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Prólogo

QUEM É QUE 
BUZINA AGORA?

Via-se uma fi gura numa fl oresta que escurecia.

Estava completamente sozinha.
No início, tinha sido empolgante, mas, com o dia a 

acabar, a fl oresta foi fi cando mais sinistra.

Ouviam-se barulhos ao longe: algo a arrastar. 

Uma buzinadela estranha e cavernosa.
Ela não sabia o que fazia tais sons, nem queria saber.

Tinha de ir embora, ou seja, tinha de en-

contrar o portal. Estava perto, algures no meio do 

arvoredo.

Mas o arvoredo parecia todo o mesmo.

Algo a fez virar-se.
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Os ruídos estavam mais perto. A flo-

resta estava a escurecer.

E ela soube com toda a certeza que já não 
estava sozinha.
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A Jodi Macedo estava boquiaberta de espanto. 

Caminhava nos corredores da escola 
de Woodsword, como fazia na maior parte dos 

dias. Viu o banco onde se sentava a beber leite todas 

as manhãs. Viu a vitrina dos troféus e o colorido 

quadro de notícias à porta da sala de aula da Dra. 

Culpepper.

Nada daquilo lhe era estranho, mas a 

Jodi não estava na escola de Woodsword. Não na real.

Estava dentro de uma cópia. Falsifi cação. Era 

uma recriação da escola em tamanho real. Alguém 

a construíra no Minecraft, bloco a bloco, fi el 

Capítulo 1

FIQUEM NA ESCOLA! 
A MENOS QUE ESTEJA 

CHEIA DE ESQUELETOS 
WITHER. NESSE CASO, 

PODEM IR EMBORA.

ZONA ESCOLAR
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em todos os elementos, até na disposição das mesas 

em cada sala de aula.

— HÁ QUE RECONHECER O MÉRITO DO REI 

EVOCADOR — disse ela. — Tem um excelente olho 

para pormenores.

O amigo Po Chen anuiu. Hoje estava vestido de 

astronauta.

— O Rei Evocador também tem imenso talento 

para me meter medo — confessou ele. — Porque 

ESCOLA
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neste momento ESTOU CHEIO DE MEDO. Tipo, 

de cima a baixo.

— É CERTAMENTE SINISTRO — concordou 

a Ash Kapoor.

— Mas porque haveria de fazer isto? — pergun-

tou a Harper Houston. — Para quê tanto esforço? 

Deve haver uma razão.

— Eu sei porquê: está a meter-se connosco — 

disse o Morgan, irmão mais velho da Jodi. — Deve 

estar a observar-nos agora, perdido de riso.

Os cinco amigos jogavam Minecraft 
há anos. Mas, recentemente, tinham começado a 

ligar-se ao jogo com óculos de RV experimentais. 

Os óculos tornavam o jogo completamente real. Eles 

sentiam os blocos debaixo dos pés e as ferramentas 

nas mãos. Quando eram agredidos por 
mobs hostis, até sentiam dor.

Mais: desde que tinham começado a usar os ócu-

los, tinham encontrado toda a espécie de anomalias 

— e coisas realmente estranhas — no jogo.

No centro dessa estranheza estava 
a misteriosa figura conhecida como 
<<Rei Evocador>>.
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Eles não sabiam quem era nem o que queria, mas 

parecia capaz de contornar as regras do jogo. Mui-
tas das conhecidas regras do Minecraft 
não se aplicavam da mesma maneira 
ali — e dado que eles estavam dentro do jogo, a 

vivê-lo, isso tornava-o realmente muito perigoso.

Certos miúdos fugiam de mistérios 
perigosos, mas não a Jodi. Ela corria ao 

encontro deles — por vezes até saltava e pulava  

ao encontro deles. Adorava resolver um bom mis-

tério. Tinha a sorte de o Morgan, a Ash, a Harper e 

o Po também quererem respostas.

— MAS QUE ESQUISITO — comentou o Po, 

que conduzia o grupo até ao ginásio.

— Tudo isto é esquisito — lembrou a Jodi.

— Pois é — disse o Po. — MAS OLHA, CER

TAS COISAS, COMO O GINÁSIO, SÓ ESTÃO 

MEIO CONSTRUÍDAS. 

A Jodi contemplou o fundo desse espaço amplo 

e cúbico. O Po tinha razão. O Rei Evocador 

tinha enchido o espaço com bancadas e tabelas de 

basquete, mas não havia parede ao fundo. Antes 

pelo contrário, o ginásio tinha vista para o Nether.
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A Jodi estremeceu com essa vista.  
O Nether era um local assustador, com lava a correr 

e blocos a flutuar. Ao longe, criaturas moviam-se no 

céu vermelho.

— Se calhar acabou-se-lhe o material? — tentou 

adivinhar a Harper.

— Ou se calhar queria um acesso enorme para 

uma criatura gigante entrar — sugeriu a Ash. — 

Não faltam mobs hostis no Nether. Alguns deles 

bem grandes.
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— QUANDO PENSAS QUE AS AULAS NO 

GINÁSIO NÃO SE PODEM TORNAR MAIS 

ASSUSTADORAS… — comentou o Morgan.

A Jodi deu-lhe palmadinhas reconfortantes num 

ombro. Sabia que o irmão não conseguia fazer flexões.

— Vamos continuar a ver — disse o Po.

Saíram do ginásio, subiram um lance de escadas 

e caminharam lentamente pelo corredor. O Morgan 

espreitava por cada postigo à passagem. Todas as 

portas na escola tinham postigos.

Bem, nem todas. As portas das casas de 
banho não tinham. Eram inteiras. A Jodi teve 

a sensação repentina de que podia haver qualquer 

coisa atrás delas.

— Devemos ver lá dentro? — perguntou ela, ao 

que o Po anuiu.

— TENHO CURIOSIDADE DE VER COMO 

SÃO AS CASAs DE BANHO NO MINECRAFT 

— disse.

— Desde que o cheiro não seja muito realista — 

comentou a Jodi.

O Morgan abriu a porta. Não havia nada do outro 

lado. Apenas uma parede de tijolo.
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— ESTA CASA DE BANHO ESTÁ FORA  

DE SERVIÇO — brincou o Po.

— O mesmo se passa aqui — disse o Morgan. 

Abrira a porta seguinte 

e via-se apenas outra 

parede de tijolo. — 

Aqui devia estar uma 

arrecadação.

— PORTAS PA

RA O NADA, é? — 

disse a Harper. — Que 

interessante.

— Vocês também ouviram isto? — perguntou 

a Ash.

— São os anúncios da manhã? — O Po esfre-

gou as mãos. — ESPERO QUE AQUI SEJA A  

TERÇAFEIRA DOS TACOS!

— Chiu! — murmurou a Ash. Depois insistiu: 

— A sério. Ouvi qualquer coisa.

A Jodi encostou a orelha ao tijolo.
— Não ouço coisa nenh…

Nesse momento, a porta da sala de aula em frente 

estilhaçou-se em cacos digitais.
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Todos gritaram, girando nos calcanhares e 

deparando com uma criatura a sair da porta, entre 

sombras. Era um esqueleto, mas de ossos pretos. 

Trazia uma espada de pedra na mão 
ossuda.

Brandiu a espada contra a Jodi, que se encolheu, 

mas a lâmina não lhe tocou, pois o Morgan pôs-se 

à sua frente. Ergueu o escudo e derrubou 
a espada ao esqueleto.

— Obrigada, mano — disse a Jodi.

— Agradeces depois — replicou o Morgan. — 

Agora, fujam!

Fugiram corredor fora, e à sua passagem as por-

tas das salas abriam de rompante. Saíam delas 
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esqueletos, cada um preto como a noite e a r-

mado de espada ou arco e flechas.

— SÃO ESQUELETOS WITHER! — exclamou 

a Ash. — Não deixem as espadas cortarem-vos ou 

ficam sob o efeito wither.

— Parece péssimo — notou a Jodi.

— E é péssimo — disse o Morgan, que corria 

com o escudo erguido. — O EFEITO WITHER É 

COMO VENENO. ROUBATE LENTAMENTE A 

SAÚDE.

— Evitar as espadas, certo — disse a Jodi. — 

Compreendi.

Passou uma flecha ardente pela cabeça dela. 

Outra cravou-se no chão, aos pés da Harper.
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— E TAMBÉM TEMOS DE  

EVITAR AS FLECHAS DE 

FOGO — disse o Po. — Suponho 

eu, claro!

— Eles não deviam ter flechas — quei-

xou-se o Morgan.

— NÃO PAREM! — exclamaram a Harper e 

a Ash em uníssono.

— Podemos preocupar-nos com as melhorias do 

Rei Evocador aos mobs depois de fugirmos deles — 

acrescentou a Jodi.

Fugiram todos escada abaixo, pelo 

átrio, e saíram pelas portas da frente. A Jodi quase 

contava ver o poste de bandeira da escola, os arbus-

tos e a fonte. Em vez disso, lá estavam o fogo e as 

trevas do Nether.

E ao longe… uma luz púrpura fria.
— Já vejo o portal! — exclamou ela. — Vamos 

conseguir!

Mas os esqueletos wither jorravam 
do edifício como alunos no último dia 
de escola. Lançavam dezenas de flechas ardentes 

para o ar.



A Jodi galgou o portal. Sentiu a vista turva 

quando a luz púrpura a envolveu.

Quando fincou os pés do outro lado, os amigos 

vinham logo atrás.
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— Foi por pouco — disse o Po, quando apareceu.

Passou uma flecha ardente pelo por-
tal cintilante. Quase batia na viseira do capacete 

de astronauta que ele usava.

— Por uma unha negra! — bradou ele.

A Ash empunhou a picareta e derrubou um 
pedaço de obsidiana do portal. A luz púr-

pura apagou-se.

— Pronto — disse. — Agora já nada nos pode 

seguir.

— Hum, malta? — chamou a Harper. — Alguém 

sabe o que aconteceu ao nosso excelente forte 

submarino?

A Jodi ficou boquiaberta. De tão dis-

traída, não se apercebera disso, mas a Harper tinha 

razão. O portal de saída do Nether devia tê-los 

levado de volta ao monumento submarino que lhes 

servia de quartel-general.

Em vez disso, largara-os num imenso 
deserto árido.

O Po assobiou longamente. De resto, reinava o 

silêncio e a quietude.
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