


Prólogo 

COMO COMEÇAR 
UMA HISTÓRIA 

COM SUSPENSE!

Estavam quatro vultos à volta de uma única 
tocha. Era a única fonte de luz naquela toca sub-

terrânea. Todos sabiam que os monstros não 
conseguem nascer com luz.

— ESTAMOS TODOS COMO SARDINHA EM 

LATA — disse um dos vultos.

— PODEMOS CAVAR UM POUCO MAIS 

FUNDO — sugeriu outro vulto, que tinha 

uma picareta na mão. — EU POSSO 

FAZER UMA TOCA MAIOR.

— NÃO,  NÃO PODEMOS 

ARRISCAR — frisou logo 

o terceiro vulto.
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Ele tinha feito a picareta e a tocha. 

—  N Ã O  T E N H O  M A T E R I A I S  P A R A 

CONSTRUIR MAIS FERRAMEN TAS. 

SE CAVARMOS FUNDO DEMAIS, 

AINDA EMBATEMOS NUMA GRUTA 

OU NUM POÇO. Assim, OS 

MONSTROS PODEM ENTRAR E…

Calaram-se. Todos tinham 

ouvido. Havia qualquer coisa 

algures a gemer. Os quatro fi caram 

absolutamente quietos.

Depois do que pareceu 

uma eternidade, os gemidos 

sumiram-se. Todos se 

entreolharam. Anuíram 

com a cabeça quando 

perceberam que 

o barulho se tinha 

ido embora.

—  A P E T E C E - M E 

BELISCAR -ME 

PARA CONFIRMAR 

SE ESTOU 
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A SONHAR — disse um deles, com a mão em forma 

cúbica no ar. — MAS, aqui, não tenho dedos. 

Encontravam-se no Minecraft. Por mais 

impossível que possa parecer, os quatro estavam 

dentro do seu jogo favorito. Realmente dentro.  

A experimentá-lo. O Minecraft era real.

Parecia ser uma experiência boa, mas havia um 

problema:

Não sabiam como voltar para casa, 
para o mundo real.
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Capítulo 1

ESTA É A ASH KAPOOR! 
NÃO HÁ INIMIGO QUE A POSSA 

DERROTAR! NÃO HÁ MUROS 
QUE A POSSAM TRAVAR!

A Ash Kapoor estava na sombra do castelo. Era 
um lugar maldito, com janelas escuras e tor-

reões altos e torcidos. Uma bandeira oscilava ao vento. 

Nela vislumbrava-se a imagem de uma besta 
temível, como ela nunca tinha visto. Um corvo 

crocitou ao longe.

Qualquer outra miúda teria medo neste momento,
pensou a Ash. Mas eu não. Eu devoro o perigo ao 
pequeno-almoço!

Na verdade, a Ash tinha comido papas de aveia 

ao pequeno-almoço.

E não estava diante de um castelo antigo e medo-

nho. Era apenas a escola nova, Woodsword. 

BOCHECHAS



ESCOLA
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Ora, semicerrando os olhos da maneira certa, 

ela conseguia olhar para o edifício e imaginar uma 

fortaleza assombrada, ou um templo 
esquecido, ou um eventual reduto alie-
nígena numa qualquer lua distante.

Qualquer um desses lugares seria melhor do que 

a verdade: a Ash começava numa escola diferente e 

era a miúda nova, de novo. Pela terceira vez em três 

anos, a família vira-se obrigada a mudar por causa 

do emprego da mãe.

Endireitou a faixa. Fazia parte da farda das 
Escoteiras Bravias e exibia dezenas de 
emblemas. Cada emblema lembrava
algo que a Ash tinha feito bem ou uma nova com-

petência que dominara. Esses emblemas eram como 

pequenos troféus que fi cavam com ela, independen-

temente da quantidade de vezes que tivesse de come-

çar tudo de novo. Esfregou um deles para 
dar sorte.

— Não podes fi car assim especada no meio das 

escadas — disse um rapaz a contorná-la.

— Pois, estás perdida ou quê? — acrescentou 

uma rapariga, que passou pelo outro lado da Ash.
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— Até me davam jeito umas indicações! — afi r-

mou a Ash. — Estou à procura da sala 247.

— Fica ao lado da sala 246 — respondeu a rapa-

riga.

— E da 248 — disse o rapaz. — Não tem nada 

que enganar.

A Ash fez um sorriso simpático.

— Obrigada! — exclamou, mesmo que as «indi-

cações» deles não tivessem ajudado em nada.

Tamborilou no emblema da exploracao 

urbana. Não era a primeira vez que estava sozinha 

num sítio ou numa escola nova e estra-

nha. Iria certamente encontrar a sala 

247 e enfrentar quaisquer perigos 

que encontrasse pelo caminho.

— Com licença! — falou outra 

voz impaciente atrás dela.

Mas, primeiro, tinha mesmo de deixar de fi car 

especada no meio das escadas.

A Ash ia atrasada quando chegou à sala 247. 

Tinha esperança de que ninguém desse por ela. 

EX

PLORAÇÃO

U
R

B A N

A



15

Mas, antes pelo contrário, todos os colegas e mais 

alguns olharam quando passou a porta.

— Faz o favor de te sentares — ordenou a pro-

fessora, a remexer em papéis em cima da secretária.

— Hum, ainda não tenho lugar — disse a Ash. 

— Sou nova aqui.
— Oh! És a aluna nova. — Agora a professora 

olhava para ela. A mulher tinha cabelo frisado  

e um carrapito preso por agulhas de tricô, como se 

fosse um novelo meio usado. — Lamento, querida. 

Sou uma cabeça no ar enquanto não bebo a primeira 

cafeteira do dia.

— Não quer antes dizer o primeiro café? — per-

guntou a Ash.

— Sou a Prof.ª Minerva — retorquiu ela,  

mudando de assunto. — Porque não te apresentas 

à turma?

A Ash virou-se para os colegas. Respirou fundo, 

tamborilou no emblema de oratória para 

dar sorte e esboçou um belo sorriso. Já passara por 

aquilo antes.

— Olá a todos! — disse animada. — Eu  
Chamo ‑me Ash Kapoor. Acabei de vir da Costa 
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Oeste para cá, com a minha família, mas nasci na 

Florida. Gosto de escotismo, animais e videojogos. 

Um rapaz na segunda fi la despertou. Apontou 

para o dossiê, enfeitado com vários autocolantes 

de Minecraft. A Ash fez que sim com a cabeça.

— Especialmente Minecraft — acrescentou ela. 

Se calhar, desta vez, não teria tanta difi culdade em 

fazer amizades.

— Gostas de animais? — perguntou a Prof.ª 

Minerva. — Ora, isso deu-me uma ideia. Gosta-

rias de tomar conta do Barão Bochechas por 

algum tempo?

O rapaz do dossiê Minecraft pôs a mão no ar 

e tornou a manifestar-se.

BOCHECHAS
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— Barão… Bochechas? — perguntou a Ash, inse-

gura.

— O hamster da turma — esclareceu a Prof.ª 

Minerva. Depois sussurrou: — Não fui eu quem 

lhe deu o nome.

— Prof.ª Minerva? — chamou o rapaz, a acenar.

— Sim, Morgan?
O rapaz endireitou-se na cadeira.

COMERDORMIRMINERAR
CAVAR 
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— O Barão Bochechas dá bastante trabalho.

A Prof.ª Minerva suspirou.

— Vinte e quatro crianças é que dão bastante 

trabalho, Morgan. O Barão Bochechas é um 
hamster.

— Claro que ele é fofo — reconheceu o Morgan  

Macedo. — Ao longe! Mas se não lhe ligares por um 

bocadinho que seja, passa-se logo. Ele precisa 

de comida, água limpa, exercício, chapéus bonitos, 

estimulação intelectual… 

— Parece que precisas de uma pausa do hams-

ter, Morgan — referiu a professora, mas o Morgan 

abanou a cabeça.

— Não, eu…

— Não me importo — ofereceu-se logo a Ash. 

— Fico contente por ajudar. Começo hoje.

— Então está resolvido — afirmou a Prof.ª 

Minerva. — Ash, tens um lugar livre lá atrás.

A Ash estava toda contente. O dia estava a come-

çar bem. E tinha tanto em comum com o Morgan! 

Quando passou por ele a caminho do seu lugar, fez-

-lhe um aceno simpático.

Ele não retribuiu.




