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I 

Segundo meus cálculos, saímos da Terra Média há sete dias. Chegamos ao País 

das Maravilhas dois dias depois e daqui precisamos decidir se pegaremos um barco para 

Lilliput ou se arriscaremos uma travessia direta para Utopia, também conhecida como 

Ilha de Lost. É nossa única chance de escapar deste inferno. 

O moral do grupo está baixo, temos pouca comida e a água boa é escassa por 

essas bandas. Estamos subnutridos e as poucas árvores com as quais esbarramos não 

tinham muita sombra para oferecer. Eu me pergunto o que aconteceu com o mundo, 

para que ele tenha acabado assim, seco e sem vida, quando, segundo os textos sagrados, 

essas terras já foram povoadas por fadas, duendes, elfos, anjos e outros seres 

maravilhosos. O que será que fez nossos deuses nos abandonarem. Terá sido culpa da 

tal praga zumbi que os textos falam? Será que, por isso, os antigos governos resolveram 

bombardear a Terra com explosões atômicas e o mundo regrediu ao que vemos hoje? 

Sei que eu deveria ser um arqueólogo, mas o passado é um mistério eterno o qual não 

consegui alcançar em todas as viagens que fizemos. 

Caminhamos calados, poupando forças no nosso pequeno grupo. Somos cinco: 

Linda Noturna – nossa médica e enfermeira, Cake Boss – o cozinheiro, Joe G – 

especialista em armas (ou no que restou delas), Daene – portadora dos Escritos 

Sagrados, e eu, Jones – arqueólogo. Todos temos nomes retirados dos Escritos, os 

únicos registros que nos chegaram nessa era de desolação. Eu também sou portador do 

Mapa do Mundo Fa, como o conhecemos, já que falta um pedaço na parte superior. 

Assim como os Escritos Sagrados, o mapa é uma das poucas pistas que temos para o 

passado de nossa terra. Daene costuma carregá-lo, mas está cansada e eu tomei a frente. 

Faltam poucas horas para nosso destino. Isso é, se a bússola não estiver quebrada. Sei 

que ainda estamos no País das Maravilhas porque vejo ao longe uma construção de 

ferro e aço, há muito tomada pelo tempo, em que se lê: ―Bem-vindo ao Parque das 

Maravilhas‖. Dormimos ontem em meio a esculturas da Rainha de Copas e Daene 

acredita que aquela seja apenas uma parte do que um dia foi o vasto reino da tirana. Por 

sorte, séculos nos separam dela, ou arriscaríamos ter nossas cabeças cortadas apenas por 

estarmos em seu território. Hoje em dia, como tudo mais, este país é apenas uma área 

desolada em que homens vazios peregrinam sem rumo em busca de terras onde correm 

leite e mel, sem nunca encontrá-las. 

Percebo que estou divagando quando Linda Noturna me puxa com força, nos 

jogando no chão. Encontro seu olhar e vejo medo neles. Estamos no topo de um monte 

de terra e todos do grupo também estão abaixados. Abro a boca, mas ela me silencia e 

aponta o espaço abaixo. Uma caravana se desloca. Todos vestem roupas do culto ao 

Mário Verde. Fico sem entender a reação de meus companheiros, já que o grupo é 

pacífico. Quando olho na outra direção, no entanto, o sangue desce de minhas faces e 

fico tonto de terror: um grupo menor, mas muito letal, se aproxima. Com suas máscaras 

de hóquei e facas afiadas, Os Treze cercam a caravana. Sua ação é rápida e letal. Os 

bandidos são brutos e causam um massacre sem deixar sobreviventes. As parcas posses 

do culto são distribuídas entre os vilões e eles montam em suas motos voltando de onde 



vieram com alguns corpos na garupa, o que me deixa um nó na garganta, pois, segundo 

o mapa, precisamos seguir na mesma direção. 

 

II 

— Não acredito em nosso azar! Estávamos tão perto! – Cake Boss está 

perturbado com a visão dos bandidos. Eu não tiro sua razão, também não sou um 

lutador e estamos em número muito melhor. O único que talvez tivesse alguma chance 

contra eles é Joe G, mas até ele se mostra preocupado. Olho para a cicatriz em seu rosto 

onde deveria haver um dos olhos e pergunto: 

— O que podemos fazer, grandalhão? A enseada fica na direção deles e estamos 

com pouca comida. Não vi nada que pudéssemos caçar e aqueles monstros são tão 

mortais quanto só o próprio Rei Rubro. Não há como dar a volta e morreremos no 

instante que eles se aproximarem. 

— Eu sou perito em infiltração Solid Snake. Consigo cuidar de boa parte deles, 

mas acho que não de todos. Tenho poucas armas comigo, mas se vocês me derem 

cobertura, talvez sejamos capazes de vencê-los. 

Daene comenta: 

— Gostaria que ainda tivéssemos os poderes que as iluminuras mostram que 

tinham nossos antepassados. Se fôssemos capazes de voar, disparar raios pelos olhos ou 

comandar dragões, aqueles bandidos não seriam nada. – penso que seja um ponto de 

vista válido, até que Linda fala: 

— Não queira ser mutante no mundo de hoje. Não há ninguém com fator X e os 

únicos mutantes que conhecemos são pessoas que nasceram com duas cabeças ou pés na 

barriga. O que quer que tenha destruído a face da terra eliminou as mutações poderosas 

dos genes da humanidade. 

— Além disso, se todos tivessem poderes, o mundo seria ainda mais infernal do 

que nas baladas que constam nos Escritos. Não sei como podem ter sobrevivido por 

tanto tempo tendo que sempre reconstruir as cidades após cada batalha épica. Talvez 

tenham sido os poderosos que destruíram este mundo, já pensaram nisso? – Joe G tinha 

alguma razão. O mundo já era difícil o bastante sem poderes para tornar a vida ainda 

pior. 

Esperamos que Os Treze se afastassem e vamos até a caravana, ver se havia 

sobreviventes e, caso não houvesse, algo que pudéssemos aproveitar. Descemos a 

encosta com cautela e ficamos de olho na estrada, para o caso de os bandidos voltarem e 

termos que lutar por nossas vidas antes do previsto. Não havia muito, pois os do Mário 

Verde são um culto simples, sempre servindo de apoio aos aflitos nesse tempo em que 

todos tanto precisavam. Eu sou meio ateu, já que nenhum dos deuses respondeu às 

minhas preces quando mais precisei. Eles nos abandonaram e não merecem mais nossas 

crenças. Me pergunto se eles foram embora antes ou depois do mundo ter acabado. 

Não houve sobreviventes, mas conseguimos um cantil com água pela metade e 

uma faca que os bandidos ignoraram. Um dos corpos tinha uma foto grande dobrada 

consigo. Era de uma ilha verde, com água límpida e muitas árvores. Na foto está escrito 



―Lost‖. Pelo jeito, os Verdes estavam atrás do mesmo que nós e foi uma sorte que Os 

Treze não tenham visto aquilo. Baixamos nossas cabeças em respeito àquelas pessoas 

que morreram de forma tão estúpida e os deixamos. Não podíamos gastar energia para 

enterrá-los, já que não temos forças. 

 

III 

À medida que nos afastamos da caravana seguindo o caminho dos bandidos, 

uma cidade surge no horizonte. Ou, pelo menos, algo que havia sido uma. Acho 

estranho, pois no livro do País das Maravilhas não havia menção a prédios enormes, 

alguns ainda de pé e outros caídos de lado, nem de estruturas monstruosas de metal e 

concreto. Por outro lado, nenhum dos Escritos fala sobre um mundo destruído de tal 

forma que os sobreviventes ainda não conseguiram repovoar a terra e no qual nenhum 

dos antigos seres místicos ainda existe. Seja qual for a caixa de pandora que foi aberta, 

eu gostaria que ele tivesse permanecido trancafiada para sempre. 

A cidade cresce enquanto caminhamos. Meus pés doem e minha barriga ruge 

com a fome. Meu grupo está atento a qualquer ruído e percebo nos olhares dos outros 

que seus nervos estão tão à flor da pele quanto os meus. Estamos todos suados, sujos e 

cansados, e o medo dos assassinos só piora tudo. Olho para Linda e ela está cabisbaixa, 

acredito que por não ter sido capaz de salvar ninguém. Não ouso consolá-la, pois 

sabemos quanta morte e destruição já vimos pelo mundo. Perdemos vários 

companheiros nesta jornada e qualquer um de nós pode ser o próximo a sucumbir. 

Palavras de otimismo agora soariam falsas para qualquer um de nós. 

O caminho pelo qual seguimos não está tão ruim quanto a estrada até aqui. Há 

alguma vegetação aqui e ali e uma grama hesitante cresce amarelada pelo caminho que 

leva até a cidade. Nos distraímos e talvez por isso só percebemos o animal ao quase 

tropeçarmos nele. É um cervo branco, macho e grande. Parece saudável, mas está 

agonizando, esvaindo-se em seu próprio sangue. As patas foram quebradas por algum 

impacto e o corpo não tem forças para se sustentar. Ele geme baixinho, como se já 

tivesse mais forças. Nos entreolhamos e todos, exceto Joe G, viram de costas e fecham 

os olhos. Sua lâmina encerra o sofrimento do bicho e nos garante alimento. 

Arrastamos o corpo daquele majestoso animal para fora da estrada e nos 

escondemos atrás de umas árvores raquíticas. O cervo tem um corpo grande e achamos 

estranho que não estivesse magrelo, ao contrário, parecendo bem alimentado. Já com 

uma frieza distante, percebemos que o animal foi atropelado por uma moto, as rodas 

passaram por sobre seu corpo antes de o abandonarem na estrada, o que não faz sentido, 

pois qualquer um pensaria no pobre animal como comida. Imaginamos que tenha sido 

um d’Os Treze que o tenha atropelado, mas não entendemos por que o teriam largado 

sem levar consigo um bom pedaço da carne. 

Não podemos acender uma fogueira com risco de sermos vistos, então Joe G 

corta a pele fora e o Cake Boss usa um aparelho que capta a luz solar para tornar a carne 

menos crua e mais palatável. Nossas bocas se enchem d’água e a espera se torna um 

tormento. Estamos acabados e a carne é bem-vinda. O sangue, apesar do nojo inicial, 

nos serve de bebida. Se a raça de Drácula podia sobreviver com isso, por que nós não? 

O sangue desce viscoso, salgado e com gosto de ferro, mas é líquido e, apesar de 

queimar na garganta, alivia um pouco da sede. Bebemos enquanto não está frio e 



coagulando, enquanto comemos pedaços da carcaça que nosso cozinheiro prepara com 

algumas ervas para melhorar o sabor. 

Alimentados, ficamos melhor dispostos e a energia volta aos poucos. Juntamos 

boa parte da carne restante às nossas provisões e enterramos a ossada e as vísceras para 

evitar que atraiam outros tipos mais ferozes de sobreviventes. 



 Olho de verdade para meus companheiros por um longo tempo. Nenhum de nós 

é mais tão jovem. Não somos um grupo de aventureiros que decidiu desbravar o mundo 

e se divertir, se é que essa palavra ainda tem uso em nosso mundo atual. O ideal que nos 

une é a fuga e já perdemos alguns dos nossos no meio do caminho. Já choramos 

algumas vidas e já nos separamos daqueles que achavam que não valia a pena 

prosseguir. Nossa jornada é incerta e temos pagado um alto preço por ela, sem saber o 

quanto ainda pagaremos. Além disso, cada um de nós não tem mais nada a que se 

apegar, se não a nós mesmos. Linda Noturna era a curandeira de sua cidade. Era quem 

fazia os partos, fazia curativos e cuidava dos moribundos. Sua vila foi destruída por 

uma peste quando ela esteve fora, o que salvou sua vida, já que não há cura. Depois de 

incendiar as casas para que a doença não se espalhasse, ela se viu sozinha até encontrar 

nosso grupo, quando ainda havia mais gente. Daene também tem relação com o fogo, 

pois perdeu quase tudo para ele. Sua cidade era o local em que muitos dos textos 

sagrados ficavam sob proteção de sua gente, mas uma fagulha foi o suficiente para 

queimar boa parte deles, livros e pessoas. Pouca coisa sobreviveu ao fogo e o mesmo 

pode ser dito das pessoas. Daene foi a única de sua família a conseguir escapar e deixou 

seu povo para trás por conta de toda a dor. Eu a encontrei e passamos a caminhar juntos 

desde então. Já o Cake Boss perdeu a noiva, Niglla, quando já andavam com o grupo, 

fugidos da guerra em sua cidade natal. Ela foi picada por uma cobra e ele viu seu fim 

chegar em poucas horas sem poder fazer nada. Linda ainda não andava conosco à época, 

ou teria salvado a vida da noiva do Boss. Joe G é e sempre será um soldado, que perdeu 

todos os antigos companheiros para um confronto com as mesmas bestas que lhe 

tiraram um olho. Ele vingou suas mortes, mas não restou muito de sua vida depois disso 

e não fala no assunto. Quanto a mim, só não sou de fincar raízes, o que é irônico, já que 

trabalho tanto com a terra. Perdi minha família para a fome quando criança e nunca 

mais voltei para meu antigo vilarejo. Lembranças demais de meus pais e irmãos mais 

novos. Todos temos tragédias pessoais e cada um sabe de sua dor. Pelo menos, há o 

conforto de estarmos juntos, venha o que vier. 

Depois da melhor refeição que tive em tempos, Joe G nos chama para explicar 

como devemos proceder. Seu plano é simples e funciona de duas formas: tentaremos 

passar pelas sombras da cidade, evitando o território d’Os Treze. Se dermos sorte, eles 

sequer perceberão que estivemos por lá. Se, no entanto, não pudermos passar 

desapercebidos, evitaremos o confronto direto e tentaremos acabar com os inimigos à 

medida que os encontrarmos. Pergunto como faremos isso, já que não conhecemos o 

terreno e ele explica: 

— Não é minha primeira vez por estas bandas. Sei como funcionam esses 

labirintos de concreto e sou capaz de nos passar em segurança. – Insisto em obter mais 

informações, mas ele se cala. 

Não somos lutadores, mas sabemos o que é necessário para sobreviver. Nenhum 

de nós é ingênuo e cada um já teve sua cota de sangue quando preciso. Se tem uma 

coisa que a história nos ensina, é que se pode matar qualquer um, como diria Corleone, 

o Padrinho.  

Com Joe G como guia, seguimos até a cidade. 

  



IV 

Chegamos a nosso objetivo quase ao crepúsculo. Estamos todos apreensivos, e 

eu acho que principalmente Linda, que detesta tirar uma vida mais do que não ser capaz 

de salvá-la. A cidade é grande e tem muitos veículos abandonados. Muitos deles já 

estão semienterrados pela poeira. Reconheço um Love Bug Herbie, com sua carroceria 

branca e listras azuis e vermelhas. Esse veículo divino era capaz de se comunicar com 

os humanos nas eras antigas, mas, como o tudo o mais, está morto. Daene me puxa para 

que sigamos até as sombras da cidade e olho em volta. Há muitos prédios destruídos e, 

apesar de já acostumado com isso, o nó em minha garganta aperta, já que é mais uma 

cidade destruída pelo fim do mundo. Espero, do fundo do meu coração, que a ilha de 

Lost ainda seja habitável, pois temo por nós se nossa empreitada der errado. 

Joe G caminha nas trevas como se pertencesse a elas e logo me lembro do 

homem-morcego das iluminuras, embora ele não usasse armas. Ele tem consigo 

algumas facas e pistolas silenciosas. Cada um de nós tem uma dessas pistolas e sua 

própria arma, para o caso de tudo dar errado. Apesar de não sermos tão silenciosos 

quanto Joe G, fazemos o melhor para nos esgueirarmos pelas sombras. De súbito, ele 

nos pede silêncio e, sem maiores explicações, diz apenas: 

— Eu voltarei. 

Ficamos parados, a tensão palpável enquanto esperamos que volte. Ele está mais 

oculto do que se usasse uma capa de invisibilidade, pois não ouvimos nada. O silêncio é 

insuportável e sinto vontade de gritar, quando sou aliviado disso por um gemido curto e 

abafado. Olho na direção do som e tudo o que percebo é um corpo mascarado caindo no 

chão sem barulho. Momentos depois, Joe G surge ao meu lado e quase grito de susto. 

— Eu não disse que voltava? 

Sua vítima era um d’Os Treze e ele ri, dizendo que agora restam apenas doze e 

que o azar será deles, por estarem em nosso caminho. Sorrimos uns para os outros, 

aliviados, e continuamos nossa empreitada. 

O caminho não é fácil e está obstruído por muito lixo e desolação. Passamos 

pelo que um dia foram hospitais, creches e escolas. Há também lugares que foram lojas 

em outra encarnação, mas nos quais os ratos e insetos fizeram seus ninhos. Não sei 

como Os Treze são capazes de sobreviver em um lugar tão inóspito. Não é como se 

houvesse caravanas querendo passar pela cidade todos os dias, portanto eles devem ter 

alguma fonte de alimento por perto. Além disso, também me preocupa o que eles 

poderiam querer com os corpos que carregaram. Afasto meus pensamentos deles e me 

preparo para seguir o longo caminho à minha frente. 

Apesar de minha impressão inicial, a cidade não é tão desolada. Há partes ainda 

aproveitáveis e tentamos evitá-las, pois é possível que abriguem os bandidos de que 

fugimos. Pichações nas paredes perguntam quem vigia os vigilantes e eu me pergunto 

quem ainda é capaz de nos vigiar nesse mundo abandonado de toda a esperança. Além 

dos dizeres, há iluminuras nas paredes e reconheço algumas delas. Em uma, há um 

grupo de deuses: o homem-morcego, a amazona, o rei dos mares, o voador feito de aço, 

o velocista, o gladiador esmeralda e o homem verde; deuses antigos que formavam uma 

liga que protegia o mundo. Mais uma vez me pergunto por que nos abandonaram. 



Seguimos sem incidentes até que somos forçados a ir até uma área vazia. Não há 

prédio algum e ficaremos expostos a quem prestar atenção. A noite já chegou, mas a lua 

brilha no céu, como se quisesse nos entregar para nossos inimigos. Xingo para mim 

mesmo e paramos para conversar antes de seguirmos. 

— Estou me sentindo um peso morto – Cake Boss confessa. – Eu sei apenas 

cozinhar, não é como se minhas habilidades fossem importantes para chegarmos à 

salvação. – Eu não havia reparado antes, mas o homem não está bem. Assim como 

todos nós, essa última parte da viagem exigiu muito dele, mas o luto pela noiva é ainda 

recente e foram situações extremas a toda hora forçando seu limite. O homem está 

prestes a arrebentar, sendo essa a última coisa de que precisamos em uma travessia tão 

perigosa. 

— Todos nós somos importantes, meu querido amigo – Daene tenta confortá-lo. 

– Seu dom é o do de fazer com que o pouco que temos seja mais palatável na hora de 

comermos. Sem sua ajuda, o sangue que bebemos hoje seria a coisa menos nojenta que 

teríamos comido. Ninguém aqui sabe diferenciar carne de vísceras melhor que você e só 

você sabe dizer se aquilo que conseguimos pegar na estrada é comestível ou não. Sem 

você, teríamos nos envenenado muitas vezes. – Apesar do ato falho ao mencionar 

veneno, ela se sai razoavelmente bem e ele se acalma. Bem na hora, pois um grupo de 

três bandidos passa próximo a nós assim que ela se cala. Eles vêm da área aberta e têm 

as máscaras levantadas, relaxados em seu próprio território. Alguém estremece a meu 

lado e penso ser o Boss. Ledo engano, é Joe G quem arregala os olhos e deixa o queixo 

cair. Sem se controlar, ele fala baixinho: 

— Irmãos Grimm? – e o inferno começa. 

Os bandidos parecem perceber nossa presença assim que o soldado deixa seu 

sussurro escapar. Seus sorrisos congelam no rosto e seus olhos endurecem. A única 

mulher dentre eles grita: 

— Intrusos! 

Somos cercados e começamos a correr por nossas vidas. 

— Ouriço, nos permita a velocidade de suas argolas douradas, por tudo o que é 

mais sagrado! – ouço Daene gritar enquanto corremos. Ela ainda crê nos deuses antigos 

e eu não a recrimino, pois gostaria de ser capaz de fazer o mesmo. Corremos e saltamos 

por obstáculos, nos desviando de detritos e buracos no chão. Os bandidos não têm 

armas de fogo, ou não veem necessidade de usá-las conosco, pois tudo o que carregam 

consigo são seus facões. Contudo, eles se movem como fantasmas que conhecem seu 

labirinto melhor do que nós, forasteiros. Não corremos apenas dos três que nos 

avistaram, mas de todo o bando, que surgiu assim que o alarme foi dado. Há exatamente 

doze deles e nós somos apenas cinco, não temos a menor chance. Toda a vontade de 

lutar abandona aqueles que não são soldados e começamos a correr por nossas vidas. 

Porém, como Joe G não está à frente para nos guiar, percorremos as ruas como se 

fossem um labirinto e logo nos perdemos. Ele tenta gritar para que nos reagrupemos, 

mas em vão. Acabo me separando dos outros e começo a ouvir seus gritos. Cake Boss é 

o primeiro que pegam. Logo após, é Daene que grita. Linda Noturna é a penúltima que 

grita. Sei que Joe G não será pego, mas o mesmo não acontece comigo. Logo estou 

preso em um paredão impossível de escalar e três deles se acercam de mim. Suas 

máscaras estão abaixadas, logo não sou capaz de dizer se são os mesmos que nos 



avistaram primeiro. Não que isso importe, já que vou morrer aqui mesmo, nesse lugar 

horrível e tão perto da minha tão sonhada liberdade. Espero o golpe fatal, que não vem. 

Em vez disso, sinto uma forte dor na nuca e sou o último a gritar antes de ser tragado 

para as trevas, desmaiando. 

Acordo com a cabeça e os pulsos doendo. Estou pendurado como um pedaço de 

carne. Sinto frio, mas vejo a dor e essa sensação como bons sinais. Ainda estou vivo, 

apesar de não ter a mínima ideia de por quanto tempo minha sorte irá durar. Olho para a 

sala em que estou. Parece uma câmara frigorífica ainda ativa. Não sou o único nela. 

Boss, Linda e Daene ainda estão desacordados e também foram pendurados em ganchos 

no teto, presos pelos pulsos.Com medo de chamar a atenção das pessoas erradas, 

sussurro: 

— Acordem! Pela face de seus pais, acordem! 

Como um só, meus companheiros despertam, tão confusos quanto eu. Eles 

também não entendem por que estão vivos e o que pode acabar mudando nossa 

situação, então apenas me encaram enquanto eu digo que também não entendo o que 

está acontecendo. 

Nossas armas foram retiradas e estamos quase indefesos. Por algum motivo, os 

bandidos não conseguiram encontrar a pequena faca que eu encontrei com a caravana 

assassinada. Eu me contorço para pegá-la e dou um jeito de cortar as cordas que 

prendem meu pulso, me machucando um pouco no processo. Com a ajuda de um 

caixote, consigo salvar meus amigos. Há vários ganchos pendurados no teto e sinto que 

não vou gostar de ver o que está preso neles, mas não tenho a opção de fechar os olhos. 

Ao meu lado, Linda sufoca um grito enquanto Boss vomita o cervo que comemos há 

poucas horas. Daene começa a entoar uma reza a um de seus deuses eu empalideço ao 

constatar que, presos nos ganchos, estão os corpos dos componentes do culto ao Mário 

Verde. E não apenas isso, suas peles foram esfoladas e alguns deles já tiveram braços ou 

pernas arrancados. Percebo naquele instante por que o cervo não foi recolhido como 

fizeram com aquelas pessoas. Não é por falta de comida, já que o cervo não era 

necessário. Os Treze são canibais e nós, assim como os cultistas, somos sua principal 

refeição. 

V 

Perturbados, ficamos desnorteados e, no desespero de achar uma saída, batemos 

em mesas de carne e derrubamos seu conteúdo no chão. O ruído atrai alguns d’Os Treze 

para dentro do frigorífico. Somos encurralados mais uma vez. Um deles, a mesma 

mulher que deu o alarme, olha para nós e, lambendo os lábios, diz para um de seus 

comparsas: 

— Nós deveríamos matá-los. Não é certo deixar a comida andando por aí – ela 

lambe os lábios como se fôssemos uma iguaria sem igual. Fico com ódio dessa visão e 

tenho vontade de socá-la. Não sou alimento de nenhum canibal e me recuso a morrer 

para servir de comida para esses monstros. 

— De qualquer forma, o chefe mandou que os levássemos até ele quando 

acordassem. Eles só nos pouparam o trabalho de tirá-los dos ganchos – um dos irmãos 

Grimm sorri para nós de forma desagradável. – Não sei o que ele pode querer conversar 

com a comida, mas é melhor não o contrariarmos. 



Eles nos empurram porta afora e na saída vejo um corpo com o rosto coberto 

pela máscara sobre um balcão. Um frio na espinha me percorre quando percebo que eles 

não poupam nem aos seus e temo por minha vida uma vez mais. 

Como se refletindo as ruas externas, os corredores do prédio parecem um 

labirinto sem fim, mas os bandidos sabem se movimentar por eles com facilidade. Eles 

nos conduzem até seu interior, onde o chefão nos aguarda. Ele não usa a mesma 

máscara de hóquei dos outros. Seu rosto está descoberto, mas usa um chapéu com o que 

parecem chifres de boi. Ele nos encarra de cima a baixo e sorri com escárnio. 

— Quer dizer que vocês são amiguinhos de Joe G? Nunca esperei que fosse 

encontrar com aquele traidor novamente. E é certo que nunca achei que o veria andando 

em bando outra vez, depois de nos ter entregado aos lobos. 

Olho para ele sem entender, mas o louco continua: 

— Quer dizer que meu velho amigo não contou a vocês que ele já fez parte d’Os 

Treze? É claro, não éramos bandidos à época, mas os tempos mudam e fizemos o 

necessário para sobreviver com o passar dos tempos. No entanto, seu amigo não é tão 

inocente assim. Vocês sabiam que já fomos mercenários juntos? Nosso nome era um 

pouco diferente naquele tempo, pois nos chamávamos de Companhia Treze, o azar de 

nossos adversários. Esta cidade era nossa base de operações e não mudou muito sua 

função desde aqueles tempos. 

Levo um tempo para processar o que ele está me dizendo, embora ainda não 

entenda sua motivação em conversar comigo. Duvido que me deixe vivo por muito 

tempo depois de tudo que fizeram. Duvido que deixem qualquer um de nós vivos, mas 

ouço enquanto ele permanece falando: 

— É claro que, com o tempo, o seu amigo se arrependeu de tudo o que fizemos. 

Um dia, enquanto estávamos em uma das poucas florestas que ainda existem nos limites 

desta cidade, ele me enfrentou, querendo acabar com o que fazíamos, só porque 

queimamos um vilarejo com velhos e crianças desprotegidos dentro. Eu lutei contra ele, 

mas nossa luta atraiu animais selvagens. Eram lobos mutantes que haviam ficado muito 

maiores que seus antigos primos. Joe G nos entregou às feras, mas não sem que antes eu 

arrancasse um de seus olhos. O desgraçado fugiu e nos deixou para morrer, mas 

conseguimos escapar sem que ele soubesse. Recomeçamos como Os Treze e, para 

sobreviver, eliminamos os mais fracos e eles nos serviram de alimento. Sua carne nos 

viciou e por isso não nos saciamos com animais. Por sorte, há sempre algum incauto 

que acredita que este lugar é uma passagem para o paraíso. Pode até ser, desde que seja 

o nosso paraíso. 

E assim, sem mais nem menos, fico sabendo de suas origens, a relação que 

tinham com nosso soldado e seus planos. Aquele homem é um antagonista encarnado, o 

inimigo que explica todos os seus passos. Só havia visto gente assim nos Escritos 

Sagrados e pensei que isso só se aplicava ao mundo pré-destruição. É claro, o brilho no 

olhar daquele líder mostra que ele está possuído pela loucura, mas nenhum deles está lá 

muito são. Não sei nem se algum de nós que empreendemos a viagem até ali poderia 

dizer que está bem da cabeça. Curioso, pergunto a ele o motivo de nos explicar tudo. 

— Simples, para que vocês sirvam de isca para meu ex-melhor amigo. Não é 

mesmo, Joe G? 



— Se você diz, Minos! – enxergo a figura do soldado e me permito ter esperança 

de que ele nos salvará, pelo menos até o momento em que olho melhor sua aparência. 

Ele não foi capturado, mas seu estado está lastimável. É certo que havia enfrentado 

alguns dos inimigos. Venceu, mas por muito pouco.  

Linda fica aflita ao vê-lo, sua primeira reação é correr até ele e começar a tratar 

de suas feridas. No entanto, ele apenas sorri fracamente e a afasta de lado. 

— Não, minha querida amiga. Não há o que ser feito agora. Sofri muitos danos e 

sei que só estou neste mundo por pura força de vontade. 

Um exame mais atento mostra que é verdade. Ele perdeu muito sangue e não 

havia mais o que ser feito. 

— Se está morrendo, o que veio fazer aqui, traidor? – diz Minos, satisfeito por 

sua vingança. 

— Estou morrendo, mas vou levar vocês comigo. Com isso, salvarei meus 

amigos de suas garras nojentas! – ao dizer isso, Joe G atira na cabeça da mulher, pega 

armas de dentro de suas vestes e nos joga. As agarramos e começamos a enfrentar os 

inimigos. Pegos de surpresa, achamos que não seriam páreo para nós. Apesar disso, 

logo se recuperam e se tornam um problema. Joe G faz sua parte, mas não fazemos a 

nossa. Minos grita, descontrolado, e pega uma barra de ferro. Com ela, acerta as costas 

de Joe G, que cai no chão, cuspindo sangue. Grito seu nome, mas percebo que ele ainda 

não acabou. Com o corpo trêmulo, levanta e soca Minos com força. O inimigo 

cambaleia e prepara uma nova investida, mas se detém ao perceber o que Joe G 

realmente fez. 

O soldado acende um isqueiro e todos olham de sua mão para o piso, coalhado 

de bombas. Ele nos vê paralisados e grita:  

— Fujam, seus tolos! 

Meus companheiros e eu corremos para a saída mais próxima. Joe G atira nos 

componentes d’Os Treze que tentam nos seguir. Corro para fora o mais rápido que 

posso e grito para ele, com lágrimas nos olhos: 

— Hasta la vista, amigo! 

O sorriso dele é a última coisa que vejo antes da explosão. 

VI 

O moral está baixo enquanto continuamos andando até a enseada. Nenhum novo 

perigo surge em nosso caminho. Há um barco grande e um pequeno. Decidimos pelo 

grande, que parece ser forte o suficiente para nos levar até Lost. Recuperamos o Mapa 

do Mundo Fa e os Escritos Sagrados mas a vida de nosso amigo foi perdida para 

sempre. Além disso, algo vem me incomodando desde que escapamos d’Os Treze. Há 

um pedaço de papel que, embora não encaixe direito com o mapa, possui as mesmas 

letras e, tenho quase certeza, um contorno que lembra o País das Maravilhas. O 

problema é que os dizeres nesse pedaço são ―ntástico‖. 

Como eu disse antes nesse relato, eu sou meio ateu, mas, nesta hora, rezo para 

que os deuses existam e para que me ouçam. Rezo para que este pedaço de papel não 



seja outra versão do Mapa do Mundo Fa e, acima de tudo, rezo para que a ilha que 

buscamos seja real. Eu preciso que ela seja real, ou tudo o que sofremos e todas as 

pessoas que perdemos até aqui terão sido por uma ilusão. Rezo, mas rezo em silêncio, 

com um fervor que nunca será visto, pois a alternativa a isso é terrível. 

Cansados, meus companheiros me olham e sorriem. Eu sorrio de volta e volto a 

fazer minhas preces, enquanto nosso barco segue à deriva em busca do paraíso de Lost. 

E que o aquático nos guie em segurança, é só o que peço. 


