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Ali haverá grande lamento e ranger de dentes...

Lucas 13:28.
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11

INTRODUÇÃO

O MORRO DA BOA VISTA, com quase dois mil metros de altitude, era 
o ponto mais alto da região que um dia fora o estado de Santa Catarina. 
Considerado o mais frio do Brasil, aquele território vinha sendo habitado 
por um pequeno grupo de sobreviventes que tentava, bravamente, resis‑
tir aos avanços das hordas de zumbis que assolavam todos os antigos 
grandes centros urbanos — agora parecendo cidades fantasma, com seus 
prédios, casas, pontos comerciais, antigas fábricas e bairros inteiros trans‑
formados em ruínas decrépitas após décadas de total abandono.

Naquele momento, pela estradinha que cortava o morro, uma 
menina de dez anos corria desenfreadamente, impondo às pequenas 
pernas um enorme esforço para alcançar a maior velocidade possível. 
Ela acelerava cada vez mais, tentando não só escapar de seus persegui‑
dores, mas também atraí‑los, para que aqueles demônios se afastassem 
o máximo possível da comunidade. Essa era sua única esperança de sal‑
var seus entes queridos, e era por eles que Sarah, ainda tão criança, dis‑
punha‑se a ser a isca.

Sarah era uma menina de traços belos e fortes, pele morena clara, 
grandes olhos pretos e uma vasta cabeleira lisa e negra, que descia pelas 
suas costas, chegando quase até a cintura. Era seu costume usar o cabelo 
preso em um rabo de cavalo, mas naquele momento ele esvoaçava incon‑
trolável ao vento, pois não havia tempo para prendê‑lo.
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Ela contornava uma longa curva da estrada de asfalto corroído pelas 
intempéries, cercada por mata selvagem de ambos os lados, quando arris‑
cou uma breve olhada para trás. E não gostou do que viu: uma imensa 
massa de seres a seguia, totalmente irracional, trôpega, furiosa, apenas 
algumas dezenas de metros atrás.

Tratava‑se de uma minúscula fração da praga que assolava a Terra 
havia tempos. Um bando de seres deformados, grotescos, bizarros e sel‑
vagens. Criaturas sem sentimentos ou raciocínio, desprovidas de qual‑
quer outro objetivo na vida que não fosse matar e devorar seres vivos 
— sobretudo os humanos.

Sarah fugia de uma horda de zumbis.
Aqueles indivíduos, que tinham sido humanos um dia, estavam agora 

reduzidos a uma horrenda forma humanoide. Seus olhos eram totalmente 
brancos e sem vida; sua pele, escurecida e ressecada; e seus corpos, esqueléti‑
cos, mirrados. Mesmo os adultos não pesavam muito mais que uma criança.

Se seus corpos pareciam frágeis, no entanto, suas expressões não dei‑
xavam dúvida quanto à sua verdadeira natureza. Tratavam‑se de feras sel‑
vagens, irracionais e perigosíssimas.

Sarah seguia avante, controlando a respiração, sentindo o suor brotar 
da testa. Ela não podia, no entanto, olhar só para a frente, era preciso tam‑
bém se manter sempre atenta à multidão em seu encalço. Primeiro para 
ter certeza de que os seres não estavam debandando ao perdê‑la de vista. 
Se isso acontecesse, eles poderiam acabar desistindo da empreitada de 
alcançá‑la e pegar o caminho que levava a comunidade.

O outro motivo era que a garota sabia que no meio daquele grupo havia 
criaturas que, se decidissem disparar em alta velocidade, em questão de 
segundos a alcançariam. E se isso acontecesse, seria impossível escapar.

Justamente quando se virou mais uma vez para conferir a distância 
entre ela e a horda, a menina ouviu o rugido de uma fera homicida, cruel 
e voraz, abrindo caminho por entre a multidão de zumbis.

Sarah respirou fundo. Conhecia aquele som e sabia o que se aproxi‑
mava. Tratava‑se de um dos seres mais temidos daquele novo mundo 
repleto de perigos. Ela sentiu um arrepio de medo subir por sua espinha 
encharcada de suor e o coração acelerar, mas não se desesperou. Aquela 
garota já nascera numa terra de horrores e, além disso, possuía o san‑
gue‑frio e a coragem incomuns para alguém tão novo. Tratava‑se de uma 
criança que possuía a alma de uma matadora.
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Outro som similar se ergueu dentre a multidão de criaturas alucina‑
das. Apesar da semelhança, ela logo percebeu que eram ao menos dois 
seres de mesma natureza. Duas monstruosidades que os sobreviventes se 
acostumaram a chamar de berserkers.

Os berserkers eram zumbis que haviam sofrido uma terrível muta‑
ção. Aqueles seres tinham olhos vermelhos cor de sangue, em contraste 
com os dos demais mortos‑vivos. Também possuíam força descomunal e 
velocidade impressionante, o que praticamente inviabilizava uma fuga, 
sobretudo a pé.

Sarah sabia disso tudo. Por esse motivo, ao ouvir cada vez mais pró‑
ximos os urros dos desgraçados, ela parou no meio da estrada.

O olhar da menina era frio, selvagem. Ela sentia medo, é claro. Mas 
mantinha esse sentimento sob controle, coberto com camadas e mais 
camadas de agressividade.

Sarah levou a mão ao ombro, onde se achava pendurado um rifle com 
mira telescópica, apanhou a arma, empunhou‑a e a levou à altura do olho 
direito, focalizando através da lente a multidão de seres que avançava em 
sua direção, a pouco mais de cinquenta metros.

Ao ver sua presa parada e cada vez mais próxima, a horda acele‑
rou. Sarah experimentou um aumento de excitação, mas engoliu em 
seco e permaneceu firme. Ela sabia o que tinha de fazer; precisava con‑
tinuar calma.

Durante alguns segundos que pareceram intermináveis, Sarah se 
manteve estática, no meio da estrada, de arma em punho e encarando um 
bando com quase duzentos zumbis se agigantando diante de si. Ela tra‑
vou a mandíbula e aguardou. Uma pessoa comum teria se apavorado e 
saído correndo, ou mesmo estourado os próprios miolos. 

E então, do meio da turba, emergiram dois berserkers, correndo em 
meio aos demais zumbis, empurrando longe diversos mortos‑vivos. Uma 
das criaturas tinha talvez um metro e sessenta de altura. A segunda era 
quase um palmo menor. E ambas encaravam Sarah com olhares famintos.

As monstruosidades avançaram, cada uma por um lado da estrada, 
em direção à menina solitária, deixando para trás o resto daquele bando 
de demônios.

Sarah abriu a boca para compensar a pressão do coice da arma, pren‑
deu a respiração e, quando o ser da direita deu um salto à frente, ela aper‑
tou o gatilho com determinação.
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A arma cuspiu um projétil que rasgou o ar e atingiu em cheio o crâ‑
nio do zumbi, que caiu imediatamente com a cabeça esmigalhada. Uma 
trilha de sangue tingiu o asfalto de vermelho próximo à criatura.

Sarah não comemorou; nem sequer sorriu. Engatilhou o rifle nova‑
mente, virou a arma para o outro lado da estrada e mirou. Espantou‑se ao 
se dar conta de que o segundo berserker se achava a menos de vinte 
metros de distância. Mas isso pouco importava.

A garota apertou o gatilho mais uma vez, e um novo estampido alto 
e seco reverberou pela serra, enquanto uma cápsula vazia voava de den‑
tro do rifle e caía preguiçosamente no asfalto. Um segundo depois, o ber‑
serker caiu de costas contra o chão, fulminado com um rombo na testa.

Dois tiros, duas criaturas abatidas. Sua pontaria era perfeita, quase 
mágica.

A menina se virou imediatamente e voltou a correr. Aquela pausa 
fora necessária, mas também minara parte considerável de sua vanta‑
gem com relação aos demais seres. Pouco mais de trinta metros a sepa‑
ravam da horda.

Sarah continuou correndo, acelerando o máximo possível. Apesar de 
tão novinha, entretanto, o cansaço pesava. Não sabia dizer o quanto mais 
aguentaria — era preciso chegar logo ao ponto em que desejava emboscar 
as criaturas.

Ao redor ela ouvia os sons dos pássaros e macacos. Sons fantasmagó‑
ricos que pareciam anunciar o quanto aquela situação era macabra.

A menina começou a sentir o fôlego acabar, não ia aguentar muito mais. 
Mesmo com o impulso extra que ganhou graças à imensa descarga de adre‑
nalina, Sarah sentia que se tropeçasse não teria forças para se reerguer.

Ela atravessou em disparada um trecho em linha reta da estrada e 
contornou mais uma curva. Seu tronco arfava, a garganta doía de tanto 
cansaço e o coração batia em disparada. Quantos quilômetros teria per‑
corrido? Quatro? Cinco? Não saberia dizer. Mas definitivamente atingira 
seu limite.

Foi quando avistou a chave para a sua sobrevivência.
Naquele pedaço da estrada não circulavam veículos, pois a antiga 

ponte que existira ali desabara havia muitos anos. Devido à total falta de 
recursos materiais para reconstruir a estrutura destruída, os moradores 
da comunidade improvisaram uma ponte, que só podia ser usada em tra‑
vessias a pé.
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Sarah precisava recuperar o fôlego. Arriscou ficar um instante para‑
da, curvada e com as mãos sobre os joelhos. Mal conseguia respirar, mas 
agora estava quase lá. A velha ponte de cordas era a sua esperança não só 
de escapar, mas também de manter a comunidade em segurança.

Foi quando mais à frente, próximo da velha ponte, um grupo de cer‑
ca de vinte criaturas começou a surgir da mata, impedindo o caminho da 
menina. Sarah piscou ao deparar com aquela cena: adiante, um grupo de 
seres recém‑surgidos; logo atrás, centenas de mortos‑vivos.

Ela se arrepiou inteira ao se ver cercada.
Sarah olhou para o rifle que carregava — sabia não dispor de mais do 

que meia dúzia de projéteis, o que era insuficiente para abrir passagem 
através daquele bando de desgraçados.

O primeiro zumbi recém‑chegado, ao avistar a garota, arreganhou os 
dentes podres e avançou em sua direção, alucinado de fome.

* * *

Próximo dali, um par de olhos verdes acompanhava aquela fuga dra‑
mática. Eram os olhos de um menino, com cerca de dez anos, cabelo claro 
e desgrenhado.

Fernando era um garoto magro, porém muito forte para sua idade. 
Mas, acima de tudo, carregava no coração um ímpeto para lutar que pou‑
cos homens adultos conheciam. Uma disposição incrível para a guerra 
muito mais antiga que aqueles seres que perseguiam Sarah.

O menino assistia àquela corrida desenfreada de longe, por falta de 
alternativa. Não havia jeito de alcançar Sarah pela estrada, pois não teria 
como passar pelo bando. Por isso ele vinha correndo por uma trilha para‑
lela no meio da mata, cerca de vinte metros acima da via. De onde o garo‑
to estava era possível enxergar a menina e seus perseguidores. Até aquele 
momento estava tudo bem, mas a aparição daquele grupo à frente dela 
complicava tudo.

O garoto parou, tirou um potente fuzil do ombro, destravou a arma 
e mirou bem na cabeça da primeira criatura que avançava contra a 
pequena.

* * *
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Sarah encarou o primeiro zumbi que se precipitava em sua direção 
com os olhos cintilando de selvageria. Aquela criança jamais era paralisa‑
da pelo medo, seu ímpeto nunca era desistir ou se entregar. Ela lutava 
sempre, não importavam quais fossem as circunstâncias ou probabilida‑
des. Era uma mulher adulta num corpo infantil.

Ela ergueu o rifle e mirou na cabeça do ser. Nunca se renderia, conti‑
nuaria matando os zumbis até o momento em que eles a aniquilassem, de 
uma forma ou de outra.

Para sua surpresa, porém, quando estava prestes a apertar o gatilho, 
a cabeça do ser explodiu diante dela, espalhando miolos podres pela 
estrada. A criatura desabou, inerte.

Sarah franziu a testa, ainda ofegante, quando viu uma segunda cria‑
tura também ter a cabeça despedaçada. Logo em seguida um terceiro 
demônio rodopiou e caiu, enquanto um jato de sangue voava de sua gar‑
ganta, que fora dilacerada por um tiro. Os estampidos dos disparos 
vinham de muito perto dali.

A garota, percebendo que alguém lhe dava cobertura, não hesitou. 
Correu na direção do grupo de seres que ia se reduzindo pouco a pouco, 
pois naqueles instantes a horda maior se aproximara perigosamente, qua‑
se alcançando‑a.

Quando chegou perto, desferiu mais alguns tiros certeiros, derruban‑
do mais dois zumbis. Ao mesmo tempo, outras duas criaturas eram fulmi‑
nadas a distância pelo atirador misterioso — embora até aquele momento 
Sarah não tivesse conseguido vê‑lo, era grata por sua intervenção.

A menina avançou correndo na direção do bando agora muito menor e 
se desviou dos zumbis, confundindo as criaturas lentas e desengonçadas.

Sarah correu usando suas últimas reservas de energia. Acima da sua 
cabeça continuava ouvindo disparos de fuzil e, quando olhou para trás, 
avistou mais um ser tombando, com o crânio esmigalhado e massa ence‑
fálica jorrando por um buraco no meio da cabeça.

Ela passou pela ponte de cordas estropiadas e madeira podre. Lá 
embaixo, podia enxergar um rio caudaloso que corria por entre várias 
pedras e rochas. Seria uma queda de pelo menos trinta metros, caso uma 
daquelas tábuas se quebrasse enquanto seguia apressadamente.

Finalmente atravessou a ponte, com as criaturas tentando avançar por 
aquela passagem precária. A horda se espremia pela entrada e diversos seres 
acabaram despencando no penhasco e se estraçalhando contra as rochas.
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A garota observou aqueles seres irracionais e disformes avançando 
pela ponte em sua direção. Suas roupas estavam encharcadas de suor, e os 
cabelos, grudados na nuca e no pescoço. E, apesar do cansaço imenso, que 
chegava a causar dor física, ela conseguiu sorrir, pensando no que estava 
prestes a fazer.

Sarah sacou uma faca da cintura e se aproximou de uma das cordas 
que sustentavam a ponte precária.

— Boa viagem, filhos da puta! — resmungou, ofegante.
Em seguida, começou a cortar a corda, diante dos olhares vorazes de 

seus perseguidores. Com o peso de dezenas de seres, a tensão era muito 
grande, o que fazia com que o trabalho avançasse rapidamente.

Faltando menos de dez metros para o primeiro zumbi acabar a tra‑
vessia, a corda se rompeu, soltando um ruído alto de uma chicotada.

Centenas de tábuas rangeram ao mesmo tempo quando a ponte intei‑
ra entornou, virando para a esquerda e derrubando vários zumbis. Todos 
que estavam do meio para a frente da ponte mergulharam no abismo e se 
arrebentaram nas rochas, lavando de sangue as pedras e tingindo de ver‑
melho aquela parte do rio.

Sarah avançou até as outras cordas que sustentavam a passagem e as 
cortou também. Isso fez com que a estrutura inteira estalasse, finalmente 
desabando, levando consigo o que sobrara dos mortos‑vivos. A ponte 
balançou como um pêndulo, presa apenas por uma das extremidades, e 
se chocou contra o paredão de rochas do outro lado.

Na outra extremidade do abismo, mais de cem zumbis se acotovelavam 
na parte onde a ponte ficou dependurada, frustrados com a visão da sua 
caça agora tão distante e inacessível. As criaturas empurravam umas às 
outras, derrubando vários outros que acabaram esmagados contra as pedras.

Sarah se jogou no chão, exaurida. Passava mal de tanto cansaço, não 
conseguia sequer ficar de pé. Seu peito arfava, subindo e descendo sem 
parar. Seu corpo se achava completamente encharcado de suor.

Após alguns instantes recuperando o fôlego, ela reuniu forças para 
conseguir se levantar. Apesar do cansaço extremo, sabia que tinha de se 
mexer, pois poderia haver outras criaturas circulando por ali. Além do 
mais, queria identificar o autor dos disparos que a salvaram momentos 
antes. Apesar de aquela ajuda ter sido providencial, todo o cuidado era 
pouco — o mundo se transformara num lugar letal para se viver, e o peri‑
go espreitava por toda parte.
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Mas não foi necessário procurar. Quando se levantou, Sarah de ime‑
diato viu Fernando deixando a mata. O garoto vinha com o fuzil ainda 
fumegante pendurado no ombro. Seu olhar era frio, o semblante de 
alguém acostumado a guerra desde a mais tenra idade. Àquela altura da 
vida, ele já eliminara mais de uma centena de criaturas em várias cidades 
e estados do Brasil.

O menino se aproximou dela, olhando‑a no fundo dos olhos. Sarah, 
sem medo, rumou até ele, e ambos se encararam. A natureza soava tran‑
quila agora e o vento refrescava o lugar. Seria um cenário perfeito, não 
fosse por um pequeno detalhe.

—O que você está fazendo aqui, seu imbecil? Quem te mandou vir 
pra me atrapalhar? — Sarah vociferou, furiosa, diante do garoto, que 
devolveu o olhar de ódio.

— Eu acabei de salvar sua vida, sua babaca! Um muito obrigado esta‑
ria bom... Sua mãe não te deu educação? — Fernando respondeu como 
que cuspindo as palavras.

Ironicamente, Sarah e Fernando nutriam um ódio profundo um pelo 
outro. No entanto, os sábios dizem que ódio é melhor que indiferença...
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LIVRO I

INFÂNCIA
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CAPÍTULO 1

A ERA DO MEDO

FOI NO ANO 2087 DA ERA CRISTÃ — ou 69 d.Z.*, como alguns 
preferiam — que tudo mudou mais uma vez. E naquela época, já esque‑
cida por muitos, a maioria das mudanças era quase sempre para pior.

Tempos difíceis para humanidade. O marco zero de toda aquela escu‑
ridão era o dia 14 de julho de 2018. Uma data recebida com festa por mui‑
tos naquele ano, mas que acabou se tornando o pesadelo da raça humana.

Naquele dia fatídico, o mundo assistiu, estarrecido, a um fenômeno 
astronômico de proporções inéditas. O gigantesco planeta Absinto, um 
corpo celestial de dimensões descomunais, localizado por cientistas da 
NASA em 2017, finalmente atingia seu ponto mais próximo da Terra.

O colosso interplanetário causara absoluto terror nos quatro cantos 
do globo desde o momento em que sua existência fora anunciada. A notí‑
cia correu o mundo em velocidade impressionante.

O medo era justificado. No instante em que aquela novidade veio a 
público os cientistas só tinham uma certeza: Absinto rumava na direção 
da Terra. A dúvida era se ele de fato se encontrava em rota de colisão dire‑
ta com o nosso planeta ou se iria apenas passar muito próximo, e se neste 
caso, haveria algum tipo de impacto em nosso lar.

* Depois dos Zumbis
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Nos cinco continentes, familiares se abraçaram e choraram seus 
temores. Cônjuges se despediram e trocaram, com lágrimas nos olhos, 
juras de amor eterno. Mães consolavam seus filhos aterrorizados, irmãos 
se apoiavam. Um clima de luto se apossou de todas as residências.

Após o espanto inicial, sobreveio a anarquia. Revoltas populares 
eclodiram por toda parte, com multidões enfurecidas tomando as ruas. 
Quer fosse por insatisfação pelas parcas medidas que vinham sendo ado‑
tadas pelos governantes, quer simplesmente como forma de lidar com o 
medo e o desalento, o fato é que mais de um bilhão de homens, mulheres 
e até mesmo crianças ganharam as avenidas e praças de todas as cidades 
em praticamente todas as nações.

Jovens mascarados enfrentaram tropas de choque armados com paus 
e pedras. As forças de segurança reagiram com balas de borracha, bom‑
bas de efeito moral e spray de pimenta.

Milhares morreram ou foram presos. Em diferentes proporções, o 
mundo inteiro pegou fogo com os conflitos desencadeados pela notícia da 
aniquilação iminente. Houve países nos quais até mesmo governos foram 
depostos, com presidentes e ministros sendo conduzidos à cadeia ou, em 
casos extremos, ao pelotão de fuzilamento ou ao linchamento.

Porém, do desespero floresceu a esperança. Passados alguns meses, 
um grupo de respeitados astrônomos informou que não havia riscos de 
colisão. Embora o planeta Absinto fosse se aproximar muito da Terra, ele 
não atingiria o alvo. O alívio foi imenso, e a comemoração, global. Os mes‑
mos que tanto temiam pela aproximação do gigantesco corpo celeste ago‑
ra mostravam‑se ansiosos pela oportunidade de vislumbrar aquele 
misterioso visitante. Mas a empolgação durou muito pouco.

No fatídico dia 14 de julho de 2018, enquanto bilhões de indivíduos 
voltavam o olhar para o céu para admirar o monstruoso astro vermelho, 
um calor inexplicável se abateu sobre a Terra. Os termômetros dispara‑
ram, chegando a marcar mais de cinquenta e cinco graus centígrados em 
cidades como São Paulo e Porto Alegre.

E após o calor, veio o inferno. Por razões que nunca foram plenamen‑
te esclarecidas, duas em cada três pessoas tombaram inertes, acometidas 
por algum estranho tipo de mal súbito. A quantidade de vítimas daquele 
fenômeno foi incalculável. A cena se repetiu em todos os países, e bilhões 
de desafortunados perderam suas consciências. E quando eles acordaram, 
toda a sua racionalidade e humanidade tinham deixado de existir.
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Seus olhos eram brancos e leitosos. Os movimentos, descoordenados. 
E a fome por carne e sangue, incontrolável. Aquelas pessoas haviam aban‑
donado a raça humana de uma vez por todas, e os zumbis se apossaram 
da Terra. 

Todos os que acordaram transformados em zumbis atacaram os sãos, 
em número muitíssimo inferior. Pegos de surpresa, muitos humanos 
foram presas fáceis diante da fúria dos zumbis. Mas dois dos sobreviven‑
tes foram exceção.

Ivan e Estela, casados naquela época havia dez anos e pais de dois 
filhos, enfrentaram as feras com absoluta determinação. Da sua liderança 
emergiu um grupo, e eles passaram a guiar milhares de pessoas naqueles 
tempos de trevas.

Ao longo de anos não faltaram batalhas. Hordas de mortos‑vivos, 
guerras campais contra um grupo de criminosos fortemente armados, 
rebeliões e até mesmo o confronto com um zumbi possuidor de habilida‑
des telecinéticas. Muitos dos seus aliados morreram no meio do caminho. 
Porém, ao final de tanto sofrimento, a comunidade de sobreviventes que 
eles lideravam finalmente pôde se estabelecer em Ilhabela, no litoral nor‑
te de São Paulo, o que permitiu que toda uma nova geração pudesse sur‑
gir e prosperar, apesar das dificuldades.

A cidade de Ilhabela se transformou na nova grande metrópole, e 
seus soldados começaram a cruzar o Brasil para localizar e dar apoio a 
grupos de sobreviventes espalhados em diversos estados.

Aqueles que desejavam se unir à comunidade eram bem‑vindos, o 
que fez o número de sobreviventes superar trinta mil em pouco menos de 
três décadas. Aqueles, no entanto, que preferiam permanecer onde esta‑
vam recebiam alimentos, água, armamentos e apoio técnico de Ilhabela.

Contudo, após a morte de Estela e, décadas depois, de Ivan, uma 
nova fase se iniciou. A era de Uriel e seu filho Otávio.

Uriel tinha quarenta anos quando traçou um ambicioso plano para 
matar Ivan, seus filhos e aliados. Talvez por ele ser cego ou por ocupar a 
posição de vice‑prefeito de Ilhabela, o fato é que ninguém desconfiou do 
homem educado e gentil que sempre se apresentara como o braço direito 
de Ivan, o líder da comunidade. Por todas essas razões, quando Uriel apli‑
cou seu golpe fatal, ninguém teve tempo de reagir. Milhares de indiví‑
duos encontraram a morte através da horda de zumbis que Uriel conduziu 
à Ilhabela.
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Junto com seu aliado Alessandro, Uriel assumiu a cadeira de prefeito 
em um cenário de total desolação e sofrimento. Num primeiro instante, 
ele enfrentou forte resistência armada por parte de simpatizantes de Ivan 
e seus companheiros, que nunca engoliram as histórias das mortes dos 
fundadores. Vários soldados, comandados por duas mulheres, impuse‑
ram pesadas baixas às forças de segurança, antes de fugirem da ilha.

Uriel também mandara matar todos que haviam sobrado da família 
de Ivan e seus mais próximos aliados. Alguns conseguiram escapar, 
inclusive Mariana, que naquela época era esposa de Ivan, bem como suas 
filhas e Sílvio, o neto de seu marido, acompanhado da amiga Nívea. Ape‑
sar da violenta ofensiva lançada pelo prefeito, vários opositores consegui‑
ram fugir.

Porém, aos poucos, as coisas começaram a se acalmar. O povo de 
Ilhabela estava farto de tanto sofrimento, conflito e acusações; a cidade 
inteira se achava em luto. E aquele foi o momento ideal para Uriel impor 
sua distorcida visão de liderança.

As mudanças foram implantadas lentamente, para causar o mínimo de 
resistência possível. Uriel sabia que precisava controlar as massas, manten‑
do o povo ao seu lado e apoiando‑o em todas as suas decisões; essa era a 
única forma de garantir o verdadeiro poder que tanto almejava.

Sua primeira ação nesse sentido foi a criação do Diário de Ilhabela. Tra‑
tava‑se de um jornal de circulação diária e gratuita, em que a figura do 
prefeito era sempre exaltada.

A foto de Uriel estampou praticamente todas as primeiras páginas do 
Diário por anos. Cada inauguração de uma nova obra, cada pronunciamen‑
to, cada lei aprovada era publicada em destaque, com ênfase incomum. 
Assim, quase não havia espaço para notícias diferentes, pois a imagem do 
prefeito dominava aquela nova mídia impressa, que todos consumiam por 
ser o único veículo de comunicação existente dessa natureza.

Em seguida veio a era do rádio. Uriel mandou instalar uma estação 
na cidade, que transmitia de tudo, desde notícias até uma variada progra‑
mação musical. 

E, claro, a estação de rádio dedicava uma fatia de tempo em horário 
nobre para Uriel.

No seu programa diário, Uriel discursava para as massas. Seu dom 
para a comunicação era incrível. O prefeito falava o que todos queriam 
ouvir, e na hora certa.
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Apesar de continuar odiando Ivan mesmo depois de sua morte, Uriel 
nunca saía do personagem que criara. Desse modo, mandou construir um 
monumento em homenagem a Ivan e Estela, batizou ruas e escolas com 
seus nomes, criou feriados para lembrar de seus feitos e conquistas.

Nos seus discursos, fazia questão de conectar sua imagem aos dois, 
sempre mencionando a sua grande amizade com o famoso casal, sobretu‑
do com Ivan. E buscava enfatizar que ele era o escolhido do ex‑prefeito, a 
pessoa que apoiara o chefe do Executivo e que gozava de sua total con‑
fiança. Dessa forma, Uriel tentava garantir para si a aura de sucessor vita‑
lício, a única opção óbvia após a morte dos fundadores da comunidade. 
Uriel referia‑se a Ivan e Estela como verdadeiros santos, e ele era o homem 
certo para dar continuidade à obra iniciada por ambos.

Em pouco tempo, aquela associação mentirosa convenceu muita gen‑
te. As pessoas, em luto havia anos pela morte de Estela e sofrendo pela 
perda recente de Ivan e inúmeros membros da sociedade, amavam aque‑
les pronunciamentos. Eles as enchiam de esperança, faziam com que se 
sentissem menos abandonadas à própria sorte.

Em todo esse processo Uriel contara com Alessandro como um forte 
aliado. O vereador era influente dentro das forças de segurança e garan‑
tiu o necessário apoio do pequeno exército de Ilhabela para manter a 
comunidade sob controle.

No entanto, Uriel queria mais. Ele pretendia acumular poder absolu‑
to. Era como se aquele homem, cego desde criança, desejasse mostrar a 
todos um tipo de força. E para isso se tornar realidade, seria necessário 
remover dois obstáculos fundamentais.

O primeiro era uma lei aprovada por Ivan na comunidade em Ilhabe‑
la. Tratava‑se da Lei da Mudança.

Essa lei estabelecia, de forma definitiva, que nenhum prefeito ou 
vereador poderia ocupar seu cargo duas vezes seguidas. E no caso do pre‑
feito, só poderiam haver dois mandatos na vida; depois disso, nem mes‑
mo novas candidaturas para outros cargos eram permitidas.

Ivan criara essa lei para garantir a constante alternância de represen‑
tantes do povo. Ele acreditava que dessa forma ninguém seria capaz de 
acumular continuamente o poder, pensando que, no futuro, isso poderia 
evitar o surgimento de ditadores.

Revogar a Lei da Mudança sempre fora considerado praticamente 
impossível por diversos fatores. O mais importante de todos era o conjunto 
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de regras que a regiam. Para revogar essa lei seria necessária a anuência de 
todos os grupos — do prefeito em exercício, da Câmara de Vereadores, do 
Judiciário e, depois, teria que ser aprovada através de um referendo.

Sobretudo, seria preciso ir contra todos os preceitos defendidos por Ivan, 
o líder mais popular e longevo da comunidade, algo que por si só já tornava 
a empreitada quase impraticável. Mas Uriel tinha um plano para alcançar 
seu intento. Por isso mesmo se cercara das pessoas certas para a estratégia.

* * *

À medida em que acumulava cada vez mais aprovação popular, Uriel 
passou a se distanciar do seu antigo aliado, Alessandro. No começo, esse 
afastamento foi sutil, quase imperceptível. Uma reunião cancelada aqui, 
uma derrota política acolá... coisas mínimas.

Com o passar do tempo, porém, Alessandro começou a desconfiar. O 
prefeito já não o recebia mais, não retornava seus recados e parecia igno‑
rar deliberadamente suas solicitações.

O acordo deles sempre fora claro: Uriel encontraria uma forma de 
revogar a Lei da Mudança para que ele, Alessandro, também tivesse a 
chance de se reeleger indefinidamente. Mas no fundo, a verdadeira pre‑
tensão de Alessandro era fazer isso sentado na cadeira de prefeito. Porém, 
à medida que seu mandato e o de Uriel se aproximavam do fim, Alessan‑
dro começou a ver seus planos virarem fumaça.

Alessandro tentou marcar diversas reuniões com o prefeito e enviou 
recados por mensageiros, sem resultado. Foi quando decidiu aparecer de 
surpresa no escritório onde Uriel despachava, para tentar falar com ele 
sem hora marcada. E teve uma grande surpresa.

A Prefeitura se achava apinhada de soldados. A segurança em torno 
do prefeito fora incrivelmente reforçada, como se ele estivesse sob risco 
imediato. 

Homens armados com fuzis circulavam por todos os lados, alguns 
levando cães farejadores pelas coleiras. Na porta do prédio até mesmo um 
tanque de guerra reforçava a segurança.

— Mas que diabo está acontecendo aqui? — Alessandro murmurou, 
um tanto incomodado.
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Foi quando decidiu se dirigir à Secretaria do Gabinete do Prefeito 
para solicitar uma audiência com Uriel. Tinha certeza de que o chefe do 
Executivo se encontrava naquele prédio, portanto, não haveria desculpas 
para que não o recebesse.

— Bom dia, eu preciso falar com o prefeito, trata‑se de um assunto 
urgente — Alessandro disse a mulher de cabelo cacheado e óculos que 
parecia ser nova naquele trabalho, pois não reconhecera o presidente da 
Câmara dos Vereadores.

— Bom dia. Eu posso verificar a possibilidade. O prefeito está muito 
ocupado, e é dificílimo conseguir um espaço na sua agenda sem marcar 
hora previamente. Qual o seu nome mesmo?

— Eu sou o vereador Alessandro, chefe do Poder Legislativo — res‑
pondeu, contrariado por precisar se apresentar.

O olhar da mulher mudou de leve ao ouvir aquela frase. Foi uma 
mudança sutil, mas não passou despercebida a Alessandro.

— Sim, claro, senhor Alessandro. Na realidade, estou vendo no com‑
putador que o prefeito realmente não terá como recebê‑lo hoje, a agenda 
está lotada — ela afirmou, diligente, checando o monitor com ar profissio‑
nal. — Posso marcar um encontro entre vocês para daqui a três semanas, 
que tal?

Alessandro estreitou os olhos diante daquilo. Sabia que aquela mulher 
estava mentindo, mas tentou não transparecer muito seu desagrado.

— Claro. Por gentileza, peço que você agende um encontro com o pre‑
feito para daqui a três semanas, então. — Alessandro forçou um sorriso.

A mulher sorriu de volta e engoliu em seco. Alessandro também notou 
isso.

— Hum, lamento, senhor Alessandro, creio que eu me enganei. Na 
realidade, o prefeito só poderá recebê‑lo daqui a dois meses. Peço mil per‑
dões por esse inconveniente.

Alessandro a encarou com uma expressão indecifrável, apesar de, no 
fundo de seus olhos, ser possível notar certo tom de ameaça. Mas ele se 
conteve mais uma vez.

—  Entendo perfeitamente. Por favor, deixe a reunião marcada. 
— Alessandro se esforçava muito para parecer simpático.

Em seguida, ele deixou o prédio da Prefeitura, convicto de que teria 
que tomar atitudes drásticas.
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* * *

Uma semana após esse incidente, dois seguranças vigiavam a casa de 
Uriel de dentro do carro, conversando em voz baixa enquanto observa‑
vam a rua deserta.

Ambos estavam relaxados — não havia nada com que se preocupar. 
Afinal, desde a morte de Ivan e todos os conflitos decorrentes, nada de 
relevante ocorrera na ilha. Aquela vigilância era quase desnecessária, mas 
eles eram soldados e cumpriam ordens.

Por isso, nenhum deles percebeu o veículo estacionando na rua de 
trás, rente ao muro que cercava o terreno. O automóvel era silencioso, e se 
aproximou lentamente e com os faróis apagados. Dele desembarcaram 
três indivíduos — um deles, Alessandro. Todos usavam toucas ninjas.

Os homens tiraram uma longa escada de cima do carro e a apoiaram 
no muro. Sem demora, subiram no telhado de uma pequena edícula loca‑
lizada nos fundos do imóvel e, em seguida, desceram até um gramado um 
tanto malcuidado, no qual havia alguns varais com roupas penduradas 
para secar. E desse modo, entraram na propriedade de Uriel.

Ao arriscar uma olhada pelo corredor lateral que levava à garagem 
da residência, Alessandro avistou os dois homens parados em frente à 
entrada principal, completamente alheios à sua presença.

Ele voltou a atenção à porta dos fundos, que levava a uma pequena 
lavanderia e se encontrava trancada. Porém, um dos homens que o acom‑
panhavam sacou uma caixa com algumas chaves de fenda e logo come‑
çou a destravar a fechadura.

Alessandro consultou o relógio — uma da manhã. Eles tinham tem‑
po. Os seguranças faziam uma ronda na rua de trás sempre por volta das 
duas da madrugada. A essa altura, o grupo de intrusos já estaria longe.

Quando um dos seus comparsas abriu a porta, Alessandro entrou na 
frente, seguido pelos outros. Já estivera ali várias vezes, conhecia bem o local.

Os três passaram em silêncio pela lavanderia e pela cozinha, e em 
seguida chegaram à sala, que permanecia em silêncio e às escuras. Não 
havia nenhum movimento. Decerto Uriel e seu filho pré‑adolescente, Otá‑
vio, dormiam tranquilamente em seus quartos no andar superior.

Alessandro fez um gesto significativo para seus comparsas. Todos 
sacaram suas pistolas Glock com silenciadores, subiram com cuidado a 
escada e chegaram ao segundo andar. A casa, não muito grande, tinha na 
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parte de cima um escritório e duas suítes. Otávio dormia na da esquerda; 
Uriel ocupava a da direita, cuja janela era voltada para a rua em frente.

Os homens caminhavam na escuridão, sem arriscar acender a luz. 
Sabiam que a claridade poderia despertar Otávio, que naquele tempo 
tinha treze anos, e o garoto acabaria revelando a invasão. De qualquer 
modo, como todos já estavam mais familiarizados com a baixa luminosi‑
dade, conseguiam avançar sem chamar atenção.

Pararam por um instante à soleira do quarto de Uriel e se entreolha‑
ram. Chegara o momento decisivo.

Alessandro moveu de leve a cabeça em sinal afirmativo, levou a mão 
à maçaneta, com delicadeza a girou, e abriu uma mínima fresta da porta 
para tentar detectar qualquer movimento ali dentro. Como não notou 
nenhuma movimentação em meio à escuridão, Alessandro continuou a 
abrir, com muito cuidado. Era hora de agir.

Entretanto, quando a abertura da porta estava com cerca de um pal‑
mo, alguém a puxou com força, escancarando‑a. Alessandro tomou um 
susto e deu um pulo para trás, assim como seus comparsas. E num instan‑
te, vários homens surgiram das trevas, com armas de grosso calibre apon‑
tadas na direção dos invasores. Três saíram do quarto de Uriel, e outros 
três surgiram do quarto de Otávio.

— Larguem as armas! Agora! — um deles gritou, apontando um 
fuzil para a cara de Alessandro.

— Mãos na cabeça, filhos da puta! Rápido! — outro ordenou.
Pegos de surpresa e cercados, Alessandro e seus companheiros não 

tiveram dúvida: jogaram as armas no chão e ergueram as mãos, 
nervosos.

Aloísio, um homem alto e forte que chefiava a segurança do prefeito, 
adiantou‑se e avançou contra os três.

— Vamos lá, botem as mãos na parede! Rápido, imbecis!
Em instantes ele passou a revistá‑los. Não encontrando mais armas, 

fez com que se virassem para ele e arrancou as máscaras de um por um. 
O último a ter o rosto revelado foi Alessandro.

— Nobre vereador, é um prazer vê‑lo aqui esta noite! Pelo visto o 
senhor errou o caminho para a Câmara, não é mesmo? — Aloísio falou, 
zombeteiro.

Alessandro cerrou os dentes e nada disse. Não podia acreditar que 
fora enganado com tamanha facilidade.
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— O que vocês faziam aqui? Fala, cretino! — Aloísio vociferou.
Alessandro não respondeu. Limitou‑se a encarar o adversário com 

ódio no olhar.
Então, uma voz familiar se fez ouvir, mais atrás:
— Nós sabemos muito bem o que sua excelência veio fazer, Aloísio. E 

com certeza não era nenhuma atividade relacionada ao cargo para o qual 
foi eleito, pode ter certeza.

Alessandro voltou a cabeça na direção de quem falava, e estreitou os 
olhos ao avistar Uriel se aproximando, saindo do escritório acompanhado 
de outro homem também armado.

* * *

Alessandro sentou‑se numa cadeira, e Uriel tomou o assento à sua fren‑
te. O prefeito tinha uma indisfarçável expressão de vitória no semblante.

Ambos se achavam sozinhos no escritório de Uriel. O prefeito fizera 
questão daquela conversa a sós, para horror dos homens que cuidavam da 
sua segurança. Afinal de contas, o chefe do Executivo era cego e, portan‑
to, uma presa fácil, caso Alessandro decidisse tentar algo. Mas ele os 
tranquilizara:

— Não se preocupem, apenas permaneçam do lado de fora. Se ouvi‑
rem algo estranho, basta que entrem — Uriel argumentara, persuasivo.

Agora estavam ambos frente a frente. Alessandro encarava Uriel com 
raiva. Tudo que queria naquele momento era que o prefeito fosse capaz de 
ver todo o ódio que ele sentia.

— E então, meu amigo? Surpreso por eu ter antecipado esse seu 
movimento infeliz? — Uriel, muito relaxado, pôs as mãos sobre a pesada 
mesa de madeira.

— Agora não muito. Você sempre foi uma cobra, Uriel, eu já tinha 
percebido isso. Todo o seu discurso de vingar a morte da mãe do seu filho 
órfão, de fazer justiça... nada disso jamais me convenceu. No íntimo, eu 
sempre soube que você entrara nessa história para conseguir poder. 
— Alessandro se recostou na cadeira e cruzou os braços.

— Pois é, meu caro, dizem que o poder corrompe, não é mesmo? Se 
isso for verdade, então a busca por ele enlouquece. Mas você já sabia dis‑
so, né? Afinal de contas, qual é a medida da loucura de alguém que 
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invade a casa de um pobre cego indefeso e de seu filho ainda criança para 
matá‑los? — Uriel perguntou, irônico.

— Pobre cego indefeso? Você? Faz‑me rir, Uriel! — Alessandro tenta‑
va inutilmente disfarçar a fúria que sentia crescendo dentro do peito.

— É assim que o povo me vê, Alessandro, e é tudo o que interessa. Eu 
posso ser cego, mas enxergo muito mais longe que você. No entanto, tudo 
isso é irrelevante. O que de fato importa é a sua presença aqui hoje, que 
não poderia ser mais providencial. Muito obrigado por ter vindo — Uriel 
agradeceu de forma enigmática.

— Como assim? O que quer dizer com isso? Você vai simplesmente 
me matar e se livrar de mim? Eu tenho amigos, Uriel, existem outros que 
sabiam dos meus planos. Mate‑me e eles irão denunciá‑lo, pode ter certe‑
za. — Alessandro sorriu.

— Ora, ora, meu caro.... — Uriel balançou a cabeça, como que decep‑
cionado. — Eu esperava muito mais de você. Sua cegueira me enche de 
piedade, sabia? Você acha que está um passo à minha frente, quando na 
realidade está dois atrás. Na prática, você e seus amigos são meu passa‑
porte para chegar aonde eu quero.

Em seguida, Uriel abriu a gaveta da escrivaninha e cuidadosamente 
tirou dela uma pistola Beretta 6.35. Tratava‑se de uma arma minúscula, 
que poderia muito bem ser confundida com um brinquedo. No entanto, 
era potente o suficiente para matar um homem adulto. Alessandro arre‑
galou os olhos ao ver a arma na mão do seu inimigo.

— É esse o seu grande plano, Uriel? Me matar com essa pistola d’água? 
Eu é que estou me sentindo decepcionado agora — Alessandro desdenhou, 
mas no fundo sentia‑se intimidado diante da pistola. Afinal, estava inde‑
feso, apesar de contar com a vantagem de seu adversário não enxergar.

— Você por acaso sabe o que um governante precisa para conseguir a 
autoridade necessária para quebrar todas as regras e ainda manter o apoio 
do seu povo? — Uriel indagou, misterioso, com a pequena arma na mão.

— Do que está falando?
— É preciso uma conspiração, meu amigo. É por isso que eu te atraí 

aqui hoje. Obrigado por me entregar Ilhabela numa bandeja. — Uriel 
esboçou um largo sorriso.

Em seguida, o prefeito virou a pistola contra o próprio ombro e dis‑
parou à queima‑roupa. A arma emitiu um estampido alto, e um cheiro de 
pólvora impregnou o cômodo por inteiro.
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— Mas que merda...? — Alessandro gritou.
E sua surpresa aumentou ainda mais quando Uriel fez uma careta de 

dor e jogou a arma na sua direção. Uriel podia ser cego, mas tinha os sen‑
tidos suficientemente apurados para conseguir arremessar algo contra 
um interlocutor tão próximo quanto aquele.

O vereador arregalou os olhos ao ver Uriel caindo da cadeira, ensan‑
guentado e contorcendo‑se de dor, enquanto a arma do crime repousava 
no seu colo. Em um segundo, a porta do escritório se abriu, e os primeiros 
homens da segurança pessoal do prefeito invadiram o local.

Dando‑se conta do quanto havia sido ludibriado, Alessandro teve um 
último impulso. Se ele iria perder aquele jogo, levaria Uriel consigo. O ini‑
migo não venceria aquela guerra.

Assim, levantou‑se, ergueu a pistola na direção de Uriel, caído no 
chão, indiferente aos gritos dos soldados que entravam no escritório orde‑
nando que ele soltasse a arma, mirou bem na cabeça de Uriel e apertou o 
gatilho.

E piscou quando nada aconteceu — a pistola não disparou. Uriel dei‑
xara apenas um projétil na arma.

E Alessandro foi crivado de balas ali mesmo.

* * *

No dia seguinte, os parcos meios de comunicação de Ilhabela não 
falavam de outra coisa. No seio da comunidade aquele era o assunto do 
dia: uma traição covarde ocorrera, e um vereador tentara matar o popular 
e amado prefeito.

LÍDER DA CÂMARA DOS VEREADORES TENTA ASSASSINAR O PREFEITO URIEL, 
era a manchete do jornal.

— Prefeito sobrevive por milagre a tentativa de golpe! — anunciava 
a rádio a todo instante.

— Eu sobrevivi por ser devoto de Nossa Senhora Aparecida. Ela 
intercedeu por mim — Uriel declarou ao deixar sua casa numa maca antes 
de ser posto dentro da ambulância.

— Não guardo rancor. Alessandro sempre foi meu amigo. Acredito 
que um grupo de traidores o enganou para que ele se voltasse contra mim 
— o prefeito disse a um repórter dentro do quarto do hospital.
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— Não tivemos opção, Alessandro apontava uma arma para o nosso 
prefeito, um homem bom e gentil e que estava completamente indefeso 
— Aloísio falou em entrevista para a rádio. No mesmo dia, ao chegar em 
casa, ele foi aplaudido pelos vizinhos como um herói.

— Encontramos evidências fortes de que havia uma conspiração em 
curso, cujo objetivo era tomar o poder em nossa cidade. Será preciso 
tomar providências para evitar que esses criminosos comprometam nos‑
sa segurança e a dos nossos filhos — Uriel afirmou durante uma coletiva, 
acompanhado de Otávio. Na foto ele aparecia sorridente junto da equipe 
de médicos que o atendeu.

— O prefeito é um homem muito correto. Não consigo imaginar que 
tipo de monstro seria capaz de tentar feri‑lo — uma enfermeira comentou 
ao ser interpelada por um jornalista.

— Neste momento devemos nos unir e pensar no bem‑estar da comu‑
nidade. E até mesmo considerar se não é o momento de darmos ao prefei‑
to poderes extras para permitir que ele lide com essa ameaça de forma 
adequada — foi a opinião de um vereador da oposição, durante uma reu‑
nião extraordinária ocorrida na Câmara; ele foi ovacionado de pé ao fim 
do discurso.

— Localizamos dois conspiradores hoje. Temos provas concretas de 
que eles faziam parte do grupo que, junto com o vereador Alessandro, 
pretendia tomar o poder. Infelizmente eles atacaram nossos agentes e aca‑
baram morrendo durante o tiroteio — Aloísio informou em entrevista 
dada diante da Prefeitura.

— Outros membros do grupo que tentou matar o prefeito Uriel foram 
mortos hoje num confronto com as forças de segurança. Aloísio, o 
recém‑empossado Secretário da Segurança, afirmou que se trata da maior 
ameaça desde o surgimento de Jezebel — um repórter disse com gravida‑
de diante do Instituto Médico Legal, onde se encontravam os corpos dos 
tais malfeitores.

— Foi decretado hoje estado de alerta máximo devido ao perigo de 
um iminente ataque terrorista na nossa cidade. Uma escola precisou ser 
evacuada após uma ameaça de bomba — a rádio noticiou, dias depois, 
causando pânico na população.

Com o tempo, ninguém mais saía de casa depois do anoitecer.
—  Hoje será votado o projeto que prevê a revogação da Lei da 

Mudança. Até mesmo membros da oposição na Câmara de Vereadores 
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acreditam que o prefeito Uriel deveria permanecer no cargo para fazer 
frente à ameaça. O chefe do Executivo disse que seria muito triste ter de 
agir desse modo, mas ele tomará todas as ações que forem necessárias 
para proteger a cidade — foi a transmissão ao vivo pela rádio em frente 
à Câmara de Vereadores.

— Numa decisão histórica, o Poder Judiciário ratificou a decisão da 
Câmara dos Vereadores de revogar a Lei da Mudança. As instituições 
nunca funcionaram de forma tão harmônica em nossa cidade, e agora o 
projeto será submetido a consulta popular — foi a reportagem publicada 
no jornal algumas semanas depois. Posaram para a foto o juiz que presi‑
dia a corte, o novo presidente da Câmara de Vereadores e o prefeito Uriel, 
já recuperado do tiro.

URIEL SE REELEGE PARA UM NOVO MANDATO COM VOTAÇÃO RECORDE, foi a 
manchete, cerca de seis meses depois da morte de Alessandro e apenas 
algumas semanas após a revogação definitiva da Lei da Mudança.

Em pouco tempo, Uriel criou o governo mais corrupto que se possa 
imaginar. Por um lado, adotou medidas extremamente populistas soma‑
das a notícias falsas ou tendenciosas para manter a população apoiando‑o 
de forma incondicional. Por outro, ele distribuiu cargos, benesses e propi‑
nas para garantir apoio irrestrito na Câmara de Vereadores ao seu proje‑
to de poder eterno.

Ele perseguiu, chantageou ou simplesmente mandou matar adversá‑
rios políticos. Num mundo onde as instituições eram frágeis, e o controle 
através da força, fácil de conseguir, Uriel reinou de forma absoluta sobre 
Ilhabela. Sua imagem se tornou onipresente em toda a cidade.

Aos poucos ele conseguiu impor medidas que só aumentavam sua 
influência. Com o tempo, todas as repartições e estabelecimentos públicos 
passaram a ser obrigados a transmitir os pronunciamentos de Uriel na rádio.

Uriel dominava as forças formais de segurança, mas além disso con‑
tava com seu próprio exército particular. Ele financiava milícias para 
defenderem seus interesses.

Quando pequenos grupos atentos aos desmandos de Uriel protesta‑
vam contra o governo, as milícias eram acionadas para dispersar os mani‑
festantes usando a força bruta. Se as coisas pareciam calmas demais, esses 
mesmos grupos realizavam atos de violência contra a população civil, 
como sequestros e assassinatos, o que despertava no povo o temor do 
retorno dos tais terroristas que supostamente haviam tentado matar o 
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prefeito para transformar Ilhabela numa ditadura. Muitos simplesmente 
não percebiam que o verdadeiro golpe de estado já havia sido aplicado e 
a democracia em Ilhabela agonizava a passos largos.

Uriel se reelegeu inacreditáveis nove vezes seguidas. E enquanto esteve 
no poder, manipulou a imprensa e esmagou todos que se opuseram a ele.

Dentro de Ilhabela o prefeito ainda mantinha a aura de homem de 
bem, gentil e generoso. Fora dos limites da cidade e longe daqueles que o 
mantinham no poder, entretanto, ele mostrava sua verdadeira face: a de 
um déspota cruel e inescrupuloso.

Todas as comunidades que antes eram apoiadas e amparadas pela 
cidade de Ilhabela passaram a ser exploradas pelo poder vigente. Oficial‑
mente, a cidade passou a funcionar como a nova capital do país, e os 
demais focos de resistência precisavam colaborar com o centro de coman‑
do para receber como retorno apoio logístico e financeiro. Mas a verdade 
era que Uriel extorquia vilas e cidadelas, vendendo proteção e exigindo 
em troca recursos, alimentos e armas. E quem não se submetia acabava 
sendo tratado como inimigo. Iniciara‑se uma era cruel e desumana, na 
qual os zumbis eram, ironicamente, a menor das ameaças.

Assim, Uriel conseguiu exatamente o que Ivan sempre temera. O uso 
da democracia para matar a democracia.

[miolo] A era dos mortos - livro 1 - 03.indd   35 04/12/2017   11:15



Em 2004, Benjamin Simons deixa o orfanato em que vi-
veu desde a infância para ajudar alguns parentes num mo-
mento difícil.

No entanto, certa madrugada, a tranquilidade da colina de 
Darrington é interrompida por um estranho pesadelo, que vai 
tomando formas reais a cada minuto. Logo, Ben descobre-se 
preso numa casa que abriga mistérios, onde o inferno parece 
mais próximo e o mal possui uma força evidente.

Horror na Colina de Darrington mantém o leitor aceso 
aos detalhes da investigação, que tornam a história com-
plexa e absolutamente intrigante. Onde termina o inferno e 
começa a realidade?

O que uma fazenda poderia esconder? Atreva-se a 

explorar os vastos alqueires do canavial de Capela e 

conheça o lado mais sombrio de nossas lendas. Uma 

trama cheia de reviravoltas que reconta um pouco da 

história do Brasil.

“Cada página é como um golpe cruel de chicote. 
E sai muito sangue!”

RAPHAEL MONTES — Autor de Dias Perfeitos e Jantar Secreto

O ESCRAVO
de CAPELA
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