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C A P Í T U L O

1

gregor sentiu as costas contra o frio chão de pedras en-
quanto fitava fixamente as palavras no teto. Os olhos e 

a pele ainda estavam ardendo por causa da nuvem de cinzas 
vulcânicas onde ele estivera mergulhado poucas horas antes. 
Entre o fogo que parecia queimar seus pulmões e a velocidade 
acelerada das batidas do coração, estava difícil conseguir 
respirar direito. Numa tentativa de se acalmar, o menino 
segurou com mais força o punho da espada recém-tomada.

Assim que pegara a espada do museu, Gregor havia cor-
rido até essa sala. Cada centímetro dela — paredes, chão e 
teto — estava coberto de profecias a respeito do Subterrâneo, 
o mundo sombrio e violento situado abaixo da cidade de 
Nova York que vinha sendo o centro da vida de Gregor no 
último ano. Bartholomew de Sandwich, o fundador da cida-
de humana de Regália, entalhara aquelas profecias cerca de 
quatro séculos antes. Embora a maior parte de suas palavras 
falasse a respeito do benefício dos regalianos, nelas também 

L030-01(GALERA) CS5.indd   9 23/8/2013   17:34:16



10

havia referências a muitas das criaturas gigantes que habi-
tavam as terras em torno de Regália — morcegos, baratas, 
aranhas, camundongos e, mais frequentemente, ratos. Ah, 
e a Gregor. Diversas das profecias eram sobre Gregor. Mas 
elas não o chamavam pelo nome. Nas profecias, o menino 
era conhecido como “o guerreiro”.

Gregor não havia deixado ninguém entrar com ele na sala. 
Queria estar completamente sozinho quando lesse a profecia 
pela primeira vez. Todos haviam se sacrificado tanto para 
esconder aquelas palavras dele nos últimos meses que só 
podia ser alguma coisa terrível. E Gregor queria poder reagir 
ao horror sem ser observado. Chorar, se fosse preciso. Gri-
tar. Mas isso no final acabou não fazendo grande diferença, 
porque ele quase não teve reação alguma.

— Você precisa encarar essa coisa. Precisa entender cada 
palavra — disse Gregor para si mesmo. E se obrigou a con-
centrar a atenção mais uma vez nas letras engastadas com 
precisão acima.

Ao reler as palavras, foi como se pudesse realmente ouvir 
o tiquetaquear de um relógio acompanhando verso a verso. 
Porque essa era, afinal, a “Profecia do Tempo”.

Tique-taque, tique-taque, tique-taque, tique-taque, ti-

que-taque, tique-taque, tique-taque, tique-taque, tique...

A guerrA foi declArAdA,

Seu AliAdo, cApturAdo.

É AgorA ou nuncA mAiS.

decifre o código ou morreráS.
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o tempo não pArA de pASSAr

de pASSAr

de pASSAr.

Ao guerreiro, minhA eSpAdA.
pelA mão dele SuA Sorte É SelAdA.

mAS não Se eSqueçA do tique-tAque

ou clique-clAque, clique-clAque, 
clique-clAque.

A línguA de um rAto pode eStAlAr,
mAS São oS pÉS que Se põem A trAmAr.

poiS É nAS pAtAS, não nAS cArAS

que Se fAz o código dA gArrA.

o tempo AgorA congelou

congelou

congelou.

poiS Se A princeSA É A chAve

pArA decifrAr A deSleAldAde,
elA não pode fugir de lutAr

ou do ArrAnhAr, ArrAnhAr, ArrAnhAr.
quAndo umA conSpirAção É trAmAdA,

no nome eStá A chArAdA.
no que elA viu eStá A fAlhA

do código dA gArrA.

o tempo começou A voltAr

A voltAr

A voltAr.
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quAndo o SAngue do monStro for derrAmAdo

quAndo o guerreiro for ASSASSinAdo

você não deve ignorAr o mAtrAqueAr,

ou o bAter, bAter, bAter.

Se oS roedoreS o pegArem A cochilAr

Apodrecerá enquAnto eleS vão inStAurAr

A lei dAqueleS que roem

dentro do código dA gArrA.

O tique-taque cessou com o fim das palavras.
Gregor fechou os olhos com aquela única frase martelando 

na cabeça:

quAndo o guerreiro for ASSASSinAdo

Ali estava, era óbvio. A parte sobre a qual ninguém quisera 
lhe contar.

quAndo o guerreiro for ASSASSinAdo

Nem mesmo Ripred — e era de se imaginar que o rato devia 
estar mais do que acostumado a dar notícias ruins às pessoas, 
depois de todos os anos que passara envolvido em guerras.

quAndo o guerreiro for ASSASSinAdo

Nem mesmo Luxa — que, apesar de seus parcos 12 anos, 
parecia bem mais velha, por ser rainha e também por ter per-
dido os pais e essas coisas. O que fora mesmo que ela dissera 
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a ele no alto do penhasco poucas horas atrás? “Se resolvesse 
voltar para casa depois de ler a profecia, eu entenderia.”

“É mesmo, Luxa?”, pensou Gregor consigo mesmo. “Você 
entenderia? Ah, mas se a situação fosse inversa... Eu não a 
perdoaria nem em um milhão de anos.”

quAndo o guerreiro for ASSASSinAdo

Teoricamente, claro, Gregor ainda podia ir para casa. Era 
só pegar a irmãzinha de 3 anos, Boots, tirar a mãe do hospi-
tal onde estava internada, se recuperando da peste, e fazer 
com que Ares, seu morcego, subisse voando com os três de 
volta para a lavanderia do prédio onde moravam, na cidade 
de Nova York. Ares, que, sendo o vínculo de Gregor, havia 
salvado sua vida inúmeras vezes e não recebera em troca nada 
além de sofrimento desde o primeiro encontro dos dois. O 
menino tentou imaginar a despedida:

— Pois é, Ares, foi tudo muito legal, mas eu já vou indo 
para casa. Sei que minha partida vai condenar à aniquilação 
inevitável todo mundo que me ajudou aqui embaixo, mas é 
que eu ando meio cansado dessa história de ficar lutando. 
Então... voe alto, está bem?

Como se um dia isso fosse acontecer mesmo.

quAndo o guerreiro for ASSASSinAdo

Simplesmente não parecia de verdade. Nada daquilo. Tal-
vez fosse por conta do cansaço. Gregor estava sem dormir 
havia dias. Não pregara mais o olho desde que vira os ratos 

L030-01(GALERA) CS5.indd   13 23/8/2013   17:34:16



14

dizimarem os camundongos dentro de uma vala na base do 
vulcão das Terras de Fogo. Ele ficara desmaiado um tempo 
por causa dos gases venenosos liberados pela erupção do 
vulcão. Será que isso contava como tempo de sono? Talvez. 
Mas havia sido só um pouquinho antes de ele despertar e 
começar a chafurdar na camada espessa de cinzas em busca 
dos amigos. E antes mesmo que pudesse desfrutar a alegria 
de encontrá-los, Gregor descobrira que Thalia, a doce mor-
ceguinha que se envolvera por engano naquela malfadada 
expedição, havia se sufocado enquanto tentava escapar do 
vulcão. Hazard, o primo de 7 anos de Luxa que planejava 
se vincular a Thalia, ficou tão abalado com a notícia que 
precisou ser contido com sedativos. E, mais tarde, depois 
que eles enfim haviam conseguido um pouco de ar puro no 
alto de uma rocha escarpada que dava para a selva, Gregor 
se oferecera para ficar de sentinela enquanto os outros des-
cansavam. No voo para casa, amontoado nas costas de Ares 
com Boots, Hazard, o amigo barata do grupo chamado Temp 
e o camundongo drogado Cartesian, ele não havia conseguido 
dormir. E agora se sentia entorpecido...

quAndo o guerreiro for ASSASSinAdo

E incapaz de esboçar qualquer emoção de verdade em reação 
ao texto da profecia. “Qual é o problema comigo?”, pensou. 
“Não era para eu estar surtando agora?” Era, sim, claro que 
era. Mas depois de tudo o que havia acontecido, o surto sim-
plesmente não vinha. “Vai demorar um pouco, pelo jeito. 
Talvez daqui a uns dias. Se eu ainda estiver vivo até lá...”
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Por mais terrível que fosse a tal profecia, Gregor concluiu 
que não era tão ruim assim. Vendo pelo lado bom, havia a 
possibilidade de que Boots e a mãe conseguissem sair vivas 
do Subterrâneo. E tudo indicava que a irmã, chamada de 
“princesa” pelas baratas gigantes, teria um papel importante 
a desempenhar na quebra do tal Código da Garra. Mas a 
profecia não determinava a morte de mais ninguém.

Não, espere aí, determinava.

quAndo o SAngue do monStro for derrAmAdo

Depois das coisas que havia testemunhado nos últimos dias, 
Gregor não podia imaginar ninguém que se encaixasse na 
definição de “monstro” melhor do que Bane. O imenso rato 
branco, cuja vida o menino havia poupado quando filhote, 
se transformara num líder cruel e consumido pelo ódio que 
era no mínimo louco. A vida se encarregara de atormentar 
o frágil ratinho até formar um monstro, mas agora não ha-
via mais meio de ajudá-lo. Ele já dera ordens para dizimar 
os camundongos, e ninguém sabia o que poderia fazer em 
se guida. Era preciso detê-lo. Na Superfície, Bane talvez aca-
basse com uma pena de prisão perpétua ou coisa parecida. 
Mas essa opção não existia no Subterrâneo. Aqui embaixo, 
ele teria de ser morto.

“É melhor eu me mexer. Comer alguma coisa, pelo me-
nos”, pensou Gregor. Um exército de ratos não demoraria a 
chegar. Ares havia voado sobre a tropa no caminho de volta 
a Regália. O menino já deveria estar se preparando. Sabia 
que teria que lutar.
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Mas parecia congelado onde estava, como se tivesse 
sido transformado em pedra também. A lembrança que lhe 
ocorreu foi de uma excursão escolar que fizera ao Cloisters, 
um museu velho cheio de troços medievais em Nova York. 
Numa das salas, havia apenas túmulos. E, em cima de cada, 
uma imagem em tamanho real da pessoa morta esculpida em 
pedra. Gregor lembrou que um dos sujeitos — um cavaleiro, 
talvez? — estava com as mãos fechadas ao redor do punho de 
sua espada. E deitado quase exatamente na mesma posição 
em que ele próprio estava agora. “Aquele sou eu”, pensou. 
“Sou eu. Fui transformado em pedra e já estou praticamente 
morto.” Fora mesmo um toque de gênio de Sandwich ter 
gravado “A Profecia do Tempo” bem no meio do teto para 
que Gregor tivesse que se deitar para ler. E o que dizer so-
bre o fato de que a espada agora em suas mãos pertencera 
a Sandwich e transmitia suas visões? Como era perfeito e 
terrível aquilo tudo.

A porta se abriu suavemente, e passadas soaram até o 
menino.

— Gregor? Como voas? — indagou Vikus. Pela voz, o 
velho parecia tão exausto quanto o próprio menino. Prova-
velmente também não andava dormindo o suficiente. Sendo 
o líder do conselho regaliano, Vikus já vivia sobrecarregado 
de trabalho. Sua esposa, Solovet, que até pouco tempo co-
mandava o exército de Regália, estava prestes a ser levada a 
julgamento por ter dado ordens para que se iniciasse as pes-
quisas que haviam desenvolvido a peste, e a neta, Luxa, neste 
momento corria grave perigo nas Terras de Fogo. Não, era 
impossível que Vikus estivesse conseguindo dormir direito.
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— Eu? Comigo está tudo bem — respondeu Gregor em 
tom neutro. — Nunca estive melhor.

— O que achou você da “Profecia do Tempo”? — quis 
saber Vikus.

— É interessante — respondeu o menino antes de, muito 
lenta e dolorosamente, levantar-se. O joelho fora machucado 
na última expedição.

— Eu vim para lembrar sobre como é fácil interpretar 
equivocadamente as profecias de Sandwich — falou Vikus.

Gregor puxou a espada do cinto e tocou com a ponta da 
lâmina o verso que falava da sua morte.

— Isso aqui? Você acha fácil interpretar isso equivoca-
damente?

Vikus hesitou.
— Possivelmente.
— Bem, pois para mim pareceu muito claro — disse Gregor.
— Pode acreditar no que digo, Gregor: se houvesse alguma  

maneira de ficar no seu lugar, de cumprir a profecia eu mes-
mo... Eu faria no mesmo instante... — Os olhos de Vikus se 
encheram de lágrimas.

Apesar da situação em que se encontrava, o menino não 
conseguiu deixar de se compadecer. A vida também não havia 
sido exatamente gentil com Vikus.

— Ei, eu já podia ter morrido umas cinquenta vezes aqui 
embaixo. É um milagre que tenha durado tanto tempo. — Se 
o velho estava abalado daquele jeito, como a família de Gregor 
reagiria? Ele não tinha a menor vontade de descobrir isso. — 
Só não fale nada com a minha mãe sobre esse  assunto. Nem 
com meu pai. Ninguém da família pode saber. Está bem?
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Vikus assentiu.
Quando o menino deslizou a espada de volta para a 

bai nha, Vikus estendeu a mão para pegá-la. Num impulso, 
Gregor cobriu o punho.

— É minha. Você me deu — falou, de um jeito brusco. 
Como havia se apegado rapidamente à arma. Estava até com 
ciúmes dela.

A expressão no rosto de Vikus mostrou surpresa e, em 
seguida, preocupação.

— Não passou pela minha cabeça tomá-la, Gregor. Só que 
você deve usar a espada assim. — Pousando a mão por cima 
da do menino, ele deu um giro no punho. — Com a lâmina 
nesse ângulo, você evita cortar sua perna.

— Valeu pela dica — falou Gregor. — Bem, agora é me-
lhor eu dar um jeito de tirar essa coisa de mim. — Embora 
tivesse se lavado da melhor maneira que conseguira na nas-
cente perto da rocha onde descansaram, boa parte da cinza 
vulcânica continuava corroendo sua pele.

— Vá até o hospital. Eles têm uma infusão para isso — 
explicou Vikus.

O menino começou a andar na direção da porta, mas a 
voz do outro o deteve.

— Gregor, você demonstrou uma habilidade extraordi-
nária para matar. Isso apesar de, um ano antes, recusar-se 
até mesmo a tocar nessa arma. Procure se lembrar de que até 
mesmo na guerra há um tempo de moderação. Um tempo 
para recolher a espada — disse Vikus. — Você fará isso?

— Não sei — respondeu Gregor. Estava cansado demais 
para fazer qualquer promessa solene. Principalmente consi-
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derando que, depois que começava a lutar, em geral perdia o 
controle sobre si mesmo. — Não sei o que vou fazer, Vikus.  
— E, percebendo que a resposta havia sido insuficiente, 
acrescentou: — Posso tentar. — E, dito isso, saiu depressa 
do quarto para evitar prolongar aquela discussão sobre o 
que ia ou não fazer.

Chegando ao hospital, Gregor foi imediatamente mergu-
lhado numa banheira borbulhante com uma preparação de 
ervas destinada a remover a cinza da pele. À medida que os 
vapores da mistura enchiam seus pulmões, Gregor começou 
a tossir e pôr para fora boa parte das porcarias que havia 
inalado nos últimos dias. E foram necessários não apenas 
um, mas três banhos para que os médicos o considerassem 
adequadamente livre das cinzas, tanto por dentro quanto por 
fora. Depois, cobriram sua pele com uma loção que tinha um 
cheiro bom. Terminado o processo, Gregor mal conseguia 
manter os olhos abertos. Bebeu o caldo de uma tigela que 
lhe levaram até os lábios e teve a impressão de ter engolido 
algum tipo de remédio também. E então a fadiga tomou conta 
do seu corpo. O menino agarrou um médico pela manga.

— Preciso ir para a batalha!
— Não nesse estado — foi a resposta. — Mas fique tran-

quilo. As guerras não são tão efêmeras. Ainda haverá muitas 
batalhas depois que você acordar.

— Não, eu... — começou Gregor. Mas, em algum lugar 
dentro de si, ele sabia que o médico tinha razão. O tecido da 
veste escorregou por entre seus dedos, e o menino se rendeu 
ao sono.

*
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Quando abriu os olhos, Gregor precisou de um minuto para 
se dar conta de onde estava. O quarto do hospital parecia 
limpo e bem iluminado demais depois dos muitos dias na 
estrada. Meio grogue, ele começou a checar seu estado físico. 
A pele havia absorvido o creme e estava fresca e renovada. 
O joelho, machucado na queda do alto de uma rocha, fora 
embrulhado em ataduras e agora estava menos dolorido. 
Alguém havia aparado suas unhas esfoladas. E conseguido 
uma muda limpa de roupa.

Então, de repente, se ergueu como se impulsionado por 
uma mola, a mão indo ao espaço vazio junto ao quadril es-
querdo. A espada! Onde estava sua espada? Ele a viu quase 
no mesmo instante, apoiada na parede do quarto, com o cinto 
pendendo solto ao lado da lâmina. Óbvio, ele não fora posto 
na cama do hospital com a espada. Isso teria sido perigoso 
demais. E ela não havia sido roubada também. Ainda assim, 
os 3,5 metros que os separavam provocaram uma sensação 
de desconforto em Gregor. Ele não estava gostando de ficar 
com a espada fora do seu alcance.

Quando as pernas ainda rígidas já estavam querendo des-
cer da cama ao encontro dela, Gregor foi interceptado por 
uma enfermeira que entrou trazendo comida numa bandeja 
e que o mandou se deitar. Sem querer discutir, o menino 
obe deceu. Mas, assim que a enfermeira voltou a sair, ele 
des lizou a bandeja por cima dos lençóis e foi pegar a espada 
para deixá-la apoiada na lateral da cama. Agora sim ele 
podia se alimentar.

A comida se tornara escassa nos últimos dias da jornada. 
Um pouco de peixe, alguns cogumelos. Gregor estava tão 
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faminto que ignorou os talheres e atacou o prato com as 
mãos, empurrando bocados para dentro da boca. A refeição 
insossa — pão, sopa de peixe e um pudim — lhe pareceu 
fantástica e foi devorada até a última migalha. Quando já 
estava passando o dedo na tigela para pescar o que restava 
do pudim, seu velho amigo Mareth entrou no quarto.

— Você tem permissão para repetir — disse o soldado, 
sorrindo e voltando-se para o corredor, e pediu que alguém 
trouxesse mais comida. Ele mancou até a cadeira que havia 
ao lado da cama. Gregor reparou que o amigo estava se 
en tendendo melhor com a prótese instalada no lugar da 
perna, mas ainda precisava do apoio de uma bengala para 
caminhar. — Você passou um dia inteiro dormindo. Como 
se sente? — indagou Mareth, lançando um olhar significativo 
para Gregor.

— Bem — respondeu. Ele não havia se machucado muito 
na viagem. Mareth não precisava fazer aquela expressão tão 
preocupada. Mas então Gregor se deu conta de que o outro 
havia se referido à profecia que previa a morte do guerreiro. 
— Ah, você quis dizer... — Uma onda de pavor começou a 
se alastrar em sua mente. O menino a empurrou para longe, 
ainda incapaz de lidar com aquilo. — Estou bem, Mareth.

Mareth apertou o ombro de Gregor, mas não insistiu. 
Gregor ficou feliz por não ser forçado a ter uma conversa 
séria sobre o assunto.

— E como estão Boots, Hazard e os outros?
— Bem. Eles estão bem. Já foram limpos das cinzas. Hazard  

terá de ficar de cama até o ferimento na cabeça fechar total-
mente. Mas os conhecimentos médicos de Howard provaram 
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sua utilidade. Ele fez um trabalho de sutura excelente — 
contou Mareth.

O amigo Howard e seu morcego Nike. Luxa e sua mor-
cega Aurora. Ripred. Eles não estavam a salvo e limpos num 
quarto de hospital, mas ainda batalhando para libertar os 
camundongos que continuavam vivos nas Terras de Fogo.

— Alguma notícia deles? — quis saber Gregor.
— Não — respondeu Mareth. — Duas divisões do exérci-

to foram enviadas atrás deles. Esperamos descobrir alguma 
coisa logo. Mas nossos canais de comunicação habituais 
foram meio prejudicados depois que Luxa declarou guerra.

Luxa...
Gregor tateou o bolso traseiro da calça, reparando que 

estava vazio. As roupas antigas provavelmente haviam sido 
destruídas. Sentiu um ligeiro sobressalto de pânico.

— Eu estava com uma foto. No bolso...
Mareth ergueu uma fotografia da mesa de cabeceira.
— Esta?
Lá estavam eles. Luxa e Gregor. Dançando. Rindo. Fla-

grados num dos poucos momentos genuinamente alegres que 
haviam passado juntos. Poucas semanas antes, na festa de ani-
versário de Hazard. Gregor guardou a foto no bolso da camisa.

— Obrigado.
Mareth também não fez menção de pedir qualquer expli-

cação sobre a cena que acabara de presenciar. O que foi uma 
coisa boa, pois Gregor não tinha certeza se saberia pôr em 
palavras o que havia começado a acontecer entre ele e Luxa. 
De que maneira aquilo que era uma turbulenta amizade es-
tava se transformando numa coisa completamente diferente.
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— Meus pais? — indagou ele.
— Seu pai já foi informado da sua volta em segurança. 

Um morcego foi enviado à Superfície com a notícia assim que 
você chegou. Ele pediu que disséssemos a você que sua avó 
e sua irmã Lizzie estão bem — falou Mareth. E silenciou.

— E minha mãe? — quis saber Gregor.
— Ela teve uma recaída.
— Quer dizer que a peste voltou? — insistiu Gregor, 

ansioso.
— Não, não; foi uma infecção nos pulmões — explicou 

Mareth. — Ela vai se recuperar, mas ficou muito debilitada.
Isso não era nada bom. Acontecesse o que acontecesse, 

Gregor precisava levá-la de volta para casa. Se o destino 
dele era a morte, que assim fosse. Mas isso só tornava cem 
vezes mais crucial que a mãe e Boots fossem levadas de 
volta para Nova York em segurança o quanto antes. Seus 
pais, suas irmãs e sua avó tinham que poder contar uns 
com os outros.

A enfermeira entrou trazendo uma nova porção de pudim  
e saiu em seguida. Gregor já não estava se sentindo tão fa-
minto. Ele cutucou a sobremesa com a ponta da colher.

— E onde estão os ratos agora? Aqueles que Ares e eu 
vimos a caminho de Regália no nosso voo de volta? — quis 
saber o menino. — Eles já atacaram a cidade?

— Não. Os ratos recuaram novamente para as Terras de 
Fogo quando viram nossas tropas passarem voando.

— O quê? — exclamou Gregor, surpreso.
— Tenho certeza de que decidiram reforçar as defesas de 

Bane — explicou Mareth.
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— Quer dizer, então... que não há ninguém aqui para ser 
combatido? — A mente de Gregor pareceu clarear de repente.  
Ele havia concluído esta fase da missão. Tinha levado as 
crianças e os feridos de volta a Regália. Ele lera “A Profecia 
do Tempo”. E, principalmente, se apoderara da espada de 
Sandwich. O passo seguinte, no seu entender, teria que ser 
defender Regália de um grande ataque dos ratos. Mas Regália 
não sofrera ataque algum. — Isso não é bom — murmu-
rou. Ter um exército de ratos à espreita do lado de fora dos 
muros de uma cidade fortificada era algo assustador, mas 
enfrentar um exército de ratos descendo com força total em 
campo aberto parecia muito pior. E, sendo assim, o que ele 
ainda fazia ali, deitado numa cama e enchendo a cara de 
pudim enquanto seus amigos estavam no meio da batalha 
nas Terras de Fogo?

Gregor empurrou a bandeja de cima das pernas tão de-
pressa que as tigelas foram parar no chão com um estrondo. 
Saltando da cama, ele pegou o cinto com a espada.

— O que você está fazendo? — perguntou Mareth.
— Eu vou voltar para lá — disse o menino. — Vou voltar 

e enfrentar aqueles ratos.
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