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C a P í t u l o

1

Gregor encarou o espelho do banheiro por um minuto, se 

preparando. Então, lentamente desenrolou o pergaminho 

e segurou o lado escrito diante do espelho. No reflexo ele 

leu a primeira estrofe do poema cujo título era “A Profecia 

de Sangue”.

Como sempre, os versos o deixaram enojado.

Alguém bateu à porta.

— Boots precisa entrar! — Gregor ouviu a irmã de 8 

anos, Lizzie, dizer.

Gregor soltou a parte de cima do pergaminho, que se 

enrolou num estalo. O menino rapidamente enfiou o rolo 

no bolso de trás da calça jeans e puxou o casaco para baixo 

para escondê-lo. Ele ainda não tinha contado a ninguém so-

bre essa nova profecia, e não pretendia fazê-lo até que fosse 

absolutamente necessário. Alguns meses atrás, bem na época 

do Natal, ele tinha voltado para casa depois de ter passado 
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um tempo no Subterrâneo, um escuro mundo devastado 
pela guerra quilômetros abaixo da cidade de Nova York. 
Era o lar de ratos, morcegos, aranhas, baratas, que eram 
gigantes e falavam, além de uma variedade de outras criatu-
ras enormes. Havia humanos lá, também; um povo de pele 
pálida e olhos violeta que tinha viajado para as profundezas 
no século XVII e construído a cidade de pedra de Regália. 
Os regalianos provavelmente ainda estavam debatendo se 
Gregor era um traidor ou um herói. Na última visita dele, 
o menino tinha se recusado a matar um bebê rato branco 
cha mado Bane, o que significa Perdição. Para muitos do 
Subterrâneo, aquilo tinha sido imperdoável, porque eles 
acreditavam que Bane um dia seria a causa da destruição 
total do Subterrâneo.

A atual rainha de Regália, Nerissa, era uma adolescente 
frágil com perturbadoras visões do futuro. Fora ela quem 
colocou o pergaminho no bolso do casaco de Gregor quando 
ele estava indo embora. O menino tinha achado que seria 
“A Segunda Profecia”, que ele tinha acabado de ajudar a 
cumprir. Em vez disso, era um novo e aterrorizante poema.

— Para que você possa refletir sobre ela às vezes — tinha 
dito Nerissa. Acabou que o significado era literal; “A Profecia 
de Sangue” estava escrita de trás para a frente. Não dava 
nem para ler o que estava escrito, a não ser que você tivesse 
um espelho.

— Gregor, vamos lá! — insistiu Lizzie, batendo na porta 
do banheiro de novo.

O menino abriu a porta e se deparou com Lizzie, que es-
tava com a irmãzinha de dois anos, Boots. As duas estavam 
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embrulhadas em casacos e gorros, embora não tivessem saído 

naquele dia.

— Quero fazê xixi! — guinchou Boots, baixando as calças 

até as canelas e correndo para o vaso.

— Primeiro vá até o vaso, depois abaixe as calças! — 

Lizzie  ensinou pela milésima vez.

Boots subiu toda desengonçada no assento da privada.

— Sô grande agora. Sei fazê xixi.

— Bom trabalho — respondeu Gregor, com um sinal de 

positivo. Boots sorriu orgulhosa para o irmão.

— Papai está fazendo biscoitos na cozinha. O forno está li-

gado lá — disse Lizzie, esfregando as mãos para esquentá-las.

O apartamento estava gelado. A cidade estava nas garras  

de um frio recorde nas últimas semanas, e o boiler que 

ali mentava de vapor os velhos canos de aquecimento do 

apartamento deles não conseguia dar conta. As pessoas no 

prédio tinham ligado para a prefeitura repetidas vezes. Mas 

nada aconteceu.

— Vamos lá, Boots, hora de comer biscoito — chamou 

Gregor.

A menina puxou um metro de papel higiênico do rolo e 

meio que se limpou. Se alguém se oferecesse para ajudar, ela 

apenas dizia:

— Não, deixa eu fazê sozinha.

Gregor fez a irmãzinha lavar e secar as mãos, em seguida 

fez a menininha passar um pouco de loção na pele ressecada. 

Lizzie segurou a manga da camisa dele bem quando o garoto 

estava a ponto de apertar a válvula.
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— Isso é xampu! — exclamou Lizzie, alarmada. Quase 

tudo a deixava alarmada ultimamente.

— Certo — respondeu Gregor, trocando de garrafa.

— Vamo comê geleia, Gré-go? — indagou Boots espe-

rançosa enquanto o irmão passava a loção nas costas das 

mãos dela.

Gregor sorriu com esta nova pronúncia do nome dele. 

Tinha sido “Gué-go” por mais ou menos um ano, mas Boots 

tinha recentemente acrescentado um r.

Uma nuvem de calor o envolveu quando ele entrou na 

cozinha com Boots. O pai deles estava acabando de tirar uma 

travessa de biscoitos do forno. Era bom vê-lo de pé, fazendo 

algo tão simples quanto preparar o café da manhã para os 

filhos. A temporada de mais de dois anos e meio que o pai do 

menino tinha passado como prisioneiro dos enormes e san-

guinários ratos do Subterrâneo o transformara num homem 

muito doente. Quando Gregor voltou da segunda visita, no 

Natal, trouxe para ele um remédio especial do Subterrâneo. 

Esse remédio parecia estar ajudando. As febres do pai eram 

menos frequentes agora, as mãos tinham parado de tremer 

e ele tinha recuperado peso. Ainda faltava muito para ele 

ficar completamente bem, mas Gregor secretamente esperara 

que, se o remédio continuasse funcionando, o pai poderia 

voltar ao antigo emprego de professor de ciências do ensino 

médio no outono.

Gregor colocou Boots na cadeirinha de plástico vermelha 

e rachada que a família usava desde que ele era bebê. Boots 

bateu alegremente com os calcanhares na cadeira, em ante-
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cipação pelo café da manhã. A refeição parecia apetitosa, 

também, especialmente porque era o fim do mês. A mãe de 

Gregor era paga no primeiro dia de cada mês, e eles estavam 

sempre sem dinheiro no fim. Mas o pai serviu a cada um 

deles dois biscoitos e um ovo cozido. Boots recebeu um copo 

de suco de maçã bem aguado, pois eles estavam tentando 

fazer aquilo durar, e todo mundo mais tomou chá quentinho.

O pai disse para as crianças começarem a comer enquanto 

ele levava uma bandeja de comida para a avó delas. A velhi-

nha passava um bom tempo na cama mesmo quando o tempo 

estava melhor, mas, durante este inverno, ela raramente se 

levantou. Eles puseram um aquecedor elétrico no quarto 

dela e muitos cobertores na cama. Ainda assim, sempre que 

Gregor ia vê-la, as mãos da velhinha estavam frias.

— Ge-leia, ge-leia, ge-leia — cantou Boots, animada.

Gregor pegou os biscoitos da menina e colocou uma gran-

de colherada de geleia em cada um. Boots deu uma grande 

dentada imediatamente, manchando a cara inteira de roxo.

— Ei, a geleia é comida, e não maquiagem, está bem? — 

Gregor ralhou, e Boots caiu na gargalhada. Era impossível 

não rir quando a menininha ria; sua risadinha de criança 

era tão engraçada que era contagiante.

Gregor e Lizzie tiveram que se apressar com o café da 

manhã para não se atrasarem para a escola.

— Escovem os dentes — lembrou o pai enquanto eles se 

levantavam.

— Eu vou, se conseguir entrar no banheiro — respondeu 

Lizzie, sorrindo para Gregor.
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Era uma piada da família, agora. Quanto tempo Gregor 

passava no banheiro. Havia apenas um banheiro no apar-

tamento, e como Gregor tinha passado a se trancar para 

ler a profecia, todos tinham percebido. A mãe do menino o 

provocava, dizendo que ele queria ficar bonito para algu-

ma garota da escola, e Gregor fingia que ela estava certa, 

se esforçando para parecer envergonhado. Na verdade, o 

menino estava mesmo pensando numa garota, mas ela não 

frequentava a escola dele. E ele não se preocupava com o 

que ela iria pensar do seu cabelo. Ele se perguntava se ela 

estaria viva.

Luxa. Tinha a mesma idade que ele, 11 anos, e já era a 

rai nha de Regália. Ou, pelo menos, tinha sido, até alguns 

meses atrás. Contrariando os desejos do conselho de Regália, 

ela voou secretamente atrás de Gregor para ajudá-lo na mis-

são de matar Bane. A menina tinha salvado a vida de Boots 

ao enfrentar um bando de ratos num labirinto, permitindo 

que a irmãzinha de Gregor escapasse montada numa barata 

amiga. Mas onde estaria Luxa agora? Vagando sem rumo 

pela Terra Morta? Aprisionada pelos ratos? Morta? Ou teria 

milagrosamente voltado para casa? E também havia a mor-

cega de Luxa, Aurora. E Temp, a barata que tinha fugido 

com Boots. E Twitchtip, a rata cujo olfato era tão apurado 

que ela podia detectar cores. Todos amigos de Gregor. Todos 

perdidos em ação. Todos invadindo os sonhos dele à noite e 

o preocupando quando estava acordado.

Gregor tinha pedido aos subterrâneos que lhe contassem 

o que tinha acontecido. Eles deveriam lhe deixar uma men-
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sagem na grade da lavanderia do prédio de Gregor, que era 

um portal para o Subterrâneo. Por que eles não fizeram isso? 

O que estaria acontecendo?

Não saber o que tinha acontecido a Luxa e aos outros e 

tentar decifrar sozinho a misteriosa profecia, a combinação 

dessas coisas estava enlouquecendo Gregor. Era necessário 

fazer um enorme esforço para prestar atenção nas aulas, 

para agir normalmente perto dos amigos, para esconder as 

preocupações da família, porque qualquer indício de que 

ele estava planejando voltar ao Subterrâneo os deixaria em 

pânico. O menino estava constantemente distraído, não 

ouvindo as pessoas quando falavam com ele, esquecendo 

coisas. Como agora.

— Gregor, sua mochila! — chamou o pai quando o meni-

no e Lizzie estavam saindo. — Talvez você precise disso hoje.

— Obrigado, pai — agradeceu Gregor, evitando os olhos 

do pai, não querendo ver a preocupação estampada neles.

O menino e Lizzie desceram as escadas até o lobby e se 

pre pararam para sair. Uma forte rajada de vento atravessou 

as roupas deles como se eles nem as estivessem usando. Gre-

gor percebeu as lágrimas correndo dos olhos de Lizzie; ela 

sempre lacrimejava com o vento.

— Vamos logo, Lizzie, pelo menos vai estar quente na 

escola.

Eles andaram apressados pelas ruas, tão rápido quanto 

as calçadas congeladas permitiam. Felizmente, a escola da 

menina ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Ela 

era pequena para a idade, “delicada”, como a mãe dizia. “Um 
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bom vento a sopraria para longe”, a avó dizia quando abra-

çava Lizzie. E hoje Gregor se perguntava se ela teria razão.
— Você vem me buscar depois da aula, certo? Você vai 

estar aqui? — Lizzie perguntou na entrada.
— É claro — respondeu Gregor. A menina lhe lançou um 

olhar de reprovação. Ele tinha esquecido duas vezes no mês 
anterior, e ela tivera que ficar sentada na secretaria da escola, 
esperando que alguém viesse buscá-la. — Eu estarei aqui!

Gregor voltou para o vento quase aliviado. Embora os 
dentes dele estivessem batendo, pelo menos ele poderia ficar 
alguns minutos sem ser interrompido. Imediatamente, seus 
pensamentos se voltaram ao Subterrâneo e ao que poderia 
estará acontecendo lá agora, em algum lugar abaixo dos 
pés dele. Era apenas uma questão de tempo até Gregor ser 
chamado de volta lá para baixo, ele sabia disso. Era por esse 
motivo que o menino passava tanto tempo no banheiro, estu-
dando a nova profecia, tentando entender suas assustadoras 
palavras, desesperado para se preparar para o próximo desa-
fio de qualquer maneira que fosse possível. Os subterrâneos 
dependiam dele.

Mas os subterrâneos! Primeiro Gregor inventou descul-
pas para o silêncio deles, mas agora ele estava simplesmente 
irritado. Não só ninguém tinha falado nada sobre Luxa ou 
sobre seus outros amigos desaparecidos, mas Gregor também 
não fazia ideia do que tinha acontecido a Ares, o grande mor-
cego negro em quem o menino confiava acima de todos no 
Subterrâneo. Ares e Gregor eram vinculados, tinham jurado 
proteger um ao outro até a morte. A jornada para localizar 
e matar Bane tinha sido horrível, mas pelo menos uma coisa 
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boa tinha acontecido nela: a relação de amizade entre Gregor 

e Ares tinha se tornado indestrutível. Infelizmente, Ares era 

um indesejado dentre humanos e morcegos. Ele tinha deixado 

seu primeiro vínculo, Henry, cair para a morte, para salvar 

a vida de Gregor. Embora Henry tivesse sido um traidor, e 

Ares tivesse feito a coisa certa, os habitantes do Subterrâneo 

o odiavam. Eles também culpavam o morcego pelo fato de 

Bane não ter sido morto, mesmo que, tecnicamente, isso fosse 

a tarefa de Gregor. O menino tinha o mau pressentimento de 

que, onde quer que estivesse, Ares estaria sofrendo.

No que abriu a porta da escola, Gregor tentou trocar os 

pensamentos sobre o Subterrâneo pelo dever de matemática. 

Toda sexta-feira eles tinham um teste logo na primeira aula. 

Em seguida jogavam basquete de meia quadra no ginásio, 

faziam um tipo de experiência com cristais de açúcar na aula 

de ciências, e finalmente era hora do almoço. O estômago de 

Gregor já estava roncando pelo menos uma hora antes de ele 

chegar ao refeitório. Com todo aquele frio, a necessidade de 

fazer as compras de mês durarem bastante, e o simples fato 

de que ele estava crescendo, Gregor sentia fome o tempo todo. 

Ele almoçava de graça no colégio, e sempre comia tudo na 

bandeja, mesmo que não gostasse. Felizmente, sexta-feira 

era dia de pizza, e ele amava pizza.

— Aqui, fique com a minha — falou Angelina, amiga de 

Gregor, colocando a fatia de pizza no prato do menino. — 

Estou muito nervosa para comer, de qualquer maneira... — 

A peça da escola iria estrear naquela noite, e ela era a atriz 

principal.
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— Quer repassar suas falas mais uma vez? — Gregor se 
ofereceu.

Angelina pegou o roteiro numa fração de segundo.
— Você tem certeza que não se importa? Minha primeira 

fala é aqui.
Como se Gregor não soubesse. O menino e o amigo de-

les, Larry, estavam repassando falas com Angelina todos os 
dias havia seis semanas. Mas geralmente era Gregor quem 
a ajudava. O ar frio e seco no inverno piorava a asma de 
Larry, de modo que ler em voz alta o fazia tossir. Ele tinha 
ido parar no hospital, na semana anterior, com uma crise 
bem forte, e ainda parecia meio doente.

— Não faz diferença, você não vai se lembrar de nada, 
mesmo — afirmou Larry, que estava desenhando no guar-
danapo algo que se parecia com um olho de mosca. Ele não 
tirou os olhos do desenho.

— Não diga isso! — Angelina exclamou.
— Vai ser horrível, que nem naquela última peça — con-

tinuou Larry.
— É, a gente quase não conseguiu ficar até o fim — con-

cordou Gregor.
Angelina tinha ido maravilhosamente bem na última 

peça. Eles todos sabiam disso. Ela tentou não parecer muito 
satisfeita.

— O que você era na peça mesmo? Tipo um inseto, né? 
— Gregor indagou.

— Alguma coisa com asas — sugeriu Larry.
Ela tinha interpretado a fada madrinha numa versão de 

Cinderela que se passava em Nova York.
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— Vamos começar logo? — Angelina pediu. — Pra eu 
não pagar um mico completo hoje à noite?

Gregor repassou as falas com ela. Ele não se importava, 
de verdade. Aquilo o distraía de pensamentos mais sombrios.

“Mantenha sua cabeça na Superfície”, o menino pensava. 
“Ou então você vai ficar maluco.”

E ele foi bem-sucedido nisso pelo resto do dia. Gregor 
che gou até o fim das aulas e levou Lizzie para casa, depois 
foi para o apartamento de Larry. A mãe de Larry pediu co-
mida chinesa, para a ocasião especial, e eles saíram para ver 
a peça. A apresentação foi divertida e Angelina era a melhor 
coisa nela. Quando chegou em casa, Gregor deu às irmãs um 
punhado de biscoitos da sorte que tinha guardado do jantar. 
Boots nunca tinha visto biscoitos da sorte, e tentou comê-los 
com papelzinho e tudo.

Eles foram para a cama mais cedo que o normal porque 
simplesmente estava frio demais para fazer qualquer outra 
coisa. Gregor empilhou não só os cobertores, mas também o 
casaco e um par de toalhas em cima de si mesmo. A mãe e o 
pai apareceram para lhe desejar boa-noite. Aquilo o fazia se 
sentir seguro. Por muitos anos o pai estivera ausente ou doen-
te demais para fazer aquilo. Ter o pai e a mãe colocando- o 
para dormir parecia um grande luxo.

Então ele estava indo muito bem, mantendo a cabeça na 
Superfície, até que o pai se inclinou para abraçá-lo e sussurrou 
numa voz que a mãe não poderia ouvir

— Nada de mensagens.
Gregor e o pai tinham criado um sistema. A mãe do me-

nino proibira todos de entrar na lavanderia do prédio no 
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verão passado. Não se poderia culpá-la. Nos últimos anos, 
primeiro o marido, depois Gregor e Boots, tinham caído por 
uma grade na lavanderia que levava para o Subterrâneo. O 
desaparecimento deles foi uma agonia. Como a mãe tinha 
conseguido manter a família, emocional e financeiramente, 
passando por aquilo tudo.... bem, Gregor não saberia dizer. 
Ela tinha sido incrível. Então, parecia um sacrifício bem 
pequeno atender àquele desejo dela quanto à lavanderia.

O complicado era que... isso impedia que Gregor conferis-
se a grade que levava ao Subterrâneo. Mas o pai sabia como o 
filho estava ansioso por notícias de Luxa e dos outros, então, 
uma vez por dia, ele fazia uma breve visita à lavanderia para 
ver se alguma mensagem tinha sido deixada para o menino. 
Eles não contavam isso à mãe de Gregor, ela ficaria bastante 
aborrecida. Ela jamais visitara o Subterrâneo. Na mente dela, 
todos os habitantes daquele lugar estavam de alguma forma 
conectados ao rapto do marido e dos filhos. Porém, tanto 
Gregor quanto o pai tinham amigos lá embaixo.

Então não havia mensagem. Nenhuma notícia, de novo. 
Nenhuma resposta. Gregor encarou as trevas por horas, e 
quando finalmente dormiu, seus sonhos foram ruins.

Gregor acordou tarde no dia seguinte e teve que se apressar 
para chegar ao apartamento da Sra. Cormaci às 10 horas. Ele 
ia lá todos os sábados para ajudá-la. Houve momentos no 
outono em que ele tivera a sensação de que a vizinha estava 
inventando tarefas para ele porque sabia que a família do 
me nino estava necessitada de dinheiro. Porém, com o tempo 
tão ruim, a Sra. Cormaci realmente precisava da ajuda dele. 
O frio fazia as articulações dela doerem, e ela tinha dificul-
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dades para enfrentar as calçadas escorregadias com o gelo. 
A senhora falava muito em cair e fraturar o quadril. Gregor 
estava feliz por estar realmente merecendo o dinheiro agora.

Hoje a Sra. Cormaci tinha uma grande lista de tarefas 
para Gregor executar na rua; ir à lavanderia, ao verdureiro, 
à padaria, ao correio e à loja de ferramentas. Como sempre, 
ela alimentou o menino primeiro.

— Você já comeu? — perguntou. Ele não tinha comido, 
mas nem teve tempo de responder. — Não importa, neste 
frio, você precisa comer duas vezes. — A vizinha colocou 
uma enorme e fumegante tigela de mingau de aveia na mesa, 
lotada de passas e açúcar mascavo. Ela serviu suco de laranja 
e passou manteiga em várias fatias de torrada.

Quando o menino terminou, estava pronto para encarar 
qualquer tempo, o que era bom, já que estava fazendo -10°C, 
sem contar o efeito do vento. Seguindo a lista, ele foi de lugar 
em lugar, grato por ter que esperar nas filas, de modo a ter 
uma chance de descongelar. Depois de deixar as compras na 
mesa da cozinha da Sra. Cormaci, Gregor foi recompensado 
com uma grande caneca de chocolate quente. Então os dois 
se encasacaram de novo para ir aos dois lugares onde Gregor 
não podia fazer as tarefas dela: o banco e a loja de bebidas. 
Uma vez na rua, a Sra. Cormaci ficou extremamente tensa. 
Ela agarrou o braço de Gregor com força enquanto eles 
enfrentavam trechos de gelo na calçada, pedestres obscure-
cidos pelos cachecóis e táxis derrapantes. Eles tiveram uma 
chance de se aquecer no banco, já que a Sra. Cormaci não 
confiava em caixas automáticos, e a dupla teve que esperar 
na fila dos atendentes de verdade. Em seguida a senhora e o 
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menino foram para a loja de bebidas, para que a Sra. Cormaci 
comprasse uma garrafa de vinho tinto para o aniversário da 
amiga Eileen. Entretanto, quando eles chegaram em casa, os 
dedos da Sra. Cormaci estavam tão dormentes que ela deixou 
a garrafa de vinho cair no corredor, diante do apartamento, 
bem quando Gregor abriu a porta. A garrafa se quebrou no 
piso, e o vinho espirrou todo sobre o tapete dentro do hall 
de entrada do apartamento.

— Já chega, Eileen vai ganhar chocolate — decidiu a Sra. 
Cormaci. — Tenho uma ótima caixa de bombons finos que 
nunca foi aberta. Alguém me deu de Natal. Espero que não 
tenha sido Eileen. — Ela fez Gregor recuar enquanto ela 
mesma pegava os cacos de vidro, em seguida recolhendo o 
tapete e entregando a ele. — Vamos, melhor levar isto até a 
lavanderia antes que a mancha seque.

A lavanderia! Enquanto a senhora pegava o detergente e 
o removedor de manchas do armário, Gregor tentou pensar 
numa desculpa para não descer com ela. O menino não po-
deria dizer: “Ah, não posso descer porque minha mãe tem 
medo que um rato gigante pule em mim e me arraste por 
qui lômetros pras profundezas e me mate.” Se você parasse 
para pensar, não havia praticamente nenhuma boa razão 
para uma pessoa não descer até a lavanderia do prédio. 
Então ele desceu.

A Sra. Cormaci aplicou o removedor de manchas no ta-
pete e o enfiou numa das máquinas de lavar. Os dedos dela, 
ainda dormentes de frio, se atrapalharam com as moedas 
en quanto ela as catava do moedeiro. Ela deixou uma delas 
cair no chão de cimento, e a moeda rolou pela lavanderia, 
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parando com um retinir junto à última máquina. Gregor foi 
buscar a moeda para a senhora. Ao se abaixar, viu alguma 
coisa de relance, e bateu com a cabeça na lateral da secadora.

Gregor piscou, para ter certeza de que não tinha imagi-
nado coisas. Ele não tinha. Ali, enfiado entre a moldura da 
grade e a parede, estava um pergaminho.
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