
Pandemonio_miolo_final2.indd   1Pandemonio_miolo_final2.indd   1 2/22/13   2:51 PM2/22/13   2:51 PM



Pandemonio_miolo_final2.indd   2Pandemonio_miolo_final2.indd   2 2/22/13   2:51 PM2/22/13   2:51 PM



Tradução de Regiane Winarski

Pandemonio_miolo_final2.indd   3Pandemonio_miolo_final2.indd   3 2/22/13   2:51 PM2/22/13   2:51 PM



Copyright © 2012 by Laura Schechter
Todos os direitos reservados.

título original
Pandemonium

preparação
Sheila Louzada

revisão
Carolina Rodrigues
Flora Pinheiro

adaptação de capa e projeto gráfi co de miolo
Ilustrarte Design e Produção Editorial

cip-brasil. catalogação-na-fonte
sindicato nacional dos editores de livros, rj

O53p

Oliver, Lauren, 1982-
Pandemônio / Lauren Oliver; tradução de Regiane 

Winarski. – Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013. 
304p. : 23 cm
(Delírio; 2)

Tradução de: Pandemonium
ISBN 978-85-8057-313-8

1. Romance americano. 2. Ficção americana. I. 
Winarski, Regiane. II. Título. III. Série.

13-0723. CDD: 813
 CDU: 821.111(73)-3

[2013]
Todos os direitos desta edição reservados à
editora intrínseca ltda.
Rua Marquês de São Vicente, 99, 3º andar
22451-041 — Gávea
Rio de Janeiro — RJ
Tel./Fax: (21) 3206-7400
www.intrinseca.com.br

Pandemonio_miolo_final2.indd   4Pandemonio_miolo_final2.indd   4 2/22/13   2:51 PM2/22/13   2:51 PM



Para meus pais:
Obrigada por todos os livros, telefonemas,

refeições grátis, paciência infi nita e amor sem limites.

Pandemonio_miolo_final2.indd   5Pandemonio_miolo_final2.indd   5 2/22/13   2:51 PM2/22/13   2:51 PM



Pandemonio_miolo_final2.indd   6Pandemonio_miolo_final2.indd   6 2/22/13   2:51 PM2/22/13   2:51 PM



agora

Alex e eu estamos deitados em um cobertor no quintal do número 37 
da rua Brooks. As árvores parecem maiores e mais escuras que de 
costume. As folhas estão quase pretas, tão entrelaçadas que enco-

brem o céu.
— Acho que não foi um bom dia para um piquenique — diz Alex, e só 

então percebo que, é claro, não foi mesmo: não comemos nada da comida 
que trouxemos.

Aos nossos pés, no cobertor, tem uma cesta cheia de frutas quase estraga-
das, cobertas por formiguinhas pretas.

— Por que não? — pergunto.
Estamos olhando para a teia de folhas lá em cima, compacta como uma 

parede.
— Porque está nevando.
Alex ri, e mais uma vez percebo que ele tem razão: está nevando, grandes 

fl ocos cinzentos girando à nossa volta. Também está muito frio. Minha res-
piração forma nuvens no ar, e colo meu corpo no dele, tentando me aquecer.

— Alex, me dê seu braço — digo, mas ele não responde. Tento me en-
caixar no espaço entre seu braço e o peito, mas o corpo dele está rígido, não 
mexe. — Alex — insisto. — Ei, estou com frio.

— Estou com frio — repete ele mecanicamente, mal movendo os lábios.
A boca está azulada e rachada. Ele fi ta as folhas sem piscar.
— Olhe para mim — peço, mas ele não vira a cabeça, não pisca, não se 

mexe. Uma histeria começa a surgir dentro de mim, uma voz aguda que diz tem 
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8 LAUREN OLIVER

algo errado, algo errado, e eu me sento e coloco a mão no peito dele, frio como 
gelo. — Alex — digo, e depois solto um grito breve: — Alex!

— Lena Morgan Jones!
Desperto de repente, em meio a um coro de risadinhas abafadas.
A Sra. Fierstein, professora de biologia do terceiro ano no Quincy 

Edwards, um colégio para meninas situado no Brooklyn, Setor 5, Distrito 
17, está me encarando. É a terceira vez que durmo na aula dela esta semana.

— Já que você parece achar a Criação da Ordem Natural tão exaustiva 
— diz ela —, que tal um passeio à sala do diretor, para despertar?

— Não! — disparo, mais alto do que pretendia, e provoco uma nova 
onda de risadinhas entre as garotas.

Vim estudar no Edwards após as férias de inverno, há pouco mais de dois 
meses apenas, e já fui eleita a Esquisita Número Um. As pessoas me evitam 
como se eu tivesse alguma doença: como se eu tivesse a doença.

Se elas soubessem…
— Este é seu último aviso, Srta. Jones — adverte a Sra. Fierstein. — Está 

me entendendo?
— Não vai se repetir. — Tento parecer obediente e arrependida.
Procuro afastar a lembrança do pesadelo, os pensamentos sobre Alex, 

sobre Hana e sobre meu antigo colégio, fora, fora, fora, como Graúna me 
ensinou a fazer. Aquela vida de antes morreu.

A Sra. Fierstein me encara uma última vez (para me intimidar, suponho) 
e se vira novamente para o quadro, retomando a aula sobre a energia divina 
dos elétrons.

A Lena antiga teria pavor de uma professora como Fierstein. Ela é velha, 
má e parece ter nascido do cruzamento de um sapo com um pit bull. É uma 
daquelas pessoas que fazem a cura parecer redundante: não dá para imaginar 
que ela algum dia fosse capaz de amar, mesmo sem a intervenção.

Mas a Lena de antes também morreu.
Eu a enterrei.
Deixei-a do outro lado de uma cerca, atrás de uma parede de fumaça e 

chamas.
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antes

No começo, há fogo.
Fogo nas minhas pernas e nos pulmões, fogo dilacerando cada 

nervo e cada célula do meu corpo. É assim que eu nasço de novo, 
em agonia: emergindo da escuridão e do calor sufocante. Forço passagem por 
um espaço escuro e úmido de ruídos e odores estranhos.

Corro e, quando não consigo mais correr, sigo mancando, e quando não 
consigo nem mais mancar rastejo, centímetro por centímetro, cravando as 
unhas no solo como uma minhoca que desliza pela vegetação alta de uma 
selva nova e estranha.

E sangro, também, ao nascer.
Quando percebo que fui atingida, não sei ao certo o quanto avancei na 

Selva nem há quanto tempo estou me embrenhando cada vez mais na mata. 
Ao menos um dos reguladores deve ter me acertado enquanto eu pulava a 
cerca. Uma bala me atingiu de raspão logo abaixo da axila, e minha camiseta 
está encharcada de sangue. No entanto, tive sorte: o ferimento é superfi cial. 
Mas ver tanto sangue, a pele arrancada, torna tudo real: este lugar novo, a 
vegetação densa, monstruosa, por todos os lados, o que aconteceu, o que 
deixei para trás.

O que me foi tirado.
Não tenho nada no estômago, mas ainda assim vomito. Tusso e cuspo bile 

nas folhas fi nas e lustrosas que me rodeiam. Pássaros piam lá no alto. Um ani-
mal que veio investigar o que acontecia volta apressado para o emaranhado 
de vegetação.
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10 LAUREN OLIVER

Pense, pense. Alex. Pense no que Alex faria.
Alex está aqui, bem aqui. Imagine isso.
Tiro a blusa, rasgo uma tira da barra e amarro a parte mais limpa no peito, 

com força, para comprimir a ferida e estancar o sangramento. Não faço ideia 
de onde estou, tampouco sei para onde estou indo. Meu único pensamento é 
seguir em frente, continuar andando, adentrando cada vez mais a mata, se-
guindo para longe das cercas e do mundo de cães, armas e...

Alex.
Não. Alex está aqui. Você precisa imaginar.
Passo a passo, luto contra espinhos, abelhas e mosquitos, afasto os galhos 

grossos e cheios de ramos, atravesso nuvens de pernilongos e a bruma que 
paira no ar. Em determinado momento chego a um rio: estou tão fraca 
que quase sou arrastada pela correnteza. À noite, cai uma chuva forte e 
gelada; fico encolhida junto às raízes de um carvalho enorme enquan-
to à minha volta animais que não enxergo gritam, chocalham e estalam 
na escuridão. Estou apavorada demais para dormir; se eu dormir, vou 
morrer.

Não nasço de repente, a nova Lena.
Passo a passo — e depois, centímetro a centímetro.
Engatinho, as entranhas retorcidas, virando pó, a boca cheia do gosto de 

fumaça.
Unha por unha, como uma minhoca.
É assim que ela vem ao mundo, a nova Lena.

Quando não consigo mais seguir em frente, nem sequer um centímetro, deito 
a cabeça no chão e espero a morte. Estou cansada demais para sentir medo. 
Acima de mim há escuridão, e tudo ao meu redor é escuridão, e os sons da fl o-
resta são uma sinfonia que canta minha despedida deste mundo. Já estou em 
meu enterro. Estou sendo baixada para um espaço estreito e escuro, e minha 
tia Carol está lá, e também Hana, e minha mãe e minha irmã e até meu pai 
há muito falecido. Todos vendo meu corpo ser colocado no túmulo e estão 
cantando.
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PANDEMÔNIO  11

Estou em um túnel preto cheio de névoa e não sinto medo.
Alex está esperando por mim do outro lado; Alex de pé, sorrindo, banha-

do na luz do sol.
Alex esticando os braços para mim, chamando…
Ei. Ei.
Acorde.
— Ei. Acorde. Vamos, vamos, vamos.
A voz me arranca do túnel, e por um momento fi co muito decepcionada 

quando abro os olhos e vejo não o rosto de Alex, mas outro rosto, um distinto 
e nada familiar. Não consigo pensar; o mundo está todo em pedaços. Cabelo 
preto, um nariz pontudo, olhos verdes intensos: peças de um quebra-cabeça 
que não consigo montar.

— Isso mesmo, fi que comigo. Lupi, cadê a droga da água?
Alguém sustenta meu pescoço, e, de repente, a salvação. Uma sensa-

ção gelada, líquido escorrendo: água enche minha boca, minha garganta, 
escorre pelo meu queixo, remove a poeira, o gosto de fogo. Primeiro eu 
tusso, engasgo, quase choro. Depois sorvo, engulo, sugo, enquanto a mão 
permanece sob meu pescoço e a voz não para de sussurrar palavras de en-
corajamento:

— Isso mesmo. Tome o quanto precisar. Você está bem. Está tudo bem 
agora.

Cabelos pretos e soltos, uma tenda a meu redor: uma mulher. Não, uma 
garota; uma garota de boca fi na e tensa, com rugas nos cantos dos olhos e 
mãos ásperas como o tronco de um salgueiro e grandes como cestas. Eu pen-
so: Obrigada. Eu penso: Mãe.

— Você está segura. Está tudo bem. Você está bem.
É assim que os bebês nascem, afi nal: aninhados nos braços de alguém, 

sugando, indefesos.
Depois disso, a febre me domina de novo. Meus momentos de vigília são 

poucos, e minhas impressões, desconexas. Mais mãos e mais vozes; sou ergui-
da; um caleidoscópio de verde acima de mim e desenhos fractais no céu. Mais 
tarde sinto cheiro de fogueira e uma coisa fria e úmida ser pressionada em 
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12 LAUREN OLIVER

minha pele, e há fumaça e vozes sussurradas, e uma dor lancinante na lateral 
do corpo, depois gelo, alívio. Uma maciez deslizando pelas pernas.

E no meio disso tudo tenho sonhos diferentes de todos os que já tive. 
São cheios de explosões e violência: sonhos de pele derretendo e esqueletos 
queimados até virarem fragmentos pretos.

Alex nunca volta para mim. Ele seguiu na minha frente e desapareceu no 
túnel.

Quase todas as vezes que acordo ela está lá, a garota de cabelo preto, me 
mandando beber água ou pressionando uma toalha fria em minha testa. Suas 
mãos cheiram a fumaça e cedro.

E por baixo de tudo, por baixo do ritmo do despertar e de dormir, da febre 
e dos calafrios, está a palavra que ela repete sem parar, fazendo-a penetrar em 
meus sonhos, afastar parte da escuridão que lá existe, puxar-me quando estou 
me afogando: Segura. Segura. Segura. Você está segura agora.

A febre enfi m cede, depois de não sei quanto tempo, e acabo recuperando 
a consciência agarrando-me a essa palavra, uma viagem de volta delicada e 
suave, como se fosse levada por uma única onda até a praia.

Antes mesmo de abrir os olhos ouço pratos batendo e o murmúrio de vozes, 
sinto o cheiro de fritura. Meu primeiro pensamento é de que estou em casa, 
na casa de tia Carol, e que ela está vindo me chamar para tomar café da ma-
nhã... uma manhã como qualquer outra.

E então as lembranças — o voo com Alex, a fuga fracassada, meus dias e 
noites sozinha na Selva — voltam com violência, e abro os olhos de súbito 
e tento me sentar. Mas meu corpo não me obedece. Só consigo erguer a cabe-
ça; parece que estou presa em um bloco de pedra.

A garota de cabelo preto, que deve ter me encontrado e me trazido até 
aqui, seja lá que lugar for este, está de pé no canto, junto a uma pia grande de 
pedra. Ela se vira rapidamente quando me ouve me mexendo na cama.

— Calma — diz ela, tirando as mãos da pia. Seus braços estão molhados 
até os cotovelos. Seu rosto é astuto, extremamente alerta, como o de um ani-
mal. Seus dentes são pequenos, pequenos demais para a boca, e um pouqui-
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PANDEMÔNIO  13

nho tortos. Ela cruza o aposento e se agacha ao lado da cama. — Você passou 
o dia inteiro inconsciente.

— Onde estou? — pergunto com um gemido. Minha voz está rouca, 
quase irreconhecível.

— Na base principal — responde a garota. Ela está me observando com 
atenção. — Bem, é como chamamos.

— Não, perguntei… — Estou tentando entender o que aconteceu depois 
que pulei aquela cerca. Só consigo pensar em Alex. — Perguntei se aqui é a 
Selva.

Uma expressão — de desconfi ança, talvez — cruza rapidamente o rosto dela.
— Estamos em uma zona livre, sim — diz ela com cuidado, e então fi ca 

de pé e, sem dizer outra palavra, afasta-se da cama e desaparece por uma 
porta que leva a uma parte escura.

De algum lugar do prédio ouço vozes indistintas. Sinto uma leve pontada 
de medo, pergunto-me se cometi um erro ao mencionar a Selva, pergunto-
-me se essas pessoas são confi áveis. Nunca ouvi ninguém chamar o território 
não regulamentado de “zona livre”.

Mas não. Sejam elas quem forem, essas pessoas devem estar do meu lado; 
ela me salvaram, durante dias me tiveram inteiramente nas mãos.

Consigo me erguer um pouco e fi car quase sentada, então apoio a cabeça 
na parede de pedra atrás de mim. O aposento todo é de pedra: piso de pedra 
áspera, paredes de pedra com uma fi na camada de mofo crescendo em algu-
mas partes, uma pia de pedra em estilo antigo com uma torneira enferrujada 
que claramente não funciona há anos. Estou deitada em um leito estreito e 
duro, coberto com colchas velhas. É a única mobília que vejo, além de alguns 
baldes de metal em um canto debaixo da pia velha e de uma única cadeira de 
madeira. Não há janelas, nem lâmpadas — só dois lampiões à pilha que en-
chem o quarto com uma luz azulada fraca.

Em uma parede há uma pequena cruz de madeira com a fi gura de um 
homem suspenso no meio dela. Reconheço o símbolo: é uma cruz de uma das 
antigas religiões, da época anterior à cura, apesar de eu agora não conseguir 
lembrar qual era.
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14 LAUREN OLIVER

Tenho um fl ashback repentino da aula de história americana do segundo 
ano, a Sra. Dernler olhando para nós com raiva por trás dos seus enormes 
óculos, apontando para o livro aberto e dizendo:

— Estão vendo? Estão vendo? Essas religiões antigas manchavam tudo 
com amor. Fediam a deliria; exploravam a doença.

E, é claro, na época isso me pareceu terrível e verdadeiro.
Amor, o mais mortal de todos os males.
O amor pode matar.
Alex.
Você pode tanto morrer de amor…
Alex.
... quanto da falta dele.
Alex.
— Você estava quase morta quando a encontramos — diz, sem rodeios, 

a garota de cabelo preto quando volta para o quarto. Ela leva nas mãos, com 
cuidado, uma tigela de cerâmica. — Mais do que quase. Pensamos que não 
fosse sobreviver. Mas achei que devíamos ao menos tentar.

Ela me lança um olhar duvidoso, como se não tivesse certeza de ter valido 
a pena o esforço, e por um momento me lembro da prima Jenny, do modo 
como ela colocava as mãos na cintura e me examinava, e preciso fechar os 
olhos rapidamente para impedir que aquilo tudo me inunde mais uma vez: a 
imensa onda de imagens, lembranças de uma vida que agora se foi.

— Obrigada — digo.
Ela dá de ombros, mas diz com aparente sinceridade:
— Não foi nada.
Ela puxa a cadeira de madeira para perto da cama e se senta. Seu ca-

belo é comprido e está embaraçado acima da orelha esquerda. Atrás, ela 
tem a marca da intervenção, uma cicatriz de três pontas, igual à de Alex. 
Mas ela não pode estar curada, pois está aqui, do outro lado da cerca: uma 
Inválida.

Tento me sentar ereta, mas preciso me recostar, exausta, depois de ape-
nas alguns segundos de esforço. Sinto-me como uma marionete que ganhou 
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PANDEMÔNIO  15

vida apenas parcialmente. Sinto uma dor lancinante atrás dos olhos e, quan-
do abaixo a cabeça, vejo que minha pele ainda está marcada com uma teia de 
cortes e arranhões, picadas de insetos e feridas.

A tigela está cheia de um caldo praticamente transparente, tingido de 
verde-claro. Ela faz menção de passá-la para mim, mas hesita.

— Você consegue segurar?
— É claro que consigo — respondo, mais rude do que pretendia.
A tigela é mais pesada do que eu supunha. Tenho difi culdade em levá-la 

à boca, mas acabo conseguindo. Minha garganta está arranhando como lixa, 
e, ao engolir o caldo, a sensação é divina; apesar de deixar um gosto estranho 
de musgo na boca, no fi nal tomo tudo com avidez.

— Devagar — diz a garota, mas não consigo parar. De repente a fome 
se escancara dentro de mim, negra e infi nita e desmedida. Assim que o caldo 
acaba, fi co desesperada por mais, apesar de imediatamente meu estômago 
começar a doer. — Assim você vai fi car enjoada — continua ela, balançando 
a cabeça, e pega a tigela vazia das minhas mãos.

— Tem mais? — pergunto, rouca.
— Daqui a pouquinho.
— Por favor.
A fome é uma cobra, atacando-me a boca do estômago, consumindo-me 

por dentro.
Ela suspira, fi ca de pé e desaparece para a área escura além da porta. Te-

nho a impressão de que as vozes que vêm do corredor estão mais altas, am-
plifi cadas. E então, abruptamente, silêncio. A garota de cabelo preto volta 
com uma segunda tigela de caldo. Pego-a de suas mãos, e ela se senta de novo 
e puxa as pernas na direção do peito, como uma criança. Seus joelhos são 
ossudos e marrons.

— E então, onde você cruzou? — Quando eu hesito, ela acrescenta: — 
Tudo bem. Não precisa falar sobre isso se não quiser.

— Não, não. Tudo bem. — Tomo essa segunda tigela mais devagar, 
saboreando a estranheza terrosa do caldo, como se tivesse sido cozido com 
pedras. Pelo que ouvi, é bem possível. Alex me contou uma vez que os Invá-
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16 LAUREN OLIVER

lidos, as pessoas que moram na Selva, aprenderam a se virar com o mínimo 
de provisões. — Eu vim de Portland. — Logo a tigela está novamente vazia, 
apesar de a cobra no meu estômago continuar se contorcendo. — Onde es-
tamos agora?

— Alguns quilômetros a leste de Rochester — diz ela.
— Rochester, New Hampshire? — pergunto.
Ela dá um sorrisinho.
— Isso. Você deve ter vagado por aí. Por quanto tempo andou sozinha?
— Não sei. — Apoio a cabeça na parede. Rochester, New Hampshire. 

Devo ter cruzado a fronteira norte quando estava perdida na Selva; acabei 
indo parar cem quilômetros a sudoeste de Portland. Estou exausta de novo, 
apesar de ter dormido dias seguidos. — Perdi a noção de tempo.

— Você é uma mulher de peito — diz ela. Não sei bem o que isso signi-
fi ca, mas imagino. — Como você cruzou?

— Eu não estava… não estava sozinha — digo, e a cobra chicoteia e 
para. — O que quero dizer é que eu não ia cruzar sozinha.

— Você estava acompanhada? — Ela está com aquele olhar penetrante 
de novo, com os olhos quase tão escuros quanto o cabelo. — Era um amigo?

Não sei como corrigi-la. Meu melhor amigo. Meu namorado. Meu amor. 
Ainda não estou completamente à vontade com essa palavra, e parece quase 
sacrílega, então apenas faço que sim com a cabeça.

— O que aconteceu? — insiste ela, agora com um tom um tanto mais 
suave.

— Ele… ele não conseguiu. — Os olhos dela brilham de compreensão 
quando digo “ele”: se estávamos vindo juntos de Portland, um local de 
segregação, devíamos ser mais do que apenas amigos. Felizmente ela não 
insiste no assunto. — Conseguimos chegar à cerca da fronteira. Mas aí os 
reguladores e os guardas… — A dor em meu estômago se intensifi ca. — 
Eram muitos.

Ela fi ca de pé em um pulo, vai até o canto, pega um dos baldes de me-
tal salpicado de manchas de água, coloca-o ao lado da cama e se senta de 
novo.
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PANDEMÔNIO  17

— Ouvimos boatos — diz ela sucintamente. — Histórias de uma grande 
fuga em Portland, com muito envolvimento policial, e que foi completamen-
te encoberta.

— Então você soube? — Tento mais uma vez me erguer, mas as cólicas 
me fazem recostar na parede. — E disseram o que aconteceu com meu… 
meu amigo?

Faço a pergunta mesmo já sabendo a resposta. É claro que sei.
Eu o vi ali de pé, coberto de sangue, enquanto eles caíam em cima dele e 

o cercavam, como as formigas pretas de meu sonho.
Ela não responde, apenas aperta com força os lábios e balança a cabeça. 

Não precisa falar mais nada: está claro o que ela quer dizer. Está escrito na 
piedade que vejo em seu rosto.

A cobra se desenrola completamente e começa a se debater. Fecho os olhos. 
Alex, Alex, Alex: minha razão para tudo, minha nova vida, a promessa de algo 
melhor: morto, transformado em cinzas. Nada vai voltar a fi car bem, nunca.

— Eu tinha esperanças de que…
Deixo escapar uma exclamação de dor quando a coisa terrível que se de-

batia em meu estômago sobe pela garganta em uma onda de enjoo.
Ela suspira de novo, e eu a escuto fi car de pé e afastar a cadeira da cama.
— Acho… — Mal consigo forçar as palavras a saírem; estou tentando 

engolir a náusea. — Acho que vou…
E então me inclino na cama e vomito no balde que ela colocou ao meu 

lado, o corpo tomado por ondas de enjoo.
— Eu sabia que comendo daquele jeito você ia acabar vomitando — diz 

a garota, balançando a cabeça. Em seguida desaparece no corredor escuro. 
Segundos depois, enfi a a cabeça pelo vão da porta. — Aliás, eu sou Graúna.

— Lena — digo, e a palavra provoca uma nova onda de vômito.
— Lena — repete ela. Ela bate uma vez na parede com os nós dos dedos. 

— Bem-vinda à Selva.
Em seguida ela some, e eu fi co sozinha com o balde.

Ee
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Mais tarde Graúna reaparece, e tomo o caldo de novo. Dessa vez vou mais 
devagar e consigo manter a comida no estômago. Ainda estou tão fraca que 
mal consigo levar a tigela à boca, então Graúna me ajuda. Eu deveria estar 
envergonhada, mas não consigo sentir nada. A náusea desaparece e é subs-
tituída por um entorpecimento tão completo que é como afundar em água 
gelada.

— Muito bem — diz Graúna, em aprovação, quando tomo metade do 
caldo. Ela pega a tigela e desaparece de novo.

Agora que estou acordada e consciente, só quero dormir de novo. Pelo 
menos enquanto durmo posso sonhar que estou com Alex, posso sonhar que 
estou em um mundo diferente. Aqui, neste mundo, não tenho nada: nem fa-
mília, nem casa, nenhum lugar aonde ir. Alex se foi. A esta altura, até minha 
identidade já deve ter sido Invalidada.

Não consigo chorar. Minhas entranhas viraram pó. Relembro sem parar 
aquele último momento, quando me virei e o vi de pé atrás da parede de 
fumaça. Em minha mente, tento voltar pela cerca e cruzar a fumaça; tento 
segurar a mão dele e puxá-lo.

Alex, volte.
Não há nada a fazer exceto me deixar levar. As horas me cercam, envol-

vem-me por completo.
Pouco depois ouço passos arrastados, e então ecos de risada e conversa. 

Isso pelo menos me dá alguma coisa em que me concentrar. Tento diferenciar 
as vozes, adivinhar quantas pessoas são, mas o máximo que consigo é iden-
tifi car alguns tons graves (homens, garotos) e algumas risadinhas agudas, 
além de uma ocasional gargalhada. Em um momento ouço Graúna exclamar 
“Tudo bem, tudo bem”, mas na maior parte do tempo as vozes são ondas de 
som, tons apenas, como uma canção distante.

É claro que faz sentido que, na Selva garotas e rapazes morem juntos — 
essa é a questão, afi nal: liberdade de escolha, liberdade para estar perto das 
outras pessoas, liberdade para olhar e tocar e amar uns aos outros —, mas a 
ideia é bem diferente da realidade, e não consigo evitar: começo a sentir um 
pânico leve.
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Alex é o único garoto que já conheci e com quem falei de verdade. Não 
gosto de pensar em todos esses estranhos do sexo masculino apenas do 
outro lado da parede de pedra, com suas vozes de barítono e suas garga-
lhadas graves. Antes de conhecer Alex, vivi quase dezoito anos acreditan-
do piamente no sistema, acreditando cem por cento que o amor era uma 
doença, que precisamos nos proteger, que garotas e garotos devem fi car 
rigorosamente separados para impedir o contágio. Olhares, toques, abra-
ços: tudo isso carregava o risco de contaminação. E apesar de o contato 
com Alex ter me mudado, não dá para se livrar do medo imediatamente. 
Não dá.

Fecho os olhos, respiro fundo, tento mais uma vez me forçar a descer as 
camadas de consciência e ser levada pelo sono.

— Muito bem, Azul. Fora daqui. Hora de dormir.
Abro os olhos de repente. Uma garota de seis ou sete anos está de pé 

na porta me olhando. Ela é magra e bastante bronzeada, usa short jeans 
sujo e um suéter de algodão grande demais — uns catorze tamanhos acima 
do seu. É tão grande que escorrega pelos ombros e deixa à mostra uma 
escápula pontuda como uma asa. Seu cabelo é louro-escuro e vai quase até 
a cintura, e ela está descalça. Graúna tenta contorná-la para entrar carre-
gando um prato.

— Não estou cansada — diz a garota, os olhos fi xos em mim.
Ela pula de um pé para o outro, mas não chega a entrar no quarto. Seus 

olhos são de um tom de azul surpreendente, da cor vívida do céu.
— Nada de discussão — replica Graúna, batendo com o quadril na 

garota, de brincadeira, ao passar. — Fora.
— Mas…
— Qual é a regra número um, Azul? — A voz de Graúna fi ca séria.
A menina leva o polegar à boca e rói a unha.
— Obedecer Graúna — murmura ela.
— Sempre obedecer Graúna. E Graúna diz que é hora de dormir. Ago-

ra vá.
Azul me lança um último olhar pesaroso e então sai correndo.
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Graúna suspira, revira os olhos e puxa a cadeira para perto da cama.
— Sinto muito — diz ela. — Todo mundo está louco para ver a garota 

nova.
— Quem é todo mundo? — pergunto. Minha garganta está seca. Não 

consegui fi car de pé e ir até a pia, mas, de qualquer modo, está claro que os 
canos não funcionam. Não tem como haver encanamento na Selva. Todas 
as redes de água e eletricidade foram cortadas anos atrás, durante a blitz. — 
Quer dizer, quantos vocês são?

Graúna dá de ombros.
— Ah, você sabe, varia. As pessoas vêm e vão, transitam entre lares. De-

vem ser umas vinte agora, mas em junho tivemos quase quarenta passantes, 
e no inverno lotamos este lar.

Concordo com a cabeça, apesar de esse papo sobre lares e passantes me 
confundir. Alex me contou muito pouco sobre a Selva, e cruzamos uma vez 
sem problemas. Foi a primeira e última vez que estive em território não regu-
lamentado antes de nossa grande fuga.

Antes de minha grande fuga.
Enterro as unhas nas palmas das mãos.
— Você está bem? 
Graúna me observa com atenção.
— Queria um pouco de água — peço.
— Tome — diz ela. — Pegue isto.
Ela me entrega o prato que trouxe: no meio há duas pequenas panquecas 

salgadas, redondas, escuras e cheias de grãos. Em uma prateleira no canto ela 
pega uma lata amassada de sopa e a usa como concha para tirar um pouco de 
água de um dos baldes que estão sob a pia e a traz até mim. Só posso torcer 
para que aquele balde não seja usado também para vomitar.

— É difícil conseguir copos aqui — diz ela quando ergo as sobrancelhas 
para a lata de sopa, e acrescenta: — Bombas.

Ela fala como se estivesse em um mercado e dissesse laranja; como se fos-
se a coisa mais rotineira do mundo. Graúna se senta de novo e fi ca distraída 
trançando algumas mechas de cabelo com seus compridos dedos morenos.
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Levo a lata de sopa aos lábios. As bordas são denteadas, portanto bebo 
com cuidado.

— Aqui a gente aprende a se virar — diz Graúna, com uma espécie de 
orgulho. — Construímos coisas do nada, usando restos e lixo e ossos. Você 
vai ver.

Olho para o prato em meu colo. Estou com fome, mas as palavras lixo e 
ossos me deixam nervosa quanto a comer.

Graúna deve entender o que estou pensando, porque ri.
— Não se preocupe — diz ela. — Não tem nada de nojento. Algumas 

frutas secas, um pouco de farinha, um tanto de óleo. Não é a melhor coisa 
que você já comeu, mas vai lhe dar forças. Estamos fi cando sem suprimentos; 
não recebemos entregas há uma semana. A fuga ferrou muito a gente, sabe.

— A minha fuga?
Ela assente.
— A semana inteira as cercas fi caram ligadas em todas as cidades em um 

raio de cento e cinquenta quilômetros, e dobraram a segurança. — Abro a 
boca para me desculpar, mas ela me interrompe: — Não tem problema. Eles 
fazem isso toda vez que há uma falha. Sempre fi cam com medo de ocorrer um 
levante em massa e as pessoas correrem para a Selva. Mas daqui a alguns dias 
vão voltar a relaxar, e receberemos nossos suprimentos. Enquanto isso… — 
Ela aponta com o queixo para o prato. — Frutas secas.

Dou uma mordiscada na panqueca. Não está ruim, na verdade: torrada, 
crocante e só um pouco oleosa, deixando em meus dedos uma camada fi na de 
gordura. É bem mais gostoso do que o caldo, e digo isso a Graúna.

Ela sorri para mim.
— É, Barata é o nosso cozinheiro. Ele consegue fazer qualquer coisa vi-

rar uma boa refeição. Bem, consegue transformar qualquer coisa em uma 
refeição comível.

— Barata? É o nome dele de verdade?
Graúna termina uma trança, joga-a por cima do ombro e começa outra.
— Tão de verdade quanto qualquer nome — diz ela. — Barata passou 

a vida toda na Selva. Ele vem de um dos lares do sul, perto de Delaware. 
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Alguém de lá deve ter escolhido o nome dele. Quando chegou aqui, já era 
Barata.

— E quanto a Azul? — pergunto.
Acabo a primeira panqueca sem fi car enjoada e coloco o prato no chão, ao 

lado da cama. Não quero abusar da sorte.
Graúna hesita por uma fração de segundo.
— Ela nasceu aqui no lar.
— Então esse nome é por causa dos olhos azuis — concluo.
Graúna fi ca de pé de repente e se vira antes de dizer “Aham”. Ela vai até 

as prateleiras perto da pia e apaga um dos lampiões, fazendo o quarto afundar 
ainda mais na escuridão.

— E você? — pergunto a ela.
Ela aponta para o próprio cabelo.
— Graúna. — Ela sorri. — Não é muito original.
— Não, eu quis dizer… você nasceu aqui? Na Selva?
O sorriso desaparece de repente, como uma vela sendo soprada. Por um 

segundo Graúna parece quase zangada.
— Não — responde ela. — Vim com quinze anos.
Sei que não deveria, mas não consigo deixar de insistir no assunto:
— Sozinha?
— Sim.
Ela pega o segundo lampião, que ainda emite um brilho azul-claro, e vai 

até a porta.
— E qual era seu nome? — pergunto, e Graúna para de repente, de cos-

tas para mim. — Antes de você vir para a Selva — insisto.
Por um momento ela permanece parada. Mas então se vira. Como está 

segurando o lampião em uma altura baixa, seu rosto fi ca na escuridão. Seus 
olhos são dois refl exos vazios, brilhando como pedras negras ao luar.

— É melhor se acostumar logo — diz ela, com uma intensidade contida. 
— Tudo o que você era, a vida que tinha, as pessoas que conhecia… adeus. 
— Ela balança a cabeça e completa, com um pouco mais de fi rmeza: — Não 
existe o antes. Só existem o agora e o que vem depois.
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Ela então vai para o corredor com o lampião, deixando-me na escuridão 
total, meu coração batendo muito acelerado.

Na manhã seguinte, acordo morrendo de fome. O prato ainda está ali com a 
segunda panqueca, e ao esticar a mão para pegá-lo caio da cama e bato com 
os joelhos no chão frio de pedra. Um besouro está explorando a superfície da 
comida. Se fosse antigamente, isso teria me enojado, mas agora estou com fome 
demais para me importar. Dou um peteleco no inseto, vejo-o correr para um 
canto, como a panqueca avidamente segurando-a com as duas mãos e ainda 
lambo os dedos quando termino. Isso aplaca só uma pontinha da minha fome.

Fico de pé devagar, apoiando-me na cama. É a primeira vez em dias que 
me levanto, a primeira vez que faço mais do que rastejar até uma bacia de me-
tal no canto, colocada ali por Graúna, que usei como banheiro. Encolhida no 
escuro, a cabeça baixa e as coxas tremendo, sou um animal, não mais humana.

Estou tão fraca que preciso parar ao alcançar a porta, onde me recosto. 
Sinto-me como uma das garças reais que eu via às vezes na enseada lá em 
Portland: o bico e a barriga inchados sobre pernas fi nas e compridas; comple-
tamente fora de proporção, desequilibrada.

Saio do quarto para um corredor comprido e escuro, também sem janelas, 
também de pedra. Ouço pessoas conversando e rindo, o ruído de cadeiras 
sendo arrastadas e água caindo: sons de cozinha. Sons de comida. O corredor 
é estreito, e passo as mãos pelas paredes enquanto me desloco, reaprendendo 
a usar as pernas e o corpo. Um vão à minha esquerda, sem porta, leva a uma 
sala grande. Em um dos lados há muitos suprimentos médicos e de higiene 
(gaze, tubos e mais tubos de bacitracina, centenas de caixas de sabonetes, 
ataduras), e, do outro, quatro colchões estreitos direto no chão, com uma 
variedade de roupas e cobertores empilhados. Mais adiante vejo outro apo-
sento, que deve ser usado apenas para dormir: tem colchões de uma parede 
à outra, cobrindo praticamente cada centímetro do chão, o quarto parecendo 
uma enorme colcha de retalhos.

Sinto uma pontada de culpa. Obviamente me deram a melhor cama, o 
melhor quarto. Ainda fi co abismada ao pensar no quanto me enganei todos 
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aqueles anos em que acreditei em boatos e mentiras. Eu achava que os Invá-
lidos fossem animais; achava que me estraçalhariam. Mas essas pessoas me 
salvaram, me deram o lugar mais macio para dormir e cuidaram de mim até 
eu me recuperar, sem pedir nada em troca.

Os animais estão do outro lado da cerca: monstros de uniforme. Falam 
com suavidade e contam mentiras e sorriem enquanto cortam sua garganta.

O corredor continua para a esquerda, e o volume das vozes aumenta. 
Agora sinto cheiro de carne cozinhando, e meu estômago ronca alto. Passo 
por mais quartos, alguns de dormir, um quase totalmente vazio e cheio de 
prateleiras: em um canto, empilhados, estão meia dúzia de latas de feijão, 
um saco de farinha pela metade e, estranhamente, uma cafeteira empoeirada; em 
outro canto há baldes, latas de café e um esfregão.

O corredor vira mais uma vez para a direita e então termina de repen-
te em um aposento grande, bem mais iluminado do que os outros. Uma 
pia de pedra, parecida com a do meu quarto, ocupa uma parede inteira. Aci-
ma dela, uma prateleira comprida comporta meia dúzia de lampiões à pilha, 
que preenchem o espaço com uma luz morna. No centro do aposento há duas 
mesas de madeira compridas e estreitas, cheias de gente sentada à volta.

Quando entro, a conversa é interrompida abruptamente: dezenas de 
olhos se viram em minha direção, e de repente me dou conta de que só es-
tou vestindo uma camiseta grande e suja que não passa do meio da minha 
coxa.

Há homens no aposento também, sentados lado a lado com as mulheres. 
Pessoas de todas as idades, todas não curadas. É algo tão estranho e distorci-
do que quase me tira o fôlego. Fico petrifi cada. Abro a boca para falar, mas 
nada sai. Sinto o peso do silêncio, o calor de todos aqueles olhos.

Graúna vem em meu socorro.
— Você deve estar com fome — diz ela, levantando-se e fazendo sinal 

para um garoto na ponta da mesa. Ele deve ter treze, catorze anos. É magro, 
forte, com algumas espinhas.

— Esquilo — chama ela, com austeridade. Mais um apelido maluco. — 
Já comeu tudo?
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Ele olha com tristeza para o prato vazio, como se pudesse fazer mais co-
mida se materializar ali.

— Já — responde lentamente, olhando do prato vazio para mim e de 
novo para o prato.

Cruzo os braços, abraçando minha cintura.
— Então se levante. Lena precisa de um lugar para se sentar.
— Mas… — começa Esquilo a protestar, e Graúna lhe lança um olhar 

feroz.
— Levante logo, Esquilo. Vá fazer algo de útil. Veja se tem mensagem 

nos ninhos.
O menino me lança um olhar emburrado, mas se levanta e leva o prato 

até a pia, onde o solta com um estrondo. Isso faz Graúna, que estava sentada 
de novo, gritar:

— Quebrou, tem que pagar, Esquilo.
Ouvem-se algumas risadinhas, e Esquilo sai batendo o pé dramaticamen-

te pelos degraus de pedra na extremidade do aposento.
— Sarah, pegue alguma coisa para Lena comer.
Graúna se volta para a própria comida: um morro de mingau cinzento no 

meio do prato.
Uma garota surge ávida à minha frente, como um boneco de mola saído 

de uma caixa. Ela tem olhos enormes e o corpo fi no como um arame. Todos 
aqui são magros, na verdade: por todo lado só vejo cotovelos e ombros, to-
dos ossudos e angulosos.

— Venha, Lena. — Ela parece se deliciar em dizer meu nome, como se 
fosse um privilégio especial. — Vou lhe fazer um prato.

Ela aponta para um canto: há uma enorme panela de ferro amassada e 
uma panela empenada coberta em um fogão à lenha antigo. Ao lado, pratos 
e travessas de modelos variados — e algumas tábuas de carne — estão em-
pilhados desordenadamente.

Isso signifi ca entrar no cômodo e passar pelas duas mesas. Se minhas 
pernas já estavam bambas antes, agora sinto que vou desabar a qualquer 
momento. Estranhamente, sinto a textura dos olhos dos homens de maneira 
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diferente. Os olhares das mulheres são afi ados, avaliadores; os dos homens 
são mais quentes, sufocantes, como um toque. Estou com difi culdade para 
respirar.

Caminho hesitante em direção ao fogão, onde Sarah está de pé, assen-
tindo para mim encorajadoramente, como se eu fosse um bebê — apesar 
de ela própria não ter mais de doze anos, aposto. Fico o mais perto pos-
sível da pia, pois, caso eu tropece, quero ter algo por perto em que me 
apoiar.

Os rostos na cozinha são quase todos um borrão, uma mistura de cores, 
mas alguns se destacam: Azul me observa com olhos arregalados; um ga-
roto louro, provavelmente da minha idade, com o cabelo todo bagunçado, 
parece prestes a cair na risada a qualquer segundo; outro garoto, um pouco 
mais velho, olha para mim com desprezo; uma mulher de cabelo castanho-
-avermelhado e comprido lhe caindo pelas costas. Por um momento nossos 
olhares se cruzam, e meu coração salta: eu penso, Mãe. Até agora não tinha 
me ocorrido que minha mãe podia estar aqui — que ela deve estar aqui, em 
algum lugar da Selva, em um desses lares ou acampamentos ou seja lá como 
se chamam. Então a mulher se mexe um pouco e vejo seu rosto e percebo 
que não, claro que não é ela. É jovem demais, deve ter a idade de minha mãe 
quando a vi pela última vez, doze anos atrás. Não sei nem se eu reconheceria 
minha mãe se a visse de novo; minhas lembranças dela são confusas, distor-
cidas pelo tempo e pelos sonhos.

— Gororoba — diz Sarah assim que chego ao fogão.
Estou exausta com essa breve caminhada pela cozinha. Não consigo acre-

ditar que este é o mesmo corpo que costumava correr dez quilômetros tranqui-
lamente, que subia e descia correndo o Munjoy Hill como se não fosse nada.

— O quê?
— Gororoba. — Ela levanta a tampa da panela. — É como chamamos. É 

o que comemos quando estamos com o estoque baixo de suprimentos. Aveia, 
arroz, às vezes um pouco de pão, mais qualquer tipo de grãos que tivermos. 
Juntamos essa merda toda, fervemos e é isso aí. Gororoba.

Levo um susto ao ouvir um palavrão vindo da menina.
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