Prólogo
NÃO ESTEJAS
À ESPERA DE UM
FINAL FELIZ

Seis figuras estavam sob a sombra de uma torre

grandiosa. Dentro da torre, muito acima deles,
estava o seu inimigo. Ele chamava-se a si
mesmo o Rei Evocador e tinha o poder de
destruir o jogo de que tanto gostavam.
A primeira figura estava mesmo determinada
a impedi-lo.
— É agora — disse ela. — ESTA É A BATALHA FINAL.

A segunda figura assentiu, concordando com a
amiga.
— Estamos preparados — afirmou ela.
A terceira figura levantou a cabeça para a torre e
sentiu a cabeça a andar à roda.
— Fala por ti.
A quarta figura pôs a mão no ombro da terceira.
— ESTAMOS AQUI CONTIGO, ATÉ AO FIM
— referiu ela.
A quinta figura apontou a sua espada para o novo
companheiro.
— E tu, estás preparado? — perguntou.
A sexta figura estremeceu. Não era fácil ser
o novato da equipa.
Mas o plano inteiro dependia dele,

por isso fez uma cara corajosa.
— Claro que estou — respondeu ele. — VAMOS
RECUPERAR O MINECRAFT E CONSTRUIR UM
MUNDO MELHOR.
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Capítulo 1
O PRINCÍPIO DO FIM
(E EU NÃO VOU CHORAR!)

A Ash Kapoor saiu do meio da escuridão para a

luz do dia.

Por um instante, estava à espera de
que o sol lhe ofuscasse os olhos e aquecesse a pele. Mas o sol era artificial e a sua luz

não a fez sentir-se mais quente. As árvores também
eram artificiais, assim como a relva e o rio que corria
ali perto. Era tudo virtual. Digital. Uma versão
da realidade, mas em videojogo.

Aqui, até o corpo da Ash era um avatar. Parecia-se
com ela, mas era feito aos cubos, como se tivesse sido
construído com blocos. A Ash olhou para as
suas mãos quadradas e percebeu que
não eram feitas de pele, osso e células
vivas, mas de milhões de minúsculas partículas de
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luz e cor chamadas píxeis. O seu corpo verdadeiro, de carne e osso, estava sentado
na sala de informática, na escola. E o

mesmo acontecia com os corpos reais dos seus amigos, o Morgan, a Jodi, a Harper e o Po.
Depois, olhou para os avatares dos amigos.
Tinham acabado de travar uma batalha dura para conseguirem avançar
na masmorra. A Ash pressentia que esta-

vam todos cansados e um pouco rabugentos, mas
não conseguia perceber isso só de olhar para eles.
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Os avatares não se sujavam nas batalhas nem ficavam danificados. Os seus

olhos não ficavam raiados de sangue e o cabelo não se
despenteava. O seu aspeto era precisamente sempre
o mesmo, a não ser que escolhessem usar uma «pele»
nova para mudar a aparência.
Durante a aventura na masmorra, todos tinham
usado peles novas, para se disfarçarem de heróis de
fantasia. Mas agora já estavam de volta
aos avatares normais. Já não pareciam
heróis míticos. Pareciam apenas um bando de

miúdos.
Bem, todos menos o Po Chen. Enquanto pateta
não oficial da equipa, ele decidira que ia continuar
a usar a pele que vestira na masmorra. Assim,
parecia um velho e sábio feiticeiro.

— Aquela aventura foi épica — disse o Po, com
uma voz que não parecia pertencer a um feiticeiro.
— Foi um desastre, isso sim — corrigiu logo
o Morgan Macedo. — Nós fracassámos. O REI
EVOCADOR TEM A PEDRA DA FUNDAÇÃO!

A irmã mais nova do Morgan, a Jodi, encolheu
os ombros.
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— Nós nem sequer sabemos o que a Pedra da
Fundação faz. Talvez tudo fique bem?
A Harper Houston abanou a cabeça.
— Mas vocês não se lembram de como o Rei
Evocador se gabou? E daquele riso maléfico dele? —
Estremeceu. — Ninguém com uma gargalhada
daquelas gosta de fazer o bem.
A Ash pensava que a Harper tinha razão. Uma
parte de si queria encontrar imediatamente o Rei
Evocador. Não sabiam o que ele andava a tramar,
mas podiam impedi-lo. Talvez.

Só que o grupo tinha passado por muito. Precisavam de descansar e de recuperar.
Precisavam de reconstruir o stock de
materiais e de reparar as suas armas.

E quando voltassem ao mundo real, todos tinham
trabalhos de casa à sua espera!
Ela estava prestes a sugerir que desligassem o
jogo… quando viu algo estranho pelo canto do olho.
Ao longe, a paisagem estava a tremeluzir. Os blocos mais afastados pareciam apagar-se
do mundo e voltar a aparecer tão depressa como
tinham desaparecido. Inicialmente eram só os blocos
no horizonte longínquo, mas à medida que a Ash
observava, o estranho efeito começou a avançar na
direção do grupo como se fosse uma onda.
— Mais alguém vê aquilo? — perguntou ela.
— Eu nunca vi nada parecido — disse o Morgan.
— Mas está a vir na nossa direção.
— PREPAREM-SE! — exclamou a Ash,
à medida que os blocos que os rodeavam piscavam.
Viu o braço do seu avatar a ficar pixelizado, e os
amigos cintilaram e desapareceram brevemente.

A falha só durou um instante. A onda avançou,
afastando-se deles e tudo ficou com o mesmo
aspeto que tinha antes.

— O que diabo foi isto? — perguntou a Ash.
— Uma falha qualquer?
A Harper franziu o sobrolho.
— DA ÚLTIMA VEZ QUE DISSEMOS QUE
ERA «SÓ UMA FALHA», O REI EVOCADOR
ENTROU NO SISTEMA DA NOSSA ESCOLA.

— Não achas que isto é obra dele, pois não? —
questionou o Morgan. — Será que ele já fez alguma
coisa com a Pedra da Fundação?
— PRECISAMOS DE MAIS INFORMAÇÃO SOBRE ESSA PEDRA — declarou
a Ash. — De contrário, estamos só a tentar adivinhar e extrapolar.
— Hum — entoou o Po. — Isto é
estranho…
A Jodi virou-se para ele com um ar preocupado.
— O que se passa, Po?
— Eu ia mudar a minha pele num instante —
disse ele. — Mas não está a funcionar.
A Harper levou uma mão ao queixo.
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— Muito curioso. AS ANOMALIAS ESTÃO A
MULTIPLICAR-SE…

— Talvez fosse melhor montarmos as nossas
camas e sairmos do jogo — sugeriu a Ash. — De
qualquer maneira, já deve estar a ficar tarde. Amanhã voltamos a reunir.
O Morgan não parecia muito convencido. Olhou para o horizonte, na direção de

onde viera a estranha onda.
— Não te preocupes — disse a Ash. — VAMOS
ENCONTRÁ-LO. VAMOS DETÊ-LO. — Pousou a
mão quadrada no ombro do amigo. — AMANHÃ.

No relvado da
escola, a Ash acenou
para se despedir
dos amigos e

depois percorreu de
bicicleta a curta
distância
até casa.

