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C A P Í T U L O

1

Gregor se sentou na cama, passando as pontas dos dedos 
pelas cicatrizes. Eram de dois tipos diferentes. As linhas 

finas que se entrecruzavam nos braços tinham sido deixadas 
pelos cipós traiçoeiros que haviam tentado arrastá-lo para 
a selva do Subterrâneo. E as marcas mais profundas — as 
que foram feitas por mandíbulas de formigas gigantes du-
rante uma batalha — podiam ser vistas na maior parte do 
restante do corpo, embora suas pernas tivessem suportado 
o maior impacto do ataque. As cicatrizes tinham suavizado 
um pouco, mas a coloração branco-prateada as deixava 
muito visíveis para que ele pudesse usar mangas curtas ou 
bermudas. Embora nenhuma dessas coisas tivesse importado 
quando estava frio e ele precisava usar roupas quentes, com 
as temperaturas acima dos 30 graus do mês de julho isso 
passava a ser realmente um problema.

Fez uma careta quando pegou um pequeno pote de pedra 
do peitoril da janela e desatarraxou a tampa. O cheiro de 

L029-01(Galera) CS5.indd   9 29/5/2012   15:51:58



10

peixe do unguento logo tomou conta do quarto. Os médicos 
do Subterrâneo o prescreveram para atenuar as cicatrizes, 
mas ele não vinha usando o remédio como deveria. Nem 
tinha pensado muito nisso até aquele dia de maio em que 
chegou à sala de estar vestindo short, e a Sra. Cormaci, sua 
vizinha, disse, arfando:

— Gregor, você não pode sair com as pernas de fora desse 
jeito! As pessoas vão começar a fazer perguntas!

Ela estava certa. Havia zilhões de coisas que sua família 
não podia se permitir... Mas perguntas eram as primeiras 
da lista.

Enquanto passava a substância viscosa do pote nas per-
nas, Gregor ficou pensando com saudades na quadra local 
de basquete, nos amplos gramados do Central Park e na 
piscina pública. Pelo menos podia ir ao Subterrâneo. E isso 
lhe dava algum conforto.

Era irônico pensar que o Subterrâneo, que sempre fora 
um lugar para se temer, tivesse se tornado um lugar para 
passar o verão. O apartamento abafado deles estava lotado: 
Gregor, a avó acamada, o pai doente e as duas irmãs mais 
novas — Lizzie, de 8 anos, e Boots, de 3. E, apesar disso, 
havia sempre a sensação de que faltava alguém... a cadeira 
vazia na mesa da cozinha... a escova de dente intocada no 
suporte... Às vezes Gregor se pegava vagando sem rumo 
pela casa procurando alguma coisa e percebia que só estava 
esperando encontrar a mãe.

Ela estava melhor lá no Subterrâneo por vários motivos. 
Mesmo que ficasse quilômetros abaixo do apartamento e que 
ela sentisse tanto a falta deles. A cidade humana de Regália 
tinha vários médicos, muita comida boa e a temperatura 
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era sempre agradável. As pessoas lá embaixo tratavam a 
mãe dele como uma rainha. Tirando o fato de que a cidade 
estava sempre à beira de uma guerra, não era um lugar ruim 
para passar as férias.

Gregor foi ao banheiro lavar as mãos com a única coisa que 
parecia capaz de eliminar o unguento de peixe: saponáceo. 
Depois seguiu até a cozinha para preparar o café da manhã.

Uma surpresa agradável esperava por ele. A Sra. Cormaci 
já estava lá, preparando ovos mexidos e servindo suco. Havia 
uma caixa grande de donuts polvilhados de açúcar sobre a 
mesa. Boots estava sentada em sua cadeirinha, com açúcar 
em volta da boca, mastigando um donut. Lizzie fingia be-
liscar os ovos.

— Ei, qual é a ocasião especial? — perguntou Gregor.
— Lizzie vai acampar! — disse Boots.
— É isso aí, mocinha — disse a Sra. Cormaci. — E esta-

mos garantindo que ela tome um bom café da manhã antes 
de ir embora.

— Um café bem gaaande — concordou Boots. Depois re-
virou a caixa de donuts com a mãozinha grudenta e estendeu 
um para Lizzie.

— Já tenho um, Boots — disse Lizzie, que sequer tinha 
tocado no próprio.

Gregor sabia que ela devia estar muito nervosa para co-
mer, com o acampamento e tudo mais.

— Eu não tenho — disse Gregor.
Ele segurou o pulso de Boots, levou o donut até a boca e deu 

uma grande mordida. A menininha caiu na risada e insistiu em 
lhe dar todo o donut, cobrindo o rosto dele de açúcar também.

O pai de Gregor chegou trazendo uma bandeja vazia.
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— Como a vovó está hoje? — perguntou Gregor, ob-
servando com atenção as mãos do pai, à procura de sinais 
de tremores que indicariam um dia ruim pela frente. Mas, 
naquele dia, pareciam firmes.

— Ah, ela está bem. Você sabe como ela gosta de um 
bom donut — respondeu com um sorriso. Ele notou o café 
da manhã praticamente intocado no prato de Lizzie. — Você 
precisa comer alguma coisa, Lizzie. Hoje é um grande dia.

As palavras saíram de Lizzie como se uma represa tivesse 
se rompido.

— Acho que eu não devia ir! Acho mesmo, pai! E se 
acontecer alguma coisa aqui e você precisar de mim, e se a 
mamãe piorar ou se eu voltar e todos tiverem desaparecido?

A respiração dela era curta e rápida. Gregor podia perce-
ber que estava ficando muito angustiada.

— Não vai acontecer nada, querida — disse o pai, se 
ajoelhando e segurando a mão da filha. — Agora ouça, 
todos aqui vão ficar bem, e você também vai ficar bem no 
acampamento. Além disso, sua mãe está cada vez melhor.

— Ela quer que você vá, Liz — disse Gregor. — Ela me 
pediu para te dizer isso umas vinte vezes. E não é como se 
você estivesse indo vê-la e...

Um olhar do pai fez com que Gregor parasse de falar de 
repente. Idiota! Que coisa mais idiota para se dizer! Lizzie 
tinha muitas vezes tentado criar coragem para ir ao Subter-
râneo ver a mãe, mas nunca conseguira ir além da grade na 
lavanderia antes de ter um ataque de pânico. Ela acabava 
agachada no ladrilho perto da secadora, arfando em busca 
de ar, trêmula e coberta de suor. Todos sabiam como ela 
queria ir. Só não conseguia.
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— Quero dizer, me desculpe, só quis dizer que... — ga-
guejou Gregor. Mas o mal já estava feito. Lizzie parecia 
arrasada.

— Sua irmã é a única nesta família com um pouco de 
juízo — disse a Sra. Cormaci. Ela endireitava as tranças de 
Lizzie apesar de já estarem perfeitas. — Eu não iria ao Sub-
terrâneo nem por um milhão de dólares. De jeito nenhum.

Durante um momento de desespero na primavera passada, 
Gregor tinha decidido confiar o segredo bizarro de sua família 
à Sra. Cormaci. Contou a história toda, desde o desapareci-
mento misterioso do pai há três anos e meio. Falou de quando 
seguiu Boots pela grade da lavanderia no verão e de como os 
dois tinham caído quilômetros abaixo de Nova York em um 
mundo estranho e sombrio chamado Subterrâneo. O lugar 
era habitado por animais gigantes que falavam — baratas, 
morcegos, ratos, aranhas e vários outros — e uma raça de 
pessoas de pele pálida e olhos cor de violeta que construiu 
uma linda cidade de pedra chamada Regália. Algumas cria-
turas eram amigas, e outras, inimigas, e muitas vezes ele tinha 
dificuldades em perceber a diferença. Estivera lá embaixo três 
vezes: a primeira para resgatar o pai, a segunda para lidar 
com um rato branco chamado Bane e a última alguns meses 
atrás para ajudar os sangue-quentes do Subterrâneo a encon-
trarem a cura para uma peste terrível. A mãe de Gregor tinha 
contraído a peste, e ninguém sabia quando ela estaria bem o 
suficiente para voltar para casa. Por fim, Gregor contou à Sra. 
Cormaci que havia uma série de profecias que diziam que ele 
era um guerreiro — não qualquer guerreiro, mas aquele desti-
nado a salvar os regalianos da extinção — e que, após alguns 
confrontos violentos, ele também foi nomeado um colérico, 
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termo usado apenas para designar alguns poucos lutadores 
especialmente letais.

A Sra. Cormaci não interrompeu nenhuma vez, e não fez 
nenhum comentário. Quando ele acabou, ela apenas disse:

— Bem, isso é realmente espantoso.
O mais incrível é que ela parecia acreditar nele. Ah, ela 

fez algumas perguntas, e insistiu em checar a história com 
o pai dele. Durante muito tempo, entretanto, ela havia sus-
peitado de que alguma coisa muito estranha acontecia com 
aquela família. A verdade tinha sido quase um alívio para ela. 
Explicava os desaparecimentos, as cicatrizes de Gregor e o 
modo como Boots andava por aí dizendo oi para as baratas.

Quanto à natureza fantástica do Subterrâneo, a Sra. 
Cormaci era capaz de aceitar numa boa. Afinal de contas, 
essa era a mulher que colocava folhetos nas caixas de correio 
oferecendo-se para ler o futuro por meio das cartas de tarô. 
Ainda assim, naquela primeira noite em que Gregor a levou 
à lavanderia para encontrar um enorme morcego falante, até 
mesmo a Sra. Cormaci ficou um pouco desconcertada. Ela 
jogou conversa fora com o morcego, falando sobre o tempo 
e coisas do gênero, e, quando uma felpa da secadora voou 
e grudou no pelo da criatura, não hesitou em removê- la, 
dizendo:

— Fique quieto. Você tem um fiapo na orelha.
Quando o morcego foi embora, no entanto, a Sra. Cor-

maci precisou se sentar um pouco na escada para recuperar 
o fôlego.

— Você está bem, Sra. Cormaci? — perguntou Gregor. A 
última coisa que queria é que ela tivesse um ataque do coração 
ou alguma coisa assim por tê-la arrastado para essa confusão.
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— Oh, estou bem. Estou bem — disse ela, dando-lhe 
tapinhas no ombro distraidamente. — É só que a coisa toda 
não parecia muito real até eu ver o morcego... e agora é um 
pouco mais real do que eu esperava.

Daquele momento em diante, a Sra. Cormaci tinha se 
dedicado a cuidar da família de Gregor. E eles deixaram, 
porque precisavam muito da ajuda dela.

Ela terminou de ajeitar as tranças de Lizzie.
— Suas roupas para o acampamento já estão todas na 

bolsa. Eles te darão almoço assim que você chegar lá. Que 
tal eu embalar seu donut para viagem? — perguntou.

— Não, obrigada. Não vou comer — disse Lizzie. — Que-
ro que Gregor dê o donut a Ripred.

— Tudo bem, Liz — disse Gregor.
Ele tinha uma aula de ecolocalização com o rato naquele 

dia. Embora Gregor não gostasse do costume de levar a co-
mida de Lizzie para Ripred, era importante para ela e sempre 
melhorava o humor do rato.

A Sra. Cormaci balançou a cabeça.
— Há um mundo inteiro de criaturas lá embaixo passando 

por um período difícil; eles têm que lidar com a peste, não 
têm o suficiente para comer, estão sendo atacados... Como 
você pode dar seu donut para um rato convencido de que é 
o único que pode cuidar de si mesmo?

— Porque acho que ele é solitário — respondeu Lizzie 
com delicadeza.

Gregor se controlou para não bufar de irritação. Só Liz-
zie para transformar aquele rabugento e mal-humorado do 
Ripred em alguém para se ter pena.
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— Bem, você tem um coração enorme para uma garotinha 
tão pequena — disse a Sra. Cormaci, abraçando-a. — Vá 
escovar os dentes para não perder o ônibus.

Lizzie deixou a cozinha, feliz por escapar do café da 
manhã. A Sra. Cormaci olhou para ela e balançou a cabeça.

— Com ela eu me preocupo.
— Talvez o acampamento faça bem a Lizzie — disse 

Gregor.
— Claro. Claro que vai — disse o pai.
Mas ninguém parecia realmente convencido.
Fosse aquilo bom ou não, quinze minutos depois Lizzie 

estava no ônibus indo em direção ao acampamento de verão 
para as crianças da cidade.

Gregor ainda tinha mais ou menos uma hora antes de 
precisar sair para a aula com Ripred. Sentou-se então com 
o pai e a Sra. Cormaci para discutir o que chamavam de 
negócios da família.

Lá embaixo, em Regália, os humanos tinham um museu 
cheio de coisas que haviam caído de Nova York com seus donos 
desafortunados. Isso vinha acontecendo há séculos, então já 
era uma coleção e tanto. Por causa da situação financeira da 
família, Gregor tinha permissão de pegar qualquer coisa que 
pudesse ser de valor. Primeiro ele vasculhou as bolsas e car-
teiras velhas e juntou todo dinheiro que conseguiu encontrar. 
Durante um tempo, isso deu para cobrir os gastos da família.

Mas a Sra. Cormaci tinha planos mais ambiciosos.
— Eu conheço um homem, o Sr. Otts. Ele compra e vende 

antiguidades.
Ela deu a Gregor uma mala e o instruiu a enchê-la na 

próxima viagem. E foi o que o menino fez. Alguns dos objetos 
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não tinham valor, mas havia um anel com uma grande pedra 
vermelha que pagou as contas por dois meses inteiros. Agora 
o dinheiro do anel estava para acabar, então eles começaram 
a planejar a próxima venda. Todos concordaram que deveria 
ser o violino antigo e refinado que Gregor havia encontra-
do embaixo de uma sela nos fundos do museu. Estava em 
perfeito estado, ainda no estojo. Só de olhar dava para dizer 
que valia uma nota.

Embora Gregor fosse grato pelo dinheiro que conseguia 
com os objetos que trazia, não gostava das viagens de busca 
ao museu. Não gostava de pensar nas carteiras, no anel, no 
violino... nas pessoas a que tinham pertencido e em que finais 
trágicos tinham tido no Subterrâneo. Apenas alguns dos 
proprietários teriam sido resgatados e levados a Regália. Os 
outros teriam morrido em razão da queda ou sido caçados e 
comidos pelos ratos nos túneis. Então aquilo o deixava triste, 
“os negócios da família”.

No entanto, a viagem daquele dia para o Subterrâneo 
não incluía uma incursão ao museu. Ele planejava ver a 
mãe, passar algum tempo com os amigos e ficar para um 
jantar maravilhoso. Na verdade, aquele dia deveria ser 
divertido... logo que a aula de ecolocalização com Ripred 
acabasse.

— É melhor ir logo, se quiser encontrar com aquele rato 
na hora certa — disse a Sra. Cormaci.

— Venha, Boots. Quer ir ver a mamãe? — perguntou 
Gregor.

Ele pegou uma lanterna de um dos ganchos de pendurar 
casaco perto da porta da frente e a prendeu no passador 
de cinto.
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— Si-im! — disse Boots. — Eu pego minhas sandálias. 
— E saiu animada. Ao contrário de Lizzie, Boots adorava 
o Subterrâneo.

A Sra. Cormaci se ofereceu para acompanhá-los até a la-
vanderia e ficar de vigia, mas antes ela os fez dar uma passada 
rápida no apartamento dela. Abriu a geladeira e desencavou 
uma tigela de salada de macarrão pela metade.

— Aqui — disse ela. — Você pode levar isso para o rato 
também.

Gregor mostrou o donut de Lizzie, que ele havia embru-
lhado em um guardanapo.

— Já cuidei do Ripred.
— O que foi? Vai quebrar o braço se levar isso também? 

— perguntou a Sra. Cormaci.
— Não. Só não vejo por que dar a ele uma tigela de salada 

de macarrão boa. Ele pode pegar o próprio jantar — disse 
Gregor.

— Eu ia jogar isso fora mesmo. Acho que a maionese está 
começando a estragar. Mas duvido que ele vá se importar — 
disse a Sra. Cormaci. — Espere, vou pegar um saco de papel. 
Não quero que aquele rato lamba a minha tigela.

Gregor balançou a cabeça.
— Você é pior do que a Lizzie.
Ela podia fazer aquele discursozinho para Lizzie sobre o 

donut, mas Gregor sabia que as coisas não eram bem assim. 
Praticamente toda vez que ele descia para o Subterrâneo, a 
Sra. Cormaci o fazia levar algum prato para Ripred porque 
estava “começando a estragar”.

— Bem, talvez ela esteja certa. Aquele rato, o que ele tem? 
Não tem uma casa de verdade, não tem família, tem que lutar 
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o tempo todo. Você sabe, todo mundo precisa de um pouco 
de alegria na vida. Agora, pelo amor de Deus, leve a salada de 
macarrão para ele — disse a Sra. Cormaci.

— Está bem — disse Gregor.
Ele não sabia por que resistia tanto a levar um lanche para 

Ripred. Não, ele sabia. Gregor não era bom em ecolocaliza-
ção, e a impaciência de Ripred com sua falta de progresso 
tinha feito com que primeiro ficasse inseguro e, depois, rebel-
de. Havia basicamente deixado de tentar dominar a arte de 
se orientar na escuridão, e Ripred sabia disso. Então as aulas 
de ecolocalização tinham se deteriorado, transformando-se 
em sessões de duas horas nas quais Ripred lhe dizia como ele 
era um perdedor fraco e preguiçoso. E a ideia de recompensar 
o rato com comida deixava Gregor maluco.

Na lavanderia, a Sra. Cormaci se certificou de que não ha-
via perigo antes de sinalizar para Gregor com o polegar para 
cima. Ele abriu a grade na parede, deu um assobio e quase 
imediatamente a cabeça de Nick apareceu. Boots correu e 
acariciou as listras brancas e pretas no rosto do morcego.

— Saudações, Princesa — ronronou Nike.
— Saudações, Pincesa — devolveu Boots, e as duas riram. 

Aquilo já havia acontecido umas cinquenta vezes, mas ainda 
fazia Boots cair na risada. Gregor achava que Nike ria mais 
porque sua irmã achava tão engraçado. — Nós duas somos 
pincesas! — exclamou Boots para Gregor.

— É... essa ainda é muito boa, Boots — disse ele com um 
sorriso forçado. Como era filha da morcega-rainha, Nike 
era mesmo uma princesa. As baratas chamavam Boots de 
“Princesa” porque eram loucas por ela, mas era apenas um 
apelido. — Andem logo, Pincesas, ou vou me atrasar. — Ele 
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levantou Boots e se virou para a Sra. Cormaci. — Então, a 
gente se vê hoje à noite?

— Claro. Divirtam-se, crianças. Vou ficar de olho em 
tudo — disse ela.

De repente, Gregor se sentiu mal por ter reclamado 
tanto do macarrão. Como ele podia discutir com a Sra. 
Cormaci por causa de um macarrão idiota quando ela 
era a única coisa que mantinha sua família unida naquele 
momento?

— Está certo, muito obrigada, Sra. Cormaci.
Ela acenou para ele como quem dispensa um elogio.
— E o que mais eu tenho para fazer de tão importante? 

Agora é melhor vocês irem.
O percurso para baixo, através dos túneis escuros de pedra 

e em direção ao palácio magnificamente iluminado de Regália 
foi tranquilo. Mas seu desentendimento com a Sra. Cormaci 
sobre dar comida a Ripred tinha feito com que se atrasasse. 
No exato minuto em que aterrissaram no Salão Alto, Gregor 
precisou correr para a aula. Não teve tempo nem mesmo de 
esticar a cabeça e ver a mãe enquanto descia correndo os 
degraus e passava pelo andar do hospital.

Bem no interior do palácio, Gregor removeu quatro barras 
grossas de pedra que trancavam uma porta pesada e deslizou 
para dentro, deixando a porta ligeiramente entreaberta para 
a volta. Então desceu muitos lances de escada. O conselho 
regaliano tinha concordado com relutância que as aulas 
acontecessem ali, onde ele ainda estava teoricamente dentro 
dos limites da cidade, mas, ao mesmo tempo, a maioria das 
pessoas não saberia da presença de Ripred. Os ratos e os 
humanos vinham lutando intermitentemente havia séculos. 
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Pouquíssimos humanos podiam lidar com a ideia de ter um 
rato vagando tão perto de suas casas.

Ripred estava esperando Gregor no lugar de sempre: uma 
grande caverna circular perto de um lance de escadas. O rato 
estava recostado em uma parede, roendo um tipo de osso. 
Ele apertou os olhos quando a luz da lanterna de Gregor o 
atingiu e resmungou:

— Afaste isso dos meus olhos! Quantas vezes tenho que 
dizer a mesma coisa?

Gregor afastou a luz, mas não se preocupou em res-
ponder. Mesmo na sombra, pôde ver o nariz de Ripred 
trabalhando.

— Que cheiro é esse? — perguntou ele.
— Lizzie lhe mandou isso — disse Gregor, e atirou o 

donut para o rato.
Ripred o pegou facilmente com a boca e deixou o donut 

cair dentro dela, saboreando a doçura.
— Lizzie. Por que nunca posso passar um tempo com os 

integrantes legais da sua família? — perguntou Ripred. — E 
o saco?

— É da Sra. Cormaci — disse Gregor.
— Ah, La Bella Cormaci — suspirou Ripred. — E o que 

a maga da cozinha me mandou hoje?
— Veja você mesmo — disse Gregor.
Já estava para atirar a salada de macarrão logo atrás 

do donut quando ouviu um barulho no túnel adjacente. 
O som o assustou. Ninguém nunca descia ali, a não ser 
ele e Ripred.

— Eu te pedi para ficar quieto! — gritou Ripred em di-
reção ao túnel.
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Houve uma breve pausa, como se a criatura estivesse 
pensando em fugir. Então pode-se ouvir um comentário 
tristonho:

— Senti cheiro de comida. — A voz grave se transformou 
num guincho ao chegar à palavra “comida”.

Gregor se lembrou do primo Rodney, que todos provo-
cavam quando havia se tornado adolescente e sua voz ficava 
falhando entre a voz de criança e a que teria quando se 
tornasse um homem.

— Quem é? — perguntou Gregor.
— É seu amiguinho Bane — disse Ripred. — Depois 

que ele aleijou as últimas duas babás, o trabalho sobrou 
para mim.

— Bane? — indagou Gregor, surpreso.
Ele não via Bane havia meses. Lembrava do embrulhinho 

de pelo branco que tinha se aconchegado em seus braços com 
medo. Em dezembro passado, Gregor havia sido enviado em 
uma missão para matá-lo, mas, quando descobriu que Bane 
era apenas um bebê, simplesmente não conseguiu ir adiante. 
Em vez disso, tinha deixado o filhote com Ripred.

— Posso entrar? — perguntou a voz vindo do túnel.
— Ah, por que não? — disse Ripred. — Venha e poderá 

agradecer pessoalmente ao guerreiro por ter salvado sua vida.
Gregor virou o facho de luz para a entrada do túnel, 

esperando ver uma versão ligeiramente maior do rato bebê. 
Em vez disso, encontrou diante de si uma montanha de pelo 
branco de dois metros e meio de altura.
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