


Prólogo

EM QUE O «X» MARCA 
O LUGAR QUE NINGUÉM 

NO SEU JUÍZO PERFEITO 
QUER VISITAR

Cinco figuras flutuavam num vasto 
mar de azul.

Abaixo delas, uma estrutura estranha. Não se 

parecia com nada que existisse sobre a terra. Parte 

pirâmide, parte fortaleza, agachava-se no leito do 

mar e estendia-se bem longe. A estrutura tinha um 

tom verde asqueroso. Parecia veneno.
Porém, a estrutura também era grandiosa. 

Quase os desafi ava a entrar nela.

As fi guras pairaram mudas diante dela. Não 
conseguiam falar debaixo de água.
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Mesmo que conseguissem, o grande monumento 

podia muito bem reduzi-las ao silêncio. Os únicos 

sons vinham das bolhas de ar que ronronavam, esta-

lavam e gorgolejavam em redor deles.

Uma delas mostrou um mapa.

No mapa via-se um enorme X  
vermelho.

Eles olharam do monumento para o mapa e outra 

vez para o monumento.

A figura com o mapa guardou-o e apontou com 

a cabeça na direção da estrutura. Passavam por nós 

criaturas marinhas coloridas. As cinco figuras bate-

ram as pernas e mergulharam mais fundo.

O monumento e todos os seus muitos 
mistérios aguardavam.



9

Capítulo 1

TARTARUGAS MARINHAS! 
TARTARUGAS MARINHAS, 

FUJAM!

A Harper Houston susteve o fôlego. Forçou a 

vista ao luar. Sabia que os ovos pintalga-
dos de branco e verde na areia iriam 
rebentar em breve. E ela não queria 
perder pitada.

A Harper tinha visto muitas coisas espantosas 

nas últimas semanas, no longo espaço de tempo 

desde que ela e os amigos haviam começado a usar 

óculos especiais de RV para visitarem um 

mundo virtual. Já não esta-

vam a jogar Minecraft, 

estavam a viver 
no Minecraft.



1010

Era tudo tão real. Ela conseguia sentir a 

areia debaixo dos pés. Conseguia ouvir o estalar da 

tocha. Mais, conseguia ver rachas a abrirem-se nos 

ovos de tartaruga marinha que eles tinham encon-

trado na praia.

— Quem me dera tirar uma foto disto — disse 

o amigo Po Chen. — Consegues dizer «descasca a 

casca à rasca» cinco vezes seguidas?

O Po gostava de mudar de aparên-
cia em jogo. Esta noite, estava vestido para ir à 

praia, com calções de banho, aparelho de mergulho, 
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boia insufl ável à cintura, e uma t-shirt que só um 

pai usaria.

— Quem me dera levar uma tartaruga para casa 

connosco — suspirou a Jodi Macedo. — SIMPLES-

MENTE SEI QUE VÃO SER AMOROSAS.

A Jodi era a mais nova do grupo e tinha uma 

predileção por animais.

— Ai, quem ME DERA QUE NASCESSEM 

DEPRESSA — disse a Ash Kapoor. — Não pode-

mos fi car nesta praia para sempre.

A Ash adorava partir à descoberta. Queria ver 

tudo o que havia para ver naquele mundo digital. 

Não era pessoa de fi car à espera, nem ali nem no 

mundo real.
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— Quem me dera que vocês estivessem cala-

dos — retorquiu o Morgan, o irmão mais velho da 

Jodi. — À NOITE NÃO É SEGURO. PODE ANDAR 

QUALQUER COISA POR AÍ.

O Morgan jogava mais Minecraft do que qual-

quer um deles. Os conhecimentos que tinha davam 

sempre muito jeito, e levava muito a sério a segu-

rança dos outros.

A Harper sorriu para si mesma. Todos 

os amigos queriam alguma coisa, mas ela não tinha 

nada a desejar. Para ela, aquele momento era perfeito 

exatamente assim.

OS OVOS ABRIRAM-SE, UM APÓS O OUTRO.

Saíram tartarugas pequeninas e começaram logo a 

gatinhar na areia. Imediatamente, os amigos deram 

todos um passo atrás.
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— Por ali, pequenitos — disse a Harper, apon-

tando para o oceano. — BOM MERGULHO!

A Harper sabia um pouco sobre tartarugas mari-

nhas no mundo real. Sabia que as crias abriam logo 

caminho pela areia, rumo ao mar. Partiu do prin-

cípio de que as tartarugas marinhas do Minecraft 

fi zessem o mesmo.

— Eu tinha razão — afi rmou a Jodi. — Elas são 

cem por cento amorosas.

— MAS FAZEM UM SOM MESMO ESQUISITO

— acrescentou o Po.

A Harper tomou atenção. Ouviu rosnar baixinho 

ali perto.

— Não me parece que o som venha das tartaru-

gas — disse em tom de advertência.

O Morgan saltou, alarmado.
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— ZOMBIES! — exclamou.

Eram quatro zombies no total. Apareceram na 

linha de árvores onde a floresta desaguava na praia. 

Ergueram os braços, resmungaram e pisaram a areia.

— VÃO FAZER MAL AOS BEBÉS? — per-

guntou a Jodi. Sabia menos do que os outros sobre os 

perigos no Minecraft. Regra geral, corria para os mobs 

fofos e fugia daqueles a que chamava nojentos.

— Não vão nada — respondeu a Ash. — POR-

QUE NÓS VAMOS IMPEDI-LOS.

A Harper anuiu. A Ash tinha razão em estar con-

fiante. Eles eram uma equipa que já tinha passado 

por várias aventuras. Tinham construído um 
castelo, derrotado mobs hostis, e até 
tinham salvado uma aldeia ao ajudar 
uns monstros.

Além disso, a Harper tinha uma ferramenta nova 

que estava ansiosa por experimentar. Ergueu um 

arco e fez pontaria.

— Fixe! — disse o Po. — Onde é que arranjaste 

um arco?

— FUI EU QUE O FIZ — respondeu a Harper. 

— Com paus e fios de uma teia de aranha.
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Para a Harper, a maior emoção era fazer algo útil. 

Embora a emoção de derrotar hordas de zombies não 

fi casse muito atrás.

Disparou uma flecha, que acertou em 

cheio no peito de um zombie. Em simultâneo, o 

resto do grupo carregou sobre os monstros e atacou-

-os com as suas espadas.



— TEREI DE FAZER ARCOS PARA VOCÊS

— disse ela, e disparou outra fl echa. — É muito 

melhor combater aquelas coisas à distância.

— NÃO ME DIGAS! — exclamou o Po, e des-

viou-se quando um zombie tentou agredi-lo. — 

Quando quiseres trocar de lugar, é só dizer.

A Harper riu-se. Sabia que o Po não corria perigo 

a sério. Ela não tinha medo de uns simples zombies.

Nisto, ouviu-se um gemido baixo nas costas 

dela.

Não fazia sentido. A Harper estava na praia com 

o oceano atrás dela. Como é que podia aparecer 

alguma coisa dessa direção?

Virou-se e viu uma criatura emergir 
à superfície da água. A princípio, achou que 
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era outro zombie, mas havia algo diferente. A pele 

era de um tom de azul macilento. Pendiam-lhe da 

cabeça sargaços moles.

— É UM AFOGADO! — exclamou o Morgan.

— Um quê? — perguntou a Harper, dando vários 

passos rápidos para longe daquele mob viscoso.

— Um afogado é como um zombie subaquático 

— gritou a Ash do outro lado da praia, brandindo 

a sua espada para um dos zombies ditos normais.

— Neste momento não está debaixo de água — 

salientou a Harper.

— Foi atraído pelas tartaruguinhas — disse o 

Morgan, saltando para evitar as maná-
pulas de um zombie. — Harper, tens de o 

travar!

A Harper viu que o Morgan tinha razão. O afo-

gado ignorava-a, arrastando-se na direção das tar-

tarugas. Iria apanhá-las antes que elas 
chegassem à água.

Os amigos estavam todos ocupados. Era a Harper 

quem tinha de resolver o assunto.

Disparou uma fl echa contra as costas do monstro. 

Em cheio!
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O afogado reluziu num tom vermelho. Emitiu 

um resmungo temível e virou-se para ela.

— Bem, já atraí a atenção dele — disse a Harper, 

quando o monstro se encaminhou na direção dela. 

— AGORA É QUE VAI SER BONITO.
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A Harper ergueu o arco contra a criatura que 

avançava, mas já não tinha fl echas.

— Nada de pânico — afi rmou. — Ainda tens…

A Harper empunhou… um naco de pão.
Salmão cozinhado.
Um bloco de lã.
Os seus olhos quadrados cintilavam de desespero. 

Tenho mesmo de organizar este inventário, pensou.

O afogado estava quase a apanhá-la. Ela desviou-o 

das tartarugas, recuando até à linha de árvores na 

orla da praia.

Ouviu-se um silvo baixo vindo da fl oresta. Era 
sem dúvida o som de um creeper pres-
tes a rebentar.

— Oh, não — disse a Harper. Não tinha por 

onde fugir. O afogado estava mesmo à frente dela, 

bloqueando-a, mas pelo menos ela conseguia ver 

mais adiante. Viu as tartaruguinhas chegarem à 

água e entrarem no oceano.

Pelo menos viu que tinha conseguido 
salvá-las.

Foi a última coisa em que pensou antes de o 

creeper explodir.




