D OM I NG O, 4 DE F E V E R E I RO, 2 018

O dia de hoje marca um grande avanço para a comunidade científica. Sob a liderança do Dr. Harrow, os cientistas no Instituto para
Pesquisa Genética tiveram sucesso em criar a primeira vida artificial.
É apenas um organismo pequeno, nada tão complexo quanto o corpo
humano, mas o Dr. Harrow garante que é só uma questão de tempo
até que eles tenham as ferramentas necessárias para criar novos órgãos e novas fontes para a cura de doenças como o câncer e o HIV.
Enquanto o Instituto celebra sua vitória, a comunidade religiosa já começou a se rebelar contra o que eles chamam de “uma
violação dos direitos divinos”. O bispo Sommerhold, um dos maiores
líderes da igreja católica no mundo, questiona o direto dos homens
de “brincar de Deus”, assumindo sua função de criar a vida e desrespeitando o curso natural.

QUA RTA , 6 DE OU T U BRO, 2 0 21

Três anos após a criação da primeira vida artificial humana com
o Projeto Bio, o Instituto conseguiu manufaturar uma vacina contra
a AIDS. O Instituto, que agora possui mais de 40% de todos os
laboratórios genéticos do globo, alegou estar muito perto da descoberta da cura para o câncer e planeja expandir suas instalações após
o Ano Novo.

QUA RTA , 2 DE M A RÇO, 2 0 2 2

Com as pressões religiosas crescendo e o número de Bios subindo,
as forças policiais tem ficado ocupadas tentando impedir que rebeliões
se espalhem nas grandes cidades. Com o anúncio de que o Instituto
vai criar um exército de elite que melhor atenda as necessidades da população, nem mesmo a polícia pode ser confiada para proteger o Dr.
Harrow e sua equipe da população furiosa. Se o Instituto mantiver o
ritmo de crescimento, o governo poderá encarar uma ameaça no poder.

T E RÇ A , 13 DE SE T E M BRO, 2 0 2 2

O exército de elite do Instituto, começou o seu trabalho no
Programa de Remanejamento Humano, apresentado ao público há
dois meses, na Conferência para Direitos dos Bios, em Genebra.
Acreditando que humanos e Bios não foram feitos para viver no
mesmo ambiente devido às repercussões violentas de ultimamente,
o Instituto construiu colônias fora das grandes cidades e planeja ter
todos os humanos remanejados até o fim do ano.
O General Thomas Rivers, líder do projeto, garante que as coisas
estão indo bem, apesar dos rumores de protesto e resistência por parte
dos humanos. O Instituto está fornecendo empregos, alimentação e
moradia para todos os humanos que são parte do Programa de Remanejamento e medidas estão sendo tomadas para que eles tenham
oportunidades iguais em seus novos lares.

K
PA RT E 1

ERRAR É HUMANO

“O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é”
— Albert Camus
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uando ela acordou, sua cabeça doía. Não era uma dor comum,
era como se alguma coisa estivesse tentando sair da sua cabeça,
batendo contra o fundo do seu crânio. Seus braços estavam
dormentes e sua visão embaçada. Seu corpo inteiro doía, como
se ela tivesse sido atropelada por um tanque.
Reunindo toda a força que ainda possuía, ela se levantou. Sua visão
estava voltando ao normal devagar, mas sua cabeça continuava a latejar,
cada vez mais forte. Ela olhou em volta e, embora soubesse que alguma
coisa estava muito errada, não conseguia definir exatamente o quê.
O lugar onde ela se encontrava fazia a teoria do tanque parecer
bem mais provável. Era completamente pós-apocalíptico, nem uma
única construção de pé, somente tijolos, poeira e fogo. O vento soprava
forte e ela se sentiu como o último ser vivo da Terra.
Mas antes que ela pudesse pensar sobre o horror que a cercava,
ela percebeu algo pior. Onde diabos ela estava? E quem era ela? Ela
olhou para si mesma, para seus braços, suas pernas, tocou seu rosto e
seu cabelo emaranhado, mas nada lhe pareceu familiar.
De repente, seu coração estava acelerado e ela começou a respirar
com mais força. O desespero estava se apossando, ela estava entrando
em pânico, olhando em volta como um pássaro assustado. Ela sentiu
uma única pancada forte contra o seu crânio e parou de respirar
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completamente, apenas por alguns segundos. Ela fechou os olhos e
tentou recuperar alguma coisa, qualquer coisa dos cantos isolados da
sua mente, mas nada veio. Ela respirou fundo, vagarosamente, e sua
mente começou a lhe dar ordens: o que está vestindo? Está ferida? Está
carregando alguma coisa? Qual é a última coisa de que se lembra? Sua
própria cabeça estava lhe dizendo o que fazer, quase como se ela não
tivesse controle sobre a própria mente, como se sua consciência não
fosse inteiramente sua.
Ela estava usando uma camisa branca e calças da mesma cor, enfiadas para dentro de botas pretas que iam até o meio das canelas. Uma
jaqueta preta cobria os seus braços e uma corrente com um pingente na
forma de uma cabeça de lobo prateada pendia do seu pescoço pálido.
Seu cabelo estava preso por um elástico preto que ela puxou com força
e jogou no chão, deixando que o o cabelo castanho escuro caísse até
pouco mais do que a altura dos seus ombros. Ele estava empoeirado e
sujo, mas isso não parecia ser exatamente relevante no momento.
Ela estava carregando uma mochila preta que se apressou em colocar
no chão, abrindo-a e esperando que alguma coisa lá dentro pudesse lhe
revelar quem era, ou ao menos desse uma pista sobre a sua identidade.
Ela achou um kit de primeiros socorros, uma garrafa d’água, uma corda,
duas seringas em uma caixa de acrílico, alguns pacotes de carne seca, e
uma caixa de metal com diversas pílulas de cores diferentes. Ela virou
a mochila de cabeça para baixo, sentindo que ainda havia alguma coisa
lá dentro e algo pesado de fato caiu no chão.
Ela arquejou com a visão. Era uma arma, uma pistola automática prateada comum, mas porque ela estava carregando aquilo? Ela
a apanhou do chão, ainda tentando decifrar o seu significado quando
uma explosão chamou sua atenção e ela se virou. A explosão tinha
vindo de um lugar distante de onde ela estava, mas não muito longe.
Rapidamente, ela pegou tudo que tinha tirado da mochila e enfiou de
volta, jogando-a sobre o ombro e ficando de pé. Ela decidiu andar para
a única direção que lhe parecia lógica naquele momento: a oposta ao
lugar de onde a explosão tinha vindo.
Enquanto caminhava, ela olhava em volta. Era quase impossível
achar um único prédio que estivesse de pé. Destroços estavam por
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toda parte e ela pulava por cima de pedras quebradas o tempo todo.
O ambiente ao seu redor não mudou muito, exceto por uma ocasional
e sutil mudança na luz. Ela não estava usando um relógio e não podia
realmente saber que horas eram, mas a noite estava caindo e isso não
era bom. A única coisa pior do que ficar perdida sem memória, era ficar
perdida sem memória no escuro.
Ela apressou o passo, praticamente correndo, mas o único efeito
disso foi deixá-la cansada. A luz estava diminuindo rapidamente e ela
não tinha escolha a não ser parar e achar um lugar para passar a noite.
A maioria dos prédios parecia frágil demais e ela não estava disposta a
arriscar ser esmagada enquanto dormia, então continuou procurando,
caminhando rápido e, quando estava prestes a se contentar em dormir
ao relento, ela viu esperança.
Era um prédio antigo, mas não estava caindo aos pedaços. A
tinta estava lascada em alguns pontos e havia uma série de buracos nas
paredes, mas parecia resistente o suficiente. Ao menos não iria matá-la durante o sono. Ela correu até a entrada, mas estava bloqueada por
tábuas de madeira. Ela arrancou uma, que saiu com facilidade já que
estava podre e fraca, então ela continuou arrancando até que o espaço
fosse grande o suficiente para que ela se espremesse para dentro. Assim
que entrou, seu nariz foi invadido pelo cheiro forte de mofo, poeira e
outras coisas que ela preferia não ter que nomear.
Havia uma escadaria bem diante da porta. Ela espiralava três andares
para cima, até o último andar que parecia ter uma espécie de acesso
para o telhado. Não seria uma boa ideia subir até o último andar, ela
ficaria encurralada, mas o primeiro era vulnerável demais caso alguém
decidisse entrar durante a noite. Ela não tinha certeza se queria ou não
encontrar outra pessoa, mas acabou decidindo pelo segundo andar
Ela testou seu próprio peso na escada antes de subir, mas pareceu
resistente, portanto ela continuou subindo até atingir o intervalo entre
o primeiro e o segundo andar, diante de uma janela grande. Bem, tinha
sido uma janela em algum ponto, agora era só um buraco com cacos de
vidro e uma cortina comida por traças que balançava solitariamente ao
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vento. Ela tinha uma vista decente da porta e o lugar lhe dava cobertura suficiente para que ela pudesse se esconder caso alguém entrasse.
Ela se sentou, recostando-se na parede a abraçando sua mochila,
sua mão descansando logo acima do relevo da arma. Menos de dez
minutos depois, ela estava dormindo.
Seu sono não durou muito. Ou ao menos não pareceu durar.
Ela acordou abruptamente, e antes que pudesse entender seu próprio movimento, estava de pé, a arma em suas mãos. Seu corpo tinha se
movido, mas sua mente confusa não tinha sido capaz de acompanhar.
Alguém estava se movendo lá embaixo, ela podia ouvir claramente
o barulho de passos sobre madeira antiga e vidro quebrado. Ela se agachou nas escadas, se inclinando para frente até que pudesse ter uma boa
vista da porta sem revelar sua posição. Havia duas pessoas, um homem
e uma mulher, ao que parecia, mas era difícil dizer com a luz tão baixa.
— Não tem nada aqui, Liam. – uma voz feminina sussurrou.
— Não custa olhar. Fica quieta! – a outra voz respondeu em
um silvo. Ela não podia ver se eles estavam armados, mas não podia
arriscar. Flexionando os joelhos ela iniciou uma descida vagarosa e silenciosa, torcendo para que conseguisse surpreender os dois estranhos.
Eles estavam remexendo os conteúdos de um armário debaixo da escada e pareciam concentrados. Ela decidiu não perder a oportunidade
e correu escada abaixo, tão silenciosa quanto um gato, mas o último
degrau rangeu sob os seus pés e ela xingou baixinho.
O homem se colocou na frente da companheira e pulou sobre ela,
mas ela foi mais rápida. Ele ergueu o braço para atacá-la com o que
parecia ser um cano, mas ela golpeou seu braço e o objeto voou facilmente para longe. Ela apontou sua arma para o rosto dele enquanto
seu braço ainda estava no ar, vazio. Seu rosto foi tomado por uma
expressão de derrota.
Mas ele não era um homem. Era um rapaz, um adolescente, dezenove, no máximo vinte anos. A mulher atrás dele era uma garota,
provavelmente nem um dia mais velha do que treze anos. Eles estavam
usando casacos esfarrapados e jeans rasgados, mas havia fogo em seus
olhos. A garota talvez parecesse um pouco assustada.
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— Quem é você? – ela se surpreendeu com a força da própria
voz, já que não tinha lembrança de tê-la usado por algum tempo.
— Quem é você? – retrucou o rapaz, praticamente cuspindo as
palavras de volta.
Ela levantou uma sobrancelha.
— Você não está em posição de fazer perguntas. – ela talvez
também não estivesse, mas isso não impedia as perguntas de saírem
pela sua boca. – Agora, quem é você? O que faz aqui?
— Estamos procurando comida, como sempre. – a menina respondeu.
— O quê? – ela estava confusa. – Por quê?
— Porque nós não queremos morrer de fome, por isso. – o rapaz
respondeu, o sarcasmo pingando de cada palavra. – Se você quiser
prender a gente por isso, ótimo.
— Prender? Por que eu prenderia vocês? – ela estava ficando
mais perdida.
— Bom, você...- a garota começou, mas seu companheiro a silenciou com um gesto de sua mão.
— Se você não sabe, nós muito menos. Agora, nós respondemos
às suas perguntas. Hora de responder as nossas. Quem é você?
Ela considerou a possibilidade de denunciar sua insegurança para
aqueles estranhos, mas não parecia realmente ser uma questão de escolha. Ela não tinha nenhuma esperança de ficar ali sozinha, sem saber
onde estava ou para onde ir. Ela suspirou.
— Eu não sei. – sua voz era praticamente inaudível. Seu rosto deve
ter mostrado sinceridade, pois a expressão do rapaz suavizou um pouco.
— Como assim você não sabe?
— Eu não me lembro. Eu acordei lá fora e vim pra cá. Eu não
sei quem eu sou, não sei onde estou e nem por que parece que estou
em uma zona de guerra.
O rapaz e a menina trocaram olhares confusos, mas ele acabou
dando de ombros.
— Meu nome é Liam. Essa é a Poppy. – ele apontou para a menina que sorriu brevemente. Ela os observou, notando pela primeira
vez que ambos tinham cabelos muito escuros e os mesmos olhos
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amendoados e feições marcantes. A pele deles era clara, mas estava
suja, tornando difícil ter certeza.
— Vocês são irmãos. – não era uma pergunta. Liam só concordou
com a cabeça.
— Então, a gente pode te chamar de Liz, certo? – ele perguntou.
— Porque vocês me chamariam de Liz?
Sem dizer uma palavra, a menina apontou para a alça da mochila
que ela carregava, onde o nome Liz estava rabiscado em letras pretas e
manchadas. Como ela tinha deixado aquilo passar?
— Bom, Liz me parece tão apropriado quanto qualquer outro
nome. – ela disse. – Vocês disseram que estavam procurando comida?
— É. – Poppy concordou. Seu rosto era alegre e iluminado, mas
Liam ainda segurava seu braço, uma expressão fria e desconfiada no
rosto. Ela se desvencilhou dele e correu para ficar de frente para Liz.
Ela era pequena, mas parecia ágil.
— Você vai vir com a gente então? Nós não vamos achar comida
hoje mesmo.
— Poppy... – Liam começou, mas a menina o interrompeu.
— Liam. – seu tom era definitivo. Liam baixou os olhos. – Ela
nem sabe quem é e você pretende deixá-la aqui? Os Varredores vão
acabar com ela em uma hora.
— Ela não teve nenhum problema em se defender contra nós, teve?
— Liam! – Poppy gritou e girou nos calcanhares para encarar o
irmão. – Você não tem vergonha? O que a mamãe e o papai diriam se
vissem você agora? Recusando ajuda! Sinceramente.
Liam ia dizer alguma coisa, mas Poppy o encarou, como se o
desafiasse a continuar. Ele deixou a cabeça pender, um meio sorriso
nos lábios.
— Tudo bem Poppy, faça como quiser.
Poppy relaxou e sorriu triunfante. Ela se virou para Liz de novo.
Liz não tinha ideia de quem essas pessoas eram ou o que queriam. Talvez
isso fosse uma armadilha, afinal eles estavam em um lugar como aquele
procurando comida, quem podia dizer o que mais estavam planejando?
Talvez o trabalho deles fosse atrair as pessoas para um lugar onde elas
se tornassem presas fáceis.
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No entanto, ela estava perdida e não tinha para onde ir dali.
Talvez fosse melhor se ficasse com eles. Ela saberia se defender caso
fosse necessário. Ou pelo menos esperava que soubesse. Sua cabeça
latejou de novo, mais forte. Liz caiu de joelhos e apertou as laterais do
crânio com as mãos, apertando os olhos enquanto uma série de imagens completamente sem sentido piscava dentro de sua mente, mas ela
não conseguiu conectar nada, e nem tirar algum sentido do conjunto.
Ela se sentiu tonta e nauseada, mas o sentimento passou quando uma
mão pousou sobre o seu ombro.
Poppy estava parada ao seu lado, seus olhos grandes e escuros
cheios de preocupação.
— Você está bem? – ela perguntou em uma voz suave. Liz a olhou
por um segundo. Sim, ela estaria melhor com eles.
— Só uma dor de cabeça. Eu vou ficar bem.
Liam e Poppy trocaram olhares de novo, mas decidiram não dizer
nada e nem fazer mais nenhuma pergunta.
— Vamos embora, eu não quero estar aqui quando os Varredores
passarem.
Liam pegou Poppy pela mão e praticamente a arrastou para fora
do prédio. Liz guardou a arma na cintura e apertou as alças da mochila,
seguindo-os até o lado de fora.
Estava mais escuro do que antes, mas não completamente escuro.
O ambiente estava meio alaranjado, como se algo estivesse pegando
fogo muito próximo de onde eles estavam, mas não havia fumaça em
lugar algum. Liam olhou em volta rapidamente e correu para a lateral
do prédio, Poppy nos seus calcanhares. Havia uma pilha de caixas
quebradas e pedaços de madeira apoiados contra a parede de cimento
e, antes que Liz pudesse fazer qualquer tipo de pergunta, Liam puxou
uma lona verde que cobria um veículo que parecia com uma motocicleta.
Não parecia confiável, cada pedaço estava laranja de ferrugem e
quando Liam se acomodou no banco de couro gasto, a moto rangeu
bem alto. Ainda assim, ele sorriu e, em resposta, Poppy pulou na motocicleta bem à frente dele e segurando nas laterais. Liam olhou para Liz
e ela lhe lançou um olhar de completa incredulidade. Ele com certeza
notou porque deu um sorriso sarcástico.
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— Você pode andar, se quiser. – ele disse.
Liz olhou em volta mais uma vez, se perguntando se aquela era
realmente sua única opção. Os prédios desabados e outra explosão
foram toda a resposta de que precisava. Ela suspirou com raiva e pulou
atrás de Liam, envolvendo os braços na sua cintura e segurando firme.
Liam ligou a motocicleta que expeliu uma nuvem de fumaça e fez um
barulho de algo que não deveria funcionar. A motocicleta pulou para
frente e Liz foi forçada a apertar ainda mais a cintura de Liam enquanto
ele se desviava das pilhas de pedras no seu caminho.
Ela pretendia perguntar como ele conseguia se mover tão bem no
escuro, já que as luzes fracas dos faróis eram praticamente inúteis, mas
era ridículo tentar manter qualquer tipo de conversa em meio àquele
barulho insuportável. Eles dirigiram por um longo tempo por entre
os prédios meio caídos, mas depois do que pareceram horas, o cenário
finalmente começou a mudar. Os prédios foram ficando mais escassos
e espaçados até que eles estivessem dirigindo sobre uma terra árida e
deserta. Liz não podia advinhar onde eles estavam indo ou se aquela
rota sequer poderia levar a algum lugar onde valesse a pena ir.
Ela permaneceu em silêncio, sentindo o vento no rosto e tentando
ver algum sentido em tudo. Ela não conseguia se lembrar de nada,
absolutamente nada. Ela não sabia se tinha pais, uma família, irmãos
ou amigos. Ela não sabia como tinha chegado onde tinha chegado. A
história certamente era fascinante.
De repente, a motocicleta engasgou e Liz ouviu Poppy dar um
gritinho. Liam xingou, suas mãos tentando manter a motocicleta sob
controle, mas seu esforço era em vão. A moto derrapou na terra seca
e ficou subitamente muito claro para Liz que eles iriam cair. Ela se levantou no assento, ficando de pé na parte de trás da motocicleta e tirou
o braço de Liam do seu caminho, passando por baixo do seu corpo.
Ela agarrou Poppy pela camisa e saltou, colocando a menina contra
o seu peito e caindo de costas no chão, deslizando e sentindo o ar ser
expulso dos seus pulmões.
Ela viu o rosto de Liam, seus olhos arregalados enquanto a motocicleta girava e o arremessava para fora, deslizando na terra e cobrindo o
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rosto com as mãos. A motocicleta desmoronou, parte por parte, pedaços
de metal voando para todos os lados até que ela foi forçada a parar.
Liz estava coberta de poeira e sua camisa estava rasgada, mas Poppy
ainda se agarrava a ela como uma criança assustada. Tudo tinha acontecido rápido demais, a própria Liz tinha visto as coisas por um momento
em câmera lenta, mas depois elas se aceleraram e ela estava no chão.
Ela se levantou, olhando em volta em busca da sua mochila, que
estava a alguns metros de distância, relativamente intacta. Liz a apanhou, jogando-a no ombro e limpou o rosto com as mãos.
Liam tinha se levantado, braços e rosto feridos, um corte na testa,
mas Liz não lhe deu atenção alguma. Ele andou até a irmã, girando-a,
limpando a poeira do seu rosto e cabelo, o tempo todo perguntando
se ela estava bem. Poppy ainda estava em choque, mas ela abanou as
mãos e sorriu, dizendo que estava bem. Ambos olharam para Liz ao
mesmo tempo.
— Obrigada, – Poppy disse, sua voz ainda um pouco falha. Liz não
respondeu e Liam se aproximou dela, suspeita nos seus olhos escuros.
Ela se virou para encará-lo e ele parou bem diante dela, olhando-a sem
dizer uma única palavra, como se esperasse uma explicação.
— E agora? – ela disse, olhando em volta. – Sem transporte, no
meio do nada.
— O que diabos acabou de acontecer? – Liam perguntou, sem
se afastar dela.
— Você não deveria dirigir aquela coisa, isso que aconteceu. Nós
poderíamos ter morrido.
— É, claro. – ele revirou os olhos. – Como você fez aquilo?
— Liam, – Poppy interrompeu – ela me salvou. Você não acha
que a gente devia agradecer?
Liam não respondeu. Ele continuou a encará-la.
— Ela tem razão, de qualquer maneira – Poppy continuou. – O
que nós vamos fazer?
Liam deu uma última olhada para Liz, e relutantemente quebrou
o contato visual.
— Vamos continuar andando, – ele disse. – De manhã, quando já
estivermos seguros, nós dormimos um pouco e continuamos viajando.
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— Você sequer sabe onde estamos? – Liz exigiu. Liam não respondeu, só olhou em volta e começou a caminhar até onde sua motocicleta tinha parado. Ela deu de ombros. Não importava, de qualquer
maneira. Mas ela realmente não gostava do sentimento de ter que confiar
em outra pessoa para sobreviver. Parecia estúpido.
Mas por que isso a incomodava? Não era o que todas as pessoas
faziam? Sua cabeça começou a queimar de novo, mas ela fechou os olhos
e se concentrou antes que a dor pudesse se apossar dela. Funcionou,
mas ela também precisou parar de respirar por um tempo.
— Liz?
Ela abriu os olhos e Poppy estava olhando para ela, confusa. Liz
não disse nada, apenas passou por ela, tentando parecer completamente
no controle, sem demonstrar a vulnerabilidade que sua amnésia estava
provocando. Liam não parecia disposto a perder tempo se preocupando
com seus ataques ou com a compaixão de sua irmã, pois ele já estava
bem à frente, marchando como se algo estivesse atrás dele.
Ele parou quando chegaram ao lugar onde a motocicleta tinha
parado. Estava deitada lá, arruinada, as poucas peças que ainda estavam
no lugar não pareciam ser capazes de manter aquela posição durante
muito tempo.
— Droga! – ele chutou a moto e enfiou as mãos nos bolsos com
força.
— Eu te disse, eu te disse que essa lata velha ainda ia quebrar
com você.
— Obrigado, Poppy – ele respondeu, passando as mãos pelos
cabelos em um claro gesto de frustração. – No futuro eu farei melhor
uso dos seus poderes de clarividência.
Poppy riu, mas Liam só suspirou, deixando sua cabeça pender,
obviamente exausto. Ele se agachou perto da moto e puxou uma mochila de debaixo dela, amarrando-a na sua cintura. Estava empoeirada
e suja, mas surpreendentemente ainda conseguia segurar o que quer
que estivesse lá dentro.
— Nós temos três, talvez quatro horas até o nascer do sol. Vamos
aproveitar.
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Poppy concordou e correu para andar ao seu lado. Liz permaneceu
alguns passos atrás, suas orelhas abertas para qualquer som e suas mãos
apertando as alças de sua mochila. Tudo nessa situação a incomodava:
sua dependência de outras pessoas, não saber quem era, onde estava, o
tom vermelho estranho do céu e o sentimento de que alguma coisa ía
aparecer do ar e arrastá-la para algum lugar horrível.
Poppy e Liam pareciam bem confortáveis, apesar do humor de
Liam, e Liz tentou, de alguma maneira, tirar algum sentido de tudo
aquilo. Era realmente possível que alguém achasse aquela situação
normal? Mesmo que ela não soubesse de onde tinha vindo, aquilo
certamente não lhe parecia normal. Andar quilômetros para achar
comida, correndo de coisas que ela nem sequer podia ver. Até mesmo
sua memória danificada lhe dizia que alguma coisa ali definitivamente
não era normal.
Liz mal notou quando Poppy diminuiu o passo para andar ao seu
lado. Ela fingiu não vê-la, ainda que pudesse sentir os olhos da menina
no seu rosto. Eles andaram por horas em silêncio, seguindo Liam que,
nem uma vez, pensou em olhar para trás ou parar para descansar. Ele
estava obviamente obstinado em chegar a algum lugar e, para ser sincera, Liz não se importava muito com qual lugar era esse.
— Você se lembra dos seus pais? – a pergunta de Poppy foi tão
repentina que Liz parou por um instante e olhou para ela. Mas ela logo
olhou para frente de novo e continuou andando, como se a pergunta
fosse tão casual quanto a previsão do tempo.
— Não. – E ela não se lembrava. Talvez ela fosse órfã, talvez seus
pais estivessem loucos procurando por ela, talvez eles nem ligassem.
— Hum. – Poppy pareceu considerar a próxima pergunta, talvez
ela pensasse que só tinha um número limitado antes que Liz perdesse a
paciência. Ela provavelmente estava certa. – Você realmente não sabe
quem é então?
— Não. E nem onde eu estou.
— Bom, no momento você não está em lugar nenhum. Mas daqui
é meio que uma reta até a Área 2.
— Área 2? – Liz não queria prolongar a conversa, mas estava
curiosa. Poppy só acenou e continuou andando. Seu rosto não traiu ne-
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nhuma espécie de emoção. Liz a encarou por algum tempo e, quando
finalmente levantou o rosto e olhou para frente de novo, ela quase
trombou em Liam, que tinha parado de repente.
— Nós podemos acampar aqui. – ele disse. Poppy correu para o
seu lado, um sorriso se espalhando no seu rosto e se sentou, bem no
meio do nada.
— O que aconteceu com esperar até o amanhecer?
Liam não olhou para Liz quando respondeu. – O amanhecer já vai
chegar e nós já passamos do território dos Varredores. Nós estaremos
seguros aqui, mas de qualquer forma, eu pego o primeiro turno de vigia.
— Não. – Liz protestou, Liam olhou para ela curiosamente e ela
completou. – Eu não estou cansada.
Liz podia jurar que ela tinha visto o vestígio de um sorriso nos
lábios dele, mas ele se virou antes que ela pudesse ter certeza, pegando
um cobertor verde de sua mochila e esticando-o no chão. Ele se deitou
nele, Poppy bem ao seu lado, e Liz se sentou de pernas cruzadas, seus
olhos concentrados no nada que os cercava.
— Ei, – Liz se virou ao som da voz de Liam, bem a tempo de
apanhar um pedaço de carne seca que ele tinha atirado para ela. – Não
durma, ok?
Ela ia responder, mas ele se virou e deitou a cabeça no chão. Ela
voltou a olhar para frente, mastigando o pedaço de carne distraidamente.
Estava quente, ainda que não houvesse uma razão aparente para
isso. Ela olhou para o céu, procurando estrelas. Ela se lembrava das
estrelas, lembrava do quanto gostava delas. Mas não havia estrela alguma ali e não tinha havido quando ainda estava mais escuro. Talvez
fosse só tempo ruim ou talvez não houvessem estrelas naquele lugar.
Enquanto olhava para a distância, Liz também tentou olhar dentro
de si mesma, dentro da sua própria mente. Sua pequena acrobacia no
acidente de moto poderia ser um bom lugar para começar. Ou talvez
ela só tivesse dado sorte e tivesse reflexos bons. Sua mente derivou
em pensamentos sobre estrelas, pensamentos sobre um lugar pálido e
metálico. Ela conseguia ver as estrelas através de uma janela de vidro
impossível de abrir.
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Onde ela estava? Sua mente ficou embaçada e embora ela ainda
conseguisse ver o deserto à sua frente, era como se ele estivesse distante, transparente em segundo plano. Mais nítido do que ele, estavam
as paredes altas e brancas de um quarto e aquela janela solitária, tão
próxima do teto. Ela estava em um quarto, vazio exceto pela cama onde
ela estava deitada. Mas estava tudo enuviado, como se não fosse real,
como se fosse um sonho.
Ou uma lembrança.
Um estalo a trouxe de volta para a realidade, o quarto sumindo
como fumaça branca. Ela estava de volta ao deserto e era quase manhã,
mas ela tinha ouvido alguma coisa. Ela se levantou de um salto e puxou
a arma da cintura, seus olhos bem abertos e seus joelhos flexionados.
Liam e Poppy estavam dormindo, sua respiração pesada e rítmica enchendo seus ouvidos, mas havia mais alguém ali. Mais de um alguém.
Ela fechou os olhos, confiando na ajuda dos seus outros sentidos.
Sua mente escaneou o ambiente em volta dela, os cheiros, os sons
e, finalmente, ela percebeu que havia alguma coisa errada atrás dela.
Ela abriu os olhos, girando nos calcanhares bem a tempo de desviar
de uma barra de metal que veio rumo à sua cabeça. Ela empurrou o
braço do seu oponente para o lado e abaixou para evitar um soco. Ela
sentiu a força do braço segurando a barra, mas ela ainda era mais forte.
Liz girou a barra e deslizou sob o corpo do seu agressor, fazendo-o largar a arma com um grito. Ela a atirou para longe e pressionou sua
arma contra a cabeça dele. Era um jovem, um garoto, talvez um ano
ou dois mais velho do que Liam.
— Se você tentar me atacar, eu o mato, – Liz estava falando com
outra garota, seu cabelo preto e curto, segurando uma faca com tanta
força que os nós dos seus dedos estavam brancos. Ela tinha fogo nos
olhos azuis e parecia bem capaz de fazer algo estúpido. Logo. – Eu
estou falando sério. – Liz repetiu, apertando a arma com ainda mais
força contra a cabeça do rapaz.
— Claudia. – era a voz de Liam, acordado com Poppy ao seu
lado. – Faça o que ela diz.
A menina largou a faca e a chutou para longe. Ela parou bem
próxima do pé de Liz.
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— Liz, eles não vão ferir você. São nossos amigos.
Liz hesitou, trocando olhares faiscantes com a garota baixa. Ela
suspirou e largou o rapaz, dando vários passos atrás, mas com a arma
ainda firme nas suas mãos.
O rapaz massageou seus ombros e riu. – Uau. A última pessoa
que me fez de bobo desse jeito foi você, Liam. – ele estendeu a mão
para Liz. – Evan.
Liz não o cumprimentou. Seus olhos ainda estavam na garota.
Evan olhou de uma para a outra e riu ainda mais.
— Isso pode ficar interessante, – ele disse.
Poppy estava assistindo à cena, claramente apreensiva. Liam revirou os olhos.
— Ei, mulheres, está tudo bem, ok? Não precisam se matar.
Liz lançou um último olhar para a garota antes de guardar sua
arma. Ela estava subitamente defensiva, não podia explicar bem porque,
mas se Liam e Poppy conheciam aquelas pessoas, não havia motivo
para estar armada. Havia?
— O que aconteceu? Vocês demoraram demais! – Evan estava
sorrindo, como se tudo aquilo fosse uma grande piada, parecendo nem
perceber a tensão que tinha se estabelecido sobre o grupo.
— Minha moto quebrou. – Liam respondeu, melancolicamente.
Liz e Claudia ainda estavam olhando uma para a outra e estavam obviamente deixando Poppy nervosa porque ela se colocou entre as duas,
sacudindo Claudia, até que ela quebrasse o contato e olhasse para ela
com um sorriso muito breve. Poppy só pareceu meio satisfeita. Liam
também se colocou entre as duas, seu rosto apenas centímetros do da
garota. Ele sussurrou qualquer coisa que Liz não ouviu e Claudia respondeu algo rude, mas suspirou e virou de costas para Liz.
Liam veio até ela então, falando em voz baixa.
— Claudia não é má, só...defensiva.
— Certo. – Liz não estava disposta a acreditar naquilo, mas ela
não queria ser motivo de briga em um grupo onde ela era minoria.
Ela tinha que ficar se lembrando que a única pessoa com quem podia
contar era ela mesma. Aquele grupo tinha medo de alguma coisa. Ela
não sabia de que lado deveria estar, ou se ela sequer pertencia a algum
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lado. Era enlouquecedor. Como ela poderia saber se o que Liam e os
outros lhe diziam era verdade?
Liam deve ter sentido sua desconfiança porque se afastou dela
e começou a andar mais depressa, deixando-a sozinha e seguindo o
grupo. O sol estava alto no céu agora e Liz apreciou seu calor no rosto
enquanto caminhava. De uma forma estranha, ela se sentia livre. Ela
não conseguia explicar bem o sentimento. Era como se, pela primeira
vez, ela pudesse andar em uma direção qualquer, sem propósito. Era
emocionante e assustador ao mesmo tempo. O mundo, como quer que
ele fosse, estava aberto para ela, completamente.
Ela observou o estranho grupo à sua frente. Liam, seu cabelo escuro quase na altura dos ombros, seus passos firmes e estáveis, segurava
sua irmã pela mão e ela sorria, falando o tempo todo. Seu cabelo tinha
o mesmo tom de preto, mas era comprido e se movia com graça. Ela
andava quase na ponta dos pés e, de vez em quando, olhava para trás
e sorria para Liz. Liz não conseguia entender o que aquela garota via
que a deixava tão confortável. Ou talvez ela fosse simplesmente uma
menina aberta. Com todo mundo.
Evan tinha cabelo loiro sujo e curto e era um pouco mais alto que
Liam, seu andar não tão pesado. Ele parecia relaxado, cutucando Claudia
no ombro só para irritá-la. Ele ria toda vez que ela olhava para ele com fúria
até que ela finalmente perdeu a paciência e torceu seu braço, avisando-o
para parar. Ele concordou, seu rosto um misto de diversão e dor. Claudia
marchava rigidamente, olhando diretamente à frente, seu cabelo curto
cuidadosamente cortado ao redor da nuca. Ela era pequena e magra, mas
parecia mais forte e ágil do que seu corpo denunciava.
A única coisa que aquele pequeno grupo tinha em comum era a
absoluta tranquilidade e normalidade com a qual eles andavam na terra
deserta e como todos pareciam saber exatamente aonde estavam indo.
Para os olhos de Liz, não havia nenhuma referência que pudesse ser
usada para orientação, nada. Eles estavam andando há horas e nenhum
deles estava cansado. Liz não conseguia entender ou aceitar como Liam
e Poppy podiam ir tão longe por algo tão simples quanto comida e como
poderiam viver daquele jeito. Ela queria perguntar, mas alguma coisa
lhe dizia que ela não queria realmente saber a resposta.
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Liz continuou andando atrás deles, se sentindo deslocada e estranha. Sua cabeça ainda doía e ela estava começando a se acostumar
com a ideia de que a dor podia nunca mais desaparecer. De repente
ela sentiu uma mudança no humor do grupo, a tensão se dissolvendo
como uma nuvem soprada pelo vento. Ela não entendeu a razão até
ver uma estrutura metálica se erguer do horizonte.
Era uma parede feita de metal alaranjado e enferrujado. Outras
iguais estavam posicionadas ao lado, até que no final formassem uma
espécie de hexágono. A medida que se aproximavam, Liz notou que
havia mais de uma, haviam seis ou sete, como favos em uma colméia.
Havia um número razoável de pessoas andando entre as fortificações, carregando cestas, comida e caixas. Liz não sabia porque tudo
aquilo lhe parecia estranho. As colméias – era assim que tinha decidido
chamá-las – tinham torres de metal torto e enferrujado e, no topo de
cada torre, havia um grande holofote. Tudo parecia prestes a desabar,
mas, ao mesmo tempo, Liz sabia que era defensável. Mais ou menos.
Poppy sorriu, agitada, e correu em direção à primeira colméia.
Havia dois guardas armados parados diante do portão e Poppy pulou,
envolvendo os braços ao redor do pescoço de um deles. Liam sorriu,
Evan riu e Claudia permaneceu impassível.
Liz não sabia bem o que fazer. Se ela tinha se sentindo uma estranha há apenas alguns minutos, ela agora se sentia como se tivesse
vindo de outro planeta. Ela parou, se sentindo embaraçada enquanto
os outros andavam em direção ao lugar. Ela não tinha para onde ir e,
ainda assim, não conseguia se mexer. Ela baixou os olhos e sentiu uma
mão apertar seu ombro gentilmente.
Evan.
— Nós não vamos ficar plantados esperando você o dia todo,
você sabe. – ele estava sorrindo e antes que Liz pudesse pensar em sorrir
de volta, ele estava correndo para se juntar aos outros. Ela o seguiu
para os portões e enquanto se aproximava, a expressão dos guardas
no portão se fechou em suspeita. Eles a encararam, mas não fizeram
qualquer movimento para impedí-la de entrar.
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