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Prólogo

ESTÁ SEMPRE MAIS ESCURO 
DURANTE O FLASHBACK

PORQUE TAMBÉM É QUANDO 
OS ZOMBIES ATACAM!

Havia seis vultos de pé na luz que começava a 

esmorecer.

Cinco eram colegas de turma, 
amigos, e de estatura baixa. Certos 

recentes e estranhos acontecimentos tinham-nos 

levado a aprender a trabalhar em equipa. Porém, 

esta noite, a possibilidade de perigo que 
enfrentavam parecia esmagadora.

O sexto vulto era mais alto e mais largo do que 

os restantes. Não era humano. A pele era cinzenta e 

feita de ferro. Os olhos reluziam num tom vermelho.
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Os amigos tinham esperança de que aquilo os 

pudesse proteger.

— Preparem-se — disse um deles. — VÊM AÍ.

Era verdade. Não muito longe, vislumbrava-se 

um bando enorme de monstros: zombies e esque-

letos e mobs hostis. Mal se viam na luz refl etida da 

lua que acabava de subir no céu.

Avançavam na direção daqueles 
seis vultos.



9

Capítulo 1

MORCEGOS, PRIMEIRA 
PARTE: SÃO AMIGOS, 

INIMIGOS, OU COLEGAS 
DE TURMA?

A Ash Kapoor esperava atentamente ouvir cha-

mar o seu nome. Não queria ter falta por engano, 

embora a Diretora de Turma, a Prof.ª Minerva, 

tivesse acusado a receção da maçã vermelha e lustrosa 

que a Ash lhe tinha deixado na secretária quando 

chegara à sala de aula.

A Prof.ª Minerva estava a tentar fazer a chamada, 

mas havia um som estranho vindo das condutas 

INGLÊS
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de ar condicionado. A Ash, sentada ao fundo da sala, 

achava-o incomodativo.

— Po Chen — chamou a professora.

O Po, que era amigo da Ash, girou na cadeira de 

rodas. Levantou o braço como se estivesse a atirar 

uma bola ao cesto. O Po era um ás do bás-
quete. Toda a gente na escola o conhecia pelas suas 

aptidões atléticas.
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— Presente!
Depois de dizer mais uns nomes, a Prof.ª Minerva 

chamou:

— Harper Houston.

Sempre a ler, a Harper pôs a mão no ar, sem tirar 

os olhos do manual.

A Ash achava que a Harper era um génio. 
Era especialmente boa a Matemática 
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e Ciências. Também tinha ótima memória. Pare-

cia lembrar-se de tudo, das fórmulas de Álgebra às 

datas de aniversário dos amigos.

A Ash era a seguir. Esperou que a Prof.ª Minerva 

a chamasse, pôs a mão no ar e estabeleceu contacto 

visual com a professora, para garantir que a tinha 

visto. A professora sorriu, anuiu e assinalou a pre-

sença da Ash.

A Ash era nova na Escola de Woodsword.
Só chegara há umas semanas, mas, agora que já 

estava integrada, tinha esperança de cumprir tudo 
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com assiduidade. A Ash gostava de dar o 

seu melhor em todas as coisas. Era 

assim que conseguia tantas meda-

lhas das Escoteiras Bravias.

Das condutas ouviu-se outro 

pequeno som de arrasto, seguido 

de um ruído metálico. A Ash olhou 

ao redor. Parecia que mais ninguém tinha 
reparado.

Podia ser que o ar condicionado, por vezes, fi zesse 

barulho.

— Jodi Macedo — chamou a professora. 

A Ash sorriu. A Jodi tinha sido a primeira amiga 

dela naquela escola. Era criativa, destemida, e um 

bocadinho esquisita. Dado que a Jodi tinha 
adiantado um ano, era mais jovem e mais 

pequena do que os colegas. Contudo, era igualmente 

inteligente, e a Ash achava que ela era melhor artista 

da turma.

A seguir, na chamada, vinha o irmão mais velho 

da Jodi. Era obcecado por Minecraft, 

como a própria Ash. Uma das muitas coisas que 

eles tinham em comum.

ES

COTEIRAS

B R AV I A S
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— Morgan Macedo — disse a Prof.ª Minerva.

— Presente! — exclamou o Morgan em voz alta, 

de um modo entusiástico.

O ruído das condutas aumentou. Mais 

parecia que alguma coisa reagia ao som da voz dele. 

Ouviram-se mais sons de arrastos e um pequeno tss-tss.
Dessa vez, a Jodi também reparou.

O que foi aquilo?, perguntou ela por mímica.
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     L E R
        BOOOOM!

ALIMENTA

O CÉREBRO

COM LIVROS

A Ash encolheu os ombros exagera-
damente, como que a responder Não faço ideia.

Nisto, a porta da sala de aula escancarou-se e 

bateu na parede com um estrondo tremendo.

À porta, estava a professora de Ciências, a Dra. 

Culpepper.

— Prof.ª Minerva — falou ela, sem fôlego. — 

Vim avisar-te…
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Antes que a professora acabasse a frase, 

a conduta do ar condicionado, acima da 

cabeça da Ash, rebentou. Entraram na 

sala dezenas de vultos escuros, a chiar e 

a guinchar, a esvoaçar e a bater as asas.

— Mas são… ? — proferiu a Jodi.

— Morcegos! — bradou a Ash.

A sala de aula fi cou num caos. Os miúdos 
gritavam. Uns baixavam-se, outros tentavam 

enxotar os morcegos.

A Ash escondeu-se atrás da carteira e viu que a 

Jodi tinha feito o mesmo.

— Isto é um pandemónio! — exclamou.

— Pois é! — disse a Jodi. — Mas estou a adorar!

A Ash teve de se rir. Claro que a Jodi só poderia 

encarar aquela situação com humor.

A Prof.ª Minerva afugentava os morcegos, que 

faziam voo picado rumo ao seu cabelo 
frisado.

— Toda a gente lá para fora! — mandou. — 

Despachem-se, mas não corram, se fazem favor!

A Ash queria mesmo correr, mas gatinhar tam-

bém servia. Teve de arrastar a mochila atrás de si.
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A maior parte da turma já estava no corredor 

quando, subitamente, a Ash se apercebeu 
de uma coisa.

Tinham deixado o pobre Barão Bochechas
lá dentro!

Hesitou por um breve momento antes de se virar 

e se dirigir mais ao fundo da sala.

— Ash! — A Jodi chamou-a. — O que estás a 

fazer?

O Barão Bochechas era o hamster da turma. Era 

tarefa da Ash, e do Morgan também, tomar conta 

dele. Ela não acreditava que os morce-
gos lhe fizessem mal, mas 

também não achava boa ideia 

deixá-lo na sala.

Além disso, ele ainda não tinha comido 

a bolacha da manhã.

Assim que tomou a decisão de atravessar a sala, 

a Ash levantou-se rapidamente, pôs a mochila ao 

ombro, e pegou na gaiola do hamster. Levar tudo 

seria mais rápido do que tirá-lo lá de dentro.

Porém, a gaiola era mais pesada do que parecia.

— Eu ajudo — disse o Morgan.
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A Ash virou-se e viu que o Morgan também tinha 

entrado na sala de aula. Mas quase que levava 
com uma asa de morcego na cara. 

Pronto. Agora estava contente por ter o Morgan 

com ela.

Com a ajuda do Morgan, a gaiola já nem parecia 

pesar nada. Baixaram as cabeças e atravessaram a 

sala em segundos.

A Prof.ª Minerva bateu com a porta atrás 

deles.

A Ash sorriu para o Morgan.

— Obrigada por ires ter comigo.

Ele retribuiu o sorriso.

— Obrigada por te lembrares do Barão. Fiquei 

em pânico por me ter esquecido dele!

O hamster parecia completamente impávido e 

sereno no meio daquela situação. Ainda mais quando 

a Ash enfiou uma bolacha dentro da gaiola.

— Minerva, peço muita desculpa — disse a 

Dra. Culpepper. Com o nervoso miudinho, 

andava de um lado para o outro enquanto falava. —  

Queria avisar-te dos morcegos. Não me ocorreu que 

a minha entrada ruidosa fosse provocá-los.
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Se, por um lado, a Dra. Culpepper não parava 

quieta, por outro, a Prof.ª Minerva permanecia 

muito calma. Pôs tranquilamente as mãos nas ancas.

— E como é que sabias que as condutas estavam 

cheias de morcegos? — perguntou. — Era mais um 

dos teus projetozinhos, Culpepper?

— Não tive nada que ver com isto! — insistiu a 

Dra. Culpepper, a gesticular com as mãos para dar 

ênfase ao que dizia. — Reconheci os sons que 

saíam das condutas esta manhã. E ando atrás do 

barulho, de sala em sala, desde então.

A Prof.ª Minerva estava com ar de quem não 

acreditava inteiramente na professora de Ciências.

— Pelo menos está bom tempo lá fora — disse. 

— Turma, vão para o recinto desportivo. Vou lá ter 

assim que informar o Diretor.

— Então e o Barão Bochechas? — perguntou o 

Morgan.

— O hamster 

pode fi car comigo 

— respondeu a 

Dra. Culpepper. 

— É o mínimo 
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que posso fazer. — Estalou os dedos como que a 

lembrar-se de alguma coisa. — Aliás, queria falar 

com alguns dos alunos, Minerva. Posso levar a Ash, 

a Harper, o Po e os irmãos Macedo?

A Ash e o Morgan entreolharam-se. A professora 

tinha convocado a equipa inteira de Minecraft. Não 

poderia ser coincidência, pois não?

Ocorreu à Ash que o segredo deles poderia ter 

sido descoberto. A Dra. Culpepper saberia a verdade 

sobre o jogo? Ou sobre a mensagem que eles tinham 

encontrado enquanto jogavam?

Ouviu-se um ruído estridente, e a Ash avistou 

um pequeno morcego empoleirado na cabeça da 

Prof.ª Minerva. Parecia que nem tinha reparado.

Ela suspirou de cansaço. Fosse o que 

fosse que a Dra. Culpepper tinha em mente para 

eles, não poderia ser pior do que o desastre que acon-

tecera naquela sala. Pelo menos, assim o esperava.




