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Segunda-feira

– Para onde a gente está indo?

– Para a reunião da família Zumbi – respondeu mi

nha mãe.

Ah, cara, que coisa horrível! Achei que ia passar o 

resto do verão só jogando video game e comendo 

bolo. Agora tenho que ir a uma reunião de família 

chata.

– Eu tenho mesmo que ir, mãe?

– Lógico. Nossa família só se reúne uma vez a cada 

cem anos, e, neste ano, estarão presentes nossos pa

rentes de todos os biomas.
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Ah, que maravilha... Eu já achava minha família bem 

louca. Agora precisarei dar conta do resto dos meus 

parentes, que virão de todo o Mundo Superior. Acho 

que alguém lançou uma maldição em mim.

Quer dizer, uma coisa dessas não acontece com 

outros meninos de 12 anos, acontece? Aposto que 

os humanos não precisam ir a reuniões de família. 

Tenho certeza de que eles não têm que lidar com 

parentes malucos que se juntam para fazer coisas 

bobas de família.

Para os humanos, o verão deve ser pura diversão. 

Aposto que ficam jogando video game o dia intei

ro enquanto se entopem de bolo. Ser zumbi é uma 

dureza.

– Onde vai ser a reunião? – perguntei à minha mãe.

– Neste ano, vai acontecer no Grande Cânion Zumbi, 

no bioma mesa – respondeu ela.

– Onde é isso?

– Bom, foi no Grande Cânion Zumbi que ocorreu 

a última batalha do Apocalipse Zumbi. É um lugar 

com muita história, sabe?
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De repente, meu pai se intrometeu:

– Seu tatataravô Rhemus lutou nessa batalha e ele 

arrasou.

Ei! Isso é bem interessante...

– É mesmo, pai?

– É, sim. Rhemus era um general de 37 estrelas nas 

Forças Especiais Zumbis – explicou meu pai. – Ele 

até manca por causa do tanto de medalhas que 

carrega.

Uau!

– E adivinhe só: seu tatataravô Rhemus estará na 

reunião de família este ano – disse meu pai, cheio 

de orgulho na voz. – Vocês vão poder se conhecer.

– Sua tatataravó Petúnia Zumbi atravessou o ocea

no a bordo de um avião monomotor – falou minha 

mãe. – Ela também vai estar lá.

– É mesmo?
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– E sabe quem mais vai? – retrucou meu pai. – Seu 

tatatatatatataravô Matusalém Zumbi. A gente vai co

memorar o aniversário de 1.000 anos dele na reu

nião de família.

– Como assim? Ele vai fazer 1.000 anos?

– Vai, sim. E ele continua tão podre e fedido quanto 

era quando se tornou zumbi.

Incrível! Nunca achei que a minha família fosse tão 

interessante. Mas meu tatataravô Rhemus Zumbi, 

minha tatataravó Petúnia Zumbi e meu tatatatatata

taravô Matusalém Zumbi parecem ser bem legais.

Quais serão os outros parentes bacanas que eu vou 

conhecer na reunião da família Zumbi?
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Terça-feira

Hoje fui atrás do Steve para contar a ele sobre a 

reunião da família Zumbi. Falei sobre todos os meus 

parentes bacanas.

– E eu tenho um tatatatatatataravô chamado Matu

salém Zumbi, que vai completar 1.000 anos.

– Uau! É um tempão sendo zumbi.

– É, né?

– Ei, zumbi, já que você tocou no assunto, tenho 

uma pergunta para você.

– Manda!
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– Os zumbis morrem? Quero dizer, sei que já estão 

mortos e tal, mas vocês chegam a... hum... ter um 

fim? – perguntou Steve.

– Acho que não. – Balancei a cabeça enquanto pen

sava. – Uma vez perguntei ao meu pai e ele disse 

que, desde que nada de muito grave aconteça, tipo 

um golpe bem sério na cabeça, os zumbis podem 

viver para sempre.

– Caramba! Mas se os zumbis nunca morrem, vocês 

não vão ficar sem lugar para morar?

– Meu pai disse que existem cavernas suficientes 

para todos os zumbis. Também me explicou que 

o Mundo Superior nunca acaba. Ele só vai criando 

mais cavernas e biomas e tal.

– Legal!

– Steve, quer ir à reunião da minha família Zumbi?

– Está falando sério? Seria o máximo! Mas seus pa

rentes não vão achar esquisito eu ser humano?
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– Acho que, com um pouco de tinta verde e um tan

to de comida chinesa podre, a gente consegue dar 

um jeito – respondi. – Podemos falar para eles que 

você é um aluno de intercâmbio de outro bioma. 

Eles nem vão perceber a diferença.

– Certo. Quando vai ser?

– A gente vai para lá no domingo.

– Zumbi, sua reunião de família vai ser de arrasar!

– É, mal posso esperar – disse, pensando que seria 

melhor ainda agora que o Steve estaria conosco.
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Quarta-feira

– Pai, como é que a gente vai para a reunião da 

família Zumbi?

– Bom, filho, o melhor jeito é pegar um trem.

– Trem? O que é isso?

– Bom, o trem é formado por vários carrinhos cha

mados vagões, capazes de se deslocar por um trilho 

de alta voltagem – respondeu ele. – É um jeito muito 

divertido de viajar pelos biomas.

– Quanto tempo vai levar?

– Vai demorar alguns dias para chegar lá. É por isso 

que vamos viajar nos novos trensdormitórios.
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– É mesmo? Tem cama neles?

– Na verdade, é mais parecido com sacos de cadá

ver... em... hã... estilo beliche.

Uau! Sacos de cadáver em estilo beliche! Isso pa

rece o máximo. Só espero que meus pais não me 

coloquem para dormir com o meu irmão mais novo. 

Ele é tão chato...

– E não se preocupe, zumbi, você não vai ter que 

dividir um saco com o seu irmão – disse minha 

mãe, com uma expressão de quem sabe das coisas.

Será que ela leu meu pensamento?

– Porque seu primo Piggy vai com a gente – com

pletou ela. – Seus tios precisam ir a uma conferência 

na Fortaleza do Nether antes da reunião de família e 

então vão deixar o Piggy com a gente.

Não sabia o que pensar a respeito disso. Quer dizer, 

eu gosto do Piggy, mas às vezes ele incomoda um 

pouco. Ele também é meio sem jeito. E sempre chei

ra a bacon.
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– Você vai dividir um saco de cadáver estilo beliche 

com o Piggy.

“Maravilha, vou sonhar com bacon durante toda a 

viagem”, pensei.

Esta era a minha chance de tentar fazer com que 

eles levassem o Steve na viagem.

– Ei, mãe, tem um aluno de intercâmbio na minha 

escola e... hum... eu estava pensando que a gente 
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podia convidálo para participar da nossa reunião de 

família. O que acha?

– Que atitude bonita, zumbi! – Minha mãe ficou 

toda contente. – Querido, você ouviu isso? Nosso 

filho está pensando em uma maneira de ajudar os 

outros. Acho que vou chorar...

Aí ela se desmanchou toda. Estava tudo funcionan

do bem direitinho.

– Filho, estou muito orgulhoso de você por pen

sar nas necessidades dos outros – disse meu pai. 

– Ficaremos muito felizes de receber um aluno de 

intercâmbio.

Deu certo!

– Ah, tudo bem. Vou falar para a professora Ossuda 

nas aulas de verão e ela poderá organizar tudo.

Isso vai ser legal demais. Agora o Steve pode ir co

migo à reunião da família Zumbi!

O único problema é que... o Steve também tem um 

cheiro meio esquisito.
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