
Capítulo 1

Bob 
descia  
a escada  
em espiral  

de uma  
torre de  
pedra imunda. 
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Ele acordara no topo daquela mesma torre havia cinco 
minutos, depois de ter desmaiado pelo choque de ter sido  
sugado brutalmente até ali dez minutos antes. Curiosa-
mente, estivera praticamente desacordado no sofá de casa 
havia cerca de trinta minutos, depois de ter comido seis 
fatias de pizza de pepperoni — ele sempre comia quatro 
fatias, e de atum. 

Nos vinte minutos entre uma coisa e outra, ele tinha 
deixado a tal máquina de escrever azul-bebê de lado, sem 
esperança de que o experimento desse certo... Deu errado, é 
claro. Enfurecido, Bob a pegou de volta e digitou um palavrão  
libertador — aí sim deu certo, e ele acabou indo parar ali. 

Agora ele descia as escadas, achando que tinha encon-
trado o caminho para as coisas que realmente importavam. 
Então, apesar da azia que o queimava por dentro e da roupa 
velha que nem sequer se lembrava de quando tinha compra-
do, Bob corria ansioso.

O barulho do lado de fora chegava abafado pelas pa-
redes grossas: pancadas dos mais diversos tipos — coisas 
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caindo, coisas sendo arremessadas e coisas se chocando, 
gritos guturais de homens enraivecidos, metal contra metal 
e mais pancadas. Do lado de dentro, o caminho era ilumi-
nado por tochas presas à parede, deixando o ar do ambiente 
pesado e difícil de respirar.

Chegou ao final da descida, viu mais escadas e um 
corredor que dava para um lugar que ele com certeza não 
queria ir. Sem alternativa, pegou a máquina de escrever 
azul-bebê e datilografou o que tinha escrito há poucos 
instantes, torcendo para que funcionasse. Achou que seria 
sugado novamente e se preparou. Em vez disso, viu surgir 
um portal arredondado, brilhante, azulado e cheio de raios 
na borda, emitindo um constante chiado de estática. Era 
pouco maior do que Bob, que, diante daquilo, riu da falta 
de criatividade do Universo. 

Ele parou um instante.
Observou a esfera luminosa, chapada como um biscoi-

to. Respirou fundo e se recompôs. Pegou uma pedra solta 
do chão, deu um passo para trás e a arremessou bem no 
centro do portal, que, sem cerimônia, a engoliu. 

Bob sorriu, erguendo o canto direito da boca. Deu 
um passo para a frente... depois outro... e outro... bem 
de-va-gar... 

Após oito anos trabalhando para pessoas insuportáveis 
com camisas de botão de cores neutras e gravatas compra-
das em lojas de departamento, com ternos muito maiores 
ou menores do que o tamanho certo, depois de ser obrigado 
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a sair para fumar, mesmo sem nunca ter fumado um único 
cigarro na vida, só para poder ficar um minuto longe das 
luzes fluorescentes do trabalho, depois de tudo isso, Bob 
finalmente sorria.

Atravessou o portal segurando a máquina de escrever 
com uma das mãos, e a calça, que insistia em cair, com a 
outra. Não tinha ideia do que havia do outro lado, nem viu 
a expressão de espanto dos homens vestindo armaduras de 
metal sujas de sangue, com espadas em punho, que chega-
ram segundos antes de o portal se fechar atrás dele. 

•   •   •

Nina acordou extremamente mal-humorada, insuportável 
de um jeito que qualquer pessoa ao lado dela ficaria infeliz e 
questionaria a própria sanidade após arrancar parte dos ca-
belos e chutar um prego enferrujado de propósito enquanto 
dançava sem música, pelada, na praia, à noite, no inverno.

Acordou com o sol no rosto, que passava por uma fresta 
no papel alumínio colado na janela para evitar ser acordada 
cedo — justamente pelo sol. Além disso, estava de ressaca. 
Não bebia daquele jeito havia oito anos, mas o dia anterior 
pedira por uma noite daquelas e foi o que ela fez. Gastou o 
pouco limite que ainda restava no cartão de crédito e tomou 
quase todos os drinques que o bar oferecia junto a amigos 
bem resolvidos, bem estruturados, com boletos pagos e as 
vidas equilibradas. O oposto dela. 



13

Por isso, acabou bebendo ainda mais do que já pre-
tendia. A cada história sobre viagens e comidas típicas de 
outros países que ela só veria pela tv, mas que “tinha que 
experimentar um dia, por favor”, Nina pedia mais uma 
cerveja. Quando escutou de um dos amigos que ele havia 
sido promovido, ela trocou a cerveja por caipirinhas, e aí foi  
ladeira abaixo. 

Bebeu também porque estava cansada de trabalhar naque-
las matérias que não dariam em nada. Nina um dia imaginara 
que faria alguma diferença no mundo como repórter. Mas, no 
fim, embora não fosse o fim (por mais que parecesse), aca-
bara presa em uma tv local de pequeno porte, cobrindo ao 
vivo o grande furo jornalístico de um buraco imenso que 
tinha aparecido no chão por causa da chuva, causando trân-
sito intenso e toda aquela chatice de sempre.

De todo modo, ela acordou com o sol bem no ros-
to, sem dinheiro e de ressaca. Por isso, a primeira palavra 
que disse no dia foi um palavrão. Mas isso só aconteceu 
depois de cerca de uma hora em silêncio, ressentindo-se 
de um monte de momentos que vivera, afundada na cama, 
insatisfeita com muitas coisas que ela não conseguia iden-
tificar e olhando para o celular, mas sem realmente ver 
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Foi fazer café na microcozinha e, enquanto esperava 
que ficasse pronto, escutava as notícias vindas da tv ligada 
na microssala. Ela sabia os bastidores de todos aqueles fatos 
que os colegas de profissão se esforçavam tanto para reportar 
tão seriamente. Nina nunca poderia falar a razão real daque-
le buraco surgir no meio da cidade, por exemplo, embora 
o asfalto de péssima qualidade — colocado pela prefeitura 
apenas para deixar tudo ajeitado e impressionar antes das 
próximas eleições — fosse claramente o culpado.

Ela nunca teria permissão para dizer aquilo porque o 
principal anunciante da emissora em que trabalhava era a 
própria prefeitura. Então, melhor achar especialistas em 
meteorologia (que responsabilizariam o “volume extraor-
dinário de chuva”, como sempre), dizer que tudo foi uma 
fatalidade, algo de que não se tem controle e que veio da 
natureza assim, sem aviso. 

Ela desligou a tv e se perguntou por que a tinha ligado 
primeiramente.

Sentou-se, colocou a caneca na mesa e reparou que es-
tava com um novo hematoma no braço direito — além dos 
já conhecidos arranhões causados pelo acidente do início da 
tarde do dia anterior.

 Lembrou que havia trombado em um cara que tinha 
uma caixa de pizza nas mãos (suspirou). A pizza tinha caído 
no chão, espalhando queijo, presunto, cebola e azeitona na 
calçada (negou com a cabeça, sem acreditar nela mesma, 
enquanto levava a caneca à boca). Ela havia pedido desculpas, 
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ele também, e, como os dois estavam olhando para o celu-
lar na hora do acidente, era realmente impossível saber de 
quem fora a culpa (o café estava muito mais quente do que 
ela calculara). Depois, ela tinha entrado no prédio camba-
leando, subido de elevador até o oitavo andar, aberto a por-
ta, tirado a roupa, largado tudo pelo caminho, entrado no 
quarto e dormido.

Então, com a língua queimada, lembrou que era do-
mingo, estava de folga, e quase se sentiu satisfeita. Quase.

•   •   •

De cima do despenhadeiro, olhando para o horizonte 
verde tomado por árvores e mais árvores, depois de atravessar 
o portal e alguma coisa fazer pop, Bob não sabia dizer como se 
sentia. Meio enjoado? Um mal-estar, talvez? Algo bem gené-
rico... Isso! Sentia algo genérico que não era bom. 

Ele apertou os olhos. De forma involuntária, a testa se en-
rugou, a boca se contraiu e, desafiando a lógica, as sobrancelhas 
se arquearam. O corpo estava curvado, mas Bob estava de pé e, 
aos poucos, parecia um ser humano novamente. Era como se 
ele tivesse levado um soco no estômago, embora não vivesse a 
vida empolgante das pessoas que levam soco no estômago para 
saber se aquela era a sensação exata. 

Os olhos se acostumaram com os vários tons de verde e 
com o céu azul. Escutava apenas o vento correndo pelas fo-
lhas e sons distantes que não conseguia identificar. Inspirou 
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fundo o ar daquele local e depois soltou toda a frustração, 
puxando os cabelos com tanta força que chegou a perder 
alguns fios.

Então, ele pegou a máquina de escrever azul-bebê e escre-
veu o mesmo palavrão que tinha escrito antes. O portal se abriu 
diante dele novamente e, antes que pudesse completar o famoso 
segundo no qual nunca se deve hesitar, o atravessou.

Assim que pisou no chão de pedra, pensou que a tran-
quilidade de uma floresta tropical, por mais frustrante que 
fosse, seria melhor do que estar em um castelo possivel-
mente sob ataque. Ele não fazia ideia de como tinha vol-
tado para aquele lugar, então, quase como um reflexo, es-
creveu mais uma vez o palavrão na máquina, o mais rápido 
possível, reabrindo o portal. Estava prestes a atravessar para 
onde quer que fosse quando percebeu que, em vez de tochas 
nas paredes, havia luz elétrica. No lugar do ar pesado, sentiu 
o aroma de eucalipto de desinfetante barato. Era o mesmo 
lugar, só que diferente. Havia uma placa pendurada no teto 
com um mapa colorido, uma seta enorme com algo escrito 
ao lado, que ele não conseguia traduzir de fato, mas imagi-
nava que significasse: “Você está aqui!”

Se soubesse o idioma, Bob também teria lido outras 
placas sobre a história da tentativa de invasão daquele cas-
telo séculos antes e as lendas de feiticeiros na torre de pe-
dra lançando raios durante a noite decisiva de uma grande 
guerra, mas alguém gritou do topo da escada, e nada disso 
aconteceria, afinal. Bob se assustou, e foi exatamente quando 
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o mal-estar, o algo genérico, surgiu e o paralisou, indefeso, 
até o segurança chegar: 

 — Quem é você? — o homem perguntou, perplexo, 
ao se dar conta de que um mendigo de quase trinta anos 
segurando uma máquina de escrever havia invadido o lugar 
sem que ele o tivesse visto. Isso sem falar na esfera azul 
e cintilante enorme, achatada como uma moeda, que ele 
descreveria mais tarde como um “portal interdimensional 
ou temporal ou seja lá pra que realmente servia aquilo”, que 
estava aberto atrás do sujeito. — Tá surdo?

O segurança se preparava para cumprir o procedimento-
-padrão de bater o mais rápido possível em qualquer intruso 
com alguma coisa tirada do cinto, quando o choque da situa-
ção fez com que Bob, que não entendia nada do que o homem 
falava, retomasse o controle de si, do mesmo jeito que um 
bêbado reage ao ser jogado embaixo do chuveiro frio. Com 
um salto, atravessou o portal, que se fechou em seguida.

O vigilante caiu para trás de susto. Chorou por um 
tempo enquanto tentava entender o que tinha visto. Depois 
se dedicaria a convencer a sociedade do que havia presen-
ciado, e algumas outras coisas aconteceriam na vida dele 
por causa disso.

Após atravessar o portal e se dar conta de onde estava, 
Bob se preparou para receber o golpe certeiro do tal se-
gurança, que nunca chegaria: apesar de continuar em um 
museu, não estava mais no mesmo local. A iluminação era 
igual, é verdade, e também o aroma de eucalipto... Até as 



18

placas que não conseguira ler da última vez (e nem leria 
agora) estavam lá. Mas não havia ninguém ali além dele. 
Aos poucos, o som do eco da própria respiração ofegante 
e a imprevisibilidade daquilo tudo que estava acontecendo 
começaram a preocupá-lo. 

Voltou a pegar a máquina de escrever azul-bebê, dati-
lografou o mesmo palavrão de sempre, abriu o portal e já 
ia cruzá-lo quando o algo genérico o acometeu novamente, 
tirando seu equilíbrio.

O corpo, encurvado e duro como uma árvore morta 
enfrentando a gravidade, seguiu em queda livre, em câ-
mera lenta, ao encontro inevitável com o chão, fazendo-o 
atravessar o portal com a elegância de uma galinha voan-
do. Quando caiu, gerou um som seco que preocuparia uma 
babá cuidadosa. Soltou a máquina de escrever, que se partiu 
em duas partes simétricas. O portal se fechou atrás dele 
pela última vez naquela noite. 

Bob saiu engatinhando sobre o piso de madeira em di-
reção aos pedaços da máquina, desesperado. Foi quando viu 
duas fatias de pizza de pepperoni sobre uma mesa de centro 
com muitas marcas de copo, uma tv ligada reprisando um 
jogo qualquer e um sofá surrado.

Bob estava em casa. 


