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Para Stephanie e Daniel,

que estiveram em todas as minivans comigo
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PR Ó L O G O

QUANDO O RUÍDO BRANCO COMEÇOU, ESTÁVAMOS ARRANCANDO 
ervas daninhas na horta.

Eu não conseguia me acostumar com aquele barulho, não importava se 

estivesse lá fora, comendo no refeitório ou trancada na cabana. Quando 

começavam, os guinchos agudos explodiam como uma bomba caseira nos 

meus ouvidos. As outras garotas de Thurmond se recuperavam depressa: 

se livravam da náusea e da desorientação com a mesma facilidade com que 

limpavam a grama do uniforme. Mas eu? Levava horas para me recompor.

E aquela vez não deveria ter sido diferente.

Mas foi.

Não vi o que provocou a punição, mas estávamos trabalhando tão per-

to da cerca elétrica que podia sentir o cheiro de queimado, e meus dentes 

vibrando com a tensão da voltagem. Talvez alguém tivesse criado coragem 

para cruzar os limites da horta. Ou talvez para realizar nosso maior sonho: 

atirar uma pedra na cabeça do soldado das Forças Especiais Psi mais próxi-

mo. E teria valido a pena.

Minha única certeza era de ter ouvido dois sinais de advertência nos 

alto-falantes: um curto e um longo. Senti um arrepio na nuca ao me abaixar 

na terra úmida, cobrindo os ouvidos e contraindo os ombros, à espera do 

impacto.

O som não era o ruído branco nem nada parecido com aquele zumbido 

estranho que de vez em quando começamos a ouvir quando fi camos sozinhos 
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8       ALEXANDRA BRACKEN

em silêncio, muito menos com o chiado baixo de um monitor. Aquilo que saía 

dos alto-falantes, uma frequência criada pelo governo dos Estados Unidos e 

pelo Departamento de Juventude Psi, era uma mistura insuportável de alarme 

de carro com broca de dentista, tão alto que podia fazer os ouvidos sangrarem.

Literalmente.

O som dilacerava cada nervo do meu corpo, atravessando minhas mãos e 

chegando aos ouvidos, um rugido mais alto que o berro de cem adolescentes. 

O som se instalou no centro do meu cérebro, tão profundamente que era 

impossível fazê-lo parar.

Meus olhos se encheram de lágrimas. Bati com o rosto no chão, tentando 

afundar a cabeça na terra, sentindo seu gosto misturado com sangue. Uma 

garota caiu para a frente ali perto, a boca aberta em um grito inaudível. Todo 

o resto saiu de foco.

Meu corpo tremia no ritmo das explosões de estática e eu me encolhia 

como um pergaminho velho. Senti que alguém sacudia meus ombros, cha-

mando meu nome — Ruby —, mas eu estava longe demais para ouvir. Cada 

vez mais longe, afundando até sumir, como se a terra tivesse me engolido de 

uma só vez. Então veio a escuridão.

E o silêncio.
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GRACE SOMERFIELD FOI A PRIMEIRA A MORRER.
Pelo menos a primeira da minha turma, no quarto ano. Àquela altura, 

milhares, talvez até centenas de milhares de crianças já deviam ter partido. 

As pessoas demoraram a juntar as peças — ou, pelo menos, descobriram um 

jeito de esconder a verdade de nós por muito tempo desde que as crianças 

começaram a morrer.

Quando as mortes enfi m vieram à tona, minha escola proibiu pro-

fessores e funcionários de conversarem com os alunos sobre o que, na 

época, era chamado de doença de Everhart, em homenagem a Michael 

Everhart, a primeira vítima. Pouco depois, alguém decidiu dar um nome 

científi co: neurodegeneração idiopática adolescente aguda — ou simples-

mente Niaa. Foi quando deixou de ser apenas a doença de Michael e 

virou a de todos nós.

Os adultos que eu conhecia escondiam o que sabiam sob um véu de sorri-

sos e abraços falsos. Eu ainda estava presa no meu próprio mundinho de sol, 

pôneis e carrinhos de corrida. Quando me lembro desses tempos, não consi-

go acreditar em como era ingênua, em quantas pistas deixei passar. Mesmo 

as coisas grandes; por exemplo, quando meu pai, policial, começou a passar 

mais tempo no trabalho, mal suportando olhar na minha cara quando fi nal-

mente chegava em casa. Além disso, minha mãe me fazia passar por uma 

rigorosa dieta de vitaminas e se recusava a me deixar sozinha, mesmo que 

por alguns minutos.
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10       ALEXANDRA BRACKEN

Além disso, como meus pais eram fi lhos únicos, eu não tinha nenhum 

primo morto para despertar minha atenção. E minha mãe se recusava a per-

mitir que meu pai instalasse um “vórtice sugador de almas e propagandista 

do entretenimento ruim e sem sentido” — mais popularmente conhecido 

como televisão —, então nenhuma notícia assustadora abalava meu mundo. 

Isso, somado aos controles parentais ao nível da CIA instalados no meu 

computador, era sufi ciente para me manter muito mais preocupada com a 

arrumação dos bichinhos de pelúcia na cama do que com o risco de morrer 

antes de completar dez anos.

Eu também estava totalmente despreparada para o que aconteceu no dia 

15 de setembro.

Tinha chovido na noite anterior, então meus pais me mandaram para a 

escola com minhas galochas vermelhas. Na aula, falamos sobre dinossauros 

e praticamos a escrita cursiva até a hora do almoço, quando a sra. Port nos 

dispensou com aquela expressão de alívio habitual.

Eu ainda me lembro muito bem de cada detalhe desse almoço. Não por-

que estava sentada de frente para Grace, mas porque ela foi a primeira, e não 

era para isso ter acontecido. Ela não era velha como o vovô nem tinha câncer 

como Sara, a amiga da mamãe. Grace não tinha alergias, tosse, feridas na 

cabeça… nada. Ela morreu de repente, e só compreendemos tarde demais.

Grace estava em um debate acalorado sobre uma possível mosca presa 

na sua gelatina. A massa vermelha tremia, quase transbordando enquanto 

ela sacudia e apertava o copo de plástico. Claro que todos queriam opinar, 

debater se aquilo era mesmo uma mosca ou só um confeito que Grace tinha 

enfi ado lá dentro de propósito. Até eu quis me meter.

— Não estou mentindo — argumentou ela. — Eu só…

E parou no meio da frase, deixando o copo cair no chão. Estava com a 

boca aberta, os olhos vidrados em algum ponto atrás de mim. A testa fran-

zida em uma expressão confusa, quase como se estivesse ouvindo um ser 

invisível explicando algo muito, muito complicado.

Eu me lembro de ter perguntado:

— Grace? Tudo bem?

Os olhos dela se reviraram, deixando a parte branca exposta, um segundo 

antes de se fecharem. Grace soltou um suspiro tão fraco que nem sequer 

balançou os fi os de seu cabelo castanho grudados nos lábios.
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MENTES SOMBRIAS      11

Ficamos paralisados, mas acho que todos tivemos a mesmíssima suspeita: 

Grace desmaiou. Uma ou duas semanas antes, Josh Preston tinha desmaiado 

no parquinho — segundo a sra. Port, era falta de açúcar no sangue, ou qual-

quer desculpa besta dessas.

Uma inspetora correu até a mesa. Era uma das quatro senhoras com 

viseiras brancas e apitos que se revezavam para supervisionar o almoço e 

o recreio durante a semana. Não sei se a mulher tinha experiência com 

primeiros socorros, provavelmente só tinha uma vaga noção de como fazer 

massagem cardíaca, mas mesmo assim fi cou pressionando o peito inerte de 

Grace no chão.

Olhamos, perplexos, a cena: ela encostava o rosto na camisa rosa-shocking 

de Grace, tentando ouvir os batimentos cardíacos. Não sei o que passou pela 

cabeça dela, mas a mulher começou a gritar. De repente, nos vimos cercados 

de viseiras brancas e rostos curiosos. Só quando Ben Cho cutucou com o pé 

a mão fl ácida de Grace que compreendemos: ela estava morta.

As outras crianças começaram a gritar. Tess, ali perto, chorou tanto que 

perdeu o fôlego. Foi uma correria para fora do refeitório.

Eu só fi quei lá, parada, cercada por bandejas de almoço caídas no chão, 

encarando o copo de gelatina enquanto entrava em pânico, o terror conge-

lando meus braços e pernas até parecer que nunca mais conseguiria me me-

xer. Se o segurança não houvesse me tirado dali, não sei por quanto tempo 

eu teria fi cado sentada.

Grace morreu, eu pensava. Grace morreu? Grace morreu.

E só piorou.

No mês seguinte, depois que passaram as primeiras ondas de mortes, 

os Centros para Controle e Prevenção de Doenças divulgaram uma lista 

de cinco sintomas para ajudar os pais a identifi car se os fi lhos estavam com 

Niaa. Àquela altura, metade da minha turma já tinha morrido.

Minha mãe escondeu tão bem a lista que só encontrei por acaso, quando 

subi no balcão da cozinha procurando o chocolate que ela guardava no fundo 

do armário.

“Como identifi car se seu fi lho está em risco”, dizia o folheto. Reconheci 

o papel laranja: a sra. Port, minha professora, mandara que os poucos alunos 

que sobraram levassem para casa dias antes. O papel tinha sido dobrado 

duas vezes e grampeado em três pontos diferentes, para que os alunos não 
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12       ALEXANDRA BRACKEN

lessem. Do lado de fora do papel, estava escrito PARA OS PAIS DE RUBY, com 

“pais” sublinhado três vezes — três vezes: a coisa era séria. Eu fi caria de 

castigo se abrisse.

Bem, para minha sorte, já estava aberto.

1. Seu(Sua) fi lho(a) tem mudanças bruscas de humor, fi ca muito mal-

-humorado(a), se isola e/ou perde o interesse em atividades de que gostava?

2. Ele(a) começa a apresentar extrema difi culdade em se concentrar ou 

se concentra mais do que o normal em tarefas simples, perdendo a noção do 

tempo e/ou negligenciando suas próprias necessidades ou obrigações?

3. Ele(a) sofre de alucinações, vômitos, enxaqueca crônica, perda de me-

mória e/ou desmaios? 

4. Ele(a) está propenso(a) a surtos de raiva, atitudes imprudentes fora 

do comum ou aparece com ferimentos (queimaduras, hematomas e cortes) 

inexplicáveis?

5. Ele(a) desenvolve habilidades ou comportamentos misteriosos, peri-

gosos ou que causam danos físicos a você ou a outras pessoas?

SE SEU(SUA) FILHO(A) APRESENTAR QUAISQUER DOS 

SINTOMAS ACIMA, REGISTRE-O(A) EM NIAA.GOV E AGUAR-

DE INFORMAÇÕES SOBRE O HOSPITAL AO QUAL DEVERÁ 

LEVÁ-LO(A).

Quando terminei de ler, dobrei o folheto com todo o cuidado e o guardei 

de volta. Em seguida, vomitei na pia.

Naquela mesma semana, vovó ligou e me explicou tudo que estava acon-

tecendo do jeito dela, bem direta. Muitas crianças estavam morrendo, todas 

mais ou menos da minha idade, mas eu não precisava fi car com medo porque 

os médicos estavam cuidando da situação e essas coisas não aconteciam na 

nossa família. Bastava que eu fosse boazinha e contasse aos meus pais caso 

sentisse algo estranho, certo?

Tudo foi de mal a pior muito rápido. Uma semana depois de enterrarem 

três das quatro crianças do meu bairro, o presidente fez um pronunciamento 

em rede nacional. Meus pais assistiram à transmissão ao vivo pelo computa-

dor do escritório, e eu escutei atrás da porta.
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MENTES SOMBRIAS      13

— Compatriotas — começou o presidente Gray —, hoje enfrentamos 

uma crise devastadora, uma ameaça à vida dos nossos fi lhos e ao futuro 

da nossa grande nação. Neste momento de extrema difi culdade, quero lhes 

assegurar que, aqui em Washington, estamos concentrados em desenvolver 

programas de apoio às famílias afetadas por essa horrível doença e, princi-

palmente, às crianças abençoadas que sobreviveram.

Queria ter visto a cara do presidente durante esse pronunciamento. Acho 

que ele sabia — não tinha como não saber — que essa ameaça, essa mancha 

no nosso glorioso futuro, nada tinha a ver com as crianças mortas. Aquelas 

crianças estavam enterradas ou tinham virado cinzas, e tudo o que podiam 

fazer era assombrar a memória dos que as amavam. Elas haviam partido. 

Para sempre.

E a lista secreta de sintomas, no papel laranja que os professores dobra-

ram e grampearam antes de enviar para os pais, que foi exibida centenas de 

vezes no noticiário, recitada enquanto o rosto das vítimas passava na tela? 

Aquilo era medo. Não pelas crianças que corriam risco de vida, ou pelo vazio 

que as muitas vítimas já deixavam.

Era medo de nós… Os que sobreviveram.
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