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Era uma vez uma ilha feiosérrima, 
pedregosérrima, sinistrérrima. Tinha 
quilômetros de pedras pontudas e vulcões  
que cuspiam fogo e fumaça, vomitavam  
lava pelando e espirravam flechas 
envenenadas e sapos de duas cabeças.
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De noite, gelava. Todas as coisas vivas paravam de se mexer  
e se tornavam pedras de gelo. Mas os vulcões continuavam 
explodindo, e a menor das brisas era um furacão. Quando  
o Sol nascia, tudo derretia e voltava a se mexer.

As plantas espinhentas, pontudas e contorcidas que  
lá cresciam nunca davam nenhum tipo de flor.

Havia um terremoto a cada hora, furacões escuros, um 
sem‑fim de relâmpagos com suas trovoadas apavorantes, 
ventanias, ciclones e tempestades de poeira.
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e peixes medonhos com dentes pontudos, barbatanas e 
escamas farpadas e luzes fluorescentes que tremelicavam 
nas profundezas borbulhantes.

Essa ilha sinistra e horrorosa ficava no meio de um mar 
de água fumegante, cheio de serpentes, caranguejos de 
pinças afiadas, arraias, enguias elétricas de alta voltagem  


