipse: estar 

perdido em si mesmo. Os Desastres foram só fachada. 

A pergunta me vem à mente de novo: que bem, 

afinal, me fez ter sido salvo? 

Não acho que eu saiba o que é felicidade desde 

que os Desastres ocorreram. Acho que ninguém sabe. 

Talvez aqueles que morreram. Eles, pelo menos, 

encontraram-se com quem quer que procurassem do 

outro lado da vida – ou da morte. Eles, pelo menos, não 

estão presos nesse lugar, onde tudo é distorcido e 
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tortuoso, todos os dias são os mesmos, todas as noites 

são longas demais. 

Será que eu mesmo já não estou daquele outro 

lado? Será que isso aqui não é a perfeita definição de 

ausência de vida ao ponto que realmente não é mais vida? 

E será que por isso tenho alucinações com a menina? 

Não sei. Não sei, mas posso sentir meu cérebro 

derretendo com tantas perguntas sem resposta, tantos 

questionamentos sem sentido. É o apocalipse dentro de 

mim. Não posso e nem devo ficar pensando nessas coisas, 

não posso me permitir ficar preso dentro da minha 

própria mente. Não sei o que me motiva, mas não posso 

me dar ao luxo de descobrir. Só tenho que continuar. 

Um vento frio me tira da minha inércia e eu 

percebo que a biblioteca está um pouco mais escura. 

Pisco algumas vezes, ativando meu corpo novamente, 

e levanto do chão. Desço os degraus correndo, mesmo 

com dores nas pernas, e abro as portas centrais da 

biblioteca, a única entrada livre, que não está impedida 

com estantes ou outros móveis. A tranca é uma barra 

de madeira, que removo. 

Do lado de fora, encontro algumas pessoas de pé, 

encostadas e escondidas, cada uma atrás da própria 

pilha de lixo que reuniu. Elas estão fazendo a vigilância 
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da biblioteca. Uma delas segura diversos objetos 

cortantes, como vidros e metais, e tem em sua cintura 

um cinto cheio de armas improvisadas e uma pistola. 

— Pedro – chamo, fazendo-o tirar os olhos do 

horizonte e parar de girar a faca entre os dedos. 

Ele se vira bruscamente ao ouvir minha voz, 

aponta a faca para o meu pescoço e avança como se 

fosse me agarrar ou me derrubar. Sua sombra me 

cobre por inteiro, pois ele é muito alto e largo, seus 

braços seriam capazes de me quebrar ao meio e 

qualquer toque me derrubaria, mas não me sinto 

intimidado e, logo que ele percebe que sou eu, se 

acalma e finaliza o movimento atirando a lâmina no 

chão, fazendo-a fincar na terra. Não tenho reação 

alguma com a impulsividade dos movimentos do 

rapaz, pois já me acostumei com ele. 

— Alguma coisa? – pergunto. 

Ele levanta os ombros e olha para Sara, que está 

encostada em uma parede com os braços cruzados. Ela 

revira os olhos antes de responder. 

— Não vimos nada por aqui. 

— E quanto a Helena? E Sofia? – continuo. 
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A moça olha para a cobertura dos prédios a 

alguns metros da biblioteca e volta o olhar para as 

próprias botas de cadarços desamarrados. 

— Elas não deram nenhum sinal – Pedro responde. 

— Mas não é surpresa – diz Sara, ácida. –  Helena 

deve estar olhando o pôr do sol e esperando as estrelas 

aparecerem, bem distraída e perdida do jeito que ela é, 

enquanto Sofia brinca com o binóculo que demos para 

ela. Aquela menina pode estar desmontando aquela 

coisa ao invés de fazer a segurança, você sabe. 

Pedro olha fixamente para Sara, desaprovando seu 

tom, mas a moça não percebe ou não se importa e continua. 

— Na verdade não. É provável que estejam 

olhando para o céu, brincando de astronomia ou sei lá, 

as duas nerds. As duas desmontando o binóculo pra 

fazer lentes especiais, montar um telescópio e morar 

na Lua… 

— Não fale assim delas – diz Pedro. 

— Você sabe que é verdade. Elas são muito 

distraídas. Ou focam nas coisas erradas. Não dá pra 

confiar. Tudo isso é uma droga – ela acrescenta. 

Fico em silêncio, esperando informações menos 

preocupantes sobre a segurança da biblioteca e, por 

alguma razão, os dois sobreviventes ali, atuando como 
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guardas naquela noite, se sentem pressionados pela 

ausência de diálogo. 

— Tudo bem, vou até elas ver como estão as 

coisas e trocar de lugar com alguém. Talvez a Helena 

seja mais útil aqui embaixo – diz Sara, resmungando. 

– Vou ficar com a Sofia. 

— Precisava confiar nelas – diz Pedro, baixinho. 

— Eu não confio nem em você. Nem em mim. Esse 

lugar aqui não é seguro não – ela rebate e sai andando. 

Observo enquanto a moça se distancia. Acho que 

no fundo todos nós pensamos um pouco daquele jeito, 

mas ela não escondia nada, como o resto de nós, e, de 

certa forma, era até bom ter alguém dizendo o que 

todos pensavam. 

Pedro volta para seu posto e seus ombros largos quase 

não se camuflam atrás do pilar. Ficamos patrulhando. 

Alguns minutos depois, Helena se aproxima. Ela 

olha Pedro de cima a baixo e assume uma posição 

confortável para observar o horizonte e procurar por 

ameaças. O binóculo em suas mãos parece modificado. 

Fico com eles na vigilância conforme o sol 

desaparece devagar e nenhum de nós troca uma palavra. 

A atmosfera de preocupação, cansaço e tensão é o que 

nos mantém respirando e ninguém se sente disposto a 
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conversar sobre ela. Estou parado olhando a rua vazia, 

quando sinto uma mão no ombro. Olho para trás e vejo 

Tiago acompanhado de algumas crianças pequenas. 

— Estamos com fome – diz Tiago. Os olhares 

das crianças dizem o mesmo. O ronco em meu 

estômago também. 

Antes de responder, viro-me para Pedro. 

— Estamos atentos – ele diz, adiantando 

qualquer fala minha. – Não ouvimos nada há um 

tempo, nem tiros, nem carros, nem nada. 

— Não vi ninguém por perto enquanto estava na 

cobertura e se Sofia ou Sara virem alguma coisa, elas 

darão sinal – Helena acrescenta. 

Confirmo com a cabeça e começo a me afastar, 

trazendo Tiago e as crianças comigo. Helena, no 

entanto, me puxa antes que eu esteja longe demais e 

fala baixo: 

— Vai me deixar aqui com ele? 

Eu confirmo com a cabeça. 

— Mas ele está cada vez mais impulsivo… talvez 

esteja… – diz Helena, erguendo as sobrancelhas, sem 

terminar a frase. 
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— Ele está ótimo – digo. – Pedro está bem. Ele só 

está estranho quando se assusta… mas vou fazer alguma 

coisa. Talvez uns remédios? 

Helena confirma com a cabeça e eu me viro 

para Tiago. 

— Ninguém foi atrás de comida hoje? – pergunto a ele. 

O moço grande e largo segura duas crianças nos 

braços enquanto outra tenta se esconder entre suas 

pernas. Ele olha para todas elas e não me dá resposta. 

— Entendi – digo. 

Tiago fica em silêncio e deixa as crianças no chão, 

segurando-as pelas mãos. 

— João… não estamos comendo bem e isso está 

deixando todo mundo com medo. Por quanto tempo 

vamos aguentar aqui? As crianças me perguntam algumas 

coisas e… é difícil responder – ele diz e fica um momento 

em silêncio antes de voltar para dentro da biblioteca. 

Suspiro pesadamente. 

— Não sei quem foi que me escolheu como líder! 

Por que ninguém faz nada sem meu conhecimento, 

sem minha autorização? Somos todos adultos! – falo 

sozinho. – Precisamos sobreviver. Como é que eu 

estou no comando disso? Não é como se eu tivesse mais 
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experiência, fosse mais velho ou tivesse o jeito. Sou tão 

ninguém quanto todos aqui! 

Meu desabafo se perde no vento. 

Mas tudo que falei é verdade. Por alguma razão, 

essas trinta pessoas acharam que eu deveria estar no 

comando. Essa decisão não faz o menor sentido até hoje. 

— Mas acho que enquanto ninguém além de 

mim se opuser, continuará dessa forma, não é? – digo, 

ainda para o vento. 

Levo as mãos à cabeça e sinto uma espécie de 

sobrecarga emocional tomando conta de meu corpo. 

Isso me lembra dos machucados no meu corpo e da 

minha perna dolorida. Estou prestes a gritar ou sair 

correndo, ou coisa pior, mas o barulho de rodas me 

chama a atenção e me deixa quieto. Procuro a fonte do 

som e vejo Loli se aproximando com uma caixa no colo. 

A mulher morena em seus quarenta, cinquenta anos me 

traz alguma tranquilidade por poucos instantes e seu 

rosto sereno tira minha cabeça das preocupações. 

— Está tudo bem? – ela pergunta. – Vimos você 

subir as escadas e rir no terceiro andar lá na biblioteca. 

Parecia… perturbado. Gritou algumas coisas enquanto 

se agarrava no corrimão… 

— Estou bem – interrompo. – Não é nada. 
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— E agora estava falando sozinho… – ela continua 

e espera paciente. – É aquela garota de novo? 

Ela pergunta e algo em minha expressão a faz 

encolher. Ela abraça a caixa e olha para as rodas de 

sua cadeira.  

— Esqueça que perguntei. Mas se quiser 

conversar ou qualquer coisa… 

Não digo nada. 

— Tem certeza de que está… limpo? – ela 

pergunta. – Alguns começaram a duvidar. Temos 

alguns remédios, se estiver se sentindo mal, e podemos 

procurar assistência, se achar que está doente… 

Olho para a biblioteca. Consigo ver alguns vultos 

atrás do vidro, como se várias pessoas se amontoassem 

para observar o lado de fora. O grupo se dissipa poucos 

segundos depois que o percebo. 

— Eu estou bem – digo novamente, colocando 

certeza nas palavras. 

— E Pedro? Pedro definitivamente não está bem. 

Anda muito assustado e ele já é perigoso com aquele 

monte de coisas que carrega no cinto. 

— Pedro está bem e eu também – digo. 

— Então tudo bem, estão todos bem… mas os 

remédios estão acabando e acho que corremos alguns 
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riscos. O lixo aqui tem um cheiro muito forte, acho que 

há algo tóxico nele, o chão está praticamente alagado 

de substâncias duvidosas e pisamos nisso todos os dias, 

estamos cercados por todos os lados. Vai saber o que 

estamos respirando, no que estamos tocando – Loli diz 

enquanto abre a caixa e me mostra vestígios de cartelas 

e caixas de medicamento. Alguns trapos e uma garrafa 

com metade do volume de álcool estão ali também. – 

Precisa resolver isso. Alguns podem estar adoecendo e 

eu não falo do vírus e coisas graves, mas coisas simples! 

Resfriados, João. 

Fecho os olhos sentindo as preocupações e a dor 

de cabeça voltando. 

— Eu já estava de saída – digo. 

— O pessoal lá dentro está preocupado… você está 

machucado, talvez não devesse ir. E talvez… 

devêssemos sair daqui. Ir embora, procurar ajuda. 

— E ir para onde? – pergunto, deixando meu 

nervosismo, e um pouco de raiva, transparecer. – Esse 

é o lugar mais seguro que encontramos. 

— Foi só uma sugestão. – diz Loli com a voz 

calma e tranquila, tentando me persuadir. 

— E pedir ajuda para quem? Para os desgraçados 

que distribuem doença engarrafada com rótulo de 
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remédio? Para os idiotas que nos perseguem sem razão 

e só querem nos matar? Para os contrabandistas que 

não se importam com nada além de si mesmos? Ou 

para os perdidos e desesperados que são mortos 

porque não sabem o que fazer? Para quem quer pedir 

ajuda? – pergunto, elevando a voz. 

Ela gira as rodas de sua cadeira para trás, se 

afastando um pouco com a caixa aberta no colo. 

Percebo a agressividade em minha voz e também me 

afasto. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até 

que me encontro com a cabeça abaixada, olhando 

meus sapatos sujos. 

— Podíamos procurar um hospital ou algum 

grupo de sobreviventes… você está com dores de 

cabeça, não está? – pergunta Loli. – Você não está bem. 

Podíamos procurar alguma coisa, alguma ajuda em 

algum lugar. Ou podemos morrer aqui. 

— Podemos morrer em qualquer lugar – digo, 

olhando para ela. – As alucinações dela… a menina… é 

por causa do erro que eu cometi e você sabe. Ela me 

assombra. A doença é outra coisa e acho que Pedro não 

está mal. Está tão bem quanto o resto de nós. 

Loli fica em silêncio. 
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— Precisamos de suprimentos, só isso. Falta 

comida, água… e fomos atacados esses dias, o pessoal 

tem ouvido tiros por perto, então vamos aumentar a 

segurança. Vou procurar remédios de atraso e outros 

tipos que conseguir encontrar. Eu estou bem. E é bom 

que todos acreditem nisso, ou me matem de uma vez! 

A mulher afasta os cabelos escuros dos olhos e 

percebo a raiva correndo seu rosto durante um instante. 

— Ninguém vai te matar. Você é quem nos 

mantém vivos – ela diz, tirando um pano da caixa e 

aproximando a cadeira novamente até alcançar minha 

perna, que está machucada. 

— E por que eu? – pergunto, mas há um silêncio 

sem resposta. – Estamos em constante guerra agora. O 

último Desastre é o caos total. Não temos outra escolha, 

vamos ficar aqui, onde é mais seguro. 

— Sempre há escolha – diz Loli, enfaixando 

minha perna. 

— Se aqui deixar de ser seguro, vamos embora. 

Não há razão para correr. 

Espero ela terminar o curativo e volto para a 

biblioteca. Algumas fogueiras foram acendidas do lado 

de dentro, afastadas umas das outras, próximas à 

janela, para dispersar a fumaça. Não é a melhor coisa 
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do mundo, mas é a única alternativa para nos aquecer 

durante a noite. E, de qualquer forma, a fumaça não é 

completamente visível no escuro, então não 

chamamos tanta atenção. 

— Comida, remédios, armas… – falo em voz alta 

olhando as pessoas encolhidas nos cantos. – Sara e 

Helena ficarão no comando enquanto busco 

suprimentos – anuncio em voz alta. 

Algumas cabeças se levantam, alguns se assustam 

com a quebra do silêncio dentro da biblioteca e alguns 

ainda se sentem ameaçados pela minha presença – ou 

talvez tenham medo que eu esteja infectado. 

Há gente de todas as idades aqui. Crianças, 

adultos, idosos. Por alguma razão, esse grupo 

sobreviveu ao 1º Desastre: a doença; ao 2º: o 

extermínio; ao 3º: o exército; e finalmente ao 4º: o caos. 

Somos todos um pouco parecidos. Sofremos com 

os desastres e suas consequências, somos traumatizados 

e estamos machucados, então procuramos viver 

pacificamente, sem toda a violência que tomou o resto 

do país. Os Desastres foram as catástrofes que 

aconteceram quando a humanidade esperava 

progressos e avanços, foi tudo que deu errado quando 

esperavam o certo. E os que puderam, se aproveitaram 
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disso, drenando tudo que havia de bom nas pessoas e no 

ambiente até que sobrasse esse lodo caótico em que 

vivemos agora. 

Assimilando a minha presença às palavras que 

disse, as pessoas começam a se mover conforme eu as 

convoco em silêncio para ir comigo. Bono, que estava 

sentado perto de uma fogueira mexendo com folhas e 

galhos de alguma árvore rapidamente corre até mim, 

seguido de Agatha, que antes disso se pendurava no 

corrimão das escadas. Atrás deles, os gêmeos Renata e 

Renato se agarram a suas mochilas e se juntam ao 

grupo, passando por Jato, que estava dormindo. O 

garoto acorda e se põe a andar lentamente, até que me 

vê, então se endireita e finaliza o grupo. 

— Armas, remédios e comida. – repito. – Vamos. 

Viro-me de costas e começo a andar. 

Atrás de mim ouço sussurros, tanto de quem está 

na biblioteca, quanto de quem está me seguindo. Falam 

da minha sanidade mental, da minha saúde e da minha 

autoridade, mas nenhuma palavra é dirigida 

diretamente a mim. 

— Acho que ele está infectado. Esconde as dores, 

talvez tome remédios, mas está visivelmente louco – 
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escuto uma das vozes. – Saiu correndo pelas escadas 

mais cedo e riu como um maluco. 

— Acho que a paranoia é como uma morfina, faz 

a pessoa parar de sentir a dor. É por isso que ele se 

machuca e não percebe. Porque é assim, não é? Dor, 

paranoia e perda de controle: a ordem dos sintomas – 

outra responde. 

— Ele já perdeu o controle, só não saiu matando 

todo mundo ainda – diz uma terceira. 

— Matar todo mundo? Ele não pode fazer isso. 

Não faria isso. 

— Olha para ele, acha que não seria capaz de 

nos matar? 

— Sabemos o que ele fez com a irmã. Podemos 

ser os próximos. 

— A irmã? Ah, você quer dizer que aquela menina… 

Tiro as travas de madeira e abro as portas da 

biblioteca, deixando que elas batam no lado de fora, 

fazendo um barulho que cala todas as conversas. 

Espero um segundo, prendo a respiração e tento não 

deixar que a raiva me domine, mas minhas veias vibram, 

de tão rápido que meu coração bombeia meu sangue. 

Faço menção de olhar para trás, mas não me viro. 

Olho para frente. Meus olhos não sabem exatamente 
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onde focar, tento evitar os prédios bombardeados, os 

escombros, o lixo, as fogueiras, os sobreviventes 

fazendo vigília e especialmente o sangue seco em 

algumas paredes. Mas não consigo, meu olhar é atraído 

a todas essas coisas como magnetismo. 

Então fecho minhas mãos em punhos e escuto 

minha respiração alta e ofegante, meus pulmões 

chiando e meu corpo aquecendo. Fecho os olhos, mas é 

como se eu ainda visse explosões em minhas pálpebras. 

Estou prestes a fazer algo de que me 

arrependerei, mas no momento isso não é importante. 

E é assim que vivemos agora: no momento. Tudo 

instantâneo e imediato, sem pensar demais, sem muita 

reflexão. Então não vou me segurar, não vou me 

controlar. Vou virar de costas e surtar como nunca 

antes, gritar até a garganta sangrar enquanto tiro a vida 

de todas aquelas pessoas desprezíveis que 

mencionaram minha irmã. 

Eles não sabem o que dizem, o que aconteceu, e 

não têm a menor noção do monstro que acordaram. Não 

sabem do que eu sou capaz, a dor que me impulsiona. 

No entanto, não faço nada. 

Algo de racional em mim diz que eles têm razão 

em ficarem preocupados. Eu sou o líder, afinal, e tenho 
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assombrações que me perseguem. Quanto a Pedro, ele 

é o rapaz das armas, principal responsável pela 

segurança do grupo. Se ele está infectado, a 

probabilidade de surtar e acabar com o pessoal da 

biblioteca é enorme. 

Eles têm razão em estarem assustados. Eu só não 

queria que tudo ficasse nas minhas mãos o tempo todo 

e todas aquelas pessoas dependessem de mim. 

Abaixo a cabeça em frustração. 

— Não falem da minha irmã – digo e, apesar de 

ter sussurrado, tenho certeza de que todos me ouviram. 

Não olho para trás, não espero respostas ou 

reações, sequer quero ouvir novos comentários. Então 

sigo em frente, um passo após o outro, em direção a 

uma rua lateral à biblioteca. O grupo vem atrás de mim 

e percebo o silêncio ficando para trás. 

— Pedro – digo – venha atrás do grupo. Preciso 

de alguém para olhar as coisas de longe, sabe? Ver o que 

acontece, nos proteger de eventuais perseguições e 

voltar para avisar o grupo, caso alguma coisa aconteça. 

Um guarda costas, sabe? Pode fazer isso? 

Pedro assente com a cabeça. Os braços enormes 

se descruzam e ele bate no cinto, chamando atenção 

para as facas, a pistola, o bastão de madeira. Só um 
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brutamontes como Pedro poderia carregar aquele 

monte de coisas em um cinto e não cair ou se 

machucar. Assinto com a cabeça e ele assente de volta. 

Faço um sinal com as mãos e dou uma última 

olhada para o grupo, pedindo uma confirmação de que 

podemos ir, antes de olhar para frente e começar a 

conduzir todos. 
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O deserto 

 

eguimos por ruas pequenas e estreitas, 

paralelas às grandes avenidas, para evitar 

qualquer encontro perigoso ou chamar 

atenção. Durante alguns quarteirões, não há ninguém 

à vista. Os prédios estão abandonados, assim como as 

casas, e qualquer estabelecimento já foi invadido e 

saqueado, ficando vazio e sombrio num mar de 

concreto e metal. Entramos em alguns lugares em 

busca de medicamentos e outros suprimentos, mas não 

há muito o que pegar. 

Não fazemos barulho ao nos locomovermos e 

andamos por entre escombros. Tudo aqui está 

visivelmente contaminado, há uma camada espessa de 

algo viscoso cobrindo grande parte do lugar, razão pela 

qual não encostamos em nada. Além disso, buscamos 

nos esconder em becos e onde mais for possível, 

caminhando nas sombras e por vezes passando por 

dentro dos edifícios para nos movermos em segurança 

e sorrateiramente. 

Vamos avançando sem dificuldades rumo ao 

maior ponto de contrabando da cidade. Chegando lá, 

S 
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pretendo negociar medicamentos e armas para o 

grupo, conseguir informações sobre comida e água nas 

redondezas e descobrir as rotas dos soldados nas zonas 

mais próximas. Se tiver sorte, conseguirei 

medicamentos que atrasem os efeitos da doença, mas 

apenas para mim. Tenho tomado sempre que posso, 

por precaução. Não posso correr o risco de procurar 

soldados para conseguir um diagnóstico e ter certeza 

sobre a minha saúde, então tenho lidado com isso 

assim nos últimos tempos. 

Não conversamos durante a caminhada porque 

não queremos chamar atenção, mas também porque 

estamos muito focados no ambiente à nossa volta, 

andando longe de áreas descobertas e iluminadas 

demais. Qualquer movimento, qualquer sinal de vida 

deve ser considerado ameaçador. E a cidade não está 

completamente vazia. Nunca esteve. 

Desde os Desastres, as cidades ficaram divididas 

em zonas: os desertos, os campos de monitoração e as 

zonas livres. Os desertos são os bairros mais 

severamente destruídos com o 1º e 2º Desastres. 

Quando o 1º começou e as pessoas passaram a ter 

episódios de descargas de adrenalina devido à dor 

intensa provocada pela doença, houve um surto de 
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violência urbana. A alta circulação do hormônio pelo 

corpo resultava em vários tipos de características 

sobre-humanas, mas especialmente força descomunal, 

mesmo nos mais fracos dos infectados. Os músculos, 

durante esses episódios, funcionavam de maneira que 

tornava possível uma criança levantar um carro ou 

quebrar uma parede como se fossem de papel. Além 

disso, os acessos de raiva provocados pelo vírus 

atuando no cérebro pioraram tudo, fazendo dos 

infectados revoltados e sem completo controle sobre 

as ações. Super-humanos agressivos e descontrolados, 

tudo que a sociedade não precisava. 

Depois disso, durante o 2º Desastre, houve uma 

onda de explosões e ataques governamentais, na 

esperança de conter a transmissão do vírus por meio 

do extermínio dos hospedeiros – ou meros suspeitos 

de infecção. Nesses lugares não há muito além de 

ruínas e destroços. A biblioteca onde tenho ficado nos 

últimos tempos fica em um deserto no sul da cidade, 

numa área um pouco menos destruída que as outras. 

Os campos de monitoramento surgiram com o 3º 

Desastre. Com o tempo, ficou visível que os esforços 

governamentais e de alguns institutos tinham objetivo 

de direcionar o extermínio, servindo de catalisadores 
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aos infectados. Dessa forma, percebeu-se que falsos 

médicos estavam limpando a cidade conforme os 

próprios desejos. Esses passaram a ser chamados 

Exterminadores. Contra eles, o exército se ergueu e o 

que parecia o início da resolução de um problema era 

só o começo de uma guerra sangrenta e doentia. 

Assim como civis, soldados também se 

infectaram e com o tempo ficava cada vez mais difícil 

lutar e cada vez mais caótico sobreviver. Os 

Exterminadores tinham muito mais força e 

continuavam manipulando remédios, criando armas 

biológicas, enquanto o exército ia perdendo os rumos 

tentando vencer. 

Havia morte para todos os lados. O desespero era 

grande, estavam todos com medo, até que uma droga 

começou a circular entre os marginalizados. A 

substância não oficial era muito rara, mas prometia 

atrasar os efeitos da doença, permitindo consciência 

motora e mental. Controle sobre o próprio corpo e a 

própria mente. 

Com o tempo, os exterminadores e os militares, 

ambos lados da guerra, tiveram acesso a tal droga. Ela 

parecia ser uma espécie de salvação, uma segunda 

chance de paz, mas novamente não era. 



Comandante de areia 

163 

O que aconteceu foi que com o número de 

soldados reduzido, o exército elaborou um plano que 

parecia uma vingança cruel: usar os infectados contra 

os Exterminadores, como se as criaturas se voltassem 

contra os criadores. 

A ironia era bonita em teoria, mas na prática o 

exército passou a trabalhar com contrabandistas de 

pessoas, sequestradores que vendiam infectados para 

servir de linha de frente nas batalhas – seus acessos de 

raiva e descontrole motor aliados às descargas de 

adrenalina eram muito úteis e a droga permitia que 

eles ficassem sob controle. Dessa forma, os infectados 

passaram a ser robôs destruidores na luta contra 

aqueles que supostamente os tinham criado. 

Assim, o vírus da guerra é o que mais 

rapidamente sofre mutação e, com o tempo, tudo vira 

um círculo vicioso e estranho no qual nenhum lugar e 

nenhuma pessoa eram confiáveis. 

Finalmente, os campos de monitoramento se 

transformaram em grandes prisões a céu aberto onde 

os militares controlavam as pessoas e faziam trocas 

com contrabandistas para lutar contra a dominação e 

contra a doença e seus supostos criadores. Nesses 

lugares, as pessoas não têm escolha senão obedecer 
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cegamente e fazer exatamente o que lhes é instruído. 

Do contrário, elas ficam “em suspeita de infecção” e são 

misteriosamente levadas para centros de tratamento 

que ninguém nunca viu, porque é bem possível que 

sejam, na verdade, campos de batalha, a guerra – ou até 

mesmo coisas piores. 

É como se todos tivessem se tornado vilões e os 

sobreviventes só tentassem correr para onde tivessem 

mais chance. Mas bem, correr não significa sobreviver, 

como eu mesmo sei e repito. 

As zonas livres são onde trabalham os 

contrabandistas, rebeldes e todo tipo de gente que 

sobrevive no limite entre a segurança frágil e o perigo 

mortal. Essas zonas nunca são fixas, devido à 

fiscalização dos soldados, mas permanecem em um 

local por tempo suficiente para que algumas pessoas 

fiquem sabendo e ali nasça um pequeno sistema de 

dependência. Não confio em ninguém nesses lugares, 

porque não é seguro. Deve-se trabalhar com o 

anonimato, trocar informações estritamente 

necessárias e ir embora em pouco tempo. 

Essas zonas começaram a rodar pela cidade logo que 

a droga de atraso surgiu. Para alguns, esses lugares são 

alternativas mais seguras, da mesma forma que o 
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contrabando e o tráfico são opções mais saudáveis do que a 

tentativa de sobrevivência em campos de monitoramento. 

Nunca considerei ficar nessas zonas, migrando 

de tempos em tempos, porque não acho que lá eles vão 

durar muito, e não vou para os campos jamais. 

Eventualmente os soldados ou os exterminadores vão 

descobri-los, se é que já não o fizeram e só estejam à 

espera do momento certo para eliminá-los. 

Os desertos são melhores, são calmos à medida 

do possível e são – sua melhor característica – 

esquecidos. O único aspecto ruim deles é a distância de 

outros lugares e a possibilidade de ficar doente devido 

à pouca medicação e condições de higiene. Mas 

lidamos com isso. 

Penso em todas essas coisas conforme me movo 

silenciosamente por entre as ruas da cidade, seguido 

por meu grupo. Afasto essa linha de pensamento e 

tento focar em outra coisa, até que ouço sons de passos 

à frente. 

Meus membros se congelam, pouco a pouco virando 

pedra, e meus olhos estão atentos, procurando qualquer 

sinal de movimento. No entanto, não vejo ninguém. 

Meu grupo está atrás de mim, cada um escondido 

em um lugar a alguma distância. Agatha está em cima 
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de um pequeno muro, camuflada na sombra de uma 

placa enorme, parecendo-se com um felino durante a 

caça. Ela olha para os gêmeos, agachados atrás de si. 

Renata faz sinal como se tudo estivesse bem, enquanto 

seu irmão sinaliza negativamente, pedindo para que 

todos esperem. Bono, do outro lado da rua, entre 

arbustos e escombros, fica imóvel esperando 

instruções claras. 

Está tudo silencioso novamente e estou prestes a 

fazer alguma coisa, até que vejo Jato. Ele está 

mancando distraidamente perto de uma parede e 

boceja antes de acidentalmente chutar uma garrafa de 

vidro. O barulho é tão alto que tenho certeza que 

fomos ouvidos a quilômetros de distância. 

Minha respiração não se altera, porque estou 

nervoso o tempo todo, mas sinto medo. Pode ser que 

não seja nada, que estejamos sozinhos, mas quem 

sobrevive com esse tipo de pensamento? 

Estou atrás de uma lixeira e permaneço ali pelos 

próximos minutos. O silêncio volta. Olho para meu 

grupo e faço um sinal com as mãos, perguntando se eles 

veem alguma coisa. A resposta é negativa. De qualquer 

maneira, espero mais alguns segundos, então, ainda 

abaixado, vou até um carro a alguns passos à frente. 
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A lua ilumina a cidade onde não restaram 

lâmpadas nos postes e tudo fica coberto por uma luz 

esbranquiçada que não me agrada. O céu está limpo, 

com exceção de algumas nuvens esticadas aqui e ali, e 

agradeço a minha sorte, uma vez que isso significa que 

não vai chover – o que dificultaria tudo. 

Faço um novo sinal ao grupo e dou mais alguns 

passos, em direção a uma farmácia destruída, onde 

espero encontrar algum medicamento ou qualquer outra 

coisa útil. No entanto, assim que o faço, escuto várias 

pessoas correndo, passos apressados no asfalto e no 

concreto das calçadas. Não procuro a origem do barulho 

ou a razão da correria e vou direto para a farmácia, 

correndo o mais silenciosamente que posso. Nesse susto, 

dou um passo torto e caio de joelhos no chão. 

Tento me levantar, mas percebo dores nas 

pernas, em especial na perna ferida, e na lateral das 

costelas. Só então lembro que estou ferido e aí não 

consigo mais me mexer. A consciência de que estou 

machucado me tirou a coragem e a força de continuar 

andando. Eu já estou machucado há muito tempo, não 

estou nada bem, não seria certo me forçar. Então fico 

apenas em silêncio. 
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Torço para que não tenham me visto, quem quer 

que estivesse correndo, e olho para meu grupo, 

buscando apoio. No entanto, o apoio não vem. Agatha 

começa a escalar uma parede próxima a si e depois de 

algumas acrobacias, está no segundo andar de um 

pequeno prédio. Ela se abaixa em cima da caixa de ar 

condicionado e fica ali. Bono continua parado entre 

arbustos, completamente invisível, e os gêmeos 

correram cada um em uma direção, deixando apenas 

Jato para trás, que estava caído no chão atrás de alguns 

escombros – não um perfeito esconderijo, mas válido. 

De alguma forma, consigo vê-los olhando para 

mim, sinto seus olhares assustados sobre meu corpo no 

chão, no meio da calçada a caminho da farmácia, 

completamente à vista e vulnerável. Meus joelhos 

doem, minhas mãos tentam me impulsionar para 

cima, mas as dores me consomem e os sons de passos 

correndo se aproximam. Cada vez mais perto, eu vou 

sentindo crescerem minha frustração e raiva. 

— Me ajudem! Me tirem daqui! – falo num tom 

entre grito e sussurro, num misto de berro de ira e 

pedido de socorro aos meus companheiros. 
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Nenhum deles se move, nenhum deles fala, 

nenhum deles sequer pisca. Eles só continuam lá, cada 

um parado e escondido. 

— O que é que vocês estão fazendo?! – pergunto, 

uma vez que nenhum deles se mostra inclinado a me 

ajudar. A essa altura, desisto de ser discreto e grito por 

socorro. Sei que nesse momento correr era a minha única 

alternativa e salvação, mas não consigo nem me levantar. 

Preciso de ajuda, mas não há tempo para nada. 

Sinto uma pancada na cabeça. 

Caio no chão com as mãos espalmadas e os 

cotovelos ralados, o rosto colado ao asfalto. As dores da 

perna são insignificantes e a dificuldade para respirar 

é apenas um detalhe. Estou tonto e sinto a circulação 

dentro do meu crânio, fazendo meus pensamentos 

pulsarem sem se organizarem e minha visão girar. 

Tudo fica escuro por alguns segundos e o tempo 

parece passar mais devagar. Algumas vozes gritam, 

mas elas estão abafadas demais para que eu as entenda. 

Sinto alguém amarrar meus pulsos em minhas costas e 

me levantar do chão como se eu fosse um saco de café, 

então começam a me carregar. 

Minha visão clareia novamente e vejo o grupo se 

reunindo e sussurrando entre si. 



Depois do fim 

170 

— Socorro! – peço ajuda. 

Eles parecem desesperados e em sofrimento, sem 

saber o que fazer. 

De repente, entre eles, surge Loli. Ela está em sua 

cadeira de rodas, que parece já não ter encosto, sua 

perna está enfaixada, como da última vez, mas há um 

curativo em sua cabeça também. Há sangue em seu 

rosto e seus braços estão ralados como se ela tivesse se 

rastejado. Fico observando-a conforme me afasto.  

Ela acalma todo o grupo e começa a andar em 

minha direção. A luz da lua e dos postes amarelados lhe 

alcançam e ela está completamente visível, mas 

ninguém faz nada. 

— O que está fazendo? – eu grito. – Me ajude! 

Ela não responde, apenas continua girando as 

rodas quase quadradas de tão amassadas da cadeira 

caindo aos pedaços e se aproximando cada vez mais. É 

perceptível que ela sente dor a cada movimento, mas ela 

não para e em seu rosto a expressão é quase de tristeza. 

Então percebo o que está acontecendo. Estou 

sendo deixado para trás, abandonado. 

— Bono, Renata, Jato, Agatha, Renato! – grito 

cada nome como se fosse um xingamento, de tanto 
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ódio que imprimo às palavras. – Por que estão parados 

aí?! Façam alguma coisa! 

Tento espernear e me soltar dos braços do 

homem que me carrega, mas não tenho forças para 

isso, então me esforço para pelo menos conseguir vê-

lo ou aqueles que estão com ele. Minha visão ainda está 

embaçada pela pancada e a forma como me carregam 

dificulta ainda mais. Entretanto, reconheço uma 

imagem: uma jaqueta verde do uniforme dos soldados. 

A cada passo, meu grupo fica mais para trás e Loli 

se aproxima mais. Não quero acreditar no que está 

acontecendo, meu cérebro não consegue processar toda 

aquela situação, mas isso não impede nada. Um a um 

vejo meu grupo ir embora e desaparecer nas sombras, 

longe, protegidos e seguros. Eles não me ajudaram, não 

fizeram nada, só me observaram. Não foram 

capturados, ninguém sequer ficou interessado neles. 

— Era isso que queriam? Se livrar de mim? – 

grito, ou pelo menos acho que grito, pois sinto a 

garganta ardendo. Então perco a cabeça. – Vocês não 

fazem nada sozinhos! Não são nada sem mim! Não 

fazem nada! Por que não fazem nada?! 

As pessoas que me carregam não parecem se 

importar com a gritaria, porque não tentam me calar. 
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O sequestro 

      

e desculpem! – grito para o pessoal da 

biblioteca. – Não me deixem, por favor! Por 

favor! Não me deixem aqui! Me ajudem! 

O grupo que me carrega segura o passo por 

um segundo. 

— Com quem ele está falando? – escuto uma voz 

masculina perguntar. 

— Vasculhamos tudo aqui, não há ninguém por 

perto – uma mulher responde. 

Ótimo! Meu grupo realmente ficou escondido 

enquanto eu era sequestrado. Ou pior… talvez… talvez 

meu grupo soubesse disso o tempo todo! Eles 

deixaram que eu fosse pego! Os pensamentos 

começam a girar muito rápido em minha cabeça. 

Enquanto isso, Loli continua se aproximando. Ela 

olha diretamente para os contrabandistas que me 

pegaram. Busco seus olhos, percebendo os detalhes de 

sua expressão incrédula e triste, como se tivesse pena 

de mim, mas ela não busca meu olhar de volta. Ela olha 

para trás, vendo o pessoal da biblioteca se afastar e faz 

M 
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uma leve pausa, sentindo dor. Ela está muito 

machucada desde a última vez que a vi. 

Eu não paro de me contorcer, faço várias 

tentativas para me livrar das amarras nos pulsos, porém 

meus esforços são em vão e meu corpo dói mais a cada 

passo. Além disso, sinto o peso da traição que acabei de 

sofrer. Fui entregue aos contrabandistas pelos meus 

companheiros de sobrevivência. Eles devem ter me 

vendido em troca de alguma coisa. Mas por quê? Por 

quê? Eu não estou infectado! Eu disse a eles! 

Estou me cansando, sentindo enjoo, como se 

houvesse algo no estômago para colocar para fora. 

Qualquer movimento, qualquer palavra é difícil demais. 

Sinto vontade de chorar. Acho que é isso, esse é meu 

fim: vendido para contrabandistas pelos meus 

companheiros. Talvez eu vá para a guerra, seja um 

soldado descartável, ou morra antes de chegar nas mãos 

dos militares. Não sei. Só sei que estou sozinho e… 

Então me lembro! Talvez haja uma esperança! 

— Pedro! Pedro! – grito, esperando que o 

musculoso cheio de armas pudesse ajudar. 

Nunca fomos lá tão próximos, mas talvez 

ninguém no grupo fosse. A proximidade tinha outros 

significados, acontecia de forma diferente no mundo 
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pós-Desastres. O rapaz estava sempre por perto e era 

de confiança, afinal, era ele quem ficava acordado 

durante a noite para fazer a vigília. Era para ele que 

todos olhavam quando tínhamos problemas com 

invasores. Era ele quem carregava a maioria das armas. 

E era ele quem ia atrás do grupo para fazer a segurança. 

Pedro ia ajudar. 

— Pedro, socorro! – grito mais uma vez, sentindo 

a garganta rasgar. 

Fico esperando ele aparecer e trazer consigo o 

resto do grupo para lutar contra os contrabandistas e 

me salvar. 

— Pedro! 

Talvez fosse tudo um plano e minha captura era 

parte essencial dele. 

— Pedro! 

Talvez fôssemos todos render os contrabandistas e 

saqueá-los para então voltar em segurança à biblioteca. 

— Pedro! 

Sim! Talvez esse seja o plano! 

— Pedro! 

Eu grito como se minha vida dependesse disso. E 

talvez dependa. 
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— Pedro! Estou… – grito mais uma vez e paro 

antes de terminar a palavra. 

Fecho os olhos percebendo a fantasia que criei e 

deixo a cabeça pender, decepcionado e frustrado. 

Pedro não pode me salvar, porque o pessoal 

suspeitava que ele estava infectado. Se eu estou sendo 

sequestrado, provavelmente Pedro também, a não ser 

que tenha fugido. E além disso, ninguém naquela 

biblioteca faz nada sem mim. Ninguém faz as coisas 

sem minha autorização ou sem eu saber. Isso não é um 

plano, ninguém virá. Não há esperança. Estou sendo 

sequestrado e serei vendido. A verdade é essa. Não há 

ninguém. E Loli, andando atrás dos contrabandistas, 

me observando ser carregado, é a prova disso. Ela 

deixou isso acontecer. 

— Vocês me deixaram sozinho… eu estou sempre 

sozinho – falo mais como um suspiro final do que 

qualquer coisa e mergulho no silêncio. 

— Com quem está falando, maluco? – o homem 

que me carrega pergunta para mim. Sua voz é grossa e 

áspera, rouca, como se fumasse muito, o que ele 

provavelmente não faz, pois esse tipo de atividade se 

tornou um luxo nos últimos tempos. 
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— Acho que demos sorte – outro homem, com a 

voz mais fina, provavelmente mais novo do que aquele 

que me carrega, responde sorrindo. – Esse aí já está 

louco. Não vai dar trabalho. 

— Será que capturamos um infectado? – 

pergunta uma mulher. – Seria muito prático. 

Tento me virar para enxergar o rosto, ou ao 

menos a silhueta dos meus sequestradores, e vejo duas 

pessoas. Uma mulher grande, com os cabelos quase 

brancos de tão loiros, está de costas, de modo que não 

vejo seu rosto, mas o imagino pela maneira como ela 

anda: firme e duro, com determinação e certeza. Ao 

lado dela está um homem magrelo e desengonçado 

com os braços brancos e finos à mostra, exibindo 

tatuagens escuras que contrastam com sua pele. Cada 

um deles usa pelo menos uma peça de roupa do 

uniforme dos soldados: a marca do acordo entre 

contrabandistas e exército, a forma de 

reconhecimento, o passe livre. Não vejo os demais 

membros e nem me esforço para isso. 

Fecho os olhos. Não há como fugir, nem lutar, 

nem nada. Acabou. 

Meus músculos estão contraídos enquanto meu 

corpo balança no embalo das passadas do brutamontes 
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que me carrega. Dessa forma, as dores ficam mais sutis, 

menos perceptíveis. Sinto frio e percebo como estou 

cansado. É até bom ser carregado, não precisar me 

mover. E nossa, realmente estou muito cansado! 

Aos poucos vou relaxando nos ombros do 

contrabandista. Por um instante, tudo parece fácil. 

Estou sendo carregado, não preciso me preocupar com 

surpresas, não preciso me preocupar com 

sobrevivência, com morte, com perigos, nada. Nada. 

Sinto o peso da gravidade cada vez mais forte 

atuando sobre mim. Sou puxado para baixo por 

amarras invisíveis e macias, que me envolvem 

confortavelmente e minhas dores se esvaem, assim 

como minha consciência.  

Apesar de tudo, me sinto leve. Meus 

pensamentos estão enevoados e é quase como se eu 

fosse dormir. Estou prestes a me entregar à escuridão 

quando algo me desperta. 

— Você está bem? 

Abro os olhos e vejo Loli há alguns metros, 

acompanhando o grupo com sua cadeira de rodas 

surrada brilhando prateada à luz da lua. 

— O que você está fazendo aqui? 
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— O que fizeram com você? – ela devolve a pergunta. 

Devia estar se arrependendo do que fizera, agora que via 

minha situação. – Suas mãos estão amarradas… isso é 

sangue na sua cabeça? Bateram em você? 

— Você conhece essas pessoas? Que droga, Loli, 

o que foi que vocês fizeram? – grito e recebo um soco 

no estômago do homem que me carrega. 

— Cala a boca – ele diz. 

— Vocês a conhecem? – eu respondo o homem, 

cuspindo a pergunta. – Como podem? 

O contrabandista me atira no chão e eu o vejo de 

baixo. Seus braços são gigantes e sua boca está coberta 

por um pano triangular. 

— Ninguém aqui vai conversar mais, acabou, 

ninguém vai te responder, então pare de falar sozinho. 

Já encheu minha paciência. 

— Coloca logo ele no carro, não aguento mais – 

diz a mulher loira. 

Olho para Loli. Ela está entre os contrabandistas 

me encarando continuamente. 

— O que fizeram com você? – ela pergunta, 

mesmo depois dos contrabandistas pedirem silêncio, 

como se ela realmente se importasse. Talvez por isso 

estivesse tão machucada, ela não exatamente os 
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obedecia. Mas isso não significa nada. Ela me vendeu, 

me abandonou. 

Uma raiva cresce em mim, mas o máximo que 

consigo fazer é abrir a boca antes dos contrabandistas 

me acertarem novamente na cabeça e eu desmaiar. 

Quando acordo, estou em uma sala pequena e 

abafada. O calor do ambiente reflete o calor do meu 

corpo, que escorre suor e treme com o sangue fervente 

correndo pelas veias. Estou encostado em uma parede 

áspera e irregular e minhas pernas estão esticadas no chão. 

Olho em volta e percebo que não estou 

exatamente em uma sala, mas em uma cela. As barras 

de metal escuro me prendem, além das amarras, e o 

cheiro aqui dentro é tão horrível quanto a aparência. 

O chão é levemente pegajoso e escuro e as paredes 

devem ter sido claras algum dia, mas agora estão sujas e 

descascando. Em alguns pontos da sala há manchas 

grandes e rastros do que imagino ser sangue. Do lado de 

fora da cela, há um pequeno corredor com uma 

lâmpada amarela bem no meio que ilumina o corredor 

precariamente. No final do corredor, à direita de onde 

estou, há uma porta de madeira, e na minha frente uma 

janela suja demais para que eu veja o outro lado. 
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Tento planejar alguma forma de escapar, afinal, 

há duas saídas próximas a mim, mas não consigo 

pensar em nada devido às dores de cabeça. Tento me 

mover, mas o menor movimento faz meu corpo passar 

pelo que parece um choque elétrico, com raios de dor 

que me percorrem todos os membros, todas as células, 

todo o corpo. Percebo que, além disso, meu estômago 

se revira em minha barriga e estou com dificuldades 

para respirar. 

O ar não parece querer entrar pelos pulmões e 

sinto-me afogando em plena atmosfera. A garganta 

parece inchada e por alguns segundos o ambiente 

parece imerso em água. Fecho os olhos com força e 

meu corpo cai para o lado, minha cabeça encostando 

no chão frio. Tusso vazio e a tontura que senti mais 

cedo volta com intensidade, de modo que o ambiente 

parece girar e girar e girar e girar. 

A sensação das amarras nos punhos é que me traz 

de volta à realidade. Os braços presos para trás me 

impedem de ficar em qualquer posição confortável e 

me causam ainda mais dor, motivo pelo qual tento me 

concentrar em libertá-los. Uma coisa de cada vez, 

primeiro as amarras, depois a cela, depois a biblioteca. 

Ah, a biblioteca. 
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Vejo uma câmera no canto da sala, logo acima da 

porta, e as lembranças voltam. O ódio, a raiva, a 

frustração e a amargura retornam, crescem em mim 

conforme imagino os traidores me observando do 

outro lado. Talvez não todos, mas Loli está lá. Ela está lá 

e deve estar olhando para alguma tela que transmite a 

minha imagem, pensando como salvou a biblioteca me 

vendendo para os contrabandistas. Ou coisa parecida. 

É doentio! Todos eles são uns cretinos! Como 

puderam me abandonar desse jeito? Me vender! Me 

deixar para trás! 

E talvez não haja ninguém me observando, talvez 

Loli nem tenha chegado àquele prédio. Talvez ela já 

tenha recolhido o pagamento com os contrabandistas e 

já tenha voltado para o resto do pessoal, me 

abandonando mais uma vez. Talvez ela já os conhecesse 

esse tempo todo e faça esse tipo de serviço com 

frequência. Qualquer que seja o caso, é uma merda. 

Meus batimentos estão acelerados e a raiva me 

faz pensar que talvez eu consiga me soltar das amarras, 

mas não, não tenho forças suficientes para me 

desprender. Assim, fico caído no chão, sentindo o calor 

tomar meu corpo e a agonia consumir meu coração. 

Fui vendido pelos meus companheiros, sequestrado 
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por contrabandistas de pessoas e serei vendido ao 

exército. Isso sim é que é desastre! 
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O caos 

 

O que… – escuto uma voz feminina vindo da direita. 

Meu corpo pula com o susto e eu congelo em 

minha posição. Essa voz… essa voz é familiar demais. 

— O que… isso aqui é real? – a voz fala novamente 

indicando o surgimento de um sorriso. 

Não, não pode ser. Não de novo, não aqui. 

— É você? – a voz pergunta, carregada de emoção. 

Fecho os olhos com força. 

— Saia da minha cabeça. – eu digo, ainda que sem 

forças. – Vá embora. Não quero mais te ouvir, não 

quero mais te ver! 

Sei que ela não é real. É só uma imagem e uma voz 

da minha mente, uma sombra da minha consciência. 

Não suporto vê-la, não suporto ouvi-la, e sei que seu 

fantasma me persegue desde que a abandonei no beco, 

no meio da noite, para salvar a mim mesmo. Na noite 

em que corri desesperadamente para fugir de uma 

gangue e a deixei para trás, exatamente como meus 

colegas tinham feito comigo hoje. 
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Como fui egoísta! Agora o universo me devolvia 

a crueldade. 

Todo o meu arrependimento, minha vergonha em 

ter feito o que fiz, se manifestam na imagem dela, que 

aparece em toda parte. Minha própria irmã. Às vezes 

rindo, me lembrando dos tempos em que tudo estava 

bem, às vezes dizendo que eu não tive escolha, como se 

aceitasse meus atos. Mas não é assim que funciona. 

— O que está dizendo? João? É você? – a voz 

diz novamente. 

Encolho as pernas e abaixo a cabeça, tentando 

aproximá-la dos joelhos. 

— Vá embora! Por que continua voltando? Eu já 

disse que sinto muito! Eu não tive escolha! – digo entre 

soluços. – Eu precisava sobreviver… 

Não tenho para onde fugir dessa vez. Não estou 

na biblioteca, não posso subir os lances de escada; não 

estou na rua, não posso entrar em um beco qualquer, 

não posso procurar abrigo em algum lugar 

abandonado. Não tenho para onde ir. A ilusão da 

minha irmã está bem ali, ao meu lado, me lembrando 

dos meus erros, das minhas dores e do meu sofrimento 

– como se eu já não estivesse sofrendo o suficiente! 
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Não tenho saída, então fico onde estou, sentindo 

lágrimas brotarem em meus olhos cansados e 

escorrerem pelo meu rosto. 

— João? – ela repete. – João? É você? João, sou eu! 

Abro os olhos e me volto para a direção da voz, 

tentando encontrar a imagem da qual ela vem. Percebo 

que, ao meu lado, há outra cela exatamente igual à 

minha, e do lado de dentro, ela. 

Está exatamente como da última vez em que a vi. 

A pele lisa, os cabelos escuros escorrendo pelo rosto 

magro, as bochechas arredondadas. Seu braço, no 

entanto, traz hematomas e sua calça foi rasgada. Ela 

está tão suja quanto o cômodo onde estamos. 

Alguns fios de cabelo grudam em sua pele suada e 

as sobrancelhas se unem como se ela não acreditasse que 

sou eu. Seu estado é o de alguém cansada e destruída, que 

já não aguenta mais. Muito parecida comigo, eu imagino. 

No entanto, essa imagem está muito diferente das outras 

que já tive dela, está muito pior. 

— É você, não é? – ela diz, aproximando-se da 

grade que nos separa. 

Afasto o máximo que posso até o outro extremo 

da cela e me mantenho em silêncio. 
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— Achei que nunca mais ia te ver – ela diz e seu 

rosto se abre em um sorriso. Pequenas lágrimas 

descem pelo seu rosto e ela começa a se parecer um 

pouco mais com as visões com que estou habituado. – 

Nossa, não acredito! Seu cabelo cresceu, sua barba está 

enorme… nem parece o João que eu conheço! Mas 

estou tão feliz! 

Continuo quieto olhando para a ilusão que eu 

mesmo criei. 

— Senti tanto sua falta! – ela diz, tentando 

estender o braço por entre as grades para segurar 

minha mão. 

— Pare! – eu digo. 

Por um instante, o sorriso no rosto de Flávia se 

esvai. Seu braço perde a força e cai no chão sujo, de 

modo que vejo os machucados que ela tem nas palmas 

e nas costas da mão. Sua expressão é confusa. 

— Eu não aguento mais isso – digo, ainda por 

entre lágrimas. – Eu abandonei você! Eu te deixei para 

trás! Você não está aqui de verdade! Pare de me fazer 

sofrer! Eu não tinha escolha! 

— O quê? João, do que está falando? Sou eu, eu 

estou aqui. Falando do seu cabelo, da sua barba e tudo 

mais – ela se permite rir. 
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Seu braço se levanta e ela tenta me 

alcançar novamente. 

— Vá embora – eu digo, fechando os olhos. – Me 

deixe em paz. 

Ela se aproxima das grades, segurando-as com as 

duas mãos na altura do rosto. 

— O que aconteceu com você? – ela pergunta. – 

Eu estou aqui. João, eu estou aqui. 

— Não, não, não, não – falo, balançando a cabeça. 

— João! Olhe para mim! Eu estou aqui! – ela insiste. 

Abro os olhos devagar. 

— João – ela chama mais uma vez. – Segure a 

minha mão. Segure a minha mão e você vai acreditar 

que eu estou aqui. Sou eu, João. Sou eu. 

Meu corpo hesita fazer qualquer movimento. 

Observo minha irmã novamente, dessa vez atento aos 

detalhes. Ela não é exatamente como as imagens que 

eu via na biblioteca, as ilusões. Ela está pior, mais 

machucada, mais suja, mais exausta. Mas também mais 

velha. Não anos mais velha, mas o suficiente para que 

eu percebesse a diferença. Seu cabelo, os traços do 

rosto, até mesmo a maneira que se movimenta. 

Também mais viva, de alguma forma. 
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Me aproximo das grades sentindo um turbilhão 

crescer em mim. Com dificuldade, chego perto o 

suficiente para que ela pudesse me tocar. A ansiedade, o 

nervosismo, a euforia tomava meu corpo 

completamente. E se aquela fosse mesmo Flávia? E se ela 

estivesse ali? Viva! E se aquilo fosse verdade? E se eu a 

sentisse de verdade, sentisse suas mãos no meu ombro? 

E se aquilo não fosse uma ilusão da minha cabeça? 

Lágrimas grossas descem pelo meu rosto. 

— Eu estou aqui – diz Flávia, estendendo a mão. 

– Está tudo bem. 

Seus olhos brilham com algum sentimento que já 

não sei identificar, tanto tempo que não sinto nada 

parecido, e tenho urgência de que aquilo, ela, minha irmã, 

não seja mais um devaneio, uma visão, uma paranoia. 

Ela está prestes a colocar a mão em meu ombro e 

eu estou nervoso por não poder estender a mão de 

volta, me livrar das cordas que me prendem. 

Seus dedos longos e finos se aproximam e eu 

poderia explodir de ansiedade. Meu coração nunca 

bateu tão rápido e todos os sentimentos amargos que 

eu sentia antes parecem ser colocados em suspensão, 

aguardando por aquela confirmação, antes de 
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desaparecer. Estou há um milímetro de descobrir se 

minha irmã está ali de verdade quando escuto alguém. 

— João, você precisa me escutar! Respira, se encosta 

na parede e… não, melhor deitar no chão e ficar esticado. 

Meu corpo congela novamente e percebo que atrás 

de Fávia está Loli, com a perna enfaixada e a cadeira de 

rodas destruída, abandonada no canto da cela. Sua cabeça 

ainda está sangrando por debaixo do curativo e os braços 

estão sujos de poeira e sangue. Ela parece pior do que 

antes, quando estava no meio da rua. Há hematomas em 

seu rosto e as roupas estão em farrapos. 

Em um primeiro momento, sinto preocupação, 

talvez ela tenha sido pega também. Contudo, o 

sentimento não permanece. A raiva volta e com ela 

todos os sentimentos ruins, de ódio e revolta, se 

manifestam novamente. 

— Você! – digo, olhando diretamente nos olhos 

da traidora. 

Sou tomado de tantos sentimentos que não 

consigo dizer nada além disso. 

Flávia franze as sobrancelhas e olha para trás. 

— O que foi que você fez? – eu pergunto, depois 

de encher meus pulmões de ar. 
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— Você está machucado, precisa se deitar – diz 

Loli. – Por favor, me escute, você precisa me escutar. 

— Eu não preciso de nada! Não preciso de você 

ou da sua ajuda! – grito. – Nunca precisei! Você é que 

precisava de  mim! 

— João, o que você está fazendo? – Flávia se 

pergunta, nervosa, olhando para todos os cantos da 

cela e então para mim. 

— Estou falando com uma covarde – eu digo sem 

desviar os olhos de Loli. – Que me abandonou! Como 

você teve coragem de fazer o que fez? Hã? Ah, nem 

importa mais, eu acho, porque eles pegaram você 

também! E você também está na merda agora! 

— Você não sabe o que está acontecendo… não 

sabe do que está falando – diz a moça, olhando para a 

cadeira de rodas quebrada antes de acrescentar – Eu 

não tenho remédios comigo, mas… 

— É claro que não tem nada com você! – eu a 

interrompo. – Se não fosse por mim durante todo 

aquele tempo você não teria nem comida! Ninguém 

teria! Eu fazia tudo sozinho! 

— João! – diz Flávia – João! O que está acontecendo? 

Fala comigo, João, conversa comigo! A gente pode 

consertar as coisas, me diz o que está acontecendo! 
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Minha irmã se contorce do outro lado da grade 

até finalmente conseguir agarrar meu braço. Seus 

dedos o envolvem e ela o aperta com força. Sua mão é 

quente e… real. 

— Você… – digo, olhando para meu braço. 

— João, o que está acontecendo? Com quem você 

está falando? 

— Você é real – digo. 

— É claro que sou… – diz Flávia, me puxando 

para perto de si. – Eu estou aqui. 

— Você é real! Você está viva! – um segundo de 

silêncio predomina enquanto eu absorvo a informação 

e começo a chorar com força, soluçando alto e 

deixando as lágrimas ensoparem tanto a minha 

camiseta quanto a dela. – Me desculpa. 

Ela me abraça por entre as grades e chora 

também. Um grande aperto cresce em meu peito, mas 

ainda assim me sinto seguro e confortável. De alguma 

forma, está tudo certo – ou menos errado do que 

estava antes. 

Não sei exatamente o que há em mim, que 

sentimento é esse que começa a me dominar, porque 

ele é diferente de qualquer coisa que eu tenha sentido 
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desde o 1º Desastre, desde o início do fim do mundo, 

mas me sinto bem. 

Sinto esperança. 

Como se o mundo não estivesse acabando mais. 

Como se tivesse recomeçado. 

— Você está viva – digo a Flávia mais uma vez, 

como se isso fosse manter aquilo verdade, caso eu 

ainda estivesse alucinando. 

Não escuto mais a voz de Loli em lugar algum e 

também não a procuro. Ela não é importante agora. 

— Vamos sair daqui – digo, prontamente. 

Flávia assente e alcança minhas amarras, com 

algum esforço, até conseguir me soltar e meus braços 

estarem livres. Nos abraçamos novamente e sinto as 

lágrimas quentes em meu rosto. 

Flávia está viva! Está viva! Eu não estou alucinando! 

Respiro com dificuldade, o pulmão inflando e 

desinflando em uma velocidade alarmante, e sorrio. 

Meus músculos estão congelados e minhas bochechas 

doem de tanta felicidade. Seguro o rosto da minha 

irmã e sou invadido por uma onda de alívio tão forte 

que por alguns instantes esqueço todo o resto, toda a 

merda em que estou metido. 
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No entanto, logo me lembro onde estou e uma 

sensação diferente me domina. Tenho um objetivo 

agora. Um propósito. 

Visualizo minha felicidade. Não estou mais perdido. 

— Vamos sair daqui – eu digo novamente. 

— Certo – diz Flávia, ainda tomada de êxtase e 

ansiedade. – De que jeito? 

— De que jeito? – repito, pensando em como sair 

daquela cela de metal dentro da salinha pequena 

vigiada pela câmera. 

— É, João – escuto Loli novamente. – De que jeito 

você pretende sair daqui? Olha só pra você! Olha pra 

sua irmã! Vocês precisam se recuperar! Vocês estão 

machucados! 

Procuro a mulher, mas não a encontro em 

nenhum lugar. Para onde ela foi?  

Meus olhos estão arregalados e é como se meus 

sentidos estivessem trinta vezes mais aguçados. No 

entanto, não há sinal de Loli, sua voz apenas ecoa no 

ambiente, mas por alguma razão, parece que Flávia 

não a ouve. Ou a ignora. 

Esfrego meus pulsos sentindo-os livres das 

amarras enquanto tento bolar uma estratégia, um 

plano qualquer. 
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Suspiro e corro os dedos pela cabeça, sentindo 

meus cabelos sujos e longos demais e penso que estou 

encurralado. Só um milagre ou um desastre nos tiraria 

dali. Mas eu não podia depender daquilo. 

Eu estava sozinho e… não, estava com Flávia. 

Estava tudo bem, tudo ficaria bem. 

Como vou sair desse lugar? Como vamos sair 

desse lugar? 

— João – Flávia coloca a mão no meu ombro. – 

Está tudo bem? Você adoeceu durante esses tempos? 

Sua expressão é preocupada e ouvir sua voz 

serena é tão maravilhoso que até me esqueço de 

responder. Minha irmãzinha estava viva. 

— João, onde você ficou desde que fugiu do beco? 

– ela pergunta. 

— Ahn… – resmungo, ainda tentando pensar em 

como sair dali, mas ainda estou muito nervoso, muito 

agitado. Muito. 

Minha respiração é rápida e começa a ser audível, 

como se eu precisasse me esforçar para o ar entrar. 

Minha cabeça dói e a dor se intensifica gradualmente 

até a tontura tomar meu corpo. Minhas pernas 

fraquejam e pendo para o lado, me apoiando nas 

grades da cela. Flávia tenta me segurar e diz algo que 
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não entendo, pois todos os sons ficam abafados. O 

curativo na minha perna, o sangue em minha cabeça, 

os cotovelos e joelhos ralados, tudo se torna 

excessivamente perceptível. 

Sinto calor como se chamas consumissem meu 

corpo e o fogo se espalhasse pelos meus braços. Mas 

junto com o calor, vem uma luz que ilumina o cômodo 

inteiro: numa explosão de adrenalina e insanidade, a 

porta da sala se abre com um estrondo e Pedro entra 

exatamente como se soubesse o que está acontecendo 

e o que precisa ser feito. 

Sem nenhuma palavra ou explicação, o rapaz 

marcha como um soldado supremo até as barras da 

cela. O lugar inteiro parece ter se dobrado diante aos 

músculos e força do lutador, chefe da segurança da 

biblioteca, confiável, sempre pronto, Pedro. 

A voz de Flávia gritando ao meu lado fica abafada 

e distante e meu coração bate forte. Estamos salvos! 

Flávia está viva! Não estou mais perdido! Pedro veio 

nos salvar! 

Nem precisei bolar um plano, não precisei fazer 

nada, o que talvez fosse ótimo, considerando todo o 

meu estado. Tudo realmente ia ficar bem. 
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O rosto de Pedro está vermelho, as veias saltam 

de sua pele suada e seus olhos estão tomados de ira. 

Talvez ele esteja tão furioso quando eu fiquei ao ser 

abandonado pelo meu próprio grupo. Talvez ele tenha 

se libertado, talvez nem tenha sido capturado e sim 

visto minha situação e vindo me salvar. Não sei, não sei 

o que se deu com Pedro, mas ele estava aqui agora e 

tudo iria se resolver. 

O cinto de armas está vazio, mas isso não o 

impede. Sem hesitar, ele chega até as barras de metal, as 

agarra com toda a força e, após alguns rangidos, as 

barras se entortam o suficiente para que eu possa passar. 

Em seguida, ele faz a mesma coisa na cela de Flávia. 

Ela se encolhe enquanto meu companheiro faz o 

que faz e ela parece incrivelmente surpresa, com as 

sobrancelhas arqueadas e boquiaberta. Talvez esteja 

entre o medo e a admiração, de repente um pouco de 

alívio. Eu mesmo não sei exatamente o que sentir, sei 

apenas que estou no meio de uma explosão. 

Sem esperar mais reações, sigo Pedro até a porta, 

que se fechou, e a abro novamente. O trinco está no 

chão, brilhando prateado, mas não o observo e sim 

corro por um corredor até uma segunda sala. 
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Olho para trás. Não há ninguém em lugar algum 

e não escuto minha irmã me seguido, mas também não 

paro de correr. Não consigo parar. Não sei nem como 

minhas pernas estão funcionando, como não desmaiei. 

Chego em um cômodo cheio de câmeras. Não há 

ninguém observando e eu penso em seguir em frente, 

buscando a saída, mas num clique meu cérebro pensa 

em algo melhor. 

Sento-me na cadeira e seguro o mouse do 

computador, aperto alguns botões e teclas e começo a 

vasculhar o lugar por meio daquele sistema de vigilância. 

Flávia surge atrás de mim e eu a observo por um 

segundo. Ela ainda está surpresa. Talvez esteja passando 

pelo mesmo que eu, um misto enorme de sentimentos, 

um pouco de paralisia, um pouco de tensão, um pouco 

de adrenalina, um pouco de medo, um pouco de 

ansiedade. Mas vamos sobreviver, vamos sair dali. Sinto 

essa confiança enquanto ela se aproxima e segura meus 

ombros, observando o que estou fazendo. Sua 

respiração é pesada e seus dedos me apertam. 

Mas eu não sei o que estou fazendo. Pretendia ver 

o lugar por meio das câmeras e planejar uma rota de fuga 

sem contrabandistas no caminho, mas não sou 

familiarizado com os sistemas de segurança daquele 
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lugar – ou de qualquer lugar – então os botões que aperto 

não mostram todas as câmeras e sim voltam todas as 

imagens para alguns segundos antes, retrocedendo as 

filmagens, deixando os vídeos trêmulos. 

Diante daquilo, penso rápido e mudo os planos: 

apagarei as imagens para que ninguém saiba que eu e 

Flávia fugimos. 

Não sei como meu cérebro está tomando essas 

decisões, mas está e talvez isso nos salve, então não o impeço. 

O botão de deletar não é difícil de encontrar e 

ainda poderei fugir com Pedro me dando apoio. A fuga 

perfeita e segura, sem deixar rastros. 

Encontro uma tela pequena onde reconheço 

minha própria imagem. Flávia está ali também. 

Perfeito! É aquele vídeo. A filmagem para de 

retroceder e começa a avançar rapidamente. 

Assisto a mim mesmo chorar, Flávia se estica para 

me tocar e eu não vejo Loli na filmagem. Então minhas 

amarras são soltas e espero a entrada de Pedro, mas 

nada acontece. Ao invés disso, vejo eu mesmo me 

aproximando das barras e as contorcendo com as 

próprias mãos. Faço o mesmo com as barras da cela de 

Flávia e assisto nós dois indo para a porta, eu quebrando 

a maçaneta e nossa imagem desaparecendo. 
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Paro de respirar. 

Não entendo o que está acontecendo. 

Viro de costas procurando por Pedro, mas vejo 

somente Flávia parecendo completamente 

aterrorizada. Sei que ela é real agora, mas suas feições 

se assemelham com a imagem que eu via quando 

achava que ela estava morta. A face sem cor 

contrastando com o carvão quase vivo dos cabelos e 

um olhar perdido. 

— João… – ela tenta falar, mas a frase morre em 

sua boca. 

O mundo à minha volta fica incrivelmente lento 

e todos os sons se intensificam. Minha cabeça dói como 

se o inferno a tivesse dominado e as chamas estivessem 

consumindo todos os meus neurônios. 

Flávia começa a gritar, mas seu corpo não se 

mexe. A gravidade a prendeu no chão da mesma forma 

que prendeu a mim. 

Rapazes e moças com uniformes de soldados 

surgem de todos os lados. Eles parecem não ser 

afetados pela mesma força que afeta a mim; na 

verdade são os únicos capazes de movimento. 

Os contrabandistas agarram Flávia enquanto ela 

esperneia e grita. Alguém agarra a mim. 
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A sala de monitoração, cheia dos equipamentos 

de segurança, câmeras e computadores de repente se 

enche de pessoas. Eu, Flávia, os contrabandistas e todas 

as 30 pessoas que eu achava viverem comigo na 

biblioteca. Vejo Sara com os braços cruzados, Sofia 

com um olhar sonhador, Helena segurando algumas 

ferramentas, Tiago com as crianças gordinhas, Pedro 

com o cinto de armas, os gêmeos com as cabeças 

inclinadas e todos os outros sobreviventes. Eles 

preenchem a sala e na frente de todos eles está Loli. Ela 

está de pé sem ferimento algum. 

Todos eles parecem bem e todos eles olham para 

mim. Eles sorriem. 

Então, com o tempo ainda parado, Flávia 

gritando e tentando se desvencilhar do brutamontes 

que a segurava e os contrabandistas se aproximando, 

todos os meus companheiros sobreviventes pouco a 

pouco perdem suas características mais marcantes. 

Eles, de certa forma, diminuem, como se fossem 

caricaturas voltando à realidade. Seus rostos ficam 

desfocados, como se houvesse névoa no ambiente e as 

imagens começam a falhar, como projeções de um 

aparelho com defeito. 
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Estou completamente parado olhando todas 

aquelas pessoas se revelarem como alucinações e 

desaparecerem pouco a pouco. 

Olho fixamente para todas elas com meus olhos 

ardendo. É quando todas as imagens se unem em uma 

só, abrindo espaço para a tela escura em minha frente, 

como um espelho, permitindo que eu veja minha 

própria imagem. 
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Sobre Paula Cruciol 

 

Inspirada pelas histórias 

que lia, Paula Cruciol 

começou a escrever aos 

12 anos. No começo, ela 

gostava de escrever 

especialmente fantasia e 

histórias longas. Depois 

de algum tempo parada, 

retomou o ânimo para 

escrever, especialmente 

quando começou a 

participar e coordenar o grupo de escrita criativa 

Autores Anônimos do IEL, na Unicamp. Hoje, 

interessa-se por fluxo de consciência e prosa poética, 

temas que, de certa forma, também estão presentes em 

Comandante de Areia. 
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Parte 1 

 

liver Jackson apreciava o reflexo do sol nas 

águas relativamente calmas do oceano 

Índico, sua vara de pesca esquecida em suas 

mãos. Hoje em dia, se ele quisesse ter algum sossego, 

precisava levar seu pequeno barco até alto mar, quase 

nas margens das linhas imaginárias que separavam as 

águas seguras das perigosas em seu GPS. 

Já fazia quase um ano que essas linhas tinham 

sido traçadas e elas se deslocavam cada vez mais em 

direção à terra firme. Tudo havia começado com 

alguns incidentes isolados em lugares muito distantes 

de seu lar: notícias chegavam a eles de desastres 

naturais inesperados, de revoltas, de pessoas 

ensandecidas… foi nesse momento que outra linha 

imaginária havia sido cruzada e começaram os 

“desastres sobrenaturais”. Ou talvez essa linha já tivesse 

sido cruzada há muito tempo. 

Ele tinha ouvido falar de uma cidade que tinha 

virado uma zona de escuridão: quanto mais se 

aproximasse dela, fosse por terra ou por ar, mais 

O 
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escuro ficaria, como se anoitecesse; era possível, aliás, 

ver as estrelas todas no céu nessa noite eterna. 

Também tinha ouvido falar de criaturas, que antes só 

podiam ser descritas como mitos, andando, voando e 

nadando livremente, atacando pessoas e animais.  

Em diversas cidades do mundo, os habitantes 

todos perderam a sanidade da noite para o dia. Em 

outras, o processo foi mais lento e os poucos 

sobreviventes contavam com olhos arregalados como 

seus vizinhos, amigos e parentes tinham tentado matá-

los ou como eles tinham matado uns aos outros. 

Por todo o mundo, monstros – humanos ou não 

– apareciam e ninguém sabia explicar como ou por 

quê. Os Cataclismas, como passaram a ser chamados, 

não obedeciam a regras ou mesmo a qualquer padrão. 

Algumas pessoas culpavam Deus ou o Diabo. Oliver 

procurava não pensar no assunto. Afinal, de que 

adiantava culpar alguém? 

O que ele sabia era que a Austrália estava bem. 

Muitos refugiados vinham para seu país em busca de 

asilo, já que, por algum motivo, nada de estranho tinha 

acontecido lá. Talvez fosse uma forma de o planeta se 

desculpar pelos dingos, as raposas voadoras, as 

aranhas, os crocodilos, as águas-vivas gigantes (e as 
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minúsculas também), as cobras… O marinheiro tinha 

calafrios só de pensar em uma versão mais mortal ou 

sanguinária de qualquer uma dessas espécies. A 

Austrália já era um país perigoso por natureza. 

Talvez fosse bom, então, que ele partisse logo 

para um lugar muito distante.  

Mesmo que o mundo estivesse completamente 

de pernas para o ar, ainda era uma segunda-feira e, 

apesar de odiar segundas-feiras, seu treinamento 

militar o deixava extremamente desconfortável com 

ficar sem fazer nada. Oliver soltou a vara de pescar e 

retirou a carta que recebera do bolso da camisa. O 

envelope tinha o selo das Nações Unidas e o tom do 

conteúdo era mais do que oficial. Em meio ao legalês, 

estava o nome Egeu 9. Essa seria a embarcação que o 

teria como capitão. Uma nave espacial gigantesca 

carregando colonos para algum planeta desconhecido. 

A carta explicava como os Estados Unidos tinham 

planos de construir essas naves como parte de um 

projeto há muito abandonado por sua força aérea, o 

Projeto Livro Azul. O Protocolo Egeu, parte de um 

adendo esquecido desse projeto, tinha como objetivo a 

colonização de planetas capazes de sustentar vida 

humana para que, eventualmente, a humanidade 
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pudesse retomar a Terra no caso de uma invasão 

alienígena. Não era bem o que tinha acontecido, mas o 

plano se encaixava de qualquer maneira.  

Um relatório de reunião extraordinária 

acompanhara sua carta, que tinha apenas algumas 

lacunas para preenchimento posterior, algo como 

“Parabéns! Você foi escolhido para servir a bordo da 

nave Egeu  nove  na função de  capitão .” Seu tempo na 

marinha australiana, segundo a carta, o capacitava para 

a posição, já que a humanidade estava muito longe de 

ter capitães especializados em viagens espaciais. Ele 

precisaria mobilizar todas as habilidades 

desenvolvidas em seus mais de vinte anos de carreira 

militar, em especial as que adquirira comandando uma 

fragata nos últimos três anos, desde que essa loucura 

toda começara. 

Oliver repassou o que lembrava do relatório em 

sua mente. Nove naves tinham sido construídas 

usando recursos de todos os países membros da ONU. 

Sua tripulação era pequena e tinha como objetivo levar 

tantos colonos quanto pudessem para planetas que a 

NASA tinha identificado como possíveis lares para a 

humanidade. Apesar de haver algumas estações 

espaciais que abrigassem um grande número de 
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pessoas, a superpopulação mundial já tinha chegado a 

níveis críticos quando tais eventos cataclísmicos 

inexplicáveis aconteceram e a situação só piorava, pois 

eles tornaram grandes áreas do globo inabitáveis. A 

solução encontrada tinha sido ativar o Protocolo Egeu.  

Oliver sabia que sua viagem de transporte seria 

apenas de ida, mas a vida na Terra era tão incerta 

quanto a vida no espaço naquele momento. Ele decidiu 

que podia continuar dando seu adeus ao mar no dia 

seguinte, uma vez que só começaria seu treinamento 

espacial na outra semana e já tinha sido dispensado de 

suas obrigações no navio Canberra.  

Guardando novamente a carta, Oliver caminhou 

para a cabine de seu barco e começou a procurar o 

pequeno fichário com o relatório da reunião e as fichas 

com informações sobre os demais capitães e sobre sua 

tripulação. Originalmente, sua intenção era ler mais 

sobre a nave, sobre os planos, sobre sua missão, mas não 

conseguia se concentrar em nenhum detalhe técnico. 

Quanto mais ele lia, mais tudo se tornava real e menos 

ele podia se esconder em seu refúgio marítimo.  

Se ele se concentrasse nas pessoas com quem 

dividiria essa viagem, talvez conseguisse esquecer um 
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pouco seus medos. Voltando ao começo da seção sobre sua 

tripulação, Oliver se pôs a ler, apesar do frio em sua barriga.  

O primeiro nome que encontrou foi o de Artem 

Kuznetsov, oficial de medicina. Russo naturalizado nos 

Estados Unidos, trinta e um anos de idade. Antes de ser 

recrutado para a Egeu, Artem havia trabalhado em 

diversas zonas afetadas pelos Cataclismas. Seu último 

voluntariado o levara à zona de onde a maior parte dos 

colonos de sua nave tinha sido recrutada. Oliver 

continuou virando as folhas. Isso o acalmava.  

Idowu Bimadele, oficial de comunicação; linguista 

e diplomata. Émile DeRosiers, imediata; piloto da força 

aérea francesa. Fergus Kearney, oficial de segurança; 

dono de uma companhia de segurança irlandesa; já tinha 

sido parte de uma equipe paramilitar internacional. 

Helena Campos, oficial de colonização. Uma 

dentre os poucos sobreviventes da primeira cidade 

brasileira a ser afetada – uma das primeiras cidades do 

mundo a ser afetada, em verdade. Ela seria responsável 

por todo contato com os colonos e assumiria uma 

posição temporária no comando da nova sociedade que 

formariam em Ya 647h, o planeta para o qual seguiam. 

Havia uma pequena anotação indicando que ela tinha 
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feito pressão para que uma outra pessoa fosse aceita na 

nave, mas não quem. Ele seguiu lendo os perfis. 

Makoto Shimizu, oficial de meio ambiente e 

sustentabilidade; formado nas melhores universidades 

japonesas, com um currículo impressionante. Nasrin 

Bandyophadyay, oficial de tecnologia; mais uma vez, 

uma ficha acadêmica impressionante. Finalmente, a 

última ficha: Safiya Higazy, oficial de engenharia; 

herdeira de uma grande fortuna na Terra, uma ótima 

formação, tinha se voluntariado para o posto. Oliver se 

perguntou do que ela estaria fugindo enquanto um 

suspiro escapava por seus lábios. 

Lá estava ele, aos quarenta e três anos, prestes a 

embarcar em uma viagem sem volta com pessoas 

totalmente desconhecidas.  

Todos de sua tripulação pareciam jovens demais 

para suas funções, pelo menos aos seus olhos. Inclusive 

ele. No entanto, ele sabia que as chances de 

sobrevivência a viagens espaciais diminuíam 

drasticamente a partir dos cinquenta anos e que a 

expectativa era de que eles pudessem assumir postos 

públicos quando chegassem ao seu novo lar. Seu 

contrato dizia, aliás, que eles deveriam servir a colônia 

por mais 30 anos antes de poderem se aposentar. 
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O sol se punha no mar ao longe. Oliver se 

perguntou se em alguns meses ele estaria em algum 

outro planeta vendo algum outro sol se pôr ao longe, 

atrás das ondas de algum outro mar. Quanto tempo a 

população de peixes de sua nave levaria para se 

reproduzir e se adaptar para que ele pudesse pescar 

de novo? 
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Parte 2 

 

elena Campos se dirigia a um dos transportes 

que levava a tripulação e os colonos para as 

grandes naves Egeu ancoradas na órbita 

terrestre. “Ancoradas em órbita” – será que isso estava 

certo? Ela não sabia dizer. Ela estava em um grande 

hangar, quase como um aeroporto, caminhando em 

direção a algo que parecia muito com um avião futurista.  

Cada transporte comportava apenas trinta 

pessoas por vez e subia uma altura inimaginável antes 

de apontar para o céu e acionar os propulsores que 

permitiram que quebrassem a barreira da gravidade da 

Terra. Depois de deixar sua carga, o transporte descia 

e pousava em uma das pistas vazias, preparando-se 

para uma nova viagem. 

Helena seguia por um caminho aberto, com dois 

soldados a escoltá-la. Sua nova função lhe garantia 

algum status, ela sabia, mas… Olhando as filas gigantes 

que iam até a entrada, ela se sentia um pouco culpada 

pelo tratamento especial que recebia. Os homens ao 

seu lado pareciam não perceber as pessoas abarrotadas 

em corredores estreitos delimitados por cordas. 

Parecia uma maneira ruim de começar sua nova vida. 

H 
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— Lena! Lena! 

A historiadora olhou ao redor, procurando quem 

a chamava. O barulho das aeronaves – espaçonaves? – 

partindo abafavam o som, mas ela reconheceria aquela 

voz em qualquer lugar. 

— LEEEEEEENAAAAAAAAAA! 

Na terceira fila da direita. Ela desviou seu caminho 

e os soldados a seguiram. Loki gesticulava com os braços 

esticados, equilibrando-se na ponta dos pés, tentando 

aparecer apesar de sua baixa estatura, mas foram os 

cabelos vermelhos que ajudaram Helena. Ela 

acompanhou a fila com os olhos, vendo que Loki seguia 

para a mesma nave que ela e estava quase no começo da 

fila. Ela achava que isso não contava como furar fila, 

ainda mais sendo que ela nem precisava estar nela. 

— Loki! Que bom te ver aqui! Tem lugar pra mim 

aí com você? 

Os soldados com ela trocaram olhares receosos. 

— Senhora Campos, – um deles disse – nossas 

ordens são para acompanhá-la até a nave. 

Helena riu. 

— Bom, tem bastante lugar ao lado da fila para vocês. 

Um deles riu, desviando o olhar. O outro parecia 

muito irritado, mas não falou nada, só se posicionou 
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ao lado dela e de Loki, que olhava para a cena toda 

com estranhamento. 

Depois de um abraço longo e apertado e de 

palavras carinhosas sussurradas, Helena finalmente 

afastou-se, segurando os ombros de Loki e olhando em 

seus olhos. Helena não era muito alta, mas mesmo 

assim precisava olhar para baixo para encarar Loki. Na 

verdade, apesar de terem praticamente a mesma idade, 

ela não poderia ser mais diferente de Loki.  

Helena era negra, tinha cabelos longos e 

cacheados, uma pele lisa e macia. Já a pele de Loki era 

muito pálida e cheia de pequenas sardas e seus cabelos 

ruivos eram curtos e muito lisos – quando não estavam 

cheios de algum produto para ter uma aparência 

espetada. Helena era gorda, com seios grandes e 

quadril largo e se vestia de modo a destacar sua forma; 

Loki tinha o corpo magricelo e sempre se escondia 

dentro de roupas largas. O rosto de Helena era suave, 

seu nariz largo e os olhos negros brilhavam sempre que 

ela falava; Loki tinha um rosto anguloso e magro, 

pequeno, seu nariz era pontudo e seus olhos de um 

azul-violeta claro quase sempre evitavam o contato 

com outros. 



Depois do fim 

220 

— Desculpa ter passado tanto tempo longe. Eu 

tive de passar por todo um treinamento especializado, 

foram infinitas reuniões, cursos, seminários… 

— Esquece isso, Lena. Pensa um pouco, – Loki 

disse, virando para olhar para o alto – logo a gente vai 

estar lá… fora. Tchau Terra, olá liberdade.  

Olhando em volta, Helena tinha de concordar, 

em parte pelo menos. Havia tantas pessoas diferentes 

– e jovens – naquelas filas que certamente as coisas 

seriam diferentes lá em cima. Elas tinham que ser. 

Ainda assim, ela sentia um frio na barriga. 

— Fora que, bom… você vai estar comigo, então 

tchau solidão também! – Loki disse com um sorriso 

largo e honesto. 

Helena riu. 

— Você não sabe da missa a metade, Loki. 

Apesar do olhar cheio de curiosidade, Loki não 

disse nada. A fila andava mais rápido do que Helena 

esperava. Mal um dos transportes decolava, outro já 

tomava seu lugar. Logo elas estavam sentadas lado a 

lado, com cintos de segurança cruzados dos dois 

ombros para os dois lados da cintura. 

A imensidão azul do céu logo deu espaço a uma 

imensidão muito maior – se é que isso faz algum 
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sentido – e muito mais escura, com apenas alguns 

pontinhos brancos à distância. Bem que algum planeta 

mais próximo podia estar ali para ela ver pela janela. 

Ou até mesmo o sol. Qualquer coisa familiar. 

O frio em sua barriga só aumentava conforme se 

aproximavam da grande nave. Ela se sentia nauseada e 

respirar era difícil, o ar estava tão pesado. Loki parecia se 

preocupar com algo também, mas ela não sabia com o quê. 

— Você tá bem, Lena? 

Ok, ela devia ter imaginado. 

— Uhum. Acho que sim. Eu só tenho um nozinho 

no estômago. Nada de mais.  

— Sempre que você tem só um nozinho no 

estômago, a gente acaba quase morrendo. E eu não 

gosto muito de quase morrer. 

Lena riu. 

— Eu sei, Loki. Não é nada de mais. Eu só tenho 

medo de lugares fechados, sei lá. 

Ela decidiu não mencionar o pânico que só 

aumentava ao ver a nave marcada com a letra grega 

Teta. Realmente, seu valor numérico era nove e eles 

estavam na nona Egeu, mas essa mesma letra era usada 

na Grécia antiga para marcar aqueles que eram 
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condenados à morte. Por mais irracional que fosse, 

nada podia desfazer essa conexão em sua mente.  

De longe, ela podia ver os grandes painéis 

transparentes que davam visão para o mar de estrelas. 

A Egeu parecia uma grande arca com uma parte 

inferior quase reta, pelo menos quando vista de longe. 

Segundo o briefing que recebera, a parte superior teria 

diversos deques de observação e as partes inferiores e 

centrais contariam com os mecanismos essenciais da 

nave em blocos unitários que pareciam pequenos 

prédios interligados e com áreas “externas” sob um 

falso céu azul que era projetado pelos painéis que 

fechavam uma espécie de terrário. 

Tudo era planejado para imitar a sensação de se 

estar a céu aberto. Nesse espaço, havia zoológicos com 

todos os animais que a tripulação levava consigo, assim 

como enormes tanques imitando um pequeno mar e 

alguns pequenos lagos. Plantas cresceriam em todos os 

lugares possíveis, desde o próprio solo artificial até em 

pequenos vasos em todas as estruturas. O sistema de 

purificação de ar da Egeu era baseado nessas plantas, que 

também ajudavam a combater a depressão nos colonos.  

Todos os tripulantes e passageiros da nave 

dividiam acomodações que imitavam prédios e alguns 



Protocolo Egeu 

223 

prédios comunitários tinham diferentes refeitórios e 

áreas de lazer. Os colonos não seguiam apenas como 

passageiros, também. A maior parte deles tinha 

empregos similares aos que tinham na Terra, em 

especial na manutenção dessas áreas comuns. E, assim 

como na Terra, a Egeu contaria com uma economia 

própria que girava em torno dessas funções e do 

comércio entre os colonos. Tudo isso tinha como 

objetivo já preparar a tripulação para sua chegada ao 

planeta que o manual chamava apenas de Ya 647h. 

Pensar nessas coisas ajudavam Helena a se 

acalmar. Ela se lembrava da sua fuga desenfreada junto 

a Loki e alguns poucos sobreviventes de sua cidade 

natal; a sensação era a mesma: enquanto ela se 

concentrasse nas coisas que tinha para fazer, na forma 

como o grupo se organizava e no próximo passo, tudo 

ficava bem. Ainda assim, quando o transporte atracou 

na Egeu com um solavanco, Lena soltou um pequeno 

gemido de desconforto. 

 

 

Juliano esperava ao lado do transporte. Já era a 

décima quinta vez que as portas se abririam. Quando 

ficara sabendo que Lena também estaria naquela nave 
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e que chegaria naquele dia, ele se ofereceu para recebê-

la. Eles haviam escapado por pouco do caos que 

Campinas se tornara durante o Cataclisma, mas assim 

que estavam livres, o exército o chamou de volta e o 

enviou para outras zonas de perigo. Ele quase podia 

dizer que tinha se tornado um especialista em 

Cataclismas, mas se sentia mais como uma vida 

dispensável para os altos escalões.  

Ele conseguia apenas trocar alguns e-mails ou 

mensagens de texto com os demais sobreviventes do seu 

grupo inicial, mas como ele desejava poder ter ficado! O 

pouco tempo que tinha livre para passar perto de todo 

mundo era tão pouco e… bom… e tinha também… 

— Olha só quem tá aqui. 

A voz de Helena o acordou de seu devaneio. Ele 

nem ouvira as portas do transporte abrirem. 

— Nãããããããão… JU! 

Ele ofereceu um pequeno sorriso para Loki e 

Helena, depois seus olhos passaram pelos dois homens 

de sua escolta e ele voltou a ficar sério. Loki quase deu 

um passo em direção a Juliano, como se quisesse 

abraçá-lo, mas parou ao ver sua expressão. 

— Lena. Loki. Que bom ver vocês. 

— Que bom te ver aqui, Juliano. 
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Loki espremia os olhos, como se desconfiasse de 

alguma coisa.  

— Hmmmmmmmmmm… e você nem pensou 

em contar pra gente que ia pro espaço, Ju? Que você 

não ia voltar dessa vez? Que a gente nunca mais ia se 

ver? Que você e a Lena não teriam bebezinhos lindos 

pra eu mimar? 

— Juliano. Me chama de Juliano. E eu já sabia que 

vocês também vinham pra essa nave. E eu e Helena não 

somos um casal, Loki, você sabe muito bem disso. 

Helena parecia desconcertada, respirando fundo 

de tanto em tanto, mas assim que eles passaram pela 

comporta pressurizada e entraram no terrário, ela 

pareceu relaxar. Juliano entendia bem essa sensação. 

Ele também tinha se surpreendido com essa grande 

área aberta onde era possível ter a impressão de estar 

de volta à Terra.  

Além do terrário, havia também alguns deques 

de observação com restaurantes chiques e alamedas 

com pequenas lojas que só os oficiais de mais alto 

escalão podiam pagar. Elas normalmente ficavam nas 

extremidades da Egeu e usavam truques de reflexão 

para esconder o céu estrelado durante o “dia” e mostrá-

lo durante a “noite”. Havia, também, um filtro para 
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esconder algumas das estrelas, imitando um céu mais 

poluído, que tinha sido instalado após muitos dos 

voluntários terem sofrido ataques de pânico ao verem 

o infinito universo ao seu redor. 

— Imagino que vocês queiram ver onde vão 

ficar? – ele perguntou.  

— Muito. Ju…liano – Loki tinha um sorriso 

arteiro no rosto. 

Juliano não se conteve e acabou sorrindo 

também. Os outros soldados já tinham ficado para trás 

e ele se sentia mais confortável. 

— Besta.  

Ele disse, enlaçando o pescoço de Loki com seu 

braço em um quase abraço. Loki não gostava que lhe 

tocassem muito, mas Juliano achava que já tinha 

ganhado o direito de tomar um pouco mais de 

liberdade. Helena riu e falou: 

— Bom, eu acho que vou morar meio longe de 

vocês. Mas me disseram durante o treinamento que há 

alguns veículos elétricos que podemos usar para 

deslocamento pessoal. Não são muitos, mas há alguns 

reservados para o Conselho. 

— Helena é chique, né? – Loki disse, livrando-se 

do abraço de Juliano e rindo. – Muito diferente de nós, 
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reles mortais. Espero que você guarde um pouco de 

caviar pra mim. 

— Não tem caviar na nave, Loki – ela respondeu. 

— Tem peixes, não tem? 

— Bom, sim, mas– 

— E caviar é ova de…? 

— Peixe, mas– 

— Então tem caviar. 

— Loki, os peixes estão aqui para procriação. A 

comida é igual para todo mundo. Bom, exceto quem 

comer nos restaurantes dos observatórios, mas… enfim. 

Nada de caviar. 

Juliano só acompanhava a conversa com um 

sorriso besta no rosto. Loki ria alto e segurava a barriga 

como se doesse. Como ele tinha sentido falta disso 

tudo! Mesmo que a maior parte do tempo que tivesse 

passado com Helena e Loki tivesse sido naquele 

inferno que se tornara sua cidade natal, essas pequenas 

interações sempre o alegraram. 

— Vem, Loki, vamos deixar a Senhora Campos 

em seus aposentos, aí te trago de volta até o seu 

apartamento. Serei seu vizinho. 

Loki riu ainda mais alto, apoiando-se em Helena, que 

parecia contrariada a princípio, mas acabou rindo junto. 
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Os três caminhavam em direção ao alojamento 

de Helena quando foram abordados por uma mulher 

com postura impecável e cabelos longos e negros sem 

um único fio fora do lugar. Sua beleza era um pouco 

intimidadora e Juliano se pegou corrigindo sua própria 

postura. Não que ela estivesse lhe dirigindo a atenção. 

— Você deve ser Helena Campos, não? Muito 

prazer, eu sou Safiya Higazy, oficial de engenharia. 

Fico muito feliz de te ter conosco na Egeu Nove. 

— Prazer, Senhora Higazy.  

A engenheira abriu um sorriso mais largo. 

— Apenas Safiya, por favor. E quem são seus amigos? 

Juliano se sentiu ainda mais desconcertado do 

que estava quando aqueles olhos verdes-escuros 

fingiam ver apenas Helena. 

— Loki faz parte dos colonos da nave e, se der tudo 

certo, vai começar a trabalhar para mim como assistente. 

– isso pareceu surpreender a pequena criatura ruiva. – 

Juliano está nos mostrando o caminho para meu quarto. 

Por coincidência, nós três já nos conhecíamos. 

— Entendo. É sempre bom ter amigos por perto 

antes de começar uma viagem como a nossa. 

Os olhos de Safiya se desviaram para Loki e 

Juliano se percebeu invisível novamente.  
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— Loki é seu nome, então? Muito prazer, Loki. 

Vocês devem ter muitas histórias para contar, não? Eu 

adoraria ouvir mais sobre tudo o que vocês passaram 

juntos em sua cidade natal. 

Juliano trocou um olhar rápido com Helena. Ela 

estava tão preocupada quanto ele. Era hora de 

interromper aquela conversa. 

— Senhora Campos, seu alojamento fica logo no 

próximo corredor à esquerda, porta C-sete. Com sua 

licença, preciso ir agora. Loki, essa é uma área reservada, 

então venha comigo e lhe mostro seus alojamentos. 

— Obrigada, Juliano. Eu encontro o caminho. 

Safiya pareceu despertar de sua conversa com 

Loki, que contava animadamente sobre as aventuras 

do trio quando ainda se encontravam no Brasil.  

— Por favor, deixe que lhe mostro o caminho. 

Venha, venha! 

Juliano segurou um suspiro de alívio enquanto 

Helena sorria e aceitava a ajuda da engenheira. Ele e 

Loki seguiram de volta pelo corredor mais largo que os 

demais da nave em direção ao elevador. O trajeto 

através da área “externa” do terrário era curto, mas 

demorou demais para Juliano. Ele só queria ter menos 
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olhos sobre si, talvez um tempinho para conversar a 

sós com Loki. 
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Parte 3 

 

liver encarava a imensidão do espaço através 

da tela principal da cabine de comando, que 

era alimentada por diversas pequenas 

câmeras no exterior da nave, algo baseado nas 

tecnologias usadas em aviões stealth, mas com a função 

invertida. Ele já havia se acostumado com a ideia de 

estar em uma atmosfera artificial, mas ainda assim 

aquela vista lhe dava calafrios. Era como se uma rede 

de segurança que ele nem ao menos sabia que existia 

tivesse sido apontada apenas para ser retirada.  

Antes que seus pensamentos escapassem ao seu 

controle e ele tivesse outra crise de ansiedade – como 

vinha acontecendo desde o primeiro momento em que 

pisara na Egeu –, ele decidiu se voltar para um assunto 

que estava na sua lista de coisas a fazer há bastante 

tempo já. Ele se virou para encarar sua imediata. 

— DeRosiers, há algo que preciso resolver em 

meu escritório. Você tem o controle da ponte. 

Ele pretendia pedir a ela que enviasse uma 

mensagem ao senhor Kearney, o oficial de segurança, 

pedindo um relatório detalhado de seu pessoal, mas 

mudou de ideia rapidamente ao se lembrar da conversa 

O 
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nada agradável que tiveram depois do último pedido 

desse tipo que tinha feito a ela. “Sim, senhor,” ela tinha 

dito na hora. No entanto, quando estavam sozinhos, a 

conversa havia sido outra. “Eu não sou sua secretária, 

capitão”, ela dissera em um tom de voz incisivo, porém 

respeitoso. “Fui escolhida para essa missão por todas as 

minhas qualificações enquanto piloto e soldado. Se me 

deixar exercer essas funções, garanto que serei muito 

mais útil à Egeu. Se quiser, senhor, posso encontrar um 

assistente civil para essas tarefas”. 

Se ele ainda estivesse na marinha, com certeza 

teria ralhado com ela. Mas desde que embarcara nessa 

viagem sem volta, desde a primeira vez que fora 

obrigado a encarar a insignificância de sua existência… 

bem, essa viagem estava afetando todos em sua nave. 

Nenhum deles era o mesmo que pisara nos transportes 

três semanas antes. Talvez o mais correto fosse dizer 

quinhentas e vinte e sete horas antes, mas como o 

padrão da nave era simular ciclos de dias de vinte e 

quatro horas, com nascer e pôr do sol, todos da nave 

acabaram adotando a contagem de tempo da Terra, 

provavelmente em um esforço para manter algum 

resquício de normalidade em suas vidas. 
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Ele não discordava desses pequenos hábitos. No 

fundo, todos estavam tentando manter sua sanidade. 

— Sim, senhor. 

Assim que a piloto aceitou a ordem, ele se retirou 

para os corredores laterais que levavam aos aposentos 

pessoais da tripulação de comando e às pequenas salas 

de reunião. Ele tinha convertido uma delas em um 

escritório pessoal, de onde resolvia a maior parte das 

questões de gerenciamento da nave. As salas não eram 

tão apertadas quanto algumas outras e também 

contavam com uma mesa grande e alguns 

compartimentos para guardar documentos 

importantes. Além disso, havia um terminal 

diretamente em frente ao assento do meio próximo à 

parede, onde normalmente se sentaria quem estivesse 

conduzindo a reunião. Esse terminal lhe dava acesso a 

tudo que ele precisava na rede da nave e facilitava seu 

trabalho. A tela às suas costas era bem menor do que na 

ponte de comando e ele podia inserir um simples 

comando para que a visão do exterior fosse substituída 

por um quadro em movimento. 

Ele se sentou no terminal e entrou com seu usuário 

e sua senha. Logo já tinha enviado um pedido formal ao 

setor de segurança e os relatórios de pessoal deveriam 
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estar em sua caixa de entrada em breve. Ele abriu a pasta 

de requisições e havia uma lista enorme de pedidos 

esperando sua aprovação ou rejeição, todos codificados 

por setor e nível de importância. Por onde começar? 

O Setor de Comunicação queria criar escolas de 

idiomas para facilitar a conversa entre os colonos e 

precisavam de espaço nas salas da nave. Ele teria de 

descobrir quem entre os colonos era o responsável pela 

educação dos mais jovens e colocá-lo em contato com 

quem havia escrito a requisição. 

O ciclo de comida parecia estar seguindo bem, 

mas alguns dos animais não haviam se adaptado à 

viagem espacial e um comitê de cientistas do setor de 

biomas havia preenchido uma requisição para que seus 

corpos fossem aproveitados na alimentação dos 

colonos. Era uma decisão lógica, então ele deu sua 

aprovação, mas o sistema ainda acusava “requisição 

pendente”. Ele franziu o cenho e selecionou a opção 

para ver a requisição expandida. 

  

Requisição pendente. Aguardando confirmação da 

Oficial dos Colonos. 
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Oliver suspirou. Tudo naquela nave parecia ter 

camadas e mais camadas de burocracia. Ele olhou o 

relatório detalhado e percebeu que o pedido já havia sido 

visualizado pela Oficial Campos, mas não respondido. 

Afinal de contas, o que ela estava esperando? 

Era uma decisão tão simples, tão lógica, tão óbvia. 

Se aquela carne ficasse abandonada por muito tempo, 

talvez não pudesse ser aproveitada senão como adubo. 

Se havia uma coisa que Oliver odiava era desperdício 

– tanto em alto mar como no espaço sideral, tudo devia 

ser aproveitado. 

Irritado, ele buscou pelo número do 

comunicador pessoal de Helena Campos no serviço de 

mensagens e ficou parado olhando a pequena barrinha 

vertical piscar enquanto ele tentava decidir o que 

escrever. Ele sabia que precisaria conversar com ela 

sobre outro assunto muito em breve e talvez essa fosse 

a oportunidade perfeita.  

 

Gostaria de saber sua opinião sobre o projeto de 

reaproveitamento do setor de biomas. Podemos 

conversar pessoalmente? 
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Pronto. Isso deveria resolver. Ele encarou a tela 

por mais uns momentos, esperando a resposta 

imediata. Dois minutos se passaram e ele decidiu voltar 

sua atenção a alguma outra questão de sua lista. 

Mais uma requisição do departamento de 

biomas, mas dessa vez assinada pelo próprio oficial de 

biomas, Makoto Shimizu. Ele queria triplicar a 

quantidade de plantas produtoras de oxigênio ao 

mesmo tempo em que expandiria sua distribuição na 

nave, melhorando as chances de sobrevivência caso 

algum setor fosse afetado. Mas, para isso, precisava 

garantir que as luzes do resto da nave realmente 

conseguiriam oferecer o que as plantas precisavam 

para se reproduzir fora do setor de Terrário, como era 

conhecida a área de convivência civil. Shimizu queria 

uma sala de pouca circulação para testar a adaptação 

dos vegetais. Oliver olhou em volta, pensou um pouco 

e respondeu a Shimizu que poderia testar em seu 

escritório, se quisesse. Um pouco de verde o ajudaria a 

esquecer o vazio do outro lado da parede. 

O que mais? Pedidos de dispensa de 

equipamentos por pessoas sem permissão de uso. 

Pedidos de julgamentos em casos em que a justiça dos 

colonos parecia não ter dado resultados favoráveis. Ele 
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não se envolveria nisso nem que houvesse um 

assassinato na nave. Ele bem sabia como as coisas 

saíam do controle quando militares tentavam se 

envolver em questões civis. Talvez ele pudesse entrar 

em contato com o oficial de segurança e pedir ajuda? 

 

PING. 

 

A janela do comunicador piscava em sua tela, 

minimizada à direita. Ele logo a selecionou. A Oficial 

Campos finalmente respondera. 

 

Quando? 

 

Oliver pensou um pouco. Ele tinha muito a 

conversar com ela e queria resolver isso o quanto antes. 

 

Assim que possível. 

 

Ela começou a digitar algo, depois parou. Mais 

uma vez, as reticências que indicavam atividade do 

outro lado apareceram, depois sumiram. Quando ele já 

estava perdendo a paciência, a oficial Campos 

finalmente respondeu: 
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Estou a caminho. 

 

Não demorou muito para que chegasse. Ela bateu 

e, sem esperar sua permissão, entrou, andando até a 

mesa e sentando-se de frente para ele. 

— Senhora Campos, por favor, sente-se. 

Sua expressão dizia que ela não havia captado a ironia. 

— Recebi um pedido do setor de biomas para 

reaproveitamento dos animais mortos na alimentação, 

mas vejo que você o visualizou há… cinco horas e não 

respondeu ainda. Gostaria de resolver isso antes que 

essa carne toda fosse desperdiçada. 

— É uma questão complexa, capitão. Estou– 

— Complexa? É uma questão muito clara. Temos 

comida. Temos bocas para alimentar. É matemática simples. 

Ela não parecia nada feliz em ser interrompida. 

— E onde em sua conta entra a possibilidade de 

descontentamento e divisas sociais baseadas em oferta 

e procura de carnes raras? Ou mesmo as pequenas 

corrupções que podem levar a mortes ‘inesperadas’ de 

outros animais para que os restaurantes de luxo dos 

deques de observação possam oferecer alguma iguaria 

que os oficiais mais bem remunerados possam querer? 
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Ele tentou abrir a boca para falar, mas a Oficial 

não lhe deu espaço. 

— Imagino que para alguém tão ocupado quanto 

você, uma situação dessas deva ser resolvida assim – e 

estalou os dedos – para que todos possamos voltar para 

a rotina, mas questões complexas exigem análises 

complexas. Tenho certeza de que o capitão não 

imaginaria que visualizei um pedido como esse e 

decidi ignorá-lo para tratar de outras coisas menos 

importantes. Não, de forma alguma. O senhor com 

certeza sabe que estive investigando os possíveis 

desdobramentos e conversando com responsáveis das 

diversas áreas para chegar a um parecer apropriado.  

A forma como ela dizia “senhor” parecia conter a 

dose mínima de respeito para garantir que não seria 

desacato – assim como a dose máxima de escárnio. 

— Senhora Campos, eu não quis ofendê-la. 

Como capitão, é minha função manter a minha nave 

funcionando. Se vejo que algo precisa ser resolvido, ou 

mesmo investigado – Helena Campos pareceu 

estremecer um pouco ao ouvir essa palavra –, é minha 

função intervir. 

Talvez fosse hora de entrar no assunto que mais 

lhe incomodava. 
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— Aliás, Senhora Campos– 

— Oficial Campos. 

— Perdão? 

— Se vamos tratar de assuntos oficiais, não estou aqui 

como senhora Campos, estou aqui como oficial Campos, 

membro do comitê executivo. E, por falar no comitê, 

acredito que estejamos falando de nossa nave, capitão.  

Boa jogada. Em verdade, sua autoridade ainda se 

subordinava a um comitê formado por todos os oficiais 

dos sete departamentos da Egeu, por sua imediata, Émile 

DeRosiers e por ele mesmo. Em teoria, o comitê só se 

reuniria em casos especiais, estando todas as decisões do 

dia a dia em suas mãos, mas… Helena Campos acabara de 

lembrá-lo que ela também tinha o poder de convocar o 

comitê. Talvez ele também pudesse usar disso para 

conseguir as informações que queria. 

— Oficial Campos, recebi denúncias de rumores 

que correm pela Egeu e preciso decidir se devo levá-los 

ao comitê. Considerando que se referem a alguém 

dentro de seu setor, achei que seria de bom tom trazer 

a informação até você antes de intervir. 

— Rumores, capitão? 

Era difícil dizer se ela estava assustada ou irritada. 

Bom, talvez fosse uma mistura dos dois. 
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— Sim. Há rumores de que uma pessoa foi 

adicionada ao grupo de colonos depois da lista já estar 

fechada há pelo menos dois meses. 

Ahá! Ela definitivamente estremecera, engolira 

em seco. Oliver deixou o silêncio se prolongar.  

— Imagino que em algum momento você 

pretenda me dizer quem, capitão. 

Desapontado, ele tentou impedir seus lábios de 

se contorcerem. 

— Uma pessoa sem sobrenome. Loki. 

Não era a reação que ele esperava. Ela franziu o 

cenho e tombou a cabeça para o lado. 

— Isso não é possível, capitão. 

— E por que não? 

— Porque recebemos nossas cartas de recrutamento 

ao mesmo tempo e em minha primeira reunião de 

treinamento a lista de colonos ainda estava em aberto. 

— Mas a lista original que recebi realmente não 

tem o nome dele– er, dela? Aliás, sua ficha médica 

também não diz seu sexo e, bem, devo confessar que 

não consigo decidir por sua foto. 

— Dile. 

— Perdão? 

— Dile. Loki se sente confortável com o pronome ile. 
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— Eu não faço ideia do que você está falando, 

senh– Oficial Campos. 

— Loki é uma pessoa não binária. Ile não é 

homem ou mulher. Por isso, prefere que usemos o 

pronome ile. 

— Ok, mas o que el– ile é? De verdade? 

— Ile é não-binárie, capitão. 

Ela soava exasperada, como se ele não estivesse 

entendendo algo óbvio. E, infelizmente, ele realmente 

não estava entendendo nada. 

— Mas suas… partes íntimas? 

— Perdão, capitão? 

— Me desculpe, o que eu quero dizer é que… ile 

tem um sexo biológico. Isso define como o… a… como 

chamamos Loki. 

— Ah, sim… e isso também define suas cores 

favoritas, quais atividades ile irá realmente apreciar, 

que tipos de filmes vai assistir, que roupas vai usar, 

quais cortes de cabelo lhe são permitidos. Não seja 

inocente, capitão! 

Oliver espremeu os olhos. A oficial Campos 

parecia realmente irritada, mas ainda havia uma cadeia 

de comando em sua nave. Ele deveria… respirando 

fundo, ele se lembrou que deveria entender que não era 
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sua nave. Ela era membro do comitê executivo assim 

como ele, não sua subordinada. Ela era civil, ele militar. 

— Me desculpe. 

Era difícil dizer quem tinha falado primeiro. 

Depois de um curto momento de silêncio, a oficial 

Campos deu uma risada curta e Oliver ergueu as mãos 

admitindo derrota. Ele decidiu que devia abrir o jogo 

com ela. 

— Oficial Campos, acho que é hora de ser 

totalmente honesto com você. Quando recebi o 

relatório dos Oficiais da Egeu, havia uma anotação em 

sua ficha. Há rumores de que você usou sua autoridade 

para trazer alguém para a nave e isso tem me 

incomodado desde o primeiro dia. Por isso, assumi 

automaticamente que você era a responsável por 

trazer Loki para a nossa nave. 

— Capitão– 

— Por favor, me chame de Oliver. Afinal, somos 

ambos membros do comitê. 

— Certo. Oliver, como eu lhe disse, fui recrutada 

ao mesmo tempo que Loki. Para ser sincera, só aceitei 

essa posição por saber que ile estaria aqui. Desde que 

escapamos da morte juntes, não consigo me imaginar 

longe dile. Não me sinto segura longe dile. Loki é… 
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especial para mim. Me sinto ora como uma irmã mais 

velha que precisa ter certeza de que ile está bem e ora 

como uma irmã mais nova que não sobreviveria sem 

ile para cuidar de mim. Nós perdemos nossas famílias 

no Cataclisma, perdemos todo mundo que 

conhecíamos. Sem Loki… bem, sem Loki eu não tenho 

praticamente ninguém. 

Oliver sabia bem o que era isso. Ele se lembrou 

da foto que sempre carregava em seu bolso, já toda 

amassada e desbotada. Ele tinha uma cópia digital, mas 

olhar para uma tela parecia a forma errada de se sentir 

saudades de alguém. Talvez ele fosse antiquado, mas 

simplesmente não era a mesma coisa. 

— Entendo. Me desculpe por presumir. 

— Acontece com todos nós. 

Ele franziu novamente o cenho, olhando para o 

lado. O nome de Loki só aparecera na lista bem depois 

e, em teoria, as listas estavam fechadas já há muito 

tempo. Então… 

— Mas quem recrutou Loki? 

— Isso eu não sei dizer, Oliver. Talvez se eu lhe 

disser que está procurando uma conspiração que não 

existe, não acredite em mim. Afinal, sou muito 

próxima a Loki e teria motivos para mentir aos seus 



Protocolo Egeu 

245 

olhos. Mas, para ser sincera, preciso admitir que estava 

um pouco na defensiva, sim. Em meu país, temos um 

histórico bem ruim com o fantasma do militarismo 

assombrando a sociedade civil e eu esperava ter de 

brigar com unhas e dentes para manter nossa colônia 

uma sociedade civil. Fico feliz em saber que não é com 

esse tipo de pessoa que estou lidando. De minha parte, 

só posso retribuir a boa surpresa sendo também 

honesta e aberta. Bem, eu não tenho nenhuma ligação 

com o recrutamento de Loki para a Egeu Nove, mas há 

algo que é melhor você saber sobre ile… 

Ela parou por um momento e respirou fundo. 

Oliver se inclinou para frente em sua cadeira, seus 

pensamentos já abandonando toda essa história de ‘ile’ 

isso, ‘dile’ aquilo. Ele queria muito que a oficial 

Campos lhe explicasse melhor essa coisa toda, mas, 

pelo jeito, havia algo mais importante no momento. 

— Sim? 

 

 

Safiya espreguiçou seu corpo esguio, virando-se 

na cama e descansando a cabeça no peito de Artem. 

Ambos estavam suados, cansados – e felizes. Com um 
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dedo fino, ela traçava as cicatrizes no corpo dele. Sua 

vida realmente não deveria ter sido fácil. 

— Artem… 

— Hm? 

— Doeu muito quando…? 

— Niet. 

Os dois permaneceram em silêncio durante 

algum tempo. Safiya jamais imaginara que sua viagem 

na Egeu lhe traria momentos de paz como esse. 

— Eu fico muito feliz que tenhamos nos encontrado. 

Artem riu com sua voz rouca. 

— Você é sempre tão honesta nessas horas. Quem 

te vê andando pelos corredores totalmente em controle 

não sabe quem você pode ser quando baixa a guarda. 

— Oras, como se você fosse muito aberto 

com estranhos. 

Ambos riram. 

— Para ser sincera, essa é uma das coisas que 

gosto em você. Sinto que posso confiar realmente em 

você, que meus segredos estarão seguros. 

— Digo o mesmo. 

Safiya suspirou. Seu plano para a Egeu estava 

caminhando bem e ter encontrado Artem tinha sido 

uma ótima surpresa. Ele sabia o que estava por vir e 
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não ia ficar no caminho dela. Na verdade, ele até tinha 

se oferecido para ajudar. Segundo dizia, ninguém 

melhor do que ele naquela nave para conseguir se 

aproximar de Loki. 

— Quanto tempo temos? – ele perguntou. 

— Hm… alguns minutos. Artem… 

Ela interrompeu o que ia dizer e sentou-se na 

cama, puxando os longos cabelos e jogando-os para 

trás por cima dos ombros. Artem colocou os braços 

atrás da cabeça e a olhou com curiosidade. 

— Eu sei que prometi que teríamos esses 

momentos só para nós, mas precisamos conversar 

sobre o que virá. Logo precisarei colocar meus planos 

em ação e… bem, precisarei de sua ajuda tanto dentro 

quanto fora do comitê. 

Artem riu. 

— Não se preocupe, Safiya. Eu andei sondando 

alguns outros membros e acho que não teremos 

problemas. Bem, talvez a oficial de colonização seja 

uma exceção. Ela é muito próxima de Loki. Mas acho 

que, dadas as circunstâncias, ela não será um problema. 

Caso contrário… – e deu de ombros. 

— Espero que sim. – Ela olhou novamente para o 

relógio em seu comunicador pessoal. – Artem, pelos 
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meus cálculos, nosso tempo está realmente acabando. 

Precisamos nos vestir e agir antes que seja tarde demais. 

O médico observou sua amante se levantar e 

começar a se vestir. Se havia uma coisa que ele gostaria 

de ter deixado totalmente na Terra era seu passado 

conturbado, mas, pelo jeito, isso seguiria com ele 

aonde quer que fosse. 
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Parte 4 

 

altavam algumas horas para a próxima 

reunião do comitê e Helena se encontrava na 

porta da ponte de comando, esperando o 

capitão poder lhe dar atenção. Havia poucas pessoas na 

sala e ela olhou em volta enquanto se perguntava se era 

sempre assim. Contando as cadeiras, ela chegou à 

conclusão de que a nave realmente precisava de 

poucos tripulantes. Além de Oliver e de Émile 

DeRosiers, sua imediata, havia um jovem que havia 

sido apresentado durante a última reunião como o 

assistente pessoal do capitão, Heike Stauss.  

— Oficial Campos. Obrigado por ter vindo. Eu 

queria conversar com você sobre alguns dos tópicos 

que abordaremos com o comitê. Acredito que seria 

bom você ter acesso prévio aos tópicos relacionados 

aos colonos. 

Realmente, ele tinha mudado. Recentemente, 

Oliver demonstrava estar muito aberto ao diálogo e 

não poucas vezes lhe pedia conselhos sobre questões 

relacionadas aos civis, mesmo aqueles que não eram 

parte do grupo dos colonos. Ela ficava feliz com isso. 

— Claro, capitão. O que quer discutir? 

F 
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Oliver se virou para pegar um tablet que deixara 

sobre a poltrona de comando e Helena aproveitou para 

lançar uma piscadela a Émile. Nas últimas semanas, 

elas tinham ficado muito próximas devido às suas 

constantes visitas à ponte de comando – e às noites 

bebendo vinho e fofocando como adolescentes sobre a 

nave e seus tripulantes. Até mesmo Loki já começava a 

se abrir um pouco para ela. Duas noites atrás, iles três 

passaram boas horas “investigando” a possibilidade de 

Heike e Fergus Kearney, o oficial de segurança, 

estarem em um relacionamento. 

Helena piscou e começava a direcionar seu olhar 

novamente para o capitão quando o tempo pareceu se 

dilatar, um momento durando muito mais do que 

devia. Primeiro, ela sentiu-se puxar para cima, 

percebendo logo depois que a gravidade da nave tinha 

sido desligada. As luzes principais também falharam por 

um segundo e ela sentiu um grande desespero ao se ver 

em uma caixa escura no meio do vazio do espaço. 

Então, as luzes vermelhas de emergência se 

acenderam e os sistemas apitaram com alarmes 

estridentes. Os monitores se religaram e ela viu que 

eles ainda reproduziam as mesmas telas de antes. Seus 
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olhos finalmente recaíram sobre Oliver, que parecia 

tão desesperado quanto ela.  

Ele tocou o botão de seu comunicador e gritou 

um comando para que a gravidade fosse reestabelecida 

logo. Ela podia imaginar o motivo: com a altura do 

compartimento principal, desenvolvido justamente 

para emular um ambiente a céu aberto, qualquer 

pessoa, animal ou coisa que flutuasse muito alto não 

sobreviveria à queda. 

Seus pensamentos foram interrompidos pela 

pressão imediata e pela sensação de bater no chão com 

força, o seu tornozelo girando de uma forma 

inesperada. Com certeza mancaria por um bom tempo. 

— O QUE ACONTECEU?! – Oliver gritava 

no comunicador. 

Um dos engenheiros, identificado pelo logo do 

departamento em sua camisa, apareceu no canto da 

tela principal da ponte de comando. Atrás dele, 

diversos outros corriam de um lado para o outro, 

apagando focos de incêndio, tentando religar algum 

maquinário aqui, desligar outro ali. 

— Capitão! Nosso motor principal falhou! Estamos 

trabalhando apenas com a energia reserva! 
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— Quanto tempo temos até uma falha mais grave 

dos sistemas? 

— Se mantivermos tudo ligado, menos de uma 

hora. Senhor, precisamos desligar os propulsores, 

manter apenas os sistemas vitais da nave, como a 

gravidade e a distribuição de oxigênio. 

— Perm– Helena imaginava que Oliver estava 

pronto a dar permissão, mas mudara de ideia. – Onde 

está a oficial Higazy? 

— Não sabemos, senhor. Ela passou por nós 

alguns minutos atrás, mas disse que tinha algo 

importante para resolver em outro setor. 

O silêncio se estendeu por um tempo. 

— Capitão? 

— Se desligarmos os propulsores, devemos esperar 

um segundo impacto? 

— Não, capitão. Não há resistência, então a nave 

deve seguir seu trajeto normalmente, mas o 

planejamento da viagem será comprometido. Se 

sairmos de nosso cronograma de saltos, corremos o 

risco de não chegar ao nosso destino dentro do prazo 

esperado ou de termos de corrigir nossa trajetória para 

evitarmos obstáculos dos quais originalmente não 

precisaríamos desviar. 
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— Melhor isso do que ficarmos sem energia para 

distribuir ar renovado, eu diria – Émile opinou. 

Helena só podia concordar.  

— Muito bem, – o capitão finalmente disse – 

permissão concedida. Assim que conseguirem entrar 

em contato com a Oficial Higazy, digam-na para que 

me encontre na ponte. 

— Sim, senhor. 

A imagem no canto da tela desapareceu, 

deixando-os novamente no escuro avermelhado e 

voltou a apresentar a escuridão do universo. 

— Oliver, eu preciso checar como estão os 

colonos e os serviços de emergência. Posso usar um de 

seus terminais? 

— Claro, claro – e gesticulou para um 

computador no canto antes de se voltar para seu 

assistente. – Senhor Stauss, ative o sistema de 

comunicação interespacial. Preciso que contate o 

controle da missão imediatamente. 

— Sim, senhor. 

Helena checava relatórios de danos e procurava 

maneiras de realocar recursos para ajudar os locais 

mais atingidos. Com o canto do olho, pôde ver uma 

grande janela preencher a parte central da grande tela 
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depois de alguns minutos. Um oficial militar de alto 

escalão, a considerar as tantas medalhas penduradas 

em sua lapela, dirigiu-se a Oliver. 

— Capitão Jackson.  

— General. Estamos enfrentando uma falha grave 

no motor principal. Não temos a localização da oficial 

Higazy e há chances de ela ter se ferido ou de estar 

inconsciente. Precisamos da ajuda dos demais 

engenheiros responsáveis pelas Egeu. Nossos cientistas 

precisam de direcionamento para os consertos. 

Helena achara, a princípio, que era só impressão, 

mas agora tinha certeza. O general estava 

extremamente desconfortável. 

— Capitão, nós… Como vocês devem imaginar, 

não há muito o que possamos fazer considerando a 

distância entre nós.  

O general parou por um momento, desviando o 

olhar para baixo. Suas sobrancelhas grisalhas se 

aproximaram e sua expressão passou de algo 

meticulosamente controlado para um ar de desaprovação 

e irritação. Ele lambeu os lábios antes de prosseguir. 

— Egeu Nove, eu gostaria pessoalmente de pedir 

perdão pela posição em que se encontram. 

Recentemente, recebi um relatório que gostaria de 
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dividir com vocês – diabos, eu gostaria de dividi-lo 

com todos que quisessem lê-lo, mas não posso. Ordens 

superiores. Tudo o que posso dizer é: sinto muito. 

Ele tomou ar, como se fosse continuar, mas a 

transmissão foi cortada abruptamente. Helena 

encarava a tela principal sem acreditar no que tinha 

ouvido, seu próprio terminal esquecido à sua frente. 

Tudo isso só lhe deixava com um nó no estômago e 

uma certeza no seu âmago: o que tinha acontecido não 

fora acidental – ou, ao menos, não fora inesperado.  

Momentos se passaram sem que ninguém se 

movesse na ponte de comando. Finalmente, Émile 

quebrou o silêncio: 

— Capitão… precisamos dizer algo para a 

tripulação, para os colonos… 

Oliver respirou fundo, e Helena percebeu que 

ele tremia. 

— Sim. Sim, você tem razão. Me dê um momento 

para… para… 

Para o quê? Não havia nada a ser feito. Logo 

Helena se viu puxada para uma discussão que realmente 

não queria ter: como informar a todos na nave que eles 

provavelmente morreriam na imensidão do espaço? 

Ela, Oliver e Émile debatiam freneticamente formas de 
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lidar com a situação e tentar salvar tantas pessoas quanto 

pudessem, de tentar garantir que a Egeu Nove chegaria 

ao seu destino. Eles precisavam convocar uma reunião 

do comitê urgentemente. 

Um dos técnicos os interrompeu de maneira 

quase frenética: 

— Capitão! Capitão! 

Quando as atenções se voltaram para ele, o rapaz 

pareceu perceber o que tinha feito e enrubesceu, mas 

continuou falando no mesmo tom de animação: 

— Os sistemas da nave estão voltando! Temos 

energia para todos os sistemas. Estamos salvos, capitão! 

Os três trocaram um olhar de descrença. 

— DeRosiers, reúna o comitê, por favor. Peça um 

relatório completo de todas as áreas da nave.  

— Sim, capitão. 

Helena finalmente se lembrou do computador 

que esperava seus comandos e voltou ao trabalho. Ela 

precisava descobrir onde estavam Loki e Juliano, mas 

também tinha de garantir que estava fazendo todo o 

possível pelos colonos. 
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Loki tentava de todas as formas que podia 

estancar o sangramento da cabeça de Juliano. Quando 

a gravidade tinha voltado, ele tinha batido sua cabeça e 

agora estava desacordado. Loki precisava fazer algo, 

mas não sabia por onde começar. Com a garganta 

fechando de desespero, ile tentou gritar por ajuda. 

Conseguiu, finalmente, registrar um pedido de ajuda 

urgente usando os comandos de voz do computador 

que controlava seu pequeno apartamento.  

Uma eternidade pareceu se passar até que 

finalmente ouviu batidas em sua porta. Ile se levantou 

correndo, vestindo apressadamente sua camiseta. Com 

os olhos arregalados, Loki viu o oficial de Medicina da 

nave encarando-o. O russo era alto e tinha uma 

expressão muito séria no rosto. Ao seu lado estava a 

mulher que os recepcionara no seu primeiro dia na 

Egeu, Safiya, com uma maleta metálica na mão. Sem 

demoras, ela começou a falar com aquele tom de 

confiança de sempre. 

— Precisamos da sua ajuda. Acredito que só com 

suas habilidades poderemos colocar a nave para 

funcionar de novo. 

— E-eu? Mas eu não entendo nada dessas coisas. 
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— Não é por questões técnicas que te procuramos, 

Loki. É porque sabemos o que você pode fazer. 

Loki olhou por cima do ombro para o rapaz caído 

ao lado de sua cama. 

— Loki… O que aconteceu aqui? 

— A gente… O Juliano… Quando a gravidade 

voltou, ele caiu e bateu a cabeça. Ele não acorda. Eu não 

consigo fazê-lo parar de sangrar.  

— Loki, posso entrar? – Artem disse. – Vou 

chamar alguém da área médica para cuidar dele, mas 

posso aplicar os primeiros socorros. 

Loki acenou com a cabeça, dando passagem. O 

médico correu até Juliano, abaixando-se e 

reposicionando-o. Depois de mexer um pouco em sua 

cabeça e amarrar uma fronha dobrada diversas vezes 

contra a cabeça dele usando uma parte do lençol, ele 

checou os sinais vitais e tirou uma lanterna pequena do 

bolso, abrindo as pálpebras de Juliano com os dedos e 

piscando-a algumas vezes. 

Safiya falava com ile, mas Loki mal prestava 

atenção. Algo sobre um cristal e seus poderes. Naquele 

momento, ile mal se preocupava com um de seus 

segredos ter sido descoberto. Tudo o que importava 

era Juliano.  
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— Você entendeu, Loki? – Safiya perguntou. 

— Não, eu não entendi nada. Você acha mesmo 

que eu estava ouvindo alguma coisa? 

Loki percebeu que estava quase gritando. Ile 

sentia algo queimando dentro de si. Logo viria a dor de 

cabeça. Ile precisava colocar essa energia para fora 

antes disso acontecer. Então seu raciocínio alcançou 

tudo o que Safiya tinha dito. Era exatamente isso que 

ela queria dile. Seus olhos, no entanto, não conseguiam 

se desviar de Juliano, mesmo depois de Artem ter 

reposicionado seu corpo, fechado sua calça e colocado 

uma manta sobre ele. 

— Eu não posso prometer que ele vai ficar bem, 

– disse, voltando-se para Loki – eu gostaria muito de 

poder fazer isso, mas não posso. O que eu posso te 

prometer é que você ficar aqui não vai mudar o que vai 

acontecer e você vir conosco vai nos ajudar bastante. 

Vai ajudar a nave toda. Vai ajudar seu amigo também. 

Ele posicionava os travesseiros para segurar a 

cabeça de Juliano da forma correta e Loki ouviu passos 

apressados no corredor. A engenheira colocou a cabeça 

para fora e suspirou com alívio. 

— Os médicos estão chegando.  
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Finalmente, Loki olhou para Safiya e concordou 

com a cabeça. Ile limpou o nariz com a manga da 

camiseta e as lágrimas com a mão. 

— Estou pronte. 

Safiya sorriu e agradeceu Loki antes de se virar e 

seguir de novo pelo corredor. Loki e Artem a seguiam 

enquanto ela corria como se soubesse exatamente para 

onde ir.  

Depois de quase meia hora percorrendo 

corredores brancos e estéreis, iles chegaram a uma 

porta com um leitor de digitais. Safiya tocou o leitor 

com seus dedos longos e a porta se abriu com um 

chiado. A porta se fechou depois que iles passaram e 

Loki se surpreendeu com o silêncio da sala. 

— Muito bem, Safiya, estamos aqui, – Artem 

disse – o que devemos fazer agora? 

A engenheira fechou os olhos por um instante 

antes de responder. Eles estavam em frente a algum 

tipo de maquinário que tinha, no centro, um cristal 

lilás preso atrás de um painel de vidro reforçado. 

— Certo. Certo. O que sabemos do sistema de 

comunicação é que ele é inovador e trabalha com 

transferência de dados em uma dimensão quântica. 

Para isso, ele usa um mineral específico que não só 



Protocolo Egeu 

261 

serve para permitir a transmissão através dessa 

dimensão quântica, mas também como fonte de 

energia para esse sistema. Mas esse mineral não gera 

energia suficiente para substituir a fusão nuclear. Não 

chega nem perto, na verdade. 

Sentindo-se muito irritade, Loki só queria 

chacoalhá-la e perguntar o que isso tinha a ver com ile. 

— Não sozinho. 

Safiya olhou para Loki e respirou fundo antes 

de continuar. 

— Loki, eu tive acesso a um arquivo sobre você. 

Eu consegui esse arquivo apenas porque tinha amigos 

nos lugares certos. Ele diz que, durante sua fuga de sua 

cidade natal, você demonstrou alguns… dons diferentes.  

— Não sei do que você está falando, moça – 

Loki retrucou. 

— Está tudo bem, Loki, ninguém vai transformar 

isso em um problema. Ninguém vai te perseguir por 

isso. Mas só você pode nos ajudar a resolver nossa 

situação atual. 

Loki sentia a desconfiança e o medo que lhe 

perseguiram durante quase toda a sua vida se 

misturarem à irritação e ao medo de perder Juliano. Ile 

estava a ponto de explodir. 
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— O que você quer dizer com isso? Seja mais 

direta, por favor! Eu não faço ideia do que você quer. 

— Claro, claro. Assim como eu consegui acesso ao 

seu arquivo, Loki, também comprei um relatório de 

análise desse mineral que estamos usando aqui. Eu 

acredito que ele é capaz de ampliar e redirecionar, se não 

armazenar, um tipo de energia muito específico que 

alguns seres humanos geram. Eu sei que o que eu vou 

dizer pode parecer loucura, mas peço que me ouça até o 

final. Desde que os incidentes começaram a acontecer na 

Terra, eu desenvolvi um dom especial, porém fraco. Às 

vezes, eu consigo mover pequenos objetos sem tocá-los. 

Eu consigo, por exemplo, remover um parafuso de uma 

parede sem tocá-lo, mas apenas se ele já estiver frouxo. 

Eu consigo sentir algo passando pelo meu corpo quando 

o faço, quase como eletricidade.  

Ela parou para engolir em seco e suspirar mais 

uma vez. 

— Se eu tocar esse parafuso, mesmo que através 

de uma chave de fenda, eu consigo canalizar essa 

energia e removê-lo com mais facilidade. Apesar de 

muito treinar, eu consegui desenvolver apenas algum 

controle, mas não aumentar a quantidade de energia 

que eu gero. Bem, eu tentei ter acesso ao sistema de 
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comunicação durante seu desenvolvimento para ver se 

eu conseguia gerar mais energia, conforme o relatório 

dizia. Se eu pudesse gerar energia suficiente… bem, 

talvez eu pudesse substituir nosso gerador de energia 

por um tempo. No entanto, eu descobri que não sou 

forte o suficiente. Foi aí que consegui acesso ao arquivo 

sobre você. 

Loki ouviu tudo tentando prestar o máximo de 

atenção, mas era muito difícil não pensar em Juliano, 

coitado. Ile não esperava ver seu namorado novamente 

quando foi escolhide para ir para o espaço, mas achava 

que ele logo superaria sua partida. E quando o viu a 

bordo da Egeu… bom, seu coração parecia um 

filhotinho de cachorro com sua primeira bolinha.  

Ile sabia como era ter relacionamentos com 

homens: mais cedo ou mais tarde, eles se sentiam 

desconfortáveis demais em namorar alguém como ile 

– ainda mais se fosse algo assumido. Juliano parecia 

diferente, mas ainda assim… Loki tinha medo. Ile tinha 

muito medo. Assim como acontecera quando estava 

perto dos guardas na entrada da nave, às vezes Juliano 

parecia envergonhado de estar com ile. 

E agora ile temia que Juliano lhe fosse tirado… 

Lena que se preparasse para sua choradeira. 
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— Loki… – Safiya disse. – Eu vi em seu arquivo 

que foi por sua causa que vocês conseguiram escapar de 

sua cidade natal. Algumas das pessoas que escaparam 

com vocês testemunharam que você tem habilidades 

especiais, talvez habilidades como as minhas. Minha 

intenção era ver quanta energia você conseguiria 

carregar em uma bateria através do mineral que usamos 

em nosso sistema de comunicação. Mas isso exigiria 

alguns dias de testes e ajustes. Isso exigiria uma forma 

de ver quanta energia está armazenada nesse… cristal. 

Eu tentei conseguir uma amostra fora do sistema de 

comunicação, mas esse material é tão raro que não 

consegui nem mesmo uma lasca, mesmo usando toda a 

influência da minha família. 

Ela suspirou, ajeitando o cabelo, e abriu a maleta, 

tirando uma máquina oval do recorte de mesmo 

formato na espuma cinza-escura. Na parte da frente do 

maquinário havia um pequeno visor que piscou com 

algumas barras coloridas quando ela apertou um botão.  

— Agora, no ponto em que estamos, logo todos 

os nossos sistemas estarão em falência e apenas os 

painéis solares proverão condições de sobrevivência, 

mas não seremos capazes de continuar nossa viagem. 
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Mas isso nos dá a oportunidade de testar minha teoria 

e meus cálculos.  

Girando a parte de cima da pequena máquina, ela 

a abriu e começou a digitar comandos em um terminal 

na parede. Com um chiado, uma das placas de metal se 

deslocou, e o cristal desceu, ainda preso em duas peças 

de metal escuro. 

— O que você quer de mim? Seja direta! Eu não 

entendo essas baboseiras todas. 

A cientista parou, talvez assustada com o tom 

agressivo de Loki. Artem colocou um braço grande e 

musculoso entre iles. Safiya falou um pouco mais devagar: 

— Este cristal na minha mão pode substituir nosso 

gerador, fornecendo energia para alguns sistemas da 

nave. Mas ele não pode fazer isso sozinho. É por isso que 

precisamos de sua ajuda. Nós precisamos que você dê 

energia para esse cristal. 

Loki não perguntou como ela esperava que ile 

fizesse isso. Isso estava muito claro, pelo menos para ile. 

Loki sabia também que, em algum momento, Safiya 

tinha explicado como ela sabia de seus dons, mas isso 

não importava mais. Será que Juliano estava bem? 

Safiya retirou o cristal do sistema de comunicação 

e o ligou à sua pequena máquina, dizendo: 
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— Venha. Precisamos ir até o motor da nave. 

Mais uma caminhada pelos corredores da nave, 

mais tempo perdido. Se Juliano não sobrevivesse… Pelo 

menos dessa vez tinha sido mais rápido. Eles entraram 

em uma grande sala com diversas pessoas vestidas com 

uniformes da engenharia. Loki podia ver diversas 

marcas de incêndios que haviam sido apagados. 

— Oficial Higazy! O capitão convocou uma 

reunião do conselho. O motor principal falhou! 

— Eu sei. Por favor, execute o protocolo 42.  

A engenheira parecia confusa, mas obedeceu. O 

motor principal, uma grande peça de maquinário, foi 

isolado em um compartimento de vidro reforçado e 

um pequeno espaço na parede se abriu com o formato 

ideal para encaixar o cristal e seu invólucro. 

— Agora, Loki. Preciso que carregue o cristal. 

Os pensamentos de Loki se tornaram 

extremamente claros e focados no agora assim que se 

concentrou no cristal violeta-claro. Apesar de Juliano 

ainda estar no canto de sua mente, ile só conseguia prestar 

atenção nas ondas que sentia e via saindo do cristal. 

— Claro, claro… fácil. Isso é fácil. 

Loki se aproximou e estendeu a mão. Era como 

tocar a brisa suave antes da chuva. Mas não era o ar. Era 
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apenas aquela sensação macia, leve… Suas mãos 

passaram por diversas camadas como essa até 

chegarem a poucos milímetros do cristal. Ile sentia o 

calor e o movimento, o pulsar de energia. Era algo 

fraco, débil, perto do que Loki sentia dentro de si. Toda 

aquela tarde, todas aquelas emoções… tudo aquilo que 

queimava dentro dile. 

Então, ile imaginou esse pulsar se ampliando e o 

seu próprio acompanhando, tudo aquilo que lhe 

consumia por dentro sendo jogado em uma grande 

fogueira como lenha para ser queimada.  

Era difícil dizer quanto tempo se passou, mas 

eventualmente ile ouviu sua própria voz em um 

gemido estrangulado. De algum lugar, ouvia a voz de 

algum dos engenheiros: 

— Os níveis de energia estão subindo! Os sensores 

apontam produção suficiente para manter os sistemas 

de suporte à vida e os sistemas básicos da nave. 

— Ainda não é o suficiente para ativar os motores 

de salto, muito menos os sistemas de compensação, – 

Safiya disse – mas já conseguiríamos seguir viagem 

com os motores primários. Loki, por favor, pare um 

pouco. Vamos ver o que acontece. 
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Loki obedeceu. Ile não sabia exatamente como 

estava fazendo aquilo, da mesma forma que não 

saberia dizer como fazia para respirar, mas era algo 

que vinha de forma natural.  

— Os níveis estão se mantendo! 

Loki não reconhecia todas as vozes animadas que 

se juntavam à conversa, mas elas pareciam vir de muito 

longe, apesar de soarem tão alto. 

— Incrível! Isso quer dizer que o mineral gera 

energia de acordo com um padrão de entrada. Quanto 

tempo será que isso durará? 

— Nós podemos usar este sensor para monitorar. 

O sistema ainda é precário, mas podemos usá-lo até 

restaurarmos o gerador de fusão e, depois, pesquisar 

formas mais duradouras… 

— O relatório que recebi diz que ainda 

precisaremos de cerca de cinquenta horas para 

consertar o gerador. Podemos seguir em velocidade 

baixa enquanto isso… vamos demorar algumas 

semanas a mais para chegar, mas… 

Loki não queria ficar nem mais um dia naquela 

nave, não daquele jeito. Ile estendeu a mão novamente 

e desejou que o cristal pulsasse mais forte. Ile ouviu 

alguém inspirar rapidamente, como se assustada. 
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— Os níveis estão quase igualando o gerador de fusão! 

Loki achava que era a voz de Safiya, mas não tinha 

certeza. Ile forçou ainda mais sua conexão com o cristal. 

Ele ia pulsar mais forte. A nave ia chegar mais rápido, 

mesmo que Loki tivesse que forçar aquele cristal a 

pulsar da forma como ile queria o tempo todo. Ile ia… 

O mundo pareceu chacoalhar inteiro. O mundo, 

não. A nave. Bom, isso era seu mundo todo no 

momento. Ou talvez tivesse sido apenas ile?  

Loki se viu apoiade contra uma parede, com a 

engenheira olhando para ile com preocupação. Artem 

segurava ile em pé e tocou seu rosto com uma mão calejada. 

— Loki? Você está bem? – ele perguntava. – Não se 

force mais do que consegue. O cristal já está gerando energia 

o suficiente para tudo que precisamos. Logo o gerador estará 

funcionando de novo. – E, voltando-se para Safiya: – Ile não 

parece bem. Precisamos ir até a enfermaria.  

— Certo. Sim, sim, você tem razão, – disse, antes de 

voltar-se para ile. – Loki, você salvou nossas vidas. Obrigada. 

Ile tentava falar, mas não conseguia controlar seus 

músculos direito. Sua boca estava mole e seus ouvidos 

zuniam em um pulsar elétrico. Quando tentou empurrar-

se para longe de Artem, quase caiu. Seus braços também 
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não respondiam apropriadamente, movendo-se rápido 

demais e em direções que não queria.  

Loki sentiu ao longe algo se aproximando, uma 

pequena faísca ou estrela esverdeada que pulsava em 

um ritmo próprio. Era como quando sentia a presença 

dos monstros em sua cidade natal, mas dessa vez o 

pulsar era suave e amigável, não aquele movimento 

errático e perturbador.  

Logo ouviu o chiado de abertura de uma das 

portas e viu o japonês responsável pelos animais e pelas 

plantas da nave, que lhe lançava um olhar preocupado.  

— Você brilha tão bonito… – Loki disse sorrindo 

antes de desmaiar. 
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Parte 5 

 

elena caminhava para a sala do comitê ao 

lado de Oliver. Ela não acreditava que eles 

tinham conseguido manter todos tão calmos. 

Ela não acreditava que tinha sido ela a anunciar que a 

crise tinha sido resolvida, que a tripulação tinha 

conseguido colocar a nave em funcionamento de novo. 

— Eu ainda não acredito que estamos vivos. 

Ela se sobressaltou ao ouvir o australiano ecoar 

seus pensamentos em voz alta.   

— Para ser sincera, eu também não. A todo 

momento, enquanto falávamos com os colonos, eu só 

conseguia pensar que iríamos todos morrer ali. Por um 

momento, me arrependi amargamente de… – não, ela 

não podia contar a verdade para ele; ou podia? Não, 

não podia. Apressadamente, inventou algo para cobrir 

o silêncio. – Me arrependi amargamente de ter vindo 

nesta viagem. 

— Foi bom que você veio. Você fez bem lá atrás, 

você foi honesta. Duvido que outra pessoa em seu lugar 

teria se aberto tanto.  

Helena sorriu. Bem, já que o tema do momento 

era se abrir… 

H 
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— Posso te contar algo? Um segredo? 

— Claro. 

— Eu realmente fui responsável pelo recrutamento 

de alguém para a nave. 

— Um namorado? 

— Bem, sim. Mas não o meu. Você me acusou de 

ter trazido Loki para a nave. Na verdade, é mais como 

se eu tivesse vindo para cá por causa dile. Mas eu não 

conseguia aceitar a ideia de ver Loki e Juliano, seu 

namorado, se separarem. Eles percorreram um 

caminho tão tortuoso até conseguirem entender o que 

sentiam e aceitar os pormenores de uma relação 

emocional e física… e daí ile foi convocade.  

Ela parou por um momento, tentando organizar 

seus pensamentos. 

— Minha primeira reação foi um grande desespero 

egoísta. Eu não me sinto segura longe de Loki desde que 

ile salvou minha vida pela primeira vez. E depois da 

décima vez, então, nem se fala. Eu vi como ile estava 

empolgade de deixar a Terra para trás e também aceitei 

rapidamente a convocação. O problema é que logo que 

fiz meu teste de aptidão, me toquei do que isso 

significaria para Juliano. Ele também tinha perdido tudo, 

assim como nós. Ele também tinha salvado minha vida 
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mais de uma vez. E ele também era importante para a 

felicidade de Loki, tanto quanto eu. Ou mais, sei lá. 

Oliver parecia ouvir tudo sem julgamentos. Era 

muito bom poder falar com alguém sobre isso, sem 

dúvida, mas Helena temia ter falado demais. Lançando 

um olhar de soslaio para o capitão, ela tentava decifrar 

sua reação. Por fim, com uma risada desconfortável, 

ela decidiu perguntar mais diretamente: 

— Você acha que agi errado? 

Ele lhe devolveu um sorriso tímido. 

— Eu acho que Loki e Juliano têm sorte de te ter 

como amiga. 

Helena respirou aliviada. Havia um nó em sua 

garganta e ela não sabia se queria chorar de alívio ou 

de medo. 

Eles chegaram à sala de reuniões e ela decidiu 

engolir o choro com um pouco de água do copo que já 

estava posicionado em frente ao seu assento. Loki não 

estava em lugar nenhum. Será que ile estava bem? 

Quando todos já tinham se sentado, Oliver 

iniciou a reunião com as formalidades de sempre. 

Logo depois, pediu que Helena relatasse a situação 

com os colonos. Ela não podia estar mais feliz de poder 

dizer que estava tudo sob controle, que nenhum 
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representante dos colonos havia demonstrado 

descontentamento com a forma como as coisas foram 

resolvidas. Todos pareciam ansiosos para voltar às suas 

comunidades e relatar que tudo ficaria bem. Makoto 

Shimizu, o oficial de biomas, também falou sobre os 

sistemas de reciclagem de água e ar da nave – por sorte, 

nada tinha sido danificado. Tudo parecia estar 

seguindo bem até demais. 

Foi então que o capitão chamou Safiya para 

explicar a falha nos sistemas da nave. 

— Não posso dizer que não foi algo inesperado. 

Praticamente todos ao redor da mesa reagiram com 

algum nível de espanto, exceto Helena, Oliver e Artem. 

Safiya respirou fundo. 

— Desculpem. Eu vou precisar começar do começo 

se for para explicar tudo direito. Imagino que vocês 

saibam que fui uma das engenheiras responsáveis pelo 

projeto das naves Egeu. Em teoria, todas são iguais. O 

mesmo projeto executado da mesma forma. No 

entanto, originalmente, tinham sido planejadas apenas 

oito naves. Quando já estávamos em um estágio mais 

avançado do processo de construção, recebemos 

instruções para iniciar a construção de uma nona nave. 

Segundo o relatório que recebemos, a NASA havia 
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descoberto um novo planeta capaz de sustentar vida 

humana e, portanto, os responsáveis pela operação 

decidiram que seria melhor colonizá-lo também. 

Quanto mais planetas, maior a chance de 

sobrevivência da humanidade. 

Suas mãos brincavam distraidamente com o 

copo à sua frente. 

— No entanto, tínhamos um problema. Precisávamos 

de mais matéria prima para a construção da nave. Eu enviei 

relatório atrás de relatório para meus superiores 

informando-os que não tínhamos os materiais 

necessários para um novo motor de salto. Jamais recebi 

uma resposta. Como éramos uma equipe 

relativamente grande, a construção da Egeu Nove ficou 

sob a supervisão de um de meus colegas; a minha 

função era supervisionar todo o projeto. Inconformada 

com a falta de respostas, decidi chamar esse meu 

colega para uma conversa amigável depois do trabalho. 

Fomos a um bar, bebemos, conversamos. Finalmente, 

consegui tirar dele a verdade: a Egeu Nove não estava 

sendo construída porque nossos superiores queriam 

colonizar esse novo planeta, mas sim porque o ritmo 

de crescimento das áreas inabitáveis da Terra era 

muito maior do que o esperado. 
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Oliver abriu a boca para falar algo, mas Safiya 

ergueu a mão, pedindo paciência. 

— Eles não me respondiam porque não se 

importavam com o estado da nave. A única 

preocupação deles é que ela durasse tempo suficiente 

para sair de nosso sistema solar, para sair da visão do 

povo. A partir desse ponto, eu passei a acompanhar 

muito mais de perto sua construção e fiz o que pude 

para que toda a matéria prima fosse aproveitada da 

melhor maneira possível. Na melhor das hipóteses, 

ficaríamos presos no espaço, sem esperanças de 

atingirmos um planeta habitável em nossa geração. 

— Mas por que gastar tanto dinheiro só para nos 

mandar para a morte?! – Oliver estourou. 

Helena decidiu responder, mesmo sabendo que 

era uma pergunta retórica: 

— Porque a opinião pública acharia que a ONU 

estava fazendo o máximo que podia para nos ajudar e 

isso angariaria sua boa vontade. Ficaria mais fácil para 

as Nações Unidas assumirem o controle dos países que 

sobreviveram aos Cataclismas. 

— Exatamente – concordou Safiya. – Tudo o que 

eles queriam era diminuir a densidade populacional 

causada pela falta de espaço habitável e, para isso, 
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precisavam tirar um grande número de pessoas da 

Terra. E aqui estamos. 

— Ainda estamos todos vivos e a nave está 

seguindo seu trajeto novamente. O que mudou? 

— Bem, eu decidi investigar nosso sistema de 

comunicação com a Terra. Achei que, para se 

comunicar a tamanha distância, com certeza ele 

consumiria muita energia e podia diminuir a vida útil 

de nosso gerador. Mas então eu descobri que o sistema 

funcionava com uma fonte de energia própria e, 

depois de algum tempo estudando seu funcionamento, 

descobri que ele podia ser energizado. E então eu 

comecei a olhar para os relatos dos sobreviventes por 

pessoas que tivessem… dons especiais. 

O silêncio tomou conta da sala e todos esperavam 

que Safiya continuasse. Helena finalmente entendera 

por que Loki tinha sido recrutade para a Egeu Nove; ela 

só percebeu que estava segurando a respiração quando 

a engenheira voltou a falar. 

— Depois dos… acontecimentos a nível mundial, 

algumas pessoas começaram a desenvolver habilidades 

que antes pertenciam apenas à ficção científica. Eu 

descobri, acidentalmente, que o… cristal que nosso 

sistema de comunicação usa para gerar sua energia e 
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para a transmissão de dados por canais quânticos pode 

ser energizado por pessoas com essas habilidades. E eu 

encontrei alguém que, segundo os relatos que vi, 

parecia ter um dom muito forte. Eu acreditava que 

podia encontrar uma forma de substituir nosso 

gerador de fusão por essa fonte de energia limpa. Foi 

uma aposta arriscada, mas era a única forma que eu via 

de garantir a sobrevivência de todos na nave. Eu 

manipulei as listas e troquei o nome do engenheiro 

responsável pelo meu. Estando aqui, eu conseguiria 

colocar esse plano em ação. 

Helena não sabia exatamente o que pensar. Safiya 

podia ter exposto a operação, ter forçado a ONU a abrir 

mão da Egeu Nove. Mas talvez isso levasse à descrença 

nas demais Egeu também e, no final das contas, ela 

também não tinha outra solução para o problema da 

superpopulação. Isso se não abafassem o caso e 

enviassem todos para a morte de qualquer jeito. Mas 

não era isso que mais ocupava sua mente no momento. 

— E onde está essa pessoa agora?  

Ela tinha certeza de que Safiya falava de Loki e se 

sentia ainda mais desesperada. Se Safiya tivesse 

machucado ile… 
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Todos se voltaram para ela. Safiya parecia prestes 

a responder, mas Artem tomou a frente. 

— Com sua licença, Safiya, acho que posso dar 

informações mais atualizadas. Essa pessoa está na 

enfermaria, com sinais claros de exaustão, mas 

acredito que vá ficar bem se descansar o suficiente. Se 

precisar fazer algo assim de novo, terá de ser em 

pequenas doses, para evitar complicações. 

— Na verdade, estamos trabalhando na adaptação 

total do maquinário, mas acredito que só serão 

necessárias pequenas contribuições diárias para manter 

nossos sistemas em completo funcionamento. 

— Então não temos com o que nos preocupar. Com 

a licença do comitê, eu preciso voltar para meus pacientes. 

Todos começaram a se levantar e a declarar o que 

precisavam fazer agora que a crise tinha sido 

contornada. Helena não fazia a menor ideia do que ela 

deveria fazer – ou mesmo do que ela queria fazer. 

Artem aproximou-se dela e disse com delicadeza, seus 

olhos de um azul profundo prendendo-se aos dela: 

— Fique tranquila. Eu mandarei uma mensagem 

para você assim que ile acordar. 

E, com isso, tudo voltava ao normal. Bom, pelo 

menos ao que poderia ser chamado de normal dentro 
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de uma espaçonave gigantesca que tinha acabado de 

sobreviver a um caso de extrema sabotagem. 

 

 

Loki abriu os olhos lentamente. Tudo era tão 

branco que ile se perguntou se estava no céu. E então, 

lembrando-se de sua situação atual, disse para si 

mesme: Óbvio que estou. Estamos navegando pelas estrelas. 

Dã, Loki. 

Demorou mais alguns segundos para que sua 

memória resgatasse os últimos eventos: a pedra mágica 

que tornava tudo mais bonito, o rapaz que brilhava 

verde… e finalmente ile entendeu por que se sentia tão 

cansade. Sua memória voltou mais alguns minutos e 

Juliano veio à sua mente.  

Sua tentativa de pular da cama foi impedida por 

um braço forte. Loki acompanhou-o até um pescoço 

pálido e o pescoço até uma sombra de barba por fazer. 

Espremendo os olhos, ile finalmente reconheceu o 

dono daquele belo rosto. 

— Doutor Kuznetsov! 

— Me chame de Artem, Loki. Bom te ver acordade. 

Não precisa se preocupar, seu amigo já está de pé há 
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algumas horas. Ele logo estará de volta. Vou avisar 

Helena também.  

Com essas preocupações fora do caminho, Loki 

pela primeira vez percebeu que vestia nada mais do 

que um avental e que aquelas mãos de dedos longos e 

fortes tocavam seu ombro nu do lado que o tecido 

escorregara. Ile empurrou Artem para longe, puxando 

o lençol até o pescoço. 

— Eu não sei o que você viu ou deixou de ver, 

mas isso não quer dizer nada, estamos entendidos? 

— Não se preocupe, eu sei. Eu te coloquei nesse 

quarto particular por causa disso mesmo. Eu não 

queria nenhum curioso invadindo sua privacidade. 

Loki tentava ameaçar o médico com seus 

olhos espremidos.  

— É bom mesmo.  

— Você não parece convencide. 

Loki só forçou mais seu olhar ameaçador. Por 

algum motivo, não parecia estar fazendo efeito. 

O médico suspirou, apoiando a prancheta que 

segurava em uma mesinha do lado de sua cama. Ele 

tirou o jaleco e puxou a camisa para fora da calça. 

— Doutor, o que diabos…? 
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Artem seguia desabotoando sua camisa de baixo 

para cima.  

— Eu quero que você saiba que eu te entendo, Loki. 

Olhando para as cicatrizes da mastectomia, não 

era difícil acreditar nisso. Artem era um homem trans. 

Apesar de serem diferentes, o médico tinha passado 

por poucas e boas, assim como ile, e sabia o que era ter 

sua identidade questionada a todo momento.  

Sentindo-se mais segure, com o coração mais 

leve, Loki sorriu. 

— Melhor você se vestir. Se alguém entrar agora, 

vai ser difícil convencê-los de que não estávamos… 

você sabe. 

A risada de Artem era tão bonita quanto seu 

corpo. Loki esperava que ele encontrasse alguém que 

soubesse apreciar isso. O médico se despediu e disse 

que Loki podia se trocar, se quisesse. Ele ia ficar na 

porta para garantir que ninguém entrasse. 

Em poucos minutos, Helena e Juliano estavam lá 

e os três se abraçaram.  

Como era boa essa sensação de estarem 

finalmente juntos de novo. 
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Parte 6 

 

á era o final da viagem de Oliver Jackson 

como capitão da Egeu Nove. Todos da 

tripulação estavam ansiosos para sair daquela 

bolha artificial, mas ele se perguntava se uma bolha 

natural era tão diferente assim.  

Enquanto bebericava seu café, ele olhava para o 

mar de estrelas à sua frente. Seu assistente também 

encarava o vazio imenso pela tela e alguns técnicos de 

navegação trabalhavam silenciosamente em seus 

terminais ao redor da sala. 

Logo eles deveriam avistar o planeta que seria seu 

novo lar. Eles tinham perdido contato com a Terra e as 

demais Egeu para garantir sua sobrevivência, mas isso 

não parecia algo ruim. Para ser sincero, ele estava 

cansado da ONU, dos militares e de tudo mais. 

Émile DeRosiers entrou na ponte de comando e 

encarou Oliver em sua cadeira de comando. 

— Oh. Capitão. Eu não esperava vê-lo por aqui a essa 

hora. Vim pedir um relatório para o pessoal da navegação. 

— Eu não conseguia dormir. Estou ansioso demais. 

Sabe, nosso novo lar está logo depois daquele gigante 

J 
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gasoso ali – e apontou para um objeto que estava mais ou 

menos no meio do grande painel de vidro reforçado. 

Heike Stauss falou pela primeira vez nas últimas 

duas horas. 

— Na verdade… 

— O que foi, senhor Stauss?  

Ambos se viraram para encarar o homem em pé 

no meio da ponte de comando. Apoiando os cotovelos 

nos braços de sua cadeira, Oliver esperou que o rapaz 

desviasse o olhar de seu tablet e dissesse algo. 

— Um momento, eu preciso verificar algo. 

Kazinsky, por favor, me empreste seu console. 

Depois de digitar alguns comandos e resmungar 

mais um pouco, ele se virou para os dois. 

— Eu tenho más notícias.  

— Não. 

— Capitão? 

— Chega de más notícias. Essa viagem foi uma 

compilação de más notícias. Só me dê alguma notícia boa. 

— Ok. Nós encontramos o planeta que nos 

foi designado. 

— Ótimo.  

Um silêncio desconfortável tomou o cômodo. 

Oliver suspirou. 
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— Está bem, está bem. Quais são as más notícias? 

— Esse gigante gasoso em nossa trajetória é o 

planeta que nos foi designado. 

Oliver tomou mais um gole de seu café. Ele olhou 

para o planeta. Ele olhou para a tripulação que se 

encontrava na ponte. Ele olhou para o relógio-

calendário que piscava em um canto de seu console. 

Dia sete do nono mês da viagem da Egeu Nove. 

— Eu sabia. Tinha que ser uma segunda-feira. 
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Sobre Claus Corbett 

 

Grande fã da cultura 

geek, viciado em livros, 

games, séries, filmes, 

jogador de RPG e 

apaixonado pela escrita, 

desde pequeno Claus 

Augustus Corbett 

compartilha histórias 

com família, amigos e 

colegas. Por esse motivo, 

decidiu unir o útil ao agradável: começou a registrar e 

publicar suas criações. Nelas, procura explorar a 

representatividade, na tentativa de dar voz a pessoas 

que raramente tem, como o faz no conto Protocolo Egeu. 

Além de cenários pós-apocalípticos, possui grande 

interesse por fantasia em geral. Atualmente, dedica-se 

a desenvolver uma coletânea de livros em um mundo 

que originalmente idealizou para campanhas de RPG: 

Yagath. Até o momento possui duas histórias curtas da 

série Contos de Yagath publicadas pela Amazon, 

chamadas “Khalarea, o Caído” e “O Manto Escarlate”. 
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O livro Depois do fim: Contos pós-

apocalípticos, da editora TL224 Publicações, é 

uma obra organizada por discentes do Instituto 

de Estudos da Linguagem, da Unicamp. A obra é 

uma coletânea de contos com a temática 

apocalíptica, todos centrados em seu próprio 

cenário. 

Cada conto aborda seu aspecto particular 

do apocalipse: seja o fator mental, o físico ou até 

mesmo o sobre-humano. Tem-se um personagem 

constantemente atormentado por erros passados, 

a procura pela sobrevivência no espaço e dois 

irmãos tentando sobreviver a diversas ameaças. 
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