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Para Michael, que derrubou os muros.
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Lena

Voltei a sonhar com Portland.
Desde que Alex reapareceu — ressuscitado, mas também mu-

dado, deformado, como um monstro de uma das histórias de terror 
que contávamos na infância —, o passado começou a voltar, irrompendo pelas 
fi ssuras quando não estou prestando atenção e me puxando com dedos ávidos.

Foi sobre isso que me alertaram durante todos aqueles anos: o peso no 
peito, os fragmentos de pesadelo que me acompanham até quando estou 
acordada.

Eu não disse?, fala tia Carol em minha mente.
Nós lhe avisamos, diz Rachel.
Você devia ter fi cado. Essa é Hana, me alcançando através do tempo, cru-

zando as camadas densas e enevoadas de minha memória, estendendo a mão 
imponderável enquanto afundo.

Pouco mais de vinte de nós viemos de Nova York: Graúna, Prego, Julian e 
eu, e também Dani, Gordo e Pique, além de uns quinze que se dão por satis-
feitos em fi car quietos e seguir ordens.

E Alex. Mas não o meu Alex: um estranho que nunca sorri, não dá uma 
gargalhada e mal fala.

Os outros, os que estavam usando o armazém ao sul de White Plains 
como lar, espalharam-se pelo sul ou pelo oeste. A esta altura, sem dúvida o 
lugar já foi completamente esvaziado e abandonado. Não é seguro, não de-
pois do resgate de Julian. Julian Fineman é um símbolo, um bem importante. 
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8 LAUREN OLIVER

Os zumbis vão caçá-lo. Vão querer exibir o símbolo sujo de sangue para que 
outros aprendam a lição.

Temos que tomar cuidado redobrado.
Alistar, Lupi, Fê e alguns outros moradores do velho lar de Rochester estão 

à nossa espera ao sul de Poughkeepsie. Demoramos quase três dias para per-
correr a distância; somos forçados a circundar meia dúzia de cidades válidas.

Até que, de repente, chegamos: a fl oresta simplesmente acaba e dá lugar 
a uma área enorme de concreto, tomada de rachaduras largas e ainda com a 
marca fraca das linhas fantasmagóricas das vagas do estacionamento. Carros 
enferrujados e depenados — faltando os pneus e partes da carroceria — ain-
da ocupam o local. Parecem pequenos e meio ridículos, como brinquedos 
velhos esquecidos por uma criança.

O estacionamento segue como água cinzenta em todas as direções e ter-
mina enfi m em uma estrutura enorme de aço e vidro: um antigo shopping. 
Uma placa salpicada de branco com cocô de passarinho diz, em letra cursiva: 
empire state plaza mall.

O reencontro é alegre. Prego, Graúna e eu saímos em disparada. Lupi e 
Alistar também vêm correndo, e nos encontramos no meio do estacionamen-
to. Pulo em Alistar às gargalhadas; ele me enlaça e me levanta no ar. Todo 
mundo grita e fala ao mesmo tempo.

Alistar por fi m me coloca no chão, mas não o solto, como se ele fosse 
desaparecer. Estico o braço para também abraçar Lupi, que está apertando 
a mão de Prego, e acabamos todos amontoados, pulando e gritando, corpos 
entrelaçados sob os raios de sol intensos.

— Ora, ora. — Enfi m nos separamos. Nos viramos e vemos Fê vindo 
em nossa direção, as sobrancelhas erguidas. Ela deixou o cabelo crescer e o 
penteou para a frente, deixando-o caído nos ombros. — Olhem só quem deu 
o ar da graça.

Fazia dias que eu não me sentia feliz de verdade.
Nos poucos meses que passamos separados tanto Alistar quanto Lupi 

mudaram. Lupi conseguiu, de alguma forma, engordar. Alistar tem rugas 
novas ao redor dos olhos, apesar de conservar o mesmo sorriso de garoto.
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RÉQUIEM  9

— Como está Sarah? — pergunto. — Ela veio?
— Sarah fi cou em Maryland — responde Alistar. — O lar tem umas 

trinta pessoas, e ela não vai precisar migrar. A resistência está tentando fazer 
contato com a irmã dela.

— E quanto a Vovô e os outros? 
Estou sem fôlego e sinto o peito apertado, como se eu ainda estivesse 

sendo espremida entre eles.
Lupi e Alistar trocam um rápido olhar.
— Vovô não resistiu — diz Alistar, sucinto. — Nós o enterramos perto 

de Baltimore.
Graúna desvia o olhar e cospe no chão.
— O resto do pessoal está ótimo — se apressa em acrescentar Lupi. Ele 

toca a cicatriz da minha intervenção, a cicatriz falsa que ele me ajudou a fazer 
para eu entrar na resistência. — Ficou muito boa — diz ele, e dá uma pisca-
dela.

Decidimos acampar esta noite. Tem água limpa perto do antigo shop-
ping, e ruínas de casas e de prédios comerciais nos forneceram uns poucos 
suprimentos aproveitáveis: algumas latas de comida ainda enterradas nos es-
combros, ferramentas enferrujadas, até mesmo um rifl e, que Alistar encon-
trou apoiado em um par de chifres de cervo virado, debaixo de um monte de 
gesso desmoronado. E uma integrante do grupo, Henley, uma mulher baixa 
e calada com cabelo grisalho bem comprido, está com febre. Assim ela terá 
tempo de descansar.

No fi nal do dia surge a discussão: para onde ir?
— Podemos nos dividir — propõe Graúna. 
Ela está agachada ao lado do espaço que cavou para a fogueira, atiçando 

as primeiras fagulhas com a ponta queimada de uma vareta.
— Quanto maior o grupo, mais seguro — argumenta Prego. 
Ele tirou o casaco e agora está só de camiseta, de forma que seus braços 

musculosos estão visíveis. Os dias têm esquentado aos poucos e a fl oresta 
ganha vida. Sentimos a primavera chegando como um animal acordando len-
tamente, expirando um hálito quente.
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10 LAUREN OLIVER

Mas agora faz frio, pois o sol está baixo e a Selva é tomada de sombras 
roxas e compridas quando paramos. 

— Lena — chama Graúna. Levo um susto. Eu estava olhando para a 
fogueira, vendo o fogo envolver as agulhas de pinheiro, os galhos e as folhas 
quebradiças. — Dê uma olhada nas barracas, por favor. Já vai escurecer.

Graúna havia feito a fogueira em uma vala rasa que devia ter sido um 
riacho; é para proteger o fogo do vento. Ela evitou montar o acampamento 
perto demais do shopping e de seu espaço mal-assombrado, mas o vemos 
atrás das árvores: uma construção de metal preto retorcido e olhos vazios, 
como uma espaçonave alienígena encalhada.

Em uma área aterrada com uns dez metros de altura, Julian ajuda a mon-
tar as barracas. Está de costas para mim. Ele também está usando uma cami-
seta. Só três dias na Selva já o modifi caram. O cabelo está emaranhado e tem 
uma folha presa atrás da orelha esquerda. Ele parece mais magro, embora não 
tenha dado tempo de perder peso. É só o efeito de estar aqui, a céu aberto, 
com roupas maltrapilhas e grandes demais, cercado de natureza selvagem, 
um lembrete perpétuo da fragilidade de nossa sobrevivência.

Ele está prendendo uma corda a uma árvore, puxando-a até fi car tensio-
nada. Nossas barracas são velhas, já rasgaram e foram remendadas várias 
vezes. Não fi cam de pé sozinhas. Precisam ser apoiadas e presas entre árvores 
e forçadas à vida, como velas ao vento.

Gordo está ao lado de Julian, observando-o com ar de aprovação.
— Precisam de ajuda? — pergunto, e paro a poucos metros dos dois.
Julian e Gordo se viram.
— Lena! — O rosto de Julian se ilumina, mas murcha de imediato quando 

ele se dá conta de que não pretendo chegar mais perto. Eu o trouxe até aqui 
comigo, para este lugar estranho e novo, e agora não tenho nada para dar a ele.

— Está tudo bem — diz Gordo. O cabelo dele é de um ruivo intenso, e, 
apesar de ele não ser mais velho do que Prego, tem uma barba que vai até o 
meio do peito. — Estamos quase acabando.

Julian se endireita e limpa a palma das mãos na calça jeans. Ele hesita, mas 
desce até mim enquanto prende uma mecha de cabelo atrás da orelha.

Requiem_6a prova.indd   10Requiem_6a prova.indd   10 4/8/14   6:35 PM4/8/14   6:35 PM



RÉQUIEM  11

— Está frio — diz ele quando chega a poucos metros. — Você devia ir 
para perto do fogo.

— Estou bem — digo, mas puxo as mangas do casaco para cobrir as 
mãos. O frio está em mim. Sentar ao lado do fogo não vai ajudar. — As 
barracas parecem ótimas.

— Obrigado. Acho que estou pegando o jeito.
O sorriso dele não chega aos olhos.
Três dias. Três dias de conversas forçadas e silêncio. Sei que ele está 

se perguntando o que mudou e se há volta. Sei que o estou magoando. Há 
perguntas que ele está se forçando a não fazer e coisas que está lutando para 
não dizer.

Está me dando tempo. É paciente e gentil.
— Você fi ca linda nesta luz — diz ele.
— Você deve estar fi cando cego. — Minha intenção era só fazer uma 

brincadeira, mas minha voz soa rude no ar frio.
Julian balança a cabeça, franze a testa e olha para o outro lado. A folha, de 

um tom de amarelo vívido, ainda está presa atrás da orelha. Neste momento 
tenho uma vontade desesperada de esticar a mão e tirá-la, passar os dedos 
pelo seu cabelo e rir da situação com ele. Aqui é a Selva, eu diria. Quem pode-
ria imaginar? E ele entrelaçaria os dedos nos meus e apertaria minha mão. Ele 
responderia: O que eu faria sem você?

Mas não consigo me mexer.
— Tem uma folha no seu cabelo.
— Uma o quê? 
Julian leva um susto, como se eu o tivesse tirado de um sonho.
— Uma folha. No cabelo.
Ele passa a mão na cabeça com impaciência.
— Lena, eu…
Bang.
O som de um tiro de rifl e nos faz dar um pulo. Pássaros saem voando das 

árvores atrás de Julian, escurecendo o céu por um tempo, até se dispersarem 
em formas individuais.
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12 LAUREN OLIVER

— Droga — diz alguém.
Dani e Alex saem de trás das árvores mais além das barracas. Os dois 

trazem rifl es pendurados nos ombros.
Gordo se levanta.
— Um cervo? — pergunta ele.
A luz já foi quase toda embora. O cabelo de Alex parece quase preto.
— Grande demais para ser um cervo — diz Dani.
Dani é uma mulher robusta, com ombros largos, testa grande e olhos amen-

doados. Me lembra Miyako, que morreu antes de irmos para o sul no inverno 
passado. Nós a queimamos em um dia gelado, logo antes de a primeira neve cair.

— Urso? — pergunta Gordo.
— Talvez — responde Dani, lacônica. 
Dani é mais durona do que Miyako. Ela deixou que a Selva a esculpisse, 

a entalhasse em aço.
— Vocês o acertaram? — pergunto, ansiosa demais, embora já saiba a res-

posta. Mas estou querendo fazer com que Alex olhe para mim, fale comigo.
— Talvez de raspão — responde Dani. — Difícil saber. Mas não o bas-

tante para detê-lo.
Alex não diz nada, sequer parece notar minha presença. Continua a andar 

por entre as barracas e passando por mim e por Julian, perto o bastante para 
eu imaginar o cheiro dele, o velho cheiro de grama e madeira queimada pelo 
sol, um cheiro de Portland que me faz querer gritar, afundar o rosto no seu 
peito e inspirar.

Ele está descendo para a fogueira quando a voz de Graúna chega até nós:
— O jantar está pronto. Comam ou fi quem com fome.
— Vamos — diz Julian, e toca meu cotovelo com as pontas dos dedos. 

De leve, com paciência.
Meus pés me viram e me levam para baixo, na direção do fogo, que agora 

está quente e forte; na direção do garoto que se torna uma sombra ao lado da 
fogueira, toldado pela fumaça. É isso que Alex é agora: um garoto-sombra, 
uma ilusão.

Nestes três dias ele não falou comigo, nem sequer olhou para mim.
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Hana

Quer saber meu segredo mais profundo e sombrio? Na escola domi-
nical, eu colava nas provas.

Nunca gostei da Shhh, nem mesmo quando era criança. A úni-
ca seção do livro que me interessava era “Lendas e Sofrimentos”, que é re-
pleta de lendas sobre o mundo antes da cura. Minha parte favorita, a História 
de Salomão, é assim:

Era uma vez, durante os dias de doença, duas mulheres e uma criança pe-
quena que foram ver o rei. Cada mulher alegava que o fi lho era seu. Uma 
se recusava a dar a criança para a outra e ambas defendiam seus casos 
com paixão, alegando que morreriam de dor se o bebê não fosse devolvido 
diretamente para suas mãos.

O rei, cujo nome era Salomão, ouviu os discursos das duas e acabou 
anunciando ter uma solução justa:

— Vamos cortar o bebê em dois, e assim cada uma de vocês fi cará com 
uma parte.

As mulheres concordaram que era justo, e o carrasco foi chamado ali 
e, com seu machado, partiu o bebê no meio.

E o bebê nunca chorou, nem fez barulho, e as mães observavam, e de-
pois, mesmo mil anos depois, ainda havia uma mancha de sangue no chão 
do palácio que jamais pôde ser limpa nem diluída por nenhuma substância 
na Terra…
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14 LAUREN OLIVER

Eu devia ter só uns oito ou nove anos quando li essa passagem pela pri-
meira vez, mas senti que me marcou. Durante dias não consegui tirar da 
cabeça a imagem do pobre bebê. Ficava imaginando-o partido no chão de 
cerâmica, como uma borboleta fi xada atrás de um vidro.

É por isso que a história é tão boa. Porque é real. O signifi cado é que, 
mesmo que não tenha de fato acontecido (e há um debate sobre se a seção 
“Lendas e Sofrimentos” é historicamente precisa), ela mostra o mundo de 
forma verdadeira. Eu me lembro de me sentir como aquele bebê: dividida 
pelo sentimento, partida em duas, entre lealdades e desejos.

O mundo doente é assim.
Era assim para mim antes de eu ser curada.

Em exatos vinte e um dias vou me casar.
Parece que minha mãe vai chorar, e quase espero que chore. Só a vi cho-

rando duas vezes: uma quando quebrou o tornozelo e a outra ano passado, 
quando saiu de casa e descobriu que os manifestantes tinham pulado o por-
tão, destruído nosso gramado e destruído seu belo carro. Mas ela só diz:

— Você está linda, Hana. — E depois: — Mas fi cou um pouco largo na 
cintura.

A Sra. Killegan (Me chame de Anne, disse ela na primeira prova do ves-
tido) me contorna em silêncio, prendendo alguns pontos com alfi netes e 
fazendo ajustes. Ela é alta, tem cabelo louro desbotado e uma expressão 
tensa, como se ao longo dos anos tivesse engolido acidentalmente vários 
alfi netes e agulhas de costura.

— Tem certeza de que quer mangas japonesas?
— Tenho — respondo, na mesma hora em que minha mãe diz:
— A senhora acha que fi ca jovial demais?
A Sra. Killegan, ou Anne, faz um gesto expressivo com a mão longa e 

ossuda.
— A cidade toda vai estar vendo — diz ela.
— O país todo — corrige minha mãe.
— Gosto das mangas — digo. 
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RÉQUIEM  15

Quase acrescento O casamento é meu. Porém isso não é mais verdade, não 
desde os Incidentes de janeiro e a morte do prefeito Hargrove. Meu casamen-
to agora pertence ao povo. É o que todo mundo me diz há semanas. Ontem 
recebemos uma ligação da Rede Nacional de Notícias perguntando se eles 
podiam usar nossa fi lmagem ou se deveriam mandar uma equipe de televisão 
para registrar a cerimônia.

Agora, mais do que nunca, o país precisa de símbolos.
Estamos de pé em frente a um espelho triplo; a testa franzida de minha 

mãe aparece refl etida em três ângulos diferentes.
— A Sra. Killegan tem razão — diz ela, tocando meu cotovelo. — Va-

mos ver como fi ca com manga três quartos, certo?
É melhor não discutir. Três refl exos assentem simultaneamente, três ga-

rotas idênticas com tranças louras idênticas em três vestidos brancos e longos 
idênticos. Já quase não me reconheço. Fui modifi cada pelo vestido, pelas lu-
zes intensas do aposento. Por toda a minha vida fui Hana Tate.

Mas a garota no espelho não é Hana Tate. Ela é Hana Hargrove, futura 
esposa do futuro prefeito e símbolo de tudo o que é certo no mundo curado.

Um caminho e uma estrada para todo mundo.
— Vamos ver o que tenho lá atrás — diz a Sra. Killegan. — Podemos 

pegar um estilo diferente para você vestir e comparar. 
Ela desliza pelo tapete cinza gasto e desaparece no estoque. Pela porta 

aberta vejo dezenas de vestidos cobertos de plástico, pendurados em araras.
Minha mãe suspira. Já fi camos aqui duas horas e estou começando a me 

sentir um espantalho: entulhada e cutucada e costurada. Minha mãe está sen-
tada em um banquinho velho perto dos espelhos, segurando a bolsa com cui-
dado no colo para que não toque no tapete.

A Sra. Killegan sempre foi a dona da melhor loja de roupas de casa-
mento de Portland, mas está claro que também sentiu os efeitos prolongados 
dos Incidentes e das medidas de segurança que o governo implementou em 
seguida. O dinheiro está curto para praticamente todo mundo, e dá para 
perceber. Uma das lâmpadas do teto está queimada e a loja cheira a bolor, 
como se não fosse limpa faz um tempo. Em uma das paredes, uma mancha 
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16 LAUREN OLIVER

de umidade começou a provocar bolhas no papel que a recobre, e reparei 
mais cedo em uma grande mancha marrom em uma das poltronas listradas. 
A Sra. Killegan me viu olhando e jogou casualmente um xale ali em cima, 
para esconder.

— Você está mesmo encantadora, Hana — diz minha mãe.
— Obrigada. 
Sei que estou linda. Pode parecer arrogante, mas é a verdade.
Isso também mudou desde a minha cura. Antes da intervenção, apesar de 

as pessoas sempre me dizerem que eu era bonita, eu nunca sentia isso. Mas, 
depois da cura, um muro dentro de mim caiu. Agora vejo que sim, sou sim-
ples e indiscutivelmente bonita.

Também não me importo mais.
— Prontinho. 
A Sra. Killegan reaparece da sala dos fundos trazendo no braço vários 

vestidos cobertos de plástico. Engulo um suspiro, mas não rápido o bastante. 
A Sra. Killegan coloca a mão no meu braço.

— Não se preocupe, querida — diz ela. — Vamos encontrar o vestido 
perfeito. É para isso que estamos aqui, não é?

Estampo um sorriso no rosto, e a bela garota no espelho faz o mesmo.
— É claro — digo.
O vestido perfeito. O par perfeito. Uma vida perfeita de felicidade.
A perfeição é uma promessa e uma garantia de que não estamos errados.

A loja da Sra. Killegan fi ca em Old Port; quando saímos para a rua, inspiro o 
aroma familiar de algas secas e madeira velha. O dia está claro, mas o vento 
que vem da baía é frio. Poucos barcos se balançam na água, a maioria deles 
de pesca ou de carga. De longe, a madeira suja das colunas parece junco cres-
cendo acima da água.

A rua está vazia exceto por dois reguladores e Tony, nosso guarda-costas. 
Meus pais decidiram contratar um serviço de segurança depois dos Inciden-
tes, quando o pai de Fred Hargrove, o prefeito, foi morto, e fi cou decidido 
que eu deveria deixar a faculdade e me casar o mais rápido possível.
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RÉQUIEM  17

Agora, Tony vai a todos os lugares conosco. Nos dias de folga ele manda 
o irmão, Rick, como substituto. Demorei um mês para conseguir diferenciá-
-los. Ambos têm pescoço curto e grosso e uma careca reluzente. Nenhum dos 
dois fala muito, e, quando falam, nunca têm nada de interessante para dizer.

Esse foi um dos meus maiores medos em relação à cura: que a intervenção 
fosse de alguma forma me desligar e inibir minha capacidade de pensar. Mas 
é o oposto. Penso com maior clareza agora. De algumas formas, até sinto com 
maior clareza. Eu costumava sentir as coisas com uma espécie de exaltação; 
vivia tomada de pânico e ansiedade e desejos contraditórios. Havia noites em 
que mal conseguia dormir, dias em que sentia que minhas entranhas estavam 
tentando rastejar pela garganta e sair.

Eu estava contaminada. Agora, a contaminação acabou.
Encontramos Tony recostado no carro. Será que ele está nessa mesma po-

sição há três horas, desde que entramos na loja da Sra. Killegan? Ele se desen-
costa e se empertiga quando nos aproximamos, e abre a porta para minha mãe.

— Obrigada, Tony — diz ela. — Houve algum problema?
— Não, senhora.
— Que bom.
Ela se instala no banco de trás, e eu entro depois dela. Temos este carro 

há apenas dois meses, em substituição ao que foi vandalizado. Poucos dias 
depois que o recebemos, minha mãe, ao sair do mercado, viu que alguém 
tinha usado uma chave para riscar a palavra porco na lataria. Secretamente, 
penso que a verdadeira motivação para minha mãe contratar Tony foi prote-
ger o carro novo.

Depois que Tony fecha a porta, o mundo fora das janelas escuras fi ca 
azul-marinho. Ele liga o rádio na RNN. As vozes dos comentaristas são fa-
miliares e tranquilizadoras.

Recosto a cabeça para trás e vejo o mundo começar a se mover. Sempre 
morei em Portland, portanto tenho lembranças de quase todas as ruas e es-
quinas. Mas elas também parecem distantes agora, submersas no passado em 
toda segurança. Uma vida atrás, eu me sentava naqueles bancos de pique-
nique com Lena, atraindo gaivotas com migalhas de pão. Conversávamos 
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sobre voar. Conversávamos sobre fugir. Era coisa de criança, como acreditar 
em unicórnios e em magia.

Jamais achei que ela fosse mesmo fazer aquilo.
Meu estômago se contrai. Percebo que não como desde o café da manhã. 

Devo estar com fome.
— Semana agitada — diz minha mãe.
— É.
— E não esqueça, o Post quer entrevistar você hoje à tarde.
— Não esqueci.
— Agora só precisamos encontrar um vestido para a posse de Fred. Ou 

você decidiu ir com o amarelo que vimos semana passada na Lava?
— Ainda não sei — digo.
— Como assim não sabe? A posse é daqui a cinco dias, Hana. Todos os 

olhos vão estar em você.
— O amarelo, então.
— É claro que nem faço ideia do que eu vou vestir…
Entramos em West End, nosso antigo bairro. Esta área foi o berço de 

muitas pessoas do alto escalão na Igreja e no campo da medicina: padres da 
Igreja da Nova Ordem, ofi ciais do governo, médicos e pesquisadores dos 
laboratórios. Não há dúvida quanto ao motivo de ter sido um alvo tão visado 
durante as revoltas que se seguiram aos Incidentes.

As revoltas foram reprimidas depressa; ainda se debate muito se repre-
sentaram um movimento verdadeiro ou se foram resultado de uma raiva 
maldirecionada e das paixões que estamos nos dedicando tanto a erradicar. 
Ainda assim, muitas pessoas concluíram que o West End era perto demais 
do centro da cidade, perto demais de alguns bairros mais agitados, onde há 
simpatizantes e rebeldes escondidos. Muitas famílias como a nossa deixaram 
a península.

— Não esqueça, Hana, temos que falar com o pessoal do bufê na segunda.
— Eu sei, eu sei.
Pegamos a Danforth até a Vaughan, nossa antiga rua. Eu me inclino um 

pouco para a frente e tento dar uma espiada em nossa antiga casa, mas as 
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plantas dos Anderson a escondem quase completamente, permitindo-me 
apenas um vislumbre do telhado verde e triangular.

Nossa casa, assim como a dos Anderson, ao lado, e a dos Richards, em 
frente, está vazia, e deve permanecer assim. Mas não vemos uma única placa 
VENDE-SE. Ninguém tem dinheiro para comprar imóveis. Fred diz que a 
estagnação econômica vai perdurar por pelo menos alguns anos, até o cená-
rio político começar a se estabilizar. Por enquanto, o governo precisa recupe-
rar o controle. As pessoas precisam ser lembradas de seus lugares.

Será que os ratos já chegaram ao meu antigo quarto e defecaram no piso 
de madeira encerada? Será que as aranhas já começaram a fazer teias nos 
cantos? Em pouco tempo a casa vai parecer a número 37 da Brooks: estéril, 
parecendo meio mastigada, desmoronando pouco a pouco por causa da praga 
de cupins.

Outra mudança: consigo pensar no número 37 da rua Brooks agora, e em 
Lena, e em Alex, sem a antiga sensação de sufocamento.

— E aposto que você não releu a lista de convidados que deixei no seu 
quarto.

— Não tive tempo — digo com ar ausente, sem desviar os olhos da pai-
sagem que passa pela janela.

Quando entramos na rua Congress, o bairro muda depressa. Em pouco 
tempo passamos por um dos dois postos de gasolina de Portland, ao redor do 
qual um grupo de reguladores monta guarda, com armas apontadas para o 
céu; depois, por lojas de 1,99, uma lavanderia com toldo laranja desbotado e 
uma lanchonete com aparência suja.

De repente minha mãe se inclina para a frente e coloca a mão nas costas 
do banco do motorista.

— Aumente o volume — ordena ela, com ênfase.
Ele gira um botão no painel. A voz que vem do rádio fi ca mais alta.
“Depois da epidemia recente em Waterbury, Connecticut…”
— Meu Deus — diz minha mãe. — De novo não.
“… recomenda-se seriamente a todos os cidadãos, em especial dos quadran-

tes sudeste, que evacuem a área e se instalem em alojamentos temporários no 
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bairro vizinho de Bethlehem. Bill Ardury, chefe das Forças Especiais, tranqui-
liza os cidadãos preocupados: ‘A situação está sob controle’, disse ele durante 
discurso de sete minutos. ‘Agentes militares do estado e do município estão tra-
balhando juntos para conter a doença e garantir que a área seja isolada, limpa 
e esterilizada o mais rápido possível. Não há motivo algum para se temer mais 
contaminação…’”

— Já chega — diz minha mãe abruptamente, voltando a se recostar no 
banco. — Não consigo ouvir mais.

Tony mexe de novo no rádio. A maioria das estações só transmite estáti-
ca. No mês passado, a grande notícia foi que o governo descobriu os compri-
mentos de onda usados pelos Inválidos. Conseguimos identifi car e decodifi car 
várias mensagens críticas, o que levou a uma batida vitoriosa em Chicago e 
à prisão de seis Inválidos importantes. Um deles foi responsável pelo plane-
jamento da explosão em Washington, DC, no outono passado, atentado que 
matou vinte e sete pessoas, inclusive uma mulher com o fi lho pequeno.

Fiquei feliz com a execução dos Inválidos. Algumas pessoas reclamaram 
que a injeção letal era um método humano demais para terroristas conde-
nados, mas achei que passava uma mensagem poderosa: não somos nós os 
maus. Somos moderados e temos compaixão. Defendemos a justiça, a estru-
tura e a organização.

É o outro lado, os não curados, que traz o caos.
— É repugnante — diz minha mãe. — Se tivéssemos começado a soltar 

bombas quando os problemas… Tony, cuidado!
Tony freia com violência. Os pneus chiam. Sou jogada para a frente e 

quase bato com a cabeça no apoio do banco dianteiro, mas o cinto de segu-
rança me puxa para trás. Há um baque alto. O ar cheira a borracha queimada.

— Merda — exclama minha mãe. — Merda. Mas o quê, em nome de 
Deus…?

— Perdão, senhora, eu não a vi. Ela saiu do meio dos Lixões…
Uma garota permanece de pé em frente ao carro, com as mãos abertas no 

capô. O cabelo está caído sobre o rosto fi no e estreito e os olhos, arregalados 
e cheios de pavor. Ela me é vagamente familiar.
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Tony abre a janela. O cheiro dos Lixões (há vários deles enfi leirados) 
invade o carro, um cheiro adocicado de podridão. Minha mãe tosse e tapa 
o nariz.

— Você está bem? — grita Tony, colocando a cabeça para fora da ja-
nela.

A garota não responde. Está ofegante. Os olhos vão de Tony para minha 
mãe, no banco de trás, e depois para mim. Um enorme choque toma conta 
do meu corpo.

Jenny. Prima de Lena. Não a vejo desde o verão, e ela está bem mais ma-
gra. Também parece mais velha. Mas é ela, sem dúvida. Reconheço o dilata-
mento das narinas, o queixo orgulhoso e pontudo e os olhos.

Ela também me reconhece. Dá para perceber. Antes que eu possa dizer 
qualquer palavra, ela tira as mãos do capô do carro e corre para o outro lado 
da rua. Está usando uma mochila velha, manchada com tinta, e reconheço 
que é um dos objetos de segunda mão de Lena. Em um dos bolsos há dois 
nomes pintados com letras pretas gordinhas e desenhadas: o de Lena e o meu. 
Fizemos na mochila dela no sétimo ano, quando estávamos entediadas na 
aula. Foi o dia em que criamos nossa palavra secreta, nosso grito de guerra, 
que mais tarde passamos a gritar uma para a outra nos encontros de corrida 
cross-country. Halena. A combinação de nossos nomes.

— Pelo amor de Deus. A garota parecia já ter idade para saber que não 
deve sair correndo no meio do trânsito. Por culpa dela quase tive um ataque 
cardíaco.

— Eu a conheço — digo automaticamente. 
Não consigo afastar a imagem dos olhos enormes e escuros de Jenny, do 

rosto esquelético e pálido.
— Como assim você a conhece? — Minha mãe se vira para mim.
Fecho os olhos e tento pensar em coisas tranquilas. A baía. Gaivotas 

voando no céu azul. Rios de tecido branco impecável. Mas o que vejo são os 
olhos de Jenny, os ângulos de seu rosto, seu queixo.

— O nome dela é Jenny — digo. — É prima de Lena…
— Cuidado com o que fala — interrompe minha mãe bruscamente. 

Requiem_6a prova.indd   21Requiem_6a prova.indd   21 4/8/14   6:35 PM4/8/14   6:35 PM



22 LAUREN OLIVER

Percebo tarde demais que não devia ter dito nada. O nome de Lena é pior 
do que um palavrão em nossa família.

Durante anos mamãe teve orgulho de minha amizade com Lena. Via 
como uma prova de seu liberalismo. Não julgamos a garota pela família dela, 
dizia mamãe a seus convidados quando tocavam no assunto. A doença não é 
genética; essa é uma ideia antiquada.

Ela tomou quase como insulto pessoal o fato de Lena ter contraído a 
doença e fugido antes de ser tratada, como se tivesse feito de propósito para 
fazê-la parecer idiota.

Todos esses anos nós a deixamos fi car em nossa casa, dizia ela, do nada, nos 
dias seguintes à fuga de Lena. Apesar de conhecermos os riscos. Todos nos avisa-
ram… Bem, acho que devíamos ter dado ouvidos a eles.

— Ela estava tão magra — digo.
— Para casa, Tony — ordena minha mãe.
Ela recosta a cabeça no apoio do banco e fecha os olhos. A conversa acabou.
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