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É JUSTO DIZER-VOS JÁ:  
O REI EVOCADOR ACABA 

POR GANHAR… 

Cinco heróis improváveis estavam lado a lado, 

no meio da escuridão. Tinham viajado desde muito 

longe e ultrapassado muitas ameaças. Agora, 
eles encontravam-se nas profundezas 
do submundo, mais fundo do que alguma vez  

tinham estado na vida. E ainda iam precisar de descer  

muito mais fundo.

O destino do mundo dependia do seu 
sucesso nesta missão.

A alquimista ofereceu uma poção.

— Alguém precisa de um curativo? — pergun-

tou ela. 

O cavaleiro levantou o seu escudo.
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— Eu não preciso. Com o meu escudo e com esta 

armadura de diamante, nada me consegue magoar.

A vilã brandiu a espada.

— Eu até gostava de tomar mais uma 

poção de invisibilidade — disse ela. — Faz 

com que o meu ataque furtivo seja imbatível.

O feiticeiro coçou a barba. 

— Fico contente por estares do nosso lado,  

ó malandra! — reconheceu ele com uma risada.

A ranger esticou a sua flecha.

— Se estamos todos prontos, devemos avançar 

— afirmou ela.

Eles eram heróis. Eram uma equipa. E acre-

ditavam que conseguiam fazer frente a qualquer 

coisa que esta masmorra lhes apresentasse.

Se ao menos soubessem o que os esperava.

Se ao menos soubessem que tinham acabado 

de cair nas mãos do inimigo.

Se ao menos soubessem que desta vez… 

iam perder. 
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Capítulo 1

«ENTREM NA MINHA SALA!» 
OU A MANEIRA EDUCADA DE 

DIZER: «VENHAM CÁ, QUE 
VOU DAR CABO DE VOCÊS!»

As noites não eram tão assustadoras como cos-

tumavam ser. O Po Chen olhou para a lua cheia. 

Não era como a lua na sua terra. Esta lua era 
quadrada e pixelizada. Feita de blocos. 

Há pouco tempo, o Po e os amigos tinham des-

coberto que os óculos de realidade virtual, ou RV, 

da professora de Ciências eram especiais… muito 

especiais. Levavam-nos para ali, para um 
mundo que parecia e se comportava 
quase exatamente como o Minecraft. 

Tanto quanto o Po percebia, eles estavam dentro 
do jogo. Era entusiasmante, misterioso… e um 
pouco assustador.



Porque o Po e os amigos não estavam sozinhos. 

Este mundo estava cheio de criaturas, ou mobs,
como se chamavam no Minecraft. Nem todos os 

mobs eram amistosos. E muitos dos mais perigosos 

surgiam à noite.

Assim que o sol se punha, o Po e os 
amigos costumavam esconder-se. Mas 

isso era antes de terem descoberto os materiais para 

construírem armas e armaduras poderosas. E, mais 

importante do que isso, antes de aprende-
rem a trabalhar em equipa. 

Agora, esta noite, o Po e os amigos já não se 

escondiam. Iam à caça.
— ESPERO QUE ENCONTREMOS UMA 

ARANHA EM BREVE — murmurou ele. — 

E isto é algo que nunca imaginei dizer em voz alta.



— Havemos de encontrar uma — afi rmou a 

Ash Kapoor. O Po ainda pensava nela como a rapa-

riga nova na escola, mas a Ash estivera com eles 

durante quase todas as suas aventuras no Minecraft. 

— AS ARANHAS SÃO MUITO COMUNS NESTE 

TIPO DE FLORESTAS. 

— E se não tivermos sorte aqui, podemos 

começar a procurar nas grutas — disse o Morgan 

Macedo. Ele era um dos amigos mais antigos do 

Po. — NA VERDADE, ATÉ É CAPAZ DE SER 

MAIS FÁCIL encontrá-

-las NAS GRUTAS. OS 

SEUS OLHOS REDONDOS 

E PEQUENOS SÃO VERME-

LHOS E BRILHAM NO ESCURO. 

O Morgan e a Ash eram como enciclopédias 

ambulantes do Minecraft, o que era bastante útil… 

exceto naquelas ocasiões em que este lugar não 

seguia as regras. 

— Isto é mesmo típico — reclamou a Jodi 

Macedo. A Jodi era a irmã mais nova do Morgan e 

adorava quase todos os animais... menos aqueles arre-

piantes que rastejavam. — NA ÚNICA OCASIÃO 
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EM QUE QUEREMOS MESMO ENCONTRAR UMA 

ARANHA, NÃO HÁ POR AQUI NENHUMA!

— Podíamos separar-nos — sugeriu a Harper 

Houston. — Assim podemos cobrir uma área maior.

A Harper era uma das pessoas mais 
inteligentes que o Po conhecia, mas este 

seu plano não lhe parecia especialmente bom.  

— De maneira nenhuma — disse ele. — NÃO 

VAMOS FRAGMENTAR O GRUPO!

— Não vamos o quê? — perguntou a Jodi.

— Não vamos fragmentar o grupo — repetiu o  

Po. — Por outras palavras: temos de continuar jun-

tos. É a primeira regra para sobrevivermos num jogo 

de cooperação!

A Harper revirou os olhos quadrados. 

— Desculpa lá. Vamos mesmo aceitar conselhos 

sobre estratégia vindos de alguém vestido de inseto?

O Po olhou para a pele do seu avatar 
digital. Tinha quase a certeza de que o corpo de 

verdade estava na sala de computadores da escola. 

Quando estavam no mundo deste jogo, o Morgan 

parecia o Morgan e a Ash parecia a Ash. Os seus 
avatares eram simplesmente versões 
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quadrangulares deles mesmos. Mas não 

precisava de ser assim. 

O Po gostava de ir mudando de 
aspeto. Pensava cuidadosamente na sua aparência 

e escolhia quase sempre uma pele diferente de cada 

vez que punha os óculos de RV. Agora parecia uma 

mosca humanoide. O corpo era preto e brilhante. 

Tinha umas asas pequeninas nas costas, mas eram 

só para compor o fato. 

— ACHEI QUE ALGUÉM PRECISAVA DE 

SERVIR DE ISCO PARA ESTA CAÇA À ARA-

NHA — disse ele, empertigando heroi-

camente o peito. — Mas se queres 

que vá embo…

— Serves perfeitamente, 

Po-Mosca — declarou a Jodi, 

enquanto dava uma palma-

dinha carinhosa nas asas do 

amigo.

A Ash caminhava à frente 

do grupo, e o Po reparou 
imediatamente quando 
ela parou de andar.  
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Ela acenou com o punho quadrado para chamar a 

atenção do grupo. 

— Ali — murmurou a Ash, apontando para o 

meio das árvores. O Po viu um par de olhos 
redondos nas sombras das suas copas. Brilhavam 

no escuro com um intenso tom de vermelho. 

— Vamos aproximar-nos um pouco mais — 

pediu a Ash. — Não façam barulho! Depois, quando 

estivermos mais próximos, podemos apanhá-la de 

surpresa.

Foram avançando devagar. O Po nem se deu ao 

trabalho de pegar logo na espada. Uma aranha ape-

nas não era assim uma ameaça tão grande. 

Deu um passo em frente, devagar, 
devagar…

Demasiado devagar.

— Ei, o que aconteceu? — perguntou. Sentia-se  

preso ao chão. Caminhar exigia-lhe muito mais 

esforço do que era suposto.

— TEIAS DE ARANHA — respondeu a Ash.

Ela tinha razão. O Po não as vira no meio da 

floresta escura. E agora tinham todos entrado numa 

espessa rede de teias. 



— Teias de aranha na floresta? — comentou o 

Morgan. — E tantas? Há aqui qualquer coisa que 

não bate certo.

— É O REI EVOCADOR — lembrou a Jodi. — 

Ele já nos dificultou o jogo antes. E está a fazê-lo 

outra vez. 

Ao ouvir o nome do seu inimigo, o Po sentiu um 

arrepio. Desde que vinham a este lugar que encon-

travam pistas sobre um ser que se autodenominava 

o Rei Evocador.

Há muito tempo que tinham 
percebido que ele conseguia 
contornar as regras do jogo 
Minecraft. 

E, como se isto não fosse 

assustador o suficiente, recen-

temente tinham descoberto algo 

novo: o Rei Evocador nem sequer 

era uma pessoa, mas uma entidade 

de inteligência artificial, ou IA, que 

andava à solta no jogo.

O Po estremeceu ao pensar no 

que uma IA conseguia 
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fazer num mundo construído a partir de código de 

programação.

Infelizmente, o tremor involuntário 
do Po fez vibrar a rede de teias de ara-
nha… até chegar à própria aranha.

Os olhos vermelhos que estavam nas sombras à 

frente viraram-se e fitaram-no.

Um segundo par de olhos vermelhos mais à 

esquerda fez o mesmo.

E um terceiro par de olhos à direita. 

Havia vários pares de olhos vermelhos à volta 

deles, até por cima, a fitá-los a partir dos ramos 

das árvores. Brilhavam como se fossem cintilantes  

estrelas vermelhas.

Subitamente, o Po arrependeu-se da pele que 

escolhera naquele dia. A ideia de ser uma 
mosca encurralada numa teia de ara-
nha não lhe agradava nada. 

Percebeu que, afinal, as noites ali podiam ser um 

pouco assustadoras. 

Porque os caçadores eram agora as 
presas.




