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prólogo 
Lander, Wyoming

Era uma aranha grande pra burro. Foi só por isso que ele gritou. Não tinha 
medo de aranhas. Sério. Mas aquele troço era maior do que uma moeda. 
Bem na bochecha. Fazia quinze dias que estava acampando sozinho, e não 
tinha sentido medo em nenhum momento. Até o último dia, agora, quando 
ele acordou com uma aranha bizarra, peluda e feia na bochecha. Bom, aquilo 
não era exatamente verdade. Quinze dias sozinho no Wind River Range em 
Wyoming, sem ver uma única pessoa esse tempo todo? Quinze dias peram-
bulando por terrenos pedregosos, atravessando desfiladeiros, até fazendo 
algumas escaladas sem usar o equipamento de segurança apesar da promessa 
que tinha feito ao pai? Só sendo um completo idiota para não sentir uma 
pontada de preocupação aqui e ali. E Winthrop Wentworth Jr. — dezenove 
anos, uma vida cheia de privilégios — não era um completo idiota.

Win estava na estrada havia dez meses. Passeios de bicicleta pela Europa, 
surfe em Maui, mergulho em Bonaire, esqui nos Alpes, festas na Tailândia. Seu 
pai tinha um fundo multimercado e uma participação considerável em três 
times diferentes, por isso as férias da família costumavam incluir mordomos 
e jatinhos particulares e água que podia ser bebida sem medo de disenteria. 
Mas o pai de Win tinha dado duro e gostava da ideia de que seu filho tirasse 
um ano para viajar antes de começar o semestre em Yale. Ele queria que Win 
tivesse o ano de folga que ele nunca pôde tirar quando era jovem. Então Win 
saiu com um par de cartões de crédito sem limite e a instrução de dar notícias 
toda semana. Tinha começado logo depois da formatura do ensino médio, 
com cinco colegas da escola particular, atravessando a Itália de bicicleta e 
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dirigindo pelos países do antigo Bloco Oriental. Mais ou menos a cada uma 
ou duas semanas, alguns amigos saíam do grupo e outros entravam. Isso du-
rou até meados de agosto, quando todos os seus amigos voltaram para casa 
para se preparar para a faculdade. Desde então, Win tinha viajado sozinho. 
Ele não se incomodava. Nunca teve dificuldade para fazer amizade.

Win não era um cara particularmente bonito. Alto, o que era bom, mas 
meio magrelo, o que não era tão bom. Mas era confiante, falava francês, ita-
liano e um pouco de mandarim e se interessava de verdade pelas pessoas. E 
era rico. A possibilidade de botar no balcão um American Express Centurion 
Card preto ou um igualmente imponente JPMorgan Chase Palladium Visa 
dourado para pagar uma ou três rodadas de cerveja, alugar um barco para 
passar o dia com os outros sete mochileiros que ele tinha acabado de conhe-
cer em Phuket ou comprar um terno novo e pagar a mais para ajustarem 
na hora para que ele pudesse levar uma mulher com o dobro da sua idade a 
um restaurante muito pequeno e exclusivo de Paris garantia que ele fizesse 
amigos aonde quer que fosse. E também garantia que ele transasse bastante. 
Uma ótima maneira de passar um ano entre o ensino médio e a faculdade.

Mas, em meados de abril, toda essa aventura estava começando a dei-
xá-lo um pouco esgotado. Apesar do estoque aparentemente infinito de di-
nheiro do pai, Win sempre trabalhara duro. Todas as boas notas no ensino 
médio tinham sido merecidas. Não era o jogador mais talentoso do time de 
basquete, mas corria até passar mal e era o primeiro a se levantar do banco. 
Então ele ligou para o pai de um hotel na Suíça e disse que já estava pronto 
para fechar a conta. Ia voltar para casa e estagiar em um banco até o começo 
das aulas, no outono. Mas, antes, queria acampar sozinho pelo Wind River 
Range. Quinze dias acompanhado apenas da mochila, para clarear as ideias.

E tinha funcionado. Durante as caminhadas, ele foi sentindo os resíduos 
de álcool e maconha evaporarem pelos poros. No terceiro dia, já estava se 
sentindo limpo e esperto de novo, e, no quinto, já estava fazendo escaladas 
leves. Seu pai o fizera prometer que não escalaria sozinho, mas Win não 
achou que seria muito perigoso. Escaladas de quinze, vinte metros com sa-
liências e suportes que pareciam escadas. Só o bastante para acelerar um 
pouco o coração.

No último dia, ele acordou com o nascer do sol. Esse era o lado ruim 
de dormir em uma barraca. Ele ficou deitado por um tempo, com os olhos 
fechados, na esperança de dormir um pouco mais, respirando fundo algu-
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mas vezes, e foi aí que sentiu a coceira. Ele abriu os olhos, e lá estava. Não 
conseguiu se segurar. Deu um berro e estapeou a aranha de cima do rosto. 
Ela correu rápido, fugindo dele, até o canto da barraca. Win pegou uma das 
botas e esmigalhou a maldita.

Mesmo agora, após quinze quilômetros de trilha e faltando apenas uns 
cinco minutos para chegar ao Land Cruiser, Win sentiu um calafrio involun-
tário. Ele queria muito acreditar que não tinha medo de aranhas. Mas aquela 
tinha chegado muito perto. Na cara dele. Eca.

A princípio, Win tinha pensado em fretar um jatinho para voar até per-
to de Lander, mas no fim das contas acabou sendo mais fácil ir até Denver, 
mesmo com a viagem de quase seis horas de carro depois. Tudo o que ele 
tinha precisado fazer fora ligar para o serviço concierge da American Ex-
press. Como era titular de um cartão Black, ele, do alto de seus dezenove 
anos, havia providenciado para que alguém o recebesse no desembarque e o 
levasse direto até um Toyota Land Cruiser. Quando chegou ao fim da trilha 
e viu o carro alugado, Win largou a mochila no chão. Estava muito mais leve 
depois de quinze dias acampando. Em parte, porque Win havia acabado com 
toda a comida, mas também porque já estava acostumado com o peso. Ainda 
assim, era bom tirar aquilo das costas. Ele pegou a chave do bolso interno 
do casaco e abriu o porta-malas. Pegou o celular e ligou. Enquanto esperava 
o telefone terminar de acender, ele vasculhou o resto das coisas para tentar 
achar alguma guloseima. Estava morrendo de fome. Não deu sorte com as 
guloseimas, e não deu sorte com o celular: ainda tinha bateria, mas ali no 
estacionamento não havia sinal. Ele suspirou, jogou o celular de volta na 
mochila e então a colocou no porta-malas. Dane-se.

Pouco mais de uma hora depois, às duas e pouco da tarde, ele entrou 
no centro de Lander, Wyoming. A ideia de chamar aquilo de “centro” era 
quase piada. A cidade devia ter seis, sete mil habitantes. Mas tinha algo que 
Win queria muito: hambúrgueres e anéis de cebola. Ele passou pelo Lander 
Bar and Gannett Grill procurando lugar para estacionar e achou uma vaga 
a uma quadra de distância. Era um daqueles ritos de passagem para quem 
acampava pelo Wind River Range. Voltar para a cidade e se encher de fritu-
ra. Talvez até tomasse um sorvete depois. Ele chegou a pensar em ficar em 
um hotel, mas gostou mais da ideia de chegar em Denver naquela mesma 
noite, pegar uma suíte no Four Seasons e ligar para uma ruiva que ele tinha 
conhecido na Tailândia quando ela estava tirando umas férias do primeiro 
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ano da faculdade. Ele podia comer umas duas mil calorias, pegar a estrada 
às três, sair do chuveiro às dez e transar à meia-noite. Parecia muito melhor 
do que ficar em algum motel chinfrim de Lander.

Ele saiu do carro e hesitou por um instante. Sabia que devia pegar o celu-
lar da mochila agora que tinha sinal, mas decidiu esperar. Seu pai achava que 
ele ia passar mais alguns dias acampando. Ele podia ligar da estrada. E ligaria 
para a ruiva também. E mandaria a recepção do Four Seasons reservar um 
quarto, deixar um champanhe no capricho para o caso de ela querer — Win 
estava gostando daquela sensação de cabeça limpa e ia passar algum tempo 
sem beber —, e algumas frutas frescas, além de uma caixa de camisinhas 
na gaveta da mesinha de cabeceira. Se a ruiva não estivesse tão animada 
quanto estava na Tailândia, não tinha problema. Ela era esperta e divertida, 
e não seria ruim ficarem aconchegados na cama e verem algum filme bobo.

Win começou a andar na direção do bar, mas parou. Que merda era 
aquela? A loja do outro lado da rua era uma carcaça incendiada. O letreiro 
estava preto, e mal dava para distinguir as letras: the good place. caça. 
pesca. camping. armas. Ele tinha comprado a maior parte do equipamen-
to ali antes de pegar a trilha. Quinze dias antes, tinha sido uma ótima loja, 
mas agora estava vazia. Em ruínas. Nenhuma tábua nas janelas, nenhuma 
fita de contenção na porta para impedir que as pessoas entrassem. Ele ob-
servou o restante da rua e viu que não era só o The Good Place que estava 
naquele estado.

Não tinha prestado atenção ao chegar à cidade, já que estava concen-
trado demais na ideia de estufar a barriga com um bom e velho hambúrguer 
americano, mas Lander parecia ter sido arrasada. Win sabia que a loja não 
estava daquele jeito quando ele tinha saído para acampar, mas não lembrava 
se o resto da cidade também estava tão dilapidado. Era difícil imaginar Lan-
der como uma comunidade próspera, mas, ainda assim, aquilo era esquisito. 
Vitrines vazias eram uma coisa, mas aqueles lugares foram definitivamente 
destruídos. Pouco além da vaga onde ele tinha estacionado, uma picape havia 
destruído a vitrine de uma loja de bebidas. Era uma bagunça. Sério, Lander 
toda parecia um desastre. Parecia uma cidade universitária depois de o time 
da casa vencer — ou perder — algum campeonato. Baderna de gente branca. 
Mas aquela não era uma cidade universitária, então talvez…

Ele deu uma risada. Vai ver o apocalipse zumbi finalmente tinha aconte-
cido enquanto ele estava no meio do mato. Ele havia passado pouco mais de 
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duas semanas fora. Tempo suficiente. Tinha ficado nas montanhas sozinho, 
sem celular nem meios de se comunicar com o mundo moderno. Sabe-se lá 
o que havia acontecido, mas zumbis seriam o máximo. Ainda assim, estava 
silencioso demais ali. Win viu uma picape atravessar lentamente um cruza-
mento a algumas quadras de distância, mas ele era a única pessoa na rua. O 
cheiro de fumaça no ar estava forte. Plástico derretido e madeira queimada. 
Ele tentou se lembrar da última vez em que viu o rastro de vapor de um avião 
no céu e se deu conta de que não viu nenhum enquanto estava acampando. O 
Onze de Setembro não fazia parte da memória dele, mas tinha ouvido o pai 
comentar como tinha sido estranho não ver nenhum avião cruzar o céu. Ele 
olhou para cima. Céu azul com poucas nuvens. Mais um lindo dia em Wyoming.

Ah, dane-se. Estava bonito demais para ele se preocupar. Com ou sem 
apocalipse zumbi, precisava de fritura depois de quinze dias vivendo à base 
de trilha e macarrão com chili congelado. Estava pronto para um banquete 
cheio de gordura e sal.

Win apertou o botão da trava na chave e foi até o bar e churrascaria. 
Qualquer apreensão que ele tinha sumiu ao chegar perto da porta. Dava 
para sentir o cheiro de alguma coisa assando e o aroma familiar de uma 
fritadeira. Ah, cara. Um cheeseburguer com anéis de cebola, asas de frango 
com muito molho picante e uma porção de molho de gorgonzola. Algumas 
Cocas tão cheias de gelo que fariam o dente doer a cada gole. Estava tocando 
música, e o bar parecia movimentado. Só depois que ele passou pela porta 
foi que lhe ocorreu que um bar não devia estar tão cheio às duas da tarde 
no meio da semana.

O falatório parou assim que ele entrou, e Win ficou quieto. Seus olhos 
levaram um instante para se ajustar à iluminação fraca do bar. E, quando se 
ajustaram, Win percebeu que um homem extremamente grande e gordo de 
cabelão grisalho e barba comprida que batia no meio do peito estava apon-
tando uma escopeta para ele. Qualquer impulso de fazer algum comentário 
engraçadinho morreu na hora quando ele ouviu o barulho da escopeta sendo 
engatilhada. Aquele som. Que barulho no mundo era mais assustador do que 
uma escopeta sendo engatilhada?

— De onde você veio? — perguntou o homem gordo.
Win hesitou. Ele havia aparecido no meio de um assalto? Mas aí o cara 

da escopeta não teria trancado a porta ou alguma coisa do tipo? Ou prefe-
rido roubar um banco?
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Enquanto ele pensava, o homem gordo andou alguns passos e deu uma 
topada na bochecha de Win com a escopeta. A sensação não foi de topada. A 
sensação foi de que talvez tivesse fraturado o osso do rosto, mas Win pensou 
em termos de topada, porque era assim que teria parecido em um filme. Ele 
pôs a mão na bochecha e sentiu um corte na pele. Sangue viscoso e grudento. 
Não conseguiu deixar de pensar que tinha acabado de levar uma porrada no 
mesmo lugar onde viu aquela aranha maldita quando acordou.

— Porra, qual é a sua? — Win tinha levado um golpe parecido uma vez, 
no segundo ano, durante um jogo de basquete, mas havia sido uma cotove-
lada aleatória, que o deixara de nariz quebrado e olho roxo. Foi obviamente 
acidental. Agitação e vigor e disputa atlética e tal, mas, apesar de o cirurgião 
plástico consertar seu nariz sem dificuldades, o sr. Winthrop Wentworth tinha 
ficado furioso. O pai de Win chegara até a usar o fundo multimercado para 
comprar participação majoritária no banco onde o pai do garoto trabalhava 
só para demitir o pobre coitado. Seu pai gostava de dizer: “Ninguém mexe 
com os Wentworth. Se alguém bate em você, você revida com tanta força que 
a pessoa nem levanta. Se começar a fazer isso, as pessoas vão parar de bater”.

O pai de Win dizia várias bobagens como essa, mas, por outro lado, 
o pai de Win tinha crescido no Brooklyn na época em que o Brooklyn não 
tinha hipsters, nem regiões com sobrados de doze milhões de dólares. Ele 
havia se metido em várias brigas quando era jovem e talvez uma ou duas já 
adulto. Em uma história que talvez fosse lenda, ou talvez fosse verdade, o 
pai dele fechou seu primeiro acordo bilionário depois de botar a cabeça de 
outro homem para fora da janela de um carro. Mas Win não era como o pai. 
Então ele ficou ali com a mão na bochecha.

O homem tinha se afastado, mas a escopeta estava apontada direta-
mente para o peito dele.

— Vou perguntar outra vez, e talvez você prefira responder agora. De 
onde você veio?

— Calma, calma — disse Win. — Wind River Range. Eu estava acam-
pando. Peguei o carro para voltar há uma hora, mais ou menos.

Ele queria soar corajoso, mas sabia que não soou. E também não se 
sentia corajoso. Estar na mira de uma escopeta sugou toda coragem que ele 
poderia ter.

— Quanto tempo você passou lá?
— Quinze dias. — Win deu uma olhada rápida pelo salão. Ninguém se 
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mexia para ajudá-lo. Na verdade, ele achou ter visto outras armas. — Só vim 
para cá para comer um hambúrguer e um refrigerante antes de ir para Denver.

— Você passou quinze dias acampando?
— Sozinho. Peguei o carro uma hora atrás. Estou sonhando com um 

hambúrguer grande e uns anéis de cebola.
Win apalpou de leve a bochecha. Fez uma careta. Era o osso? Aquele 

cara tinha quebrado o osso? Denver e a transa já eram. Ele iria direto para o 
hospital. Pontos, no mínimo, e talvez uma pequena cirurgia plástica.

— Olha, desculpa se interrompi alguma coisa aqui, mas se você puder…
— Aranha?
— O quê? — Win ainda estava com a mão no rosto, mas não conseguiu 

conter uma careta ao lembrar-se da aranha que tinha esmagado dentro da 
barraca.

O homem pressionou o cano da escopeta contra o peito dele. Win não 
gostou do jeito que o cara apoiou o dedo no gatilho nem do fato de que ele 
tinha começado a olhar por cima do cano.

— Eu perguntei se você viu alguma aranha.
— Aranha?
— Você é surdo? — quis saber o sujeito. — Quer outra bordoada na 

cara? Você viu alguma aranha quando estava acampando?
— Vi. Uma. Tinha uma aranha na minha bochecha quando acordei hoje 

de manhã. Bem onde você me acertou com a sua…
Mas Win nunca chegou a dizer a palavra escopeta.
A arma disparou antes que ele tivesse chance de terminar a frase.
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National Institutes of Health,  
Bethesda, Maryland

O bode não queria passar pela porta. O coitadinho estava apavorado e não 
parava de balir, escoicear e urinar no chão do laboratório. Os dois soldados 
estavam penando para colocar o animal dentro da câmara de pressurização 
da unidade de biocontenção do Centro Clínico do nih. A professora Melanie 
Guyer entendia. Ela havia passado a carreira toda estudando aranhas, era 
referência na área, mas nunca tinha visto aranhas como aquelas. Na opinião 
dela, não havia nenhum motivo para as pessoas terem medo de aranhas. Ou 
melhor, essa tinha sido sua opinião. Melanie havia mudado de ideia. Já vira 
o que aquelas aranhas faziam com ratos. Jesus. O mundo inteiro tinha visto 
o que elas faziam com pessoas.

Uma semana já havia se passado desde Los Angeles. Fazia mais tempo 
ainda desde a última vez que ela dormiu de verdade. O quê? Dez dias desde 
que ela havia recebido por entrega expressa na American University uma 
bolsa de ovos encontrada no Peru? Ela acreditava que a FedEx nunca enviara 
um pacote tão perigoso.

Dez mil anos. Era essa a idade daquela bolsa de ovos. Ela tinha sido 
encontrada durante uma escavação perto das Linhas de Nazca — desenhos 
enormes traçados no meio do deserto peruano — por um doutorando de 
arqueologia amigo de Julie Yoo, uma das bolsistas de pós-graduação de 
Melanie. A bolsa de ovos estava enterrada perto da figura de uma aranha. 
O restante das Linhas de Nazca, desenhos de aves, animais e formas geo-
métricas, tinha por volta de dois mil anos de idade. Mas não a aranha. A 
aranha era diferente. Mais antiga. Muito mais antiga. Segundo o amigo de 
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Julie, a caixa e outros objetos retirados da escavação perto da aranha ti-
nham dez mil anos.

Talvez as teorias dos malucos sobre Nazca não estivessem tão erradas 
assim. Como uma civilização antiga poderia ter construído imagens tão 
bonitas e precisas? Por um lado, o como era simples: pedras removidas 
para que a terra branca que havia embaixo formasse linhas na superfície 
vermelha. Os platôs ficavam protegidos das intempéries, então as Linhas 
de Nazca podiam sobreviver milhares de anos. Dois mil anos. Ou quem 
sabe dez mil. Antigo o bastante para que o como também fosse impossível 
de responder, porque não eram exatamente desenhos convencionais. Ao 
nível do solo, eram meras linhas e formas. Nenhum significado. Mas, de 
cima, elas pareciam tão vivas que dava para sentir a pulsação das pessoas 
rezando para deuses antigos. Não existiam aviões naquela época, ninguém 
podia voar, então como é que as linhas foram traçadas? Quem vai saber?, 
pensou Melanie. Os arqueólogos concordavam que a resposta mais sim-
ples era bom planejamento. O povo de Nazca havia elaborado os desenhos, 
marcado as linhas e retirado as pedras. A bolsa de ovos fora encontrada 
dentro de uma caixa de madeira enterrada junto com algumas das estacas 
que os nazcas usavam.

Medição cuidadosa e boa engenharia. Raciocínio humano. Matemáti-
ca. Ciência. Era nisso que ela acreditava. Pelo menos, era no que costumava 
acreditar. Agora? Estava começando a considerar a ideia de que as Linhas de 
Nazca poderiam ter sido feitas de algum outro jeito, e também para algum 
outro propósito.

Antigamente, ela achava que os desenhos ancestrais de Nazca eram 
uma forma de oração. A própria Melanie havia rezado para as figuras uma 
vez, anos antes. Na época em que ela e Manny ainda estavam juntos, quando 
os médicos lhe disseram que seria preciso intervenção divina para ela ter 
um bebê. Não que ver as Linhas de Nazca ou proferir uma oração fervorosa 
enquanto o avião voava em círculos por cima delas tivesse ajudado. Ela e 
Manny se separaram, e Melanie ficou com o laboratório e as aranhas. Mas a 
questão era esta: talvez o traçado mais antigo, o da aranha, fosse algo dife-
rente das outras linhas. Não uma oração.

Talvez a aranha fosse um alerta.
Dez mil anos eram bastante tempo na história da humanidade. Um pis-

car de olhos na escala da Terra, mas um período superior a toda a história 
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documentada da humanidade. Era um período em que qualquer significado 
se perdia.

Se eles tivessem conseguido entender o alerta, talvez seu mundo não 
tivesse virado um inferno.

Melanie esfregou os olhos. Estava muito cansada, mas não havia tempo 
para descansar. Ela não queria descansar. Tinha medo de dormir. Sabia o 
que veria se dormisse: Tronco, seu bolsista de pós-graduação e ex-amante, 
com o peito aberto na mesa de cirurgia, cheio de teias e bolsas de ovos. Pa-
trick atrás do cirurgião e das enfermeiras, tirando fotos com a câmera do 
laboratório. Melanie parada do outro lado do vidro. Julie Yoo vindo a toda 
pelo corredor, trazendo a informação tarde demais. E então, muito rápido: 
as aranhas eclodindo de dentro do corpo de Tronco.

Melanie esfregou os olhos com mais força. Ela não queria lembrar a cena. 
O sangue e as tripas já eram ruins, mas pior ainda eram as próprias aranhas. 
Uma onda preta. Uma massa única formada por mil organismos individuais.

Ela nunca tivera medo de aranhas ou de qualquer inseto. Nunca ha-
via sentido nojo de nada na vida. Enquanto crianças e adultos fugiam dos 
bichinhos rastejantes, Melanie chegava mais perto, fascinada. Como é que 
eles funcionavam?

Mas aqueles bichos eram diferentes.
Melanie foi pegar o café e parou. A mão estava tremendo. Ela estava 

tremendo. Cafeína demais. Pouco sono. Nervosismo demais. Quanto tempo 
fazia? Dez dias? Onze? Doze desde que tinha recebido a bolsa de ovos? O 
tempo era elástico.

O bode gritou de novo. Era o único jeito de descrever. Não um balido, 
mas um grito. Ele deu um coice e acertou um dos soldados na coxa, mas o 
homem só soltou um palavrão e abraçou o bode com mais força. Por fim, 
a dupla — Melanie havia desistido alguns dias antes de tentar aprender o 
nome deles — empurrou o bode para dentro da câmara de pressurização e 
fechou a porta mais que depressa. O coitado do bode ficou lá dentro, deso-
lado. Abandonado. Havia parado de balir e agora apenas tremia.

Os soldados pararam um instante para recuperar o fôlego. Eles pareciam 
deslocados naquele laboratório impecável, criando um forte contraste entre 
seus uniformes e os jalecos e calças jeans e camisetas de Melanie e dos outros 
cientistas, que entravam e saíam com tanta frequência que Melanie acabou 
tendo que exigir guardas armados para isolar o piso inteiro.
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Guardas armados. Essa era sua nova realidade. Guardas armados, um 
quarto de hospital adaptado para servir de alojamento para que ela pudesse 
ficar perto do laboratório e aranhas capazes de consumir um bode em me-
nos de um minuto.

O primeiro soldado executou o protocolo da câmara de pressurização, 
seguindo cada item da lista. Quando terminou, o outro soldado verificou 
de novo cada um dos passos. E então os dois se viraram para Melanie. Todo 
mundo estava olhando para Melanie. Parecia que tudo dependia dela.

Duas semanas antes, seu maior problema era dar um jeito de romper 
o relacionamento ridículo que tinha com Tronco. Mas agora, do nada, ela 
estava no comando de um andar inteiro do National Institutes of Health. 
Podia mandar guardas armados tomarem providências para que ela, Julie 
Yoo e os outros três cientistas autorizados naquele andar não fossem inco-
modados. Graças a seu ex-marido, Manny, e a chefe dele, a presidente dos 
Estados Unidos, parecia que todos os seus desejos se tornavam realidade.

Quando Melanie disse que precisava de seu equipamento, de um dia 
para o outro, abracadabra, toda a instalação dela na American University 
foi duplicada no nih. Duplicada. Havia até uma caneca da Grinnell Colle-
ge, quase idêntica à que estava em sua mesa na universidade, mas sem a 
lasquinha na borda. Para falar a verdade, sua instalação não foi duplicada: 
foi melhorada e ampliada. Havia equipamentos de laboratório novos que 
ela não saberia usar nem se quisesse. E, se saísse do laboratório por qual-
quer motivo, era acompanhada por cinco agentes do Serviço Secreto. Não 
que ela tivesse feito mais do que sair uma ou duas vezes para tomar sol e se 
maravilhar diante das centenas de soldados em volta do National Institu-
tes of Health. Segundo Manny e a presidente Stephanie Pilgrim, ela era a 
mulher mais importante do mundo, atualmente. Outros cientistas também 
estavam trabalhando na questão de como lidar com aquelas aranhas, claro, 
mas Manny e Steph confiavam nela. Estavam contando com ela. Melanie 
era, na opinião dos dois, a única esperança da raça humana.

Sem pressão.
O que ela precisava fazer era descobrir o que em nome de Deus aquelas 

aranhas eram, porque com certeza absoluta eram diferentes de tudo que ela 
já havia visto. Quando a bolsa de ovos tinha chegado do Peru, Melanie ficara 
empolgada ao vê-la eclodir. Por algumas horas, parecia que estava prestes 
a realizar uma grande descoberta, e as quase duas dúzias de aranhas no 
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insetário despertaram uma curiosidade intensa. Elas não se comportavam 
como aranhas, pelo menos não as que Melanie conhecia, e estavam com 
fome. Depois ela constatou que aquelas aranhas não estavam apenas den-
tro de seu laboratório, e que com certeza havia mais que duas dúzias. Muito 
mais. Centenas de milhares. Milhões. Ondas na China, na Índia, na Europa, 
na África, na América do Sul. E nos Estados Unidos. Quantas pessoas já 
haviam morrido?

Ela não podia pensar nisso. Agora não. Agora, precisava se concentrar 
nas aranhas, porque fora encarregada de descobrir como impedi-las.

— Certo — disse ela. — Julie, estamos gravando?
Julie Yoo fez sinal de positivo. Ela estava de frente para um conjunto de 

monitores, observando três técnicos que operavam seis câmeras Phantom 
capazes de registrar dez mil quadros por segundo. O que quer que aconte-
cesse com o bode seria gravado com riqueza de detalhes, e Melanie poderia 
reproduzir o vídeo a uma velocidade que fazia uma bala parecer estar em 
câmera lenta.

Uma pequena multidão se reuniu atrás do vidro. Antes de Melanie ex-
pulsar todo o pessoal não essencial do laboratório, havia grandes multidões. 
Agora, eram apenas o dr. Will Dichtel, o dr. Michael Haaf, a dra. Laura Nieder 
e mais ou menos uma dúzia de bolsistas de pós-graduação e assistentes de 
laboratório. Dichtel era um químico que havia se especializado em toxicologia 
entomológica. Ele fizera uma pequena fortuna ao sintetizar uma versão mo-
dificada do veneno da aranha-marrom que agora era usado na fabricação de 
microchips. Haaf era do mit, especialista em aracnídeos como ela, e Nieder 
estava lá porque trabalhava para o Pentágono e estava tentando dar um jeito 
de adaptar o comportamento de enxame dos insetos para o campo de batalha.

Melanie foi até a câmara de pressurização e repassou os itens da mes-
ma lista que os dois soldados tinham conferido. Todo cuidado era pouco. 
Ela sabia o que estava por vir. Olhou para Julie, que fez sinal de positivo de 
novo, e em seguida para os cientistas agrupados no vidro. Sua mão pairou 
por cima do teclado.

O bode a encarava.
O coitado estava tremendo muito.
Melanie apertou a tecla que abria a porta interna da câmara de pres-

surização.
E elas vieram comer.
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Staples Center, Zona de Quarentena  
de Los Angeles, Califórnia

Como era aquela antiga piada? Entre para o exército para poder viajar pelo 
mundo, conhecer gente nova e explodir todos eles? Ele havia entrado para 
o exército porque, bom, o que mais poderia fazer? Era inteligente o bastan-
te para ir para a faculdade, mas não havia levado o ensino médio a sério, 
e, mesmo se tivesse levado, dinheiro era um problema. Talvez Detroit fosse 
interessante para artistas e hipsters que podiam comprar casas a preço de 
banana, mas o pai de Quincy insistira para que ele desse o fora. O pai de 
Quincy tinha idade para se lembrar dos tempos em que Detroit oferecia bons 
empregos a homens sindicalizados, mas não para ter um desses empregos, 
então, uma semana após a formatura do filho no ensino médio, ele o levou 
ao centro de alistamento.

Quincy não se opunha à ideia de entrar para o exército, e não tinha 
nada melhor para fazer, então, enquanto seus amigos estavam começando as 
aulas na faculdade comunitária, ele já havia concluído o treinamento básico. 
E agora, dentro do Staples Center, estava prestes a completar uma década 
nas forças armadas. Olhou para as bolsas de ovos coladas nos assentos e 
corredores e se deu conta de que não sabia se teria chance de comemorar 
os dez anos de uniforme.

A pior parte era saber que houve bate-boca antes de sua unidade rece-
ber a missão. Alguém tinha mexido alguns pauzinhos para garantir que o 
trabalho de queimar o Staples Center e a quantidade infinita de aranhas lá 
dentro ficasse para o exército, em vez da marinha, dos fuzileiros ou da força 
aérea. Sempre havia politicagem antes de toda missão, e, se ele fizesse merda, 
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haveria politicagem depois para atribuir a culpa. Mas ele não estava nem aí, 
porque, se de fato fizesse merda, provavelmente estaria morto mesmo. Não 
estava muito preocupado com o risco de cometer qualquer erro propriamente 
dito. A questão era que alguma coisa poderia dar errado enquanto eles pre-
paravam o estádio. Como, tipo, uma daquelas bolsas de ovos se abrir e uma 
torrente de aranhas devorá-lo ou encher seu corpo de ovos para que, em 
algum momento indeterminado no futuro, ele fosse arrebentado de repente 
para que as aranhas pudessem sair e comer mais gente.

Se não fosse pelas aranhas, o trabalho seria bem simples. A ideia não 
era explodir o edifício, mas sim implodi-lo. Eles provocariam um belo de um 
incêndio e então, quando ficasse tão quente que nada poderia sobreviver, der-
rubariam o Staples Center para conter as chamas. As brasas continuariam 
ardendo durante dias, ou até semanas, debaixo da massa de aço retorcido e 
concreto que antes havia sido um estádio de basquete. Como carvão em uma 
boa churrasqueira. Nenhuma aranha sairia daquele inferno.

Mas, primeiro, ele precisava terminar de instalar os explosivos e dar o 
fora antes de ser devorado.

As bolsas de ovos estavam aglomeradas nas cadeiras do estádio, com 
maior concentração nas galerias superiores, onde era menos iluminado. As 
bolsas eram brancas e de formato irregular, desde esferas do tamanho de 
uma bola de vôlei e ovais que lembravam bolas de futebol americano a mas-
sas disformes que podiam ser qualquer coisa. Pareciam quase feitas de giz. 
Quincy havia encostado em uma sem querer enquanto estava passando o fio 
por uma curva, e a bolsa era fria e surpreendentemente sólida. Tinha deixa-
do uma mancha branca e poeirenta em sua manga, e ele havia conseguido 
se limpar. Era mais fácil evitar as bolsas nos níveis mais baixos, perto dos 
lugares da beira da quadra, onde Quincy sempre via celebridades fingindo 
gostar de basquete. Também havia bolsas de ovos ali, mas estavam em menor 
quantidade e mais dispersas. Na quadra com piso de madeira, as bolsas esta-
vam concentradas em amontoados e pequenos grupos. Ainda dava para ver a 
logo do Los Angeles Lakers no meio da quadra, e, se alguém tivesse lhe dado 
uma bola de basquete — e ele tivesse tendências suicidas —, Quincy poderia 
atravessar a quadra de um lado a outro driblando, com alguma dificuldade.

Ele terminou de armar o explosivo e secou o suor da testa. Olhou para 
cima para conferir de novo se havia armado o último e, com grande alívio, 
saiu do edifício.
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Do lado de fora, debaixo do sol forte da Califórnia, Quincy se sentiu quase 
alegre. Alguém lhe passou uma cerveja, e ele a levou até a barraca montada 
para servir como centro de comando temporário. Havia um monte de câme-
ras instaladas. Ele tinha ouvido falar que o pessoal graúdo de Washington ia 
assistir a tudo ao vivo.

O trabalho de demolição não era aquilo que os desenhos animados mos-
travam. Não havia nenhuma caixa com alavanca nem contagem regressiva 
em alto-falantes. Só um botão. Estimava-se que a temperatura chegaria a 
mais de mil graus. Os vidros e metais derreteriam, o concreto se retorceria 
e cederia. O Staples Center se tornaria um forno de aranhas. Não, pensou 
Quincy, não há nada com que se preocupar.

Quer dizer, não havia com que se preocupar se ignorasse os mais de 
quatrocentos e noventa locais espalhados por Los Angeles com infestações 
de bolsas de ovos confirmadas. Que sorte a dele. Ia poder viajar por toda Los 
Angeles queimando todas elas.

Pelo menos nenhuma das infestações era tão ruim quanto a do Staples 
Center, mas Quincy tinha ouvido boatos de que as bolsas de ovos não eram 
todas iguais. As do Staples Center eram poeirentas e frias, mas nem todas 
seriam assim. Ele tinha ouvido pelo menos um outro soldado dizer que as 
bolsas eram grudentas e quentes, que dava para escutar as aranhas se me-
xendo lá dentro, sabe-se lá quantas, só esperando para sair. Outro soldado 
falou que tinha visto uma bolsa de ovos gigante. Do tamanho de uma pessoa.

Sem contar as pessoas que talvez estivessem infestadas — Quincy havia 
visto todos os vídeos —, as bolsas de ovos em si já eram assustadoras. Mi-
lhares daquelas pequenas bombas-relógio espalhadas pela cidade toda. Cada 
uma daquelas mil bombas continha milhares de aranhas, e todas estavam 
prontas para explodir.

Tique-taque, tique-taque.


