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C A P Í T U L O

1

Q
uando Gregor abriu os olhos, teve a nítida impressão
de que alguém o observava. Olhou em volta no seu mi-

núsculo quarto, tentando se manter imóvel. O teto estava va-
zio. Nada na cômoda. Então ele a viu, sentada no parapeito
da janela, imóvel a não ser pela tremulação delicada das ante-
nas. Uma barata.

— Você está procurando encrenca — disse suavemente
para o inseto. — Quer que a minha mãe veja você?

A barata esfregou as antenas, mas não fez nenhuma tenta-
tiva de fugir. Gregor suspirou. O menino pegou um velho pote
de maionese onde guardava seus lápis, esvaziou-o na cama e,
com um movimento veloz, prendeu a barata.

Gregor nem teve que se levantar para fazê-lo. Seu quarto
não era realmente um quarto. Provavelmente era para ter sido
algum tipo de espaço de guardar coisas. A cama de Gregor
estava enfiada lá dentro de um jeito que, à noite, o menino
entrara pelo umbral da porta e subia direto para o travessei-
ro. Na parede diante do pé da cama, havia uma pequena alcova
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com espaço suficiente apenas para uma cômoda estreita, po-
rém só era possível abrir as gavetas uns 20 centímetros. O
menino tinha que fazer o dever de casa sentado de pernas
cruzadas na cama, com uma tábua sobre os joelhos. E não havia
porta. Mas Gregor não reclamava. Havia uma janela que se
abria para a rua, o pé direito era bem alto, e tinha mais priva-
cidade que qualquer outra pessoa no apartamento. Ninguém
ia muito no quarto dele... exceto as baratas.

Aliás, qual era o problema das baratas ultimamente? Sem-
pre houvera algumas no apartamento, mas agora parecia que,
sempre que ele se virava, encontrava uma delas. Sem fugir.
Sem tentar se esconder. Apenas ali... vigiando-o. Era estranho.
E era sempre um trabalhão tentar mantê-las vivas.

No último verão, quando uma barata gigante se sacrifica-
ra para salvar Boots, a irmã de 2 anos de Gregor, quilômetros
abaixo da cidade de Nova York, o menino tinha jurado jamais
matar um dos insetos de novo. Mas se a mãe dele visse uma
das baratas, ela estaria perdida. Era trabalho de Gregor tirá-
las do apartamento antes que o radar de baratas as acusasse.
Quando o tempo lá fora estava quente, ele apenas as prendia
e as colocava para fora na saída de incêndio. Mas agora era
inverno e ele tinha medo que os insetos congelassem e, então,
estava tentando metê-las o mais fundo possível no lixo da co-
zinha. Achava que elas ficariam felizes ali.

Gregor empurrou a barata para fora do parapeito, para
que subisse pelas paredes do vidro de maionese. O menino se
esgueirou pelo corredor, passando pelo banheiro, pelo quar-
to que Boots, Lizzie, sua irmã de 7 anos, e sua avó comparti-
lhavam, chegando à sala de estar. A mãe dele já tinha saído,
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devia ter pego o turno da manhã na cafeteria onde trabalhava
como garçonete nos fins de semana. Ela também era recepcio-
nista em tempo integral durante a semana num consultório
dentário, mas ultimamente a família precisava de cada centavo.

O pai de Gregor estava deitado no sofá-cama. Mesmo
enquanto dormia, ele não ficava parado. Seus dedos se agita-
vam e beliscavam espasmodicamente o cobertor, enquanto
murmurava baixinho. O pai dele. O coitado do pai dele...

Depois de ter sido prisioneiro de ratos enormes e malva-
dos bem abaixo de Nova York por mais de dois anos e meio,
o pai de Gregor estava em péssimo estado. Durante sua esta-
da no Subterrâneo, que era como seus habitantes chamavam
aquele mundo, ele tinha passado fome, ficado no escuro, e
fora torturado fisicamente de formas que jamais iria discutir.
O homem era atormentado por pesadelos e às vezes tinha di-
ficuldade em separar a realidade da ilusão mesmo enquanto
estava acordado. Isso era ainda pior quando ele ficava febril,
o que acontecia frequentemente porque, apesar das visitas re-
petidas ao médico, ele não conseguia se livrar de uma estra-
nha doença que trouxera do Subterrâneo.

Antes de Gregor cair atrás de Boots por um tubo de ven-
tilação na lavanderia do prédio e ajudar a resgatar o pai, ele
sempre acreditara que tudo seria mais simples se a família fosse
reunida. Era mil vezes melhor ter o pai de volta, Gregor sabia
disso. Mas não era simples.

O menino entrou silenciosamente na cozinha e colocou a
barata no lixo. Ele pôs o vidro de maionese na bancada e per-
cebeu que estava vazia. A geladeira continha meia caixa de
leite, um garrafão de suco de maçã, com a quantidade de tal-
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vez um copo dentro, e um pote de mostarda. Gregor se pre-
parou e abriu o armário. Metade de um pão, um pouco de
manteiga de amendoim e uma caixa de aveia. Ele balançou a
caixa de aveia e suspirou aliviado. Havia comida suficiente
para o café da manhã e o almoço. E, já que era sábado, Gregor
não teria nem que almoçar em casa. Ele iria ajudar sua vizi-
nha, a Sra. Cormaci.

Sra. Cormaci. Era estranho como em alguns poucos me-
ses ela passara de vizinha intrometida a quase um anjo da guar-
da. Logo depois que Gregor, Boots e o pai deles voltaram do
Subterrâneo, o menino se deparou com ela no corredor do
prédio.

— Então, o que o senhor andou fazendo? — ela pergun-
tou. — Além de assustar o prédio inteiro.

Gregor lhe contou a história que a família tinha combina-
do: no dia em que eles desapareceram na lavanderia, ele tinha
levado Boots para o parquinho para brincar por alguns mi-
nutos. Eles se depararam com o pai, que estava a caminho para
ver o tio doente no estado da Virgínia e queria levar os filhos
junto. Gregor tinha achado que o pai ligou para a mãe, e o
pai achou que Gregor tinha ligado. Foi só quando eles chega-
ram em casa que perceberam a crise que tinham provocado.

— Hum — respondeu a Sra. Cormaci, lançando um olhar
sério para Gregor. — Eu achei que o seu pai estava morando
na Califórnia.

— Ele tava — Gregor confirmou. — Mas agora está de
volta com a gente.

— Entendo — a Sra. Cormaci disse. — Então, essa é a sua
história?
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Gregor assentiu, sabendo que era uma explicação muito
fraca.

— Hum — a Sra. Cormaci repetiu. — Bem, eu daria um
jeito de melhorá-la, se fosse você. — E então ela fora embora
sem mais uma palavra.

Gregor achou que ela estava brava com ele, mas alguns
dias depois ela bateu na porta com um bolo de café.

— Trouxe um pouco de bolo para o seu pai — ela anunciou.
— É uma coisa como “bem-vindo de volta”. Ele está aí?

A princípio o menino não queria deixá-la entrar, mas o
pai chamou numa voz falsamente animada:

— É a Sra. Cormaci? — E então ela se enfiou no aparta-
mento com o bolo. A visão do pai do menino a fez parar; ele
estava sentado no sofá, esquelético, de cabelos brancos, encur-
vado. Se ela tinha planejado interrogá-lo, abandonou a ideia
imediatamente. Em vez disso, eles trocaram alguns comentá-
rios sobre o tempo e ela foi embora.

Então, umas duas semanas depois do começo das aulas, a
mãe de Gregor apareceu com uma novidade:

— A Sra. Cormaci quer contratá-lo para ajudá-la aos
sábados.

— Ajudá-la? — Gregor indagou cautelosamente. — Aju-
dá-la a fazer o quê? — Ele não queria ajudar a Sra. Cormaci.
Ela faria um monte de perguntas e provavelmente iria querer
ler o futuro dele com um baralho de tarô e...

— Eu não sei. Ajudá-la com tarefas no apartamento. Você
não tem que fazer isso se não quiser, mas eu achei que pode-
ria ser uma boa maneira de ganhar uma mesada — a mãe do
menino respondeu.
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E Gregor soube então que iria fazê-lo e esqueceria a ideia

de mesada, esqueceria a ideia de ter dinheiro para filmes e

revistas em quadrinhos e coisas assim. Ele gastaria o dinheiro

com a própria família. Porque, mesmo com o pai em casa, não

havia chance de ele voltar a ser professor de ciências. Só ti-

nha saído do apartamento algumas poucas vezes, e apenas para

ir ao médico. Os seis estavam vivendo à custa do que a mãe

de Gregor conseguia ganhar. E, com as contas dos médicos,

material escolar, roupas e comida e aluguel e todos os outros

gastos do dia a dia, não estava dando.

— A que horas ela quer que eu chegue? — Gregor perguntou.

— Ela disse que às dez horas estaria bom.

Naquele primeiro sábado, vários meses atrás, não havia

muita comida no apartamento, também, então Gregor ape-

nas engoliu dois copos de água e foi para o apartamento da

Sra. Cormaci. Quando ela abriu a porta, o delicioso cheiro de

algo incrível o atingiu, enchendo a boca do menino com tan-

ta saliva que ele teve que engolir antes de dizer oi.

— Ah, que bom, você veio — exclamou a Sra. Cormaci.

— Siga-me.

Sentindo-se constrangido, Gregor seguiu a mulher até a

cozinha. Uma panela gigantesca de molho estava borbulhando

no fogão. Outra panela continha massa de lasanha. Pilhas de

vegetais cobriam a bancada.

— Vamos fazer um jantar beneficente hoje à noite na mi-

nha igreja, e eu disse que levaria lasanha. Não me pergunte

por quê. — A Sra. Cormaci despejou várias conchas de mo-

lho numa tigela, enfiou um grande pedaço de pão nela, colo-
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cou tudo sobre a mesa e empurrou Gregor para uma cadeira
diante da tigela. — Prove.

Gregor olhou para ela, indeciso.
— Prove! Eu tenho que saber se está bom para ser servido

— insistiu a Sra. Cormaci.
Ele enfiou o pão no molho e deu uma mordida. Estava

tão bom que os olhos do menino se encheram de água.
— Caramba — ele disse depois de engolir.
— Você odiou. Está horrível. Eu devia jogar a panela in-

teira fora e comprar um pote de molho pronto no mercado
— a Sra. Cormaci exclamou.

— Não! — retrucou Gregor, alarmado. — Não. É o me-
lhor molho que eu já provei.

A Sra. Cormaci colocou uma colher ao lado da tigela.
— Então coma e lave as mãos com sabão, porque você tem

muito o que picar.
Depois que o menino devorou o molho e o pão, a mulher

o pôs para trabalhar picando os vegetais que ela salteou com
azeite de oliva. Ele misturou ovos e temperos na ricota. Eles
arrumaram as grandes e achatadas placas de massa em cama-
das com queijo, molho e os vegetais em três enormes traves-
sas. Gregor ajudou a lavar tudo, e em seguida a Sra. Cormaci
declarou que era hora do almoço.

A dupla comeu sanduíches de salada de atum na sala de
jantar enquanto a Sra. Cormaci falava sobre os três filhos, que
estavam todos crescidos e morando em estados diferentes, e
sobre o Sr. Cormaci, que falecera há cinco anos. Gregor lembra-
va vagamente que ele era um homem simpático que tinha lhe
dado moedas de 25 centavos e, uma vez, um cartão de beisebol.
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— Não se passa um dia sem que eu não tenha saudades

dele — afirmou a Sra. Cormaci. Em seguida ela trouxe um

bolo inglês.

Depois do almoço, Gregor a ajudou a arrumar um closet

e carregou algumas caixas para a despensa dela no porão. Às

duas horas da tarde, a Sra. Cormaci declarou que eles tinham

terminado. Ela não fez nenhuma pergunta, apenas indagou o

que ele achava da escola. Ela o despachou de volta com 40

pratas, um casaco de inverno que tinha sido da filha dela quan-

do era pequena e uma lasanha. Quando Gregor tentou levan-

tar objeções, ela apenas disse:

— Não posso levar três lasanhas para o jantar. As pessoas

levam duas. Se alguém chegar lá com três, todos vão pensar

que é um grande exibido. E o quê? Eu vou comê-la? Com o

meu colesterol? Leve-a. Coma-a. Vá. Vejo você no sábado que

vem. — E então ela fechou a porta na cara dele.

Era demais. Tudo aquilo. Mas Gregor poderia surpreen-

der a mãe e comprar comida e talvez algumas lâmpadas, já

que três luminárias estavam apagadas em casa. Lizzie precisava

de um casaco. E a lasanha... de alguma forma, ela era a me-

lhor parte de tudo. Subitamente ele queria bater na porta e

contar à Sra. Cormaci a verdade sobre o Subterrâneo e tudo

que tinha acontecido e que ele lamentava ter mentido para

ela. Mas ele não poderia...

Gregor foi acordado dessa lembrança quando Lizzie en-

trou na cozinha de pijamas. Ela era pequena para a idade, mas

a expressão de preocupação no rosto a fazia parecer ter mais

que 7 anos.
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— Tem alguma comida para hoje? — ela indagou.
— Claro, tem muita — respondeu Gregor, tentando dar a

impressão de que ele não tinha ficado preocupado. — Olha,
vocês podem tomar mingau de aveia no café da manhã, e san-
duíches de manteiga de amendoim no almoço. Eu vou fazer o
mingau agora.

Lizzie não tinha permissão para usar o fogão, mas abriu o
armário de tigelas. A menina contou quatro e então hesitou.

— Você vai tomar café ou...?
— Não, nem estou com fome hoje — o irmão respondeu,

embora seu estômago estivesse grunhindo. — Além disso, vou
ajudar a Sra. Cormaci.

— Vamos andar de trenó mais tarde? — Lizzie indagou.
Gregor assentiu.
— Há-há. Vou levar você e Boots para o Central Park. Se

papai estiver bem.
Eles tinham encontrado junto ao lixo um disco de plásti-

co para deslizar na neve. Tinha uma grande rachadura no meio,
mas o pai deles tinha consertado com fita adesiva. Gregor es-
tava prometendo levar as irmãs para brincar com o disco a
semana inteira. Mas se o pai tivesse febre, alguém precisaria
ficar em casa com ele e com a avó, que passava a maior parte
do tempo achando que estava na fazenda da família na Vir-
gínia. E as tardes eram geralmente o momento em que a febre
chegava.

— Se ele não estiver bem, eu fico em casa. E você pode
levar Boots — Lizzie falou.

Ele sabia que a irmã estava louca para ir. Ela só tinha 7
anos. Por que as coisas precisavam ser tão difíceis para ela?

L027-01(Galera).p65 24/6/2010, 15:5217



18

Gregor passou as horas seguintes ajudando a Sra. Cormaci

a preparar grandes travessas de caçarola de picadinho com

batatas, a polir sua estranha coleção de relógios antigos, e a

tirar as decorações de Natal do porão. Quando ela perguntou

a Gregor o que ele estava esperando ganhar de Natal, o me-

nino apenas deu de ombros.

Quando ele voltou para casa naquele dia, além do dinhei-

ro e de uma travessa de picadinho com batatas, a Sra. Cormaci

lhe deu algo maravilhoso. Era um par de velhas botas de tra-

balho do filho dela. Elas estavam um pouco gastas e eram um

pouco grandes para ele, mas eram resistentes e impermeáveis

e se amarravam acima do tornozelo. Os tênis que Gregor es-

tava usando, que eram seu único par de sapatos, estavam co-

meçando a abrir no dedão e, às vezes, depois de andar pelas

ruas cobertas de neve, ele ficava com os pés molhados o dia

inteiro na escola.

— A senhora tem certeza de que ele não quer mais elas?

— Gregor perguntou.

— Meu filho? Claro que ele as quer. Ele quer que elas fi-

quem ocupando espaço no meu closet para que ele possa apa-

recer uma vez por ano e dizer “Ei, ali estão as minhas velhas

botas”, e colocá-las de volta no closet. Se eu tropeçar nessas

botas mais uma vez quando for pegar o meu ferro de passar,

vou deserdá-lo. Leve-as daqui antes que eu as jogue pela ja-

nela! — A Sra. Cormaci disse com um aceno de desprezo para

as botas. — Vejo você sábado que vem.

Quando o menino chegou em casa, era claro que o pai não

estava se sentindo bem.
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— Vocês, crianças, podem ir. Vão andar de trenó. Eu fi-
carei bem aqui com a vovó — ele disse, mas seus dentes esta-
vam batendo com os calafrios.

Boots estava dançando com o disco de plástico na cabeça.
— Andá de tenó? A gente vai andá de tenó, Guégo?
— Eu fico — Lizzie sussurrou para o irmão. — Mas você

poderia comprar o remédio para a febre antes de ir? Acabou
ontem.

Gregor pensou em ficar também, mas Boots quase nunca
saía, e Lizzie era jovem demais para levá-la sozinha.

Ele desceu até a farmácia e comprou um vidro de pílulas
para a febre. Voltando para casa, ele parou numa banca onde
um homem vendia livros usados. Há alguns dias, passando por
ali, Gregor vira um livro de problemas matemáticos de capa
mole. Estava meio gasto, mas quando Gregor folheou, perce-
beu que apenas um ou dois dos problemas tinham sido resol-
vidos. O homem vendeu para o menino por um dólar. Por fim,
Gregor comprou um par de laranjas-de-umbigo, aquelas mais
caras com cascas bem grossas. Lizzie adorava esse tipo.

O rostinho da menina se iluminou quando o irmão lhe deu
o livro.

— Ah! Vou pegar um lápis! — Ela disse e saiu correndo.
Lizzie adorava problemas. Problemas de matemática, de pa-
lavras, qualquer tipo. E, mesmo que só tivesse 7 anos, ela con-
seguia fazer vários dos problemas para adultos. Quando era
uma menininha, ao ser levada para rua e ver uma placa de
“Pare”, ela começava — Pare, rape, pera... — Instantaneamen-
te reorganizava as letras em todas as palavras que conseguia
pensar. Como se não pudesse evitar.
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Quando Gregor lhe contou sobre o Subterrâneo, ela ar-
fou quando o irmão mencionou o horrível rei rato, Gorger.

— Gorger! É a mesma coisa que o seu nome, Gregor! —
Ela não queria dizer que eram o mesmo nome, mas que era
possível misturar as letras em Gorger e escrever Gregor. Quem
mais teria notado isso?

Então ele se sentiu bem ao deixá-la. A avó deles estava
dormindo, o pai tinha o remédio e Lizzie estava enrodilhada
numa poltrona ao lado do pai chupando laranja e alegremen-
te decifrando um criptograma.

A empolgação de Boots era tão contagiante que Gregor
se sentiu feliz também. Ele colocou um par extra de meias e
encheu o bico da nova bota de papel higiênico de modo que
seus pés estavam quentes, bem acomodados e secos. Em casa
sua família tinha picadinho e batatas em casa para um peque-
no exército. Uma neve leve estava girando suavemente ao
redor deles, e eles iam andar de trenó. Por um momento, tudo
parecia bem.

Eles tomaram o metrô até o Central Park, onde havia um
grande morro para se descer de trenó. Havia muita gente lá,
algumas com trenós caros, outras com velhos discos gastos.
Um cara estava simplesmente escorregando em cima de um
grande saco de lixo. Boots dava gritinhos de alegria toda vez
que eles desciam o morro e, assim que paravam, ela gritava:
— Di novo, Guégo, di novo! — Eles brincaram até a luz co-
meçar a diminuir. Perto da saída para a rua, Gregor parou por
um tempo para deixar Boots brincar. Ele se encostou numa
árvore enquanto ela se fascinava com as pegadas que deixava
na neve.
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O parque dava uma sensação de Natal, com todos os trenós
e pinheiros e os engraçados bonecos de neve que as crianças
tinham feito. Grandes estrelas reluzentes estavam penduradas
nos postes. As pessoas passavam com sacolas de compras es-
tampadas com renas e flores-do-natal. Gregor deveria estar
se sentindo feliz, mas, ao contrário, o Natal o deixava ansioso.

Sua família não tinha dinheiro algum. Isso não o incomo-
dava tanto. Ele tinha 11 anos. Mas Boots e Lizzie eram pe-
quenas, e o Natal devia ser divertido, devia ser mágico, com
uma árvore decorada e presentes e meias nos ganchos para
casacos (que era onde eles penduravam as deles porque não
tinham uma chaminé) e coisas boas para comer.

Gregor estava tentando economizar um pouco do dinhei-
ro que a Sra. Cormaci lhe dava, mas parecia que sempre era
necessário gastá-lo com outra coisa, como remédio para febre
ou leite ou fraldas. Boots realmente gastava um monte de fral-
das. Ela provavelmente precisava de uma nova agora, mas ele
não tinha trazido nenhuma, então precisaram ir para casa.

— Boots! — Gregor chamou. — Hora de ir embora! —
O menino olhou em volta pelo parque e viu que as lâmpadas
que cercavam os caminhos tinham se acendido. A luz do dia
tinha quase desaparecido por completo. — Boots! Vamos
embora! — O menino chamou. Ele saiu de debaixo da árvo-
re, circulou e sentiu uma onda de alarme.

No breve momento em que ele se distraiu com seus pen-
samentos, Boots tinha desaparecido.
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