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Minha cara leitora, 

meu caro leitor, 

 
O que está em suas mãos, sob seu olhar, ou ao som de seus ou- 

vidos, não é apenas um livro, é um pouco de energia. Energia 

emanada por sonhos e vivências, lutas e experiências, histórias 

reais e fantásticas, minhas e de outros. O resultado de um desejo 

que gostaria de deixar como presente para o mundo. E, por isso, 

ele é seu. Sinta-se parte desta conquista! 

Além de apresentar uma releitura de algumas lendas folclóri- 

cas do interior do Brasil, As lendas de Gandhor são inspiradas na 

teoria espírita kardecista sobre a Lei do Progresso, sem configu- 

rar, contudo, uma obra de cunho religioso. 

Pandemias; catástrofes naturais; acentuação de divergên- 

cias políticas, ideológicas e de crenças… Será que tudo que está 

acontecendo atualmente no mundo é uma mera coincidência? 

Segundo aquela teoria, não. Isso porque o planeta Terra está 

em fase de transição, saindo de um período e entrando em 

outro, exatamente como acontece em As lendas de Gandhor: a 

revelação. 

Em meio a essa transição planetária carregada de transforma- 

ções comportamentais e mudanças no meio ambiente, Juan, um 

policial militar, descobre que coisas estranhas estão acontecen- 

do com seus amigos e com o mundo ao seu redor. Enfrentando 

problemas pessoais de relacionamento e de preconceito, Juan 

ainda terá um encontro fantástico, que o despertará para a mis- 

são de auxiliar no processo de evolução do planeta, antes que 

forças ocultas das trevas interfiram no controle disso. 

Ufologia, racismo, espiritismo, homofobia, acessibilidade… 

Esses e outros temas permeiam esta trama de ficção científica, 

envolvida em uma história de suspense, aventura e superação, 

feita, especialmente, para unir esse mundo contemporâneo tão 
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dividido e despertar a consciência de que todos podem cola- 

borar para o progresso da humanidade e do planeta, apesar das 

diferenças. 

Antes de começar, um alerta: abra sua mente (e também seu 

coração)! 
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Prólogo – A sétima terça-feira 

 
Todas as terças-feiras, próximo à meia-noite, o vilarejo era to- 

mado por um medo disseminado. Medo este provocado por uma 

visita que vinha acontecendo há sete terçasfeiras. Vargem do 

Mato Verde era o nome daquele pequeno povoado. Uma dúzia 

de casinhas simples compunha o cenário bucólico. Um daqueles 

distritos do interior que apenas algumas pessoas já ouviram falar 

e poucas ainda estiveram no lugar. 

Era um dia como qualquer outro durante o entardecer: a fu- 

maça nas chaminés anunciava o jantar; o cheiro de lenha quei- 

mada invadia o interior das casas; as crianças, todas sujas depois 

de brincar, preparavam-se para o banho, muitas vezes indeseja- 

do; e, assim, todos se ajeitavam para finalizar seu dia. Em um dia 

como esse, o terror aconteceu! 

No primeiro dia de ataque, quando as pessoas daquele vila- 

rejo já estavam com os sonhos aflorados em seus travesseiros 

preenchidos de palha, berros de cabras interromperam o silên- 

cio da noite. Outros sons de animais surgiram. Cachorros, por- 

cos, bois. Ruídos como galopes aconteciam em frente às casas. 

Eram rápidos e aterrorizantes. Gemidos estranhos e agudos os 

acompanhavam. 

Assustados, os moradores levantaram de suas camas, mas 

temiam abrir as janelas para ver o que acontecia na rua de 

terra batida. Após um berro  ensurdecedor  de  uma  cabra,  

um silêncio mais terrível ainda dominou o ambiente. Pelas 

frestas das janelas, algumas pessoas se arriscaram a olhar. 

Nenhuma alma viva estava presente. Então, o que poderia ter 

acontecido? 

No alvorecer seguinte, os moradores encontraram carcaças 

de cabra próximo à rua. Que animal poderia ter feito aquilo? Um 

lobo? Uma onça? Ninguém sabia. 
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Depois do quarto ataque consecutivo, todo morador de 

Vargem do Mato Verde compreendeu que o visitante misterio- 

so e indesejável tinha seu dia da semana preferido para atacar. 

E, após cada noite de agressões, mais carcaças de animais eram 

encontradas pela manhã. Galinhas, cachorros, bezerros, cabras, 

tudo assustadoramente devorado. Mas as cabras eram, sem dú- 

vida, seu prato preferido, já que a quantidade de restos mortais 

desses animais era maior e mais frequente. 

Seu Bartolomeu, o beato do lugar, queria descobrir o que es- 

tava atacando as criações. Na quinta semana, ele resolveu deixar 

entreaberta a janela de seu quarto no segundo andar. Sua casa 

era a única de dois andares em Vargem do Mato Verde. 

Próximo à meianoite, os barulhos estranhos reiniciaram. O 

beato, que não se desgrudava de seu gato malhado, foi observar 

o que estava por trás dos ataques. A visualização foi rápida. 

O ser estava de costas a cerca de dez passos da casa. Andava 

sobre duas pernas finas e compridas. Os pés eram largos. Seus 

braços também eram finos e grandes o suficiente para tocar o 

chão com aqueles dedos absurdamente compridos. Não trajava 

roupas e tinha o corpo escamoso. Possuía uma enorme corcun- 

da. Suas orelhas pontudas tinham as mesmas dimensões que a 

cabeça redonda e achatada. Foi o suficiente para perceber que o 

autor dos ataques não era um animal. Nem uma pessoa. Era uma 

figura horripilante! 

Ao notar que a criatura estava virando a cabeça em sua di- 

reção, Seu Bartolomeu deixou o gato cair para fora da janela. 

Recolheu-se para o interior do quarto. Aterrorizado pelo que 

acabara de ver, o beato não teve coragem de saber o que houve 

com o seu gatinho. Apenas o ouviu miar bem alto. Na manhã  

do outro dia, pelos pretos e brancos, sujos de sangue, estavam à 

porta da casa de Seu Bartolomeu. O relato do beato amedrontou 

ainda mais a comunidade de Vargem do Mato Verde. 

Na sétima terça-feira, no final da tarde, acomodadas no inte- 

rior de suas casas com telhados de barros, as famílias da vilota 

estavam reunidas em volta do fogão a lenha ou em volta da mesa 
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retangular comprida com dois bancos igualmente longos – típica 

de todos aqueles casebres. Todas tomavam suas sopas de batatas 

antes de irem dormir. 

 

– Mamãe, eu esqueci minha bola na rua. 

– Quieto, menino! Amanhã ocê pega sua bola. 

– Mas mãe… 

– Cala essa boca, Joaquim. Ou vai ficar de castigo! Vamu pra sala 

rezar todos juntos – disse Dona Amélia, mãe de Joaquim, cha- 

mando por seus seis filhos para irem até o outro cômodo da casa 

– Joaquim, ocê vai terminar de tomar sua sopa primeiro. – A 

senhora de meia idade chamou a atenção de Joaquim, o fi- 

lho mais novo, quando ele estava acompanhando os outros 

irmãos até a sala. 

O garoto de sete anos voltou para o banco comprido onde 

estava sentado e, contra a sua vontade, começou a tomar o resto 

da sopa que havia deixado no prato. 

Após certo tempo murmurando algumas rezas com seus fi- 

lhos, Dona Amélia se lembrou de algo. 

– João, vá chamar o Joaquim pra rezar com a gente. Já deu tem- 

po dele terminar a sopa. 

– Sim, mamãe – o filho de treze anos, o mais velho, obedeceu. 

Posteriormente, ele retornou para a sala com uma expressão 

de assombro. – Mãe! O Joaquim não tá na cozinha. Acho que 

ele saiu, porque a porta dos fundos tá aberta. 

Dona Amélia ficou espantada com o que João havia dito. A 

matriarca levantouse da poltrona e correu até a cozinha para 

verificar com seus próprios olhos. Com o auxílio dos demais fi- 

lhos, todos os cômodos da casa foram revistados, mas ninguém 

encontrou o pequeno Joaquim. A única explicação era a infeliz 

possibilidade de o garoto ter saído de casa naquela noite maldita. 

Não longe da casa de Dona Amélia, pés descalços caminha- 

vam a curtos passos até uma árvore grande e robusta de manga 
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que havia no final da rua, próximo à curva da estrada que dá 

acesso a outras vilas. Era noite de lua cheia. O céu estava sem 

nuvens. Os pezinhos que se aproximavam da mangueira come- 

çaram a diminuir o ritmo. 

Debaixo da sombra da árvore feita pelo luar, Joaquim, o dono 

dos pezinhos, notou que havia alguém ali. Mesmo a noite estan- 

do clara, não era possível identificar, com precisão, quem estava 

debaixo daquelas folhagens. Alguém estava de cócoras e de cos- 

tas, aparentemente muito ocupado mexendo em algo no chão. 

A bola de couro toda remendada estava ao lado do sujeito    

à sombra da mangueira. Joaquim começou a diminuir cada vez 

mais seus passos conforme conseguia observar melhor aquela 

figura estranha à sua frente. 

O menino parou. Visualizou sua bola. Depois olhou para o 

sujeito que estava sem roupas e parecendo comer algo. De re- 

pente, ele interrompeu o que estava fazendo, como se estives- 

se sentindo a presença do menino, provavelmente denunciada 

pela respiração do garoto. 

Por sua vez, Joaquim percebeu que o sujeito, ainda de costas, 

levantou a cabeça. Suas orelhas eram enormes. Aquele corpo era 

diferente de qualquer outra pessoa que o menino conhecia. Um 

calafrio percorreu a nuca de Joaquim. A criatura estava viran- 

do o pescoço vagarosamente para observar quem estava atrás. 

Quando virou por completo, a figura ficou em pé e esticou o 

pescoço curto, mas o suficiente para sair da sombra da árvore. 

A revelação do rosto daquele ser à luz do luar fez o menino 

arregalar os olhos de forma tão exagerada que eles ficaram es- 

bugalhados. Só então Joaquim percebeu uma cabra estripada ao 

chão. O monstro encarou-o com dois olhos grandes, brilhantes e 

vermelhos. Era uma aparência de morcego; a boca, suja de sangue, 

abriu-se para revelar um amontoado de dentes formando um cír- 

culo. Do centro daquele orifício, saiu um ruído agudo e estranho. 

Com esse barulho, o grito do menino invadiu toda a noite. 

A fera ficou sobre duas patas, uma delas perfurou a bola. 

Após sair inteiramente de baixo das folhas da árvore, o corpo 
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da criatura mostrava ter uma coloração mista de branco, cinza   

e rosa. Joaquim não quis observar mais detalhes do monstro. 

Achou melhor correr de volta para sua casa. Correu o máximo 

que pôde. 

O garoto observava que a luz da lua projetava sua sombra no 

chão. Repentinamente, sua sombra foi tomada por uma ainda 

maior, com a silhueta de orelhas grandes e pontudas. O menino 

sentiu dedos compridos envolverem sua cintura. Logo, os seus 

pés não tocavam mais o chão. A criatura carregou o garoto com 

apenas uma mão. Joaquim tornou a gritar. Ele notou que o mons- 

tro havia dado meiavolta e retornava em direção à mangueira. 

Um tiro fez a criatura parar. Ela virou-se para observar de 

onde viera o barulho. 

– Tire suas garras imundas do meu filho, seu demônio! 

 
Dona Amélia, segurando uma espingarda, encarava o mons- 

tro. Atrás dela, um pouco mais distante, estavam seus outros  

cinco filhos. Novamente, um som agudo ressurgiu. E mais um 

tiro foi dado pela espingarda da matriarca. Dessa vez, a bala reti- 

rou parte de uma das orelhas do monstro, e Joaquim, livre, caiu 

ao chão. 

– Corram, crianças! Fuja, Joaquim! – disse Dona Amélia, quan- 

do percebeu que a criatura andava em sua direção. 

Antes mesmo de esboçar qualquer reação, um forte tapa do 

monstro jogou Dona Amélia na terra batida. Com o impacto, a es- 

pingarda foi lançada longe. Tentando fugir, a corajosa matriarca 

rastejava-se de costas para o chão sem deixar de encarar o mons- 

tro. Os olhos vermelhos e brilhantes foram ficando cada vez mais 

próximos até Dona Amélia conseguir ver-se refletida neles. 

Os rugidos mal recomeçaram quando uma pedra atingiu a ca- 

beça oval e achatada. 

– Deixe a minha mãe em paz, bicho feio! – disse Joaquim, autor 

da pedra atirada. 
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O monstro deixou de atacar Dona Amélia para correr atrás 

do garoto. Perdido, sem rumo certo, Joaquim viu a porta da casa 

de Seu Bartolomeu e logo mexeu e remexeu a maçaneta para 

adentrar o lugar. Em vão, pois não conseguiu abrir. A porta es- 

tava trancada. 

Ao ver na porta a sombra de dedos compridos, sem virar 

para observar o que era, o garoto se abaixou, e, por sorte, as 

garras do monstro destruíram a porta do Seu Bartolomeu e não 

a cabeça de Joaquim. 

O menino correu para outra direção, mas tropeçou em um 

buraco e caiu. 

Novamente, o monstro encarava Joaquim. Novamente, aque- 

la boca com dentes estranhos se abria. 

– Aqui em cima, criatura do inferno! 

 
Provavelmente não deu tempo de o monstro observar o 

autor daquela frase, pois seus olhos grandes e vermelhos fo- 

ram queimados pela água fervendo atirada do segundo an- 

dar. Com as garras sobre o rosto, a criatura começou a correr 

desordenadamente. 

Os filhos de Dona Amélia jogaram uma rede de pescar so- 

bre o monstro. Dona Amélia pegou sua espingarda do chão e, 

acompanhando o movimento da criatura com o cano da arma, 

aguardou o momento certo para acionar o gatilho e atirar. Com 

o impacto do tiro, o monstro caiu em um poço d’água que estava 

secando. 

Devido à altura do poço, à lama em seu interior, à rede de 

pescar, ao tiro e à cegueira provocada pela água quente jogada 

por Seu Bartolomeu, o monstro não conseguiu sair do poço. 

Dias depois, a notícia de uma criatura estranha capturada por 

moradores de uma pequena vila se espalhou rapidamente pela 

região. Agentes das Forças Militares apareceram com seus ve- 

ículos em Vargem do Mato Verde para averiguar o que estava 

atormentando os moradores. Os militares conseguiram retirar a 

criatura do poço e colocaram-na em um compartimento fechado 
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dentro de um caminhão. Eles pediram para que a população do 

vilarejo não espalhasse os fatos ocorridos naquele lugar. 

 

– Moço, aonde o senhô vai levar esse bicho? 

– Não posso falar, garoto. É assunto confidencial – respondeu 

um militar que estava prestes a entrar na viatura e deixar o 

local com os demais. 

– Joaquim, deixa o moço – advertiu Dona Amélia. – Desculpe 

os modos do meu menino, Seu Policial – falou abraçando 

Joaquim. – O senhô sabe dizê que animal é esse? 

– Também não posso falar, senhora – entrou na viatura ajeitan- 

do os óculos escuros no rosto. 

– A gente aqui de Vargem do Mato Verde até colocou um nome 

nele – o menino não conseguiu ficar quieto. 

– Sério? E qual é? 

– A gente chama ele de Chupa-cabra! 
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C A P Í T U L O 1 

Paisagem atmosférica 

 
– E aí? Gostaram da história? Juan, você prestou atenção? 

– Sim – respondi. 

– Parece que você está com a mente em outro lugar – comen- 

tou Billy, que acabara de ler a história. 

– É que fiquei pensando em tudo o que você falou – justifiquei. 

– Mas o que vocês acharam? 

– Bemassustadora! 

– Assustadora?! Francamente, David. Essa história não serve 

nem para assustar crianças. Achei ridícula. Não gostei. Conte 

outra de terror, Billy. Mas terror de verdade. Com morte, san- 

gue, violência! – falava Pietro, o mais cético do grupo. Ele se 

comportava como um adolescente. Nem parecia ter os seus 

quase trinta anos, que eu sabia que ele tinha. 

– Que livro é esse, Billy? – perguntou Matheus. 

– Um livro de lendas. Na verdade, é um conjunto de histórias 

contadas por uma senhora do interior do Estado. Dizem que 

são baseadas em fatos reais – disse fechando o livro que segu- 

rava nas mãos. 

– Baseado em fatos reais? Que piada! – Pietro deu gargalhadas. 

– Quieto, Pietro! Ou vai querer que algum superior venha aqui? – 

advertiu Billy, que sofria com os mosquitos da floresta, e isso 

ficava visível em sua pele branca cheia de vermelhões. 

– Mas será que essa história é real? – Matheus queria saber. 

– A lenda do Chupa-cabra é antiga. Mais um daqueles contos 

de cidades pequenas. Eu já tinha ouvido falar nessa história 

quando eu ainda criança. Mas nunca ouvi essa versão – disse 

David, o loiro de olhos verdes da turma. 
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– Depois você virou adulto, mas se esqueceu de crescer – brin- 

cou Pietro e todos riram. 

– Pessoal, mas vocês acham que essa história pode ter aconteci- 

do de verdade? – Matheus insistia na dúvida. 

– Existe uma teoria que sim – contou Billy – inclusive essa 

cidade, Vargem do Mato Verde, existe, fica no interior do 

nosso Estado. Os moradores mais antigos confirmam essa 

versão. Dizem que o Chupa-cabra nada mais é que um ex- 

traterrestre! E que os militares que foram capturar o ET, na- 

quela época, guardaram esse segredo em órgãos de outros 

países. 

– Ridículo! – Pietro se ajeitava no saco de dormir que tinha a 

mesma coloração que o seu tom de pele pardo. 

– Eu acredito – falei. Todos olharam para mim. 

– Você?! – espantou-se Pietro. – Justo você, Juan? Você parece 

ser tão sábio. Vai acreditar nessas bobeiras que ninguém con- 

segue provar? 

– Não sabia que você gostava desses assuntos de ETs e ufo… 

ufo… Qual é mesmo o nome dos estudos de OVNIS, objetos 

voadores não identificados? – perguntou David. 

– É ufologia, David – lembrei meu amigo. – Eu só penso que 

existem muitos mistérios no mundo que ainda não foram 

desvendados. Por que não acreditar nessa história? Ela pode 

muito bem ser verdadeira. 

– Se fosse verdadeira, o mundo todo saberia – disse Pietro. 

– Mas será que o mundo todo estaria preparado para essa 

verdade? – indaguei. 

– Que verdade, Juan? – perguntou David. 

– A de que existem extraterrestres – respondi. 

– Querem saber o que acho? Acho que já está tarde demais e 

amanhã nós teremos muitas atividades. Chega de histórias 

por hoje. Vou guardar meu livro. É melhor dormirmos e dei- 

xar Juan e Matheus continuarem de guarda – recomendou 

Billy, e todos concordaram. 
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Billy, Pietro e David voltaram a se acomodar em seus sacos 

de dormir debaixo da barraca em formato de “V” invertido. Eu 

e Matheus estávamos agachados no gramado próximo à entrada 

da barraca de nossos amigos, espiando o interior para ouvir a 

história do Chupa-cabra. Levantamos e ajeitamos, cada um, nos- 

sas fardas camufladas e nossas bandoleiras no pescoço, de forma 

que os fuzis, pendurados nelas, retornassem a uma posição con- 

fortável em nossas mãos. 

Estávamos de guarda naquele acampamento militar. Nosso 

setor era o sete. Zona Sudoeste do acampamento. As barra-  

cas vizinhas, com outros militares, não poderiam ficar longe 

de nossas vistas, de forma que, se precisássemos, poderíamos 

fazer gestos ou gritar que éramos  compreendidos  por  nos- 

sos colegas que faziam a guarda de outras barracas em outros 

setores. 

A noite estava clara, como aquela sétima terça-feira da 

história contada por Billy. De um lado para o outro, eu e 

Matheus revezávamos os sentidos de guarda no alto da co- lina 

onde nos encontrávamos. Em um momento, Matheus se 

aproximou de mim. Eu iria ocupar o lugar deixado por ele do 

outro lado. 

– Juan, espere um pouco. Queria lhe falar algo. 

– Pode falar – deixei de continuar meu trajeto e parei para ou- 

vir o amigo. Ao contrário de mim, Matheus tinha pele, cabe- 

los e olhos claros. 

– Você realmente acredita em vida extraterrestre ou você falou 

aquilo para brincar com o pessoal? 

– Eu acredito – falei com firmeza. 

– Sério? Por quê? 

– Olhe para o céu. 

 
Aquela noite era uma das noites mais estreladas que eu já havia 

visto em todos os meus vinte e sete anos de existência. Ficamos 

contemplando aquela paisagem atmosférica por um tempo. 
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– Lindo! 

– Veja, Matheus, como é imenso. Você acha que em todo o uni- 

verso somente o nosso planeta possui vida? E você acha que 

vida inteligente existe apenas neste planeta? 

– Tem razão, Juan – disse ainda contemplando as estrelas. – 

Seria muito egoísmo de nossa parte achar que o universo in- 

teiro é só nosso. 

– Posso perguntar por que você quer saber se eu acredito em 

extraterrestre? 

– Então… – Matheus espiava seu próprio coturno preto – eu 

queria saber algo, mas não sei se conto. 

– Algo sobre mim? 

– Não – olhou para mim. Ele era tão alto quanto eu. Talvez um 

pouco mais baixo. – Não é sobre você. É sobre mim. 

– Pois, então, diga. 

– Eu não sei como começar a falar. Não sei se você vai me en- 

tender. Fico preocupado com o que você pode pensar sobre 

mim – o olhar de Matheus ora era direcionado para um lado, 

ora era direcionado para outro e, outras vezes, encontrava-se 

com o meu. – Eu o conheci no início do curso, e isso ainda não 

tem nem um ano. E mesmo nos conhecendo há pouco tempo, 

conheço o suficiente para saber que você é uma pessoa séria. 

Por isso, acho que posso confiar em você. Não posso? 

– Sim, claro! 

– Juan, faz duas semanas, mais ou menos, que eu estou tendo 

sensações estranhas. 

– Que tipos de sensações? 

– Essas sensações vão e voltam. Eu não consigo controlá-las. 

– Você pode dizer o que é? 

– Eu sinto que tenho uma capacidade que não é comum entre as 

pessoas. Para ser sincero, eu não conheço ninguém que tenha 

essa capacidade. 

– Uma capacidade? – perguntei começando a ficar confuso. 

– Sim. 

– Que tipo de capacidade? 
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– Uma capacidade de… de… 

– De? 

– De ouvir pensamentos. 

 
De longe, era possível ouvir latidos. Deviam ser lobos. Não sei 

nem em qual direção olhava. Aquela frase era a única coisa que eu 

tentava compreender. Se alguém, ao longe, pudesse nos observar, 

enxergaria, contra as luzes das estrelas, a silhueta da barraca de 

nossos amigos, e a silhueta de dois militares no alto de uma colina, 

um deles coçando a cabeça por baixo do boné. Esse era eu. 

– Você quer dizer que consegue adivinhar o que as pessoas es- 

tão pensando, certo? 

– Não. Eu ouço os pensamentos das pessoas. 

– Como assim ouvir pensamentos? 

– Ouvindo, da mesma forma que escuto o que você está dizen- 

do agora. 

– Entendo… 

– Por favor, não faça essa cara de quem está conversando com 

alguém doido. Eu não estou louco! 

– Ok, ok. Então, diga o que eu estou pensando agora. 

– Essa capacidade aparece quando ela quer. Agora, por exem- 

plo, eu não consigo ouvir o que você está pensando. 

– Certo. Então, quando isso começou a acontecer com você? 

– Como eu disse, foi mais ou menos há duas semanas. Nós es- 

távamos na Academia de Polícia. Era aula de Direito Penal. 

O professor havia dado exercícios para fazermos. Eu estava 

custando a me concentrar nas atividades, porque a sala intei- 

ra estava falando. “Pessoal, por favor, vamos fazer silêncio! 

Estou tentando me concentrar”, pedi. 

– Eu me recordo disso. Todos, inclusive o professor, que estava 

na carteira à frente da sala, olharam espantados para você. 

– Pois é. 

– No entanto, todos estavam quietos. Não entendemos o por- 

quê de você ter falado aquilo. Ainda mais você que quase 

nunca fala nada em sala. 
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– Está vendo? O que eu estava ouvindo não eram vozes. Eram 

pensamentos. Logo que eu pedi para todos fazerem silêncio, 

eu ouvi as falações novamente. E, quando eu iria, mais uma 

vez, pedir silêncio, percebi que ninguém estava gesticulando. 

Estavam todos de boca fechada. Levantei da cadeira e come- 

cei a caminhar pelo corredor de carteiras, observando ros-   

to por rosto. Ouvia Billy reclamar que o exercício não tinha 

contextualização com fatos recentes, mas a boca dele estava 

fechada. Em seguida, ouvi: “Essa aula não acaba! Estou doido 

para encontrar com a Carmem”, era o pensamento de Pietro. 

Olhei para ele. Ele também não estava falando nada. Todos 

estavam em suas carteiras estudando quietos, sem nada di- 

zer, entretanto, eu ouvia todos. Ouvia seus pensamentos. 

“Matheus? Matheus!”, olhei e percebi que quem me chamava 

não estava usando o pensamento, e sim a voz. Era o professor. 

Ele queria saber por que eu estava em pé em vez de fazer os 

exercícios. Então, dei a desculpa de que eu precisava ir ao  

banheiro. Lá fiquei pensando: “O que está acontecendo comi- 

go?”. Depois de um tempo, retornei para a sala e eu não ouvia 

mais nada. Porém, vez ou outra, essa capacidade aparece e 

desaparece. 

– Matheus, você já tentou controlar essa capacidade? 

– Eu? Não. Nunca tentei. 

– Como você sabe se são pensamentos e não sua imaginação? 

– Semana passada, nossa turma estava tendo aula de Defesa 

Pessoal. Lembrase? 

– Como vou me esquecer? Você foi ótimo. Na demonstra- 

ção com o Gustavo, você não deixou que  ele  encostasse 

em você em nenhum momento e, posteriormente, você 

ainda conseguiu pegá-lo de surpresa e imobilizá-lo. Foi 

surpreendente! 

– E desde quando eu sou bom em Defesa Pessoal, Juan? 

– É… – tentei me recordar – não sei. 

– Nunca! Gustavo estava pensando em suas ações antes de exe- 

cutá-las. Com isso, eu conseguia me desviar dos gestos dele. 
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Fiquei em silêncio mirando o céu. Isso demorou um tempo. 

 
– Por favor, Juan, diga alguma coisa. Eu estou muito preocupa- 

do. Sei que eu não estou louco. Mas também sei que não é uma 

capacidade normal. Não sei se você sabe, mas eu e minha irmã 

somos adotados. Eu até cogitei a hipótese de não sermos deste 

planeta. Talvez fomos abandonados por um casal de ETs. 

Sorri. Posteriormente, continuei em silêncio ainda observan- 

do as estrelas. Matheus me disse: 

 

– Eu sempre o admirei, Juan. Sua postura na sala, no curso. 

Você é um grande profissional e um grande ser humano. Eu 

confio em você, por isso, você é a primeira pessoa que está 

sabendo disso. 

 

Olhei para Matheus e o alertei: 

 
– Não conte isso para mais ninguém. As pessoas não entende- 

riam e achariam que você está louco. 

– Você, então, acredita em mim? 

– Por que eu não acreditaria? Também o conheço e sei que você 

não diria uma mentira dessas. 

– Obrigado! – ele sorriu. – Juan, você acha que sou um 

extraterrestre? 

– Não, senão você comeria cabras e teria uma cabeça enorme. 

 
Rimos baixinho. Depois não conversamos mais. Voltamos a 

tomar conta do nosso setor. Eu não conseguia esquecer todas 

aquelas coisas que ouvi. Matheus não iria mentir para mim. Eu 

acreditava nele. Fiquei controlando meus pensamentos o tempo 

todo. Não sabia se a capacidade de Matheus estava ativa e eu não 

queria que ele soubesse o que eu estava pensando. 

Também fiquei preocupado com Matheus. Como ele deve  

se sentir tendo essa capacidade? Não sei se eu gostaria de ou- 

vir pensamentos alheios. Seria ótimo saber se algumas pessoas 

são falsas comigo ou não. Mas, da mesma forma que gosto de 
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preservar alguns pensamentos só para mim, outras pessoas tam- 

bém gostam de fazer isso. Seria invasão de privacidade. Será que 

existem outras pessoas como Matheus? E essa história de que ele 

talvez seja um ET? Será que ele pode ser mesmo um? 

O amanhecer no alto das montanhas é um espetáculo da natu- 

reza. É impressionante como poucas pessoas param para contem- 

plar as belezas deste planeta, como esse fenômeno dos primeiros 

raios do sol pela manhã. Dá uma sensação de recomeço; de mais 

uma oportunidade para viver! 

Como em todas as manhãs, o toque da corneta soou para 

lembrar todos de que mais um dia militar nos aguardava. Um 

desânimo me atingiu quando me lembrei de que não iria descan- 

sar depois de ter trabalhado quase toda a noite. 

– Corre, militar! Chega de morosidade! 

– Vocês têm dez segundos para entrar em forma, quem atrasar 

vai ter uma atividade extra! 

– Ajeita esse boné, militar! Está parecendo cantor de Rap! 

 
A correria para entrarmos em forma era sempre acompanhada 

pelas frases motivadoras dos nossos superiores. Matheus e eu, por 

termos trabalhado à noite, já estávamos fardados. Por outro lado, 

estávamos mais cansados. Nossos colegas se aprontaram rapida- 

mente e se deslocarem até o campo principal, onde todos ficavam 

em formação a fim de se apresentarem para as atividades do dia. 

Estávamos no Curso de Sargentos da Polícia Militar de nosso 

Estado. O curso estava acabando, e uma das últimas etapas era 

o acampamento de sete dias em uma zona não urbana, adapta- 

da para atividades de situações de guerra e sobrevivência em 

floresta. Era o antepenúltimo dia do acampamento. Estávamos 

cansados. Dormíamos mal. Comíamos mal. Estávamos chegando 

aos nossos limites físicos e até psicológicos. Esse era o objetivo 

da atividade. Preparar-nos para situações extremas. 

No dia anterior, não tivemos muitas atividades físicas. 

Participamos de duas oficinas: uma sobre os vários tipos de nós 

em cordas e outra sobre técnicas de sobrevivência na selva. 
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Dessa forma, pudemos descansar um pouco. Sobrou até fôlego 

para contarmos histórias à noite. No entanto, sabíamos que a 

fase tranquila era só para estarmos preparados para uma fase 

mais complicada. Ou seja, os últimos dias prometiam ser tão 

desgastantes assim como foram os primeiros. 

Rapel, tiro, transposição de curso d’água, pista com obstácu- 

los, rastejo, escalada, alpinismo; muitos e muitos exercícios físi- 

cos. Todas essas atividades feitas nos primeiros dias, ou quase 

todas, deveriam, agora, ser executadas com os nossos insepará- 

veis fuzis e mochilas. 

Contrariando muitas expectativas, eu me  saí  muito  bem  

em praticamente todas elas, sobretudo na pista de obstáculos. 

Consegui até mesmo auxiliar alguns companheiros. No início 

do Curso de Sargentos, havíamos feito algumas atividades se- 

melhantes às que estávamos fazendo durante o acampamento. 

Inclusive recebi um certificado como militar destaque. Todavia, 

as modalidades de rastejo, tanto no barro quanto fora dele, eram 

as que eu mais tinha dificuldades. 

Havia, entre homens e mulheres, trezentos militares par- 

ticipando do acampamento. Éramos nós, os sargentos-alunos, 

ou seja, sargentos em formação. Cerca de cem outros militares 

auxiliavam na organização. Eles eram nossos superiores hierár- 

quicos: sargentos, subtenentes, cadetes, tenentes e demais ofi- 

ciais. Diferente de nós, eles vestiam o fardamento tradicional da 

polícia de nosso Estado: fardamento preto com a boina também 

preta. De vez em quando, recebíamos a supervisão de nossa co- 

mandante, a Coronel Luísa, primeira mulher a chegar ao posto de 

comandante geral da nossa polícia. 

Naquele alvorecer, cinco e trinta da manhã para ser mais 

exato, montaram um palanque à frente do campo. 

– Atenção, acampamento, ao meu comando! Acampamento, 

sentido! Cobrir! 

 

Os comandos de ordem unida eram dados por um cadete que 

estava auxiliando na organização. Outros cadetes, sargentos e 
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tenentes ajudavam a supervisionar a tropa e verificar se todos 

estavam formando as filas de forma alinhada, se todos estavam 

com as fardas em perfeitas condições, se todos estavam com os 

equipamentos completos (mochila, fuzil, cantil) e se todos esta- 

vam executando os comandos com precisão. 

A Bandeira Nacional foi hasteada enquanto a banda militar, 

ao lado do palco, tocava o hino do nosso país. Em posições es- 

pecíficas, segurávamos o fuzil para prestarmos continência à 

Bandeira. Posteriormente, ouvimos os recados da manhã dados 

pelos comandantes da Academia de Polícia que também esta- 

vam presentes. Eles nos parabenizavam por termos chegado até 

aquele momento do acampamento. Ouvíamos atentamente cada 

palavra e apenas mexíamos as pálpebras para piscar. 

– Atenção, acampamento, cruzar armas! 

 
Todos os militares já estavam em forma com seus respec- 

tivos fuzis. Com o último comando dado, nós, os futuros sar- 

gentos, segurávamos os fuzis com as duas mãos, uma no cano e 

outra na coronha, colocando o fuzil contra o peito, deixando a 

arma inclinada com o cano para cima. 

– Bom dia, sargentos-alunos! – disse o senhor Capitão Theo, 

chefe do Curso de Sargentos. 

– Bom dia, senhor! – todos nós respondemos bem alto e em 

coro. 

– Complementando o que os meus colegas disseram anterior- 

mente, também gostaria de parabenizar aos senhores e às se- 

nhoras do Curso de Sargentos por caminharem para as últimas 

semanas de curso e por terem chegado até este momento. 

O Capitão Theo se movimentava pelo palco com o microfone. 

Abaixo daquelas sobrancelhas ralas, os seus olhos pretos e pu- 

xados faziam questão de mirar nos olhos de cada um. Eu utiliza- 

va a minha visão periférica para identificar quando o Capitão se 

movimentava, ficando enquadrado entre as filas de militares. As 
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filas eram feitas em ordem decrescente. Eu era um dos primei- 

ros. Havia poucos militares à minha frente. Eu não podia mexer, 

por isso, só conseguia observar o Capitão Theo quando ele se 

movimentava e eu desviava minha visão da nuca de Gustavo e 

direcionava para o palco onde conseguia ver quem estivesse lá. 

– Como Chefe do Curso das senhoras e dos senhores, é meu 

dever garantir que tudo ocorra bem e que todos estejam alta- 

mente capacitados para quaisquer tipos de conflito, do aten- 

dimento a uma simples ocorrência até mesmo a situações de 

guerra, caso as Forças Militares do nosso país necessitem de 

auxílio para uma – continuava a falar o Capitão Theo. Ele ti- 

nha descendência indígena. Era muito elegante, tanto ao falar 

quanto ao se movimentar. É o que chamamos de garbo militar. 

Conheço a nuca de Gustavo mais do que conheço o mapa do 

meu país. Havia uma verruga, à direita, bem no limite onde o 

cabelo terminava. 

 

– Hoje as senhoras e os senhores irão para o último e grande 

desafio deste acampamento, que é o “Simulado de Selva”. 

Como o próprio nome diz, trata-se de uma simulação para 

situações em selva. Vocês serão divididos em grupos. Cada 

grupo receberá uma missão, tendo o prazo de 48 horas, no 

máximo, para cumpri-la. Como auxílio, vocês receberão um 

kit de sobrevivência. Esta será uma ótima oportunidade para 

vocês colocarem em prática tudo o que aprenderam durante 

o curso e durante esses dias no acampamento. Sejam unidos, 

tenham espírito de corpo. Sejam camaradas uns com os ou- 

tros. A todo instante, vocês deverão manter contato conosco 

via aparelhos de rádio, que estão localizados no kit. Em várias 

partes da floresta, serão instaladas cabanas de apoio para caso 

de urgência e emergência. 

Fiquei pensando em como seria mais aquela aventura. Meus 

pensamentos se interromperam quando um cadete passou no 
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corredor de fila onde eu estava. Era um cadete tão forte quanto 

eu. Talvez mais. Ele estava conferindo se havia algum militar 

em posição errada. Assim que ele passou por mim, meu olhar 

encontrou com o de Matheus, que estava na fila ao lado. Vi que 

ele me observava com espanto. Tornei a mirar a verruga de 

Gustavo. 

– Os sargentos e os cadetes que estão monitorando cada pe- 

lotão já dispõem de uma lista com as divisões de grupos. 

Chamarei agora a Excelentíssima senhora Comandante da 

Polícia Militar, Coronel Luísa, para dar início a nossa última 

etapa do acampamento – concluiu Capitão Theo. 

No palco, estando em pé como os demais militares e também 

trajando o fardamento tradicional de nossa instituição da cor 

preta, uma mulher, cabelos castanhoclaros presos por baixo da 

boina, aparentando ter cinquenta anos, posicionou-se ao centro 

para falar ao microfone. 

– Bom dia a todos! 

– BOM DIA, SENHORA! – provavelmente quem estivesse 

a quilômetros de distância teria ouvido o coro de todos os 

militares. 

– Que bom ouvir esse bom dia de vocês – disse sorrindo –. 

Significa que estão empolgados. Mesmo que estejam cansa- 

dos, vocês devem continuar firme no propósito. O propósito 

de vocês está chegando. Após o acampamento, dentro de al- 

gumas semanas, vocês deixarão de ser sargentos-alunos para 

serem sargentos – ela olhava para todas as direções do pú- 

blico. –. A farda que vocês usarão no dia da formatura repre- 

sentará todo o esforço que vocês tiveram para consegui-la. A 

farda que uso não é apenas um pedaço de pano, ela representa 

muito suor, muitas lágrimas e, até mesmo, sangue! Ser militar 

não é um trabalho, é uma vocação, um chamado para servir. 

Hoje vocês estão treinando, amanhã vocês estarão vivencian- 

do tudo o que aprenderam na Academia de Polícia. Portanto, 
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valorizem o aprendizado que estão recebendo – deu uma 

pausa –. eu declaro aberta a atividade “Simulado de Selva”! 

 

Em seguida, os sargentos e os cadetes monitores que possu- 

íam as listas dos grupos se posicionaram diante de cada pelotão 

para anunciar as divisões. Meu Pelotão era o 16. O grupo para o 

qual meu nome foi selecionado era basicamente composto pe- 

los mesmos colegas do meu setor de dormitório: Billy, Pietro, 

David e Matheus. A diferença ficou com um componente a mais: 

Emily, uma militar muito bonita. Nunca conversei muito com 

ela. Ela sempre ficava ao fundo da sala; bemobservadora. Fazia 

pontuações sobre diversos temas discutidos durante as aulas. 

Suas colocações eram, muitas vezes, polêmicas, pois questiona- 

va muita coisa. 

Estávamos fora de forma para reunir o grupo. Desse modo, 

vários amontoados de militares ficaram espalhados naquele pá- 

tio no meio da selva. Próximo a meu grupo, aquele mesmo cade- 

te forte chegou e disse: 

– Vocês são o grupo “Sai junto, chega junto”. O comandante do 

grupo será o Sargento-aluno Pietro – disse conferindo em sua 

lista em um dispositivo eletrônico em formato de prancheta. 

Em seguida, saiu para prestar informação a outro conjunto  

de sargentos-alunos. Pietro estava muito feliz com a notícia  

e logo começou a falar seus requisitos para o que ele definia 

como “regras para um bom desempenho de grupo”. 

Depois que recebemos orientação para prosseguirmos até 

outra parte do pátio, aproximei-me de Matheus para dizer algo 

que estava me deixando aflito. 

 

– Você ouviu meu pensamento, não foi, Matheus? 

– O quê? 

– Aquela hora, quando estávamos em forma, e o cadete passou. 

Eu notei você olhando espantado para mim. Você sabia o que 

eu estava pensando naquela hora? 
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Após desviar o olhar, Matheus me encarou, segurou o fuzil 

com apenas uma mão. A outra ele tocou em meu ombro e disse: 

 

– Sim. Mas não se preocupe, Juan. Seu segredo está guardado. 

Confie em mim. 

– Grupo “Sai junto, chega junto”! – chamou um sargento. 

– Vamos, pessoal, rápido! – pediu Pietro chamando por nosso 

grupo. 

 

O meu grupo foi à frente. Eu, um pouco pensativo, segui atrás. 

Do outro lado do pátio, alguns helicópteros e viaturas com 

hélices
1
 iriam decolar. Alguns grupos de sargentos-alunos iriam 

iniciar suas atividades em locais distantes. Por isso, o uso das 

aeronaves. Recebemos instruções sobre os primeiros procedi- 

mentos que teríamos em nossa missão. Tivemos pouco tempo 

para assimilar todas as informações. Posteriormente, fomos 

convocados para subir em um helicóptero. 

Dentro da aeronave, colocamos os equipamentos de segu- 

rança. O piloto de nariz pontudo era um subtenente, seu nome 

era Fred, ele fez questão de cumprimentar um por um. 

 

– Estão todos prontos? – perguntou o Subtenente Fred. 

– Sim, senhor! – respondemos. 

– Agora seremos um grupo. “Sai junto, chega junto”. Vou repas- 

sar algumas orientações, mas, depois, vocês precisarão seguir 

sozinhos na missão. Neste momento, vocês precisarão guar- 

dar os fuzis dentro desse saco onde está o kit. 

No chão do helicóptero, havia uma bolsa grande e cilíndrica 

em que tivemos que guardar nossos fuzis. 

 

– As mochilas podem continuar nas costas de vocês. Agora, pre- 

ciso que coloquem os cintos e os protetores de ouvidos. – Ele 
 

1 Viatura com hélices: trata-se de um quadricóptero ou helicóptero 
quadrotor tripulado utilizado pelo autor, no enredo deste livro, 
como uma viatura voadora, com capacidade reduzida para trans- 
porte de pessoas, em comparação aos helicópteros tradicionais. 
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apontou para os protetores que estavam nos assentos. Ele mes- 

mo usava um. – Esses protetores também são comunicadores. 

Assim, poderemos nos ouvir sem a interferência do barulho da 

aeronave. 

 

Em seguida, ele foi para frente do helicóptero. A nave come- 

çou a decolar. Saímos do chão. No alto, era possível ver todo o 

acampamento. Estávamos no meio de uma imensa floresta. O 

pátio do acampamento parecia uma pequena área desmatada na- 

quele mar verde. Ao longo do caminho, alguns morros – altos, 

baixos, chapados, com cumes – embelezavam o lugar. 

Em um desses cerros, percebi uma instalação. Provavelmente, 

era uma das cabanas, montadas pelos organizadores, que ser- 

viriam de suporte em caso de urgência e emergência. Daquele 

ponto em que estávamos, não observei nenhum vestígio de cida- 

des vizinhas. Notei que estava começando a cair uma chuva fina. 

– Bom dia a todos – falou o piloto de nariz pontudo. – Como havia 

me apresentado antes, sou o Subtenente Fred, eu tenho a mis- 

são de levá-los ao local de onde vocês irão iniciar a atividade. 

– Senhor! Eu não estou conseguindo ouvir direito, acho que 

meu fone está com problemas – gritou Billy. 

– Não posso repetir as instruções – continuou a dizer o 

Subtenente Fred. – Vocês deverão saltar do helicóptero 

quando eu der a ordem. 

– O quê?! – nós exclamamos. 

– Ele disse saltar ou sambar? – perguntou Billy. 

– Eu espero que tenha sido sambar – falou David. 

– Antes de saltar, vocês deverão, primeiro, jogar para fora do 

helicóptero o kit de sobrevivência. Fiquem tranquilos, vocês 

saltarão sobre as águas de um rio. O saco com o kit não afun- 

dará. Ele foi feito para boiar. Mas vocês precisarão ter cuida- 

do para que ele não seja levado pela correnteza. 

Ninguém esperava por aquilo. A alegria de curtir a paisagem 

daquele ponto de vista se transformou em um pesadelo. Pular 
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com equipamentos de um lugar alto até uma superfície com água 

era uma experiência que já havíamos feito antes no meio do cur- 

so, mas havia acontecido em uma piscina. Não esperávamos pas- 

sar por essa experiência novamente e naquela circunstância. 

O helicóptero chegou até um rio. Diminuiu a altura em que 

estava voando. 

– É esse o rio que vamos ter que pular, senhor? – perguntou 

Matheus. 

– Sim, mas eu vou procurar um ponto mais seguro para vocês 

pularem, porque estou vendo que há muitos jacarés perto das 

margens. 

Espiamos lá embaixo. Mesmo chovendo, era possível entre- 

ver dezenas e dezenas de jacarés naquela parte do rio. 

 

– Era para vocês ficarem aqui. Terei que ir um pouco mais lon- 

ge. Isso vai acabar prejudicando vocês, porque, dentro do kit 

sobrevivência, existe um mapa com orientações sobre a loca- 

lização, e a missão de vocês deveria ter início nesse ponto do… 

– O que foi isso?! – perguntou Pietro. 

 
Um barulho seguido de um solavanco no helicóptero assus- 

tou todos, inclusive o Subtenente. Ele voltou seu rosto para o 

painel de controle, acionando vários botões. Outro barulho e 

outro solavanco. 

– O que está acontecendo?! – Pietro interpelou. 

– Estou sentindo cheiro de queimado! – disse Billy. 

– Pessoal, tem fumaça saindo de cima do helicóptero – Emily 

apontava para fora da janela. 

– Pulem! Pulem do helicóptero agora! – ordenou o piloto. 

– O quê?! – todos nós perguntamos ao mesmo tempo para o 

Subtenente. 

– Eu estou ordenando que pulem deste helicóptero 

imediatamente! 

           

 

           

 



805894_As lendas de Gandhor.indd 35 02/10/2020 10:20:34 

 

 

   
 

 

 

 

35 

 

 
– Eu não vou pular! Está cheio de jacarés lá embaixo! – disse 

Billy. 

– Pulem antes que o helicóptero caia! 

– Isso é mentira! – disse Pietro. – Ele está blefando. Isso deve 

fazer parte da simulação. 

– Não! Ele não está mentindo. O helicóptero vai mesmo cair! – 

falou Matheus. 

– Como você pode ter certeza disso? – David questionou. 

 
Provavelmente Matheus havia lido os pensamentos do 

Subtenente. Então aquilo era verdade! 

O helicóptero ficou próximo ao rio, mas era possível sentir 

que a nave estava fazendo voos de forma desordenada. Emily 

abriu a porta do helicóptero, ela arrastou o kit de sobrevivência 

para empurrá-lo para fora. Ajudei. O kit caiu. Em seguida, Emily 

se atirou para fora da nave. David foi o próximo. Cada um deve- 

ria saltar com sua respectiva mochila. 

– Vocês estão loucos? – berrou Billy. 

– Vamos todos! – falei. Matheus pulou. Pietro ficou na beirada 

do helicóptero, olhou para baixo, olhou para o restante que 

ficava. Estava indeciso. 

– Pulem rápido! O helicóptero não vai aguentar! – disse o pilo- 

to. Aquela frase foi o impulso que faltava para Pietro saltar. 

– Senhor! – gritei para o piloto. – E o senhor? 

– Eu preciso controlar o helicóptero. Vão sem mim! 

– Vamos, Billy! – falei pegando no braço do meu colega. 

– Não! Eu tenho medo de jacaré! 

– Vamos! – insisti. 

– Não! Não vou! 

– O helicóptero está caindo!!! – vociferou o Subtenente Fred. 

 
A aeronave inclinou e caiu lateralmente. Billy, o piloto e eu 

ficamos presos no interior. 

Billy gritava enquanto a água invadia o lugar. Não demorou 

muito, e os gritos cessaram. O rio era um pouco turvo, mas com 
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visibilidade suficiente para que eu conseguisse enxergar Billy e 

o empurrar para fora do helicóptero. Fui ajudar o subtenente, 

porque ele não saia do banco onde estava. Tirei minha mochila 

para facilitar o meu nado. Meu protetor de ouvido e meu boné já 

estavam desaparecidos há muito tempo. Mergulhei até a frente 

do helicóptero. O Subtenente estava preso pelo cinto. 

Tentei controlar os movimentos do Subtenente, que estava 

aflito. Forcei o cinto e consegui arrebentá-lo do banco. Puxei o 

piloto pelo braço para auxiliá-lo a mergulhar até a saída da ae- 

ronave. Saímos. Eu estava perdendo todo o meu ar. Nadar com 

o fardamento era difícil. Nadar com o fardamento segurando al- 

guém pelo braço era mais difícil ainda. Parecia que a superfície 

nunca chegaria. Mas a claridade anunciava que sim. Em contato 

com o meio gasoso novamente, respirei. O piloto também. 

– Socorro! Socorro! 

 
Mal consegui recuperar o fôlego direito e avistei Billy gritar. 

Ele estava a cerca de dez metros de mim, nadava desesperada- 

mente. Olhei o motivo que o atormentava. Era o que pensei: um 

jacaré estava indo em sua direção. Soltei o braço do Subtenente. 

Ele já conseguia nadar por si só. Fui atrás do animal. 

Naquela água de coloração marrom, era possível ver a ponta 

da cauda do jacaré serpenteando a superfície. Billy gritou forte- 

mente. Com certeza, o jacaré o abocanhara. Continuei nadando. 

Vi que a cauda do animal afundou. Percebi que Billy também ha- 

via afundado. Foi então que eu entendi que o jacaré havia mordi- 

do Billy e o levava para o fundo. No mesmo instante, mergulhei 

esticando a minha mão até alcançar a única coisa que movimen- 

tava naquelas águas. Agarrei com todas as minhas forças. Senti 

que havia amassado algo. Uma mancha vermelha surgiu. Eu ha- 

via espremido com tanta força a cauda do jacaré que ele sumiu 

assustado em outra direção no fundo do rio. 

Retornei à superfície. Pouco depois, Billy, aos berros, retornou 

também. Aproximei-me dele. A água em sua volta estava vermelha. 
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– A minha perna! A minha perna! – Billy clamava. 

– Sobe nas minhas costas! – pedi. 

 
Billy, mesmo parecendo desorientado, agarrou o meu pesco- 

ço. Eu me movi o mais rápido que pude até a margem mais pró- 

xima. Fiquei preocupado não só com mais jacarés virem atrás de 

nós, mas também com piranhas, porque elas percebem o sangue 

na água. Chegando à margem do rio, perto de nós, estavam ou- 

tros jacarés. Mesmo cansado, eu apoiei Billy em meu ombro para 

ele ficar em pé. 

– Ai! Não consigo ficar em pé. 

 
A farda escondia o tamanho do ferimento de Billy, mas, na 

altura da panturrilha, havia sangue na calça. Carreguei Billy no 

colo e corri, pois vinham jacarés atrás de nós. Tive que adentrar a 

mata que estava à nossa frente. Depois que me certifiquei de que 

estávamos longe do alcance dos animais, coloquei Billy deitado 

ao chão da mata. Com um canivete, rasguei a parte da calça suja 

de sangue. 

– Você teve muita sorte – analisei o ferimento. 

– O quê? Sorte? – entre gritos e gemidos de dor, disse Billy. 

– Sim, o jacaré não atingiu nenhum osso seu. Aparentemente. 

Acho que foi só a panturrilha. Poderia ter sido muito pior.  

 
Parte dos músculos da panturrilha estava dilacerada. Fiz um 

torniquete com as tiras de pano que tirei da calça dele. Ao mes- 

mo tempo, conversava com Billy para ele esquecer a dor. 

A chuva, que continuava fina, contribuía para espalhar ainda 

mais o sangue no chão. Porém, de qualquer forma, o estrago era 

muito menor do que eu imaginava, e meu torniquete conseguiu 

estancar a hemorragia. 

Ouvi ruídos vindos da mata. Seriam mais jacarés? 

 
– Vocês estão bem? – disse uma voz feminina. 
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Uma felicidade invadiu meu peito. Emily, Matheus, David  

e Pietro apareceram. Emily, assim como os demais, estava sem 

o boné. Foi possível ver como era grande o cabelo preto e liso 

dela. 

 

– Que bom que vocês estão a salvo! – exclamei, abraçando todos. 

– O que houve? – Matheus perguntou preocupado ao ver Billy 

deitado com um curativo na perna e sangue pelo chão. 

– Ele foi mordido por um jacaré – expliquei. – O animal chegou 

a puxá-lo para o fundo do rio, mas… alguma coisa fez com que 

ele soltasse Billy. 

– Que estranho. O que será que aconteceu? Jacarés, geralmente, 

custam a soltar suas presas – contou Emily. Eu reparei que ela 

olhava desconfiada para mim. 

– Nós vimos o helicóptero cair – falava David. – Ainda está- 

vamos no rio. Nadamos até a margem. Havia muitos jacarés 

próximo de nós. Tivemos que entrar rápido na mata. Quando 

olhamos de volta para as águas, o helicóptero já estava afun- 

dado. Matheus disse que avistou alguém nadando. Corremos 

até este ponto imaginando que vocês estariam aqui. 

– Então, ouvimos os gritos de Billy – disse Pietro. 

– E onde está o Subtenente? – perguntou Matheus. 

– Eu ia fazer a mesma pergunta para vocês – respondi. 

– Estou aqui! 

 
Eu e meus colegas procuramos o dono da frase. O Subtenente, 

assim como todos, estava com o fardamento molhado. A farda 

dele não era camuflada. Ficamos contentes ao vê-lo. 

 

– O que aconteceu? – perguntou o piloto apontando com a ca- 

beça para Billy. 

– Mordida de jacaré – esclareci. – Contudo, não foi grave. 

Consegui fazer um torniquete. 

– Onde está o kit de sobrevivência? 

– Senhor, neste momento, o kit deve estar distribuído em vá- 

rios estômagos de répteis semiaquáticos – respondeu Pietro 
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em tom de escárnio. – Eu vi um monte deles destruírem o kit. 

Provavelmente, estavam pensando que fosse algum tipo de 

alimento exótico. 

– Eu não acredito! – exclamou o piloto. – O kit era a nossa úni- 

ca fonte de comunicação para nos resgatarem! 

– O senhor não tem um aparelho no pulso? –  perguntou  

Emily sobre o dispositivo eletrônico de comunicação
2
 que o 

Subtenente tinha no pulso, acoplado a uma pulseira. 

– Sim, mas a rede de comunicação dele não funciona aqui na 

selva – explicou o Subtenente. – O kit era muito importante. 

Dentro dele, havia alimentos, equipamentos de primeiros so- 

corros e vários utensílios de sobrevivência! Os fuzis de vocês 

também estavam lá. 

Todos ficamos espantados. O que faríamos sem comunicação 

e sem alimento no meio de uma floresta? 

 

– Quantos de vocês ainda possuem mochilas? – continuou Fred. 

 
Emily, Matheus e David tinham mochilas. Eles abriram-nas. 

Por sorte, em uma das mochilas, havia um estojo de primeiros 

socorros. Também havia uma lona, faca, isqueiro, capa de chuva, 

cordas e equipamentos para escalar. 

 

– E comida? – interpelou Pietro. 

– Não tem – respondeu Matheus. 

– Não acredito! – Pietro demonstrou mais pavor. – Temos que 

encontrar alguma forma de sair daqui. Temos que buscar aju- 

da! Vamos nos dividir! 

 
 

2 Dispositivo (ou aparelho) eletrônico de comunicação: invenção do 
autor para o enredo deste livro com o intuito de definir um tipo de 
smartphone utilizado preso a uma pulseira, podendo ser retirado e 
colocado nela por meio de encaixe/desencaixe. Esse aparelho/dis- 
positivo expande e encolhe de tamanho a depender do interesse do 
usuário (se deseja que fique do tamanho de um smartphone ou de 
um smartwatch) e também pode ser utilizado como drone quando 
acionadas as quatro mini-hélices nele embutidas. 
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– Não! Somos um grupo. “Sai junto, chega junto”, lembra-se? – 

Subtenente Fred disse para Pietro, voltando-se, em seguida, 

para o restante do grupo. – Vamos permanecer unidos! 

Primeiro temos que cuidar do ferimento de Billy. 

 

Adentramos um pouco mais a mata densa para ficarmos 

distantes dos jacarés. Billy foi se apoiando em mim, pulando 

em uma perna. Pegamos a lona e amarramos as pontas em um 

tronco de árvore. Estava pronta uma tenda. Billy ficou debaixo 

dela. Matheus, que era bom em primeiros socorros, fez todos  

os procedimentos que estavam a seu alcance para que a per-   

na de Billy não infeccionasse. Em seguida, finalizou com um 

curativo. 

Pouco tempo depois, a chuva parou. Eu contei para o 

Subtenente que, durante o voo no helicóptero, havia observado 

uma cabana de apoio sobre uma chapada e que ela não deveria 

estar longe. O Subtenente disse que deveríamos ir até lá. Tentei 

recordar a direção exata da cabana. 

– Noroeste – lembrei. 

– Ótimo! Então vamos! Vou acionar o modo flutuante do meu 

aparelho para observar onde estamos e se é possível avistar- 

mos essa chapada que você falou. 

O Subtenente desencaixou o seu aparelho eletrônico de 

comunicação do pulso, expandiu o tamanho e acionou as qua- 

tro mini-hélices do pequeno equipamento, que levantou voo 

ultrapassando a altura das árvores. Pelo pequeno visor fixo  

que havia na pulseira do dispositivo, era possível receber as 

imagens do que estava sendo transmitido. Manualmente, Fred 

controlava os movimentos do aparelho no ar  por  meio  do 

ecrã tátil da pulseira. Antes de completar uma visão em 360 

graus do lugar, as imagens foram cortadas. Um  falcão atacou 

o dispositivo. 

– Ele está levando o aparelho embora! – disse David. 
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– A ave deve ter pensado que fosse algum animal pequeno – 

Emily discorreu. 

– Perdemos  mais  um  equipamento  que  poderia   nos  

salvar… – falei. 

– Eu tenho uma bússola! – Pietro retirou uma bússola do bolso 

de sua calça. – Ao menos ela vai facilitar a direção que preci- 

samos seguir. 

– Excelente! – disse o Subtenente Fred para Pietro. – Você en- 

tão será o portador da bússola que nos guiará até o ponto de 

apoio que Juan falou. 

– E como vamos até esse ponto de apoio? – perguntou Billy. – 

Eu ainda não estou conseguindo andar direito. 

– Eu carrego você – ofereci. 

– Você?! – indagou Pietro. – Um saci carregando outro? 

– Pietro! Que comentário é esse? – repreendeu Emily. 

– Desculpe, foi só uma brincadeira. 

– Brincadeiras têm limites, Pietro. E você já está passando 

deles! – David disse olhando com raiva para Pietro. 

– Deixem ele. Eu não ligo mais para essas brincadeiras – falei. – 

Como eu disse antes, eu posso carregar o Billy. 

– Juan, você é forte, mas carregar alguém durante muito tempo 

é exaustivo demais – Emily disse. 

– Nós daremos um jeito de revezar. Não podemos ficar aqui 

nessa mata fechada. Se algum helicóptero ou viatura de 

resgate passar, pode ser que não nos veja – Subtenente 

Fred disse. 

Desfizemos o acampamento improvisado. Coloquei Billy nas 

costas. Não senti dificuldade nenhuma. Seguimos a orientação 

da bússola de Pietro. Enquanto carregava Billy, lembrei como 

foi fácil arrebentar o cinto do piloto no helicóptero e esmagar    

a cauda de um jacaré. De onde foi que tirei tanta força? Sei que, 

em momentos de aflição, as pessoas conseguem extrair grande 

energia de si mesmas. Mas tudo aquilo era demais! E o peso de 

Billy? Ele estava muito leve para mim. 
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Tentei não pensar nessas coisas naquele momento. 

Os trechos durante a mata fechada ora eram  densos  ora 

não. Em certas partes, a vegetação baixa era quase inexistente. 

Grandes árvores nos cercavam. Caminhamos por aproximada- 

mente três horas. Fizemos algumas paradas para descanso. Meus 

amigos perguntaram se eu queria revezar para carregar Billy nas 

costas. Eu disse que não era necessário, porque, até o momento, 

eu não estava me sentindo cansado por carregá-lo. Eles, então, 

se revezaram para carregar as três mochilas que tínhamos. 

Em uma das paradas, encontramos árvores frutíferas. 

Acabamos com todas as frutas que havia nelas. Seguimos viagem. 

– Esperem! 

– O que foi, senhor Subtenente? – perguntou Matheus. 

– Pegadas – ele apontou para várias pegadas em volta de nós. – 

São recentes. 

– Parecem ser de um grupo de pessoas – disse David analisando 

as pegadas. – Será que estamos a salvo? – indagou sorridente. 

– São de militares – falou Emily. – As pegadas são de coturnos 

como os nossos! 

Todos, exceto eu e, consequentemente, Billy, abaixaram para 

verificar as pegadas. 

 

– Pietro, passe-me sua bússola – pediu Fred. Pietro entregou o 

objeto para o Subtenente, que girou a bússola. Caminhou, deu 

algumas voltas – Foi o que pensei. 

– O que foi, senhor? – perguntei. 

– A bússola está estragada. Essas pegadas são as nossas! Estamos 

andando em círculos! – exclamou encarando Pietro, assim 

como todos os outros o fizeram depois de terem se levantado. 

– Eu não tenho culpa! – justificou Pietro. – Como eu poderia 

imaginar que a minha bússola não estava funcionando bem? 

Provavelmente, a queda do avião fez com que ela estragasse – 

guardou o objeto na mochila que transportava. 
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– Se antes estávamos na dúvida, agora temos certeza: estamos 

perdidos – falou David. 

 

Pietro, David, Subtenente Fred e Matheus ficaram discutin- 

do. Billy e eu só ouvíamos. 

 

– Pessoal! – chamou Emily. – Pessoal, silêncio! – quem estava 

discutindo ficou quieto só depois que Emily chamou a aten- 

ção pela segunda vez. – O que será isso no meio da mata? 

– Isso o quê, Emily? – inquiri. 

– Ruídos – disse a única mulher do grupo. 

 
Todos ficaram em silêncio para tentar ouvir alguma coisa. 

 
– Eu não ouço nada – Pietro disse. 

– Está aqui, eu sei! – disse Emily. – Fiquem atentos! 

– De quem ou do que essa garota está falando? – perguntou o 

Subtenente para David. Este fez um gesto com as mãos e os 

braços que poderia significar um “Não tenho a menor ideia”. 

– Tenham cuidado! – Emily parecia aflita. Neste momento, o 

grupo aproximou-se. Um ao lado do outro. Todos olhavam 

para fora daquele círculo desajeitado que se formou. Cada um 

atento à mata a sua frente. – Não viemos fazer mal algum! – 

esbravejou Emily, aparentemente para o nada. 

– Emily, o que está acontecendo? – perguntei preocupado com 

a amiga. 

– Acho que ela surtou – disse Billy falando baixinho para mim 

sobre as minhas costas. 

Emily estava apreensiva. Ela procurava algo ou alguém que 

somente ela parecia saber que estava por ali. 

 

– Emily, se for uma piada… 

 
Pietro iria concluir a frase quando Emily gritou: 

 
– Ela está ali, nas árvores!!! 
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Procuramos na direção em que Emily apontava. Lá estava ela 

sobre o tronco de uma árvore. Grande, majestosa, imponente, 

com a expressão mais raivosa de todas. Uma onça! O maior feli- 

no das Américas. A fera rugiu. Eu fiquei sem saber o que fazer. 

O Subtenente ordenou que corrêssemos. A onça pulou sobre 

Pietro. A sorte dele foi que a mordida e as garras fincadas recaí- 

ram sobre a mochila e não em seu pescoço. 

Todavia, com o peso do animal de quase dois metros, Pietro 

caiu. Ele se soltou da mochila e conseguiu fugir de forma de- 

sesperada pela mata. Os demais viram que Pietro estava bem e 

continuaram a correr. Billy ficou esgoelando em meus ouvidos 

para eu sair dali. Olhei para o lado e vi Emily. Estática como 

eu. Observávamos a onça ficando frustrada ao perceber que a 

mochila não era um ser vivo cheio de músculos e sangue. Com 

a boca, a fera sacudiu a mochila, jogando-a para longe. Em se- 

guida, encarou-nos, a mim e a Emily, com aqueles olhos felinos 

verde-claros. 

A onça parecia querer me atacar, ou atacar Billy, que não pa- 

rava de gemer de medo. Emily interviu fazendo apenas contato 

visual com o animal, que correspondia com o olhar, ameaçava 

dando alguns passos, emitindo sons e arreganhando os dentes. 

Em momento posterior, voltou-se para Emily. Era como se a 

onça tivesse dúvida sobre o que fazer. Instantes depois, ela deu 

um salto, mas era em direção à mata, seguindo caminho oposto 

ao nosso. 

– Qual era o problema dessa onça?! – perguntei ainda em esta- 

do de choque. 

– Eu… eu… 

– Emily! Juan! – gritou Matheus, ele retornou com o Subtenente 

e David. 

– Não vimos vocês nos acompanharem, então, voltamos – falou 

David. 

– Onde está a onça? – o Subtenente Fred queria saber. 

– Ela foi embora – respondi. – E onde está Pietro? 
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– Do jeito que o conheço, ele deve estar a quilômetros de dis- 

tância daqui – disse Billy. 

– Acertou – falou David. 

 
Depois que Emily disse a direção para onde a onça seguiu, 

todos acharam prudente seguir para o lado oposto. No entanto, 

esbarrávamos em mais um empecilho: Pietro. Mas logo esse pro- 

blema foi resolvido. Deitado no chão da mata e coberto por fo- 

lhas secas, encontramos Pietro camuflado. Na verdade, ele nos 

encontrou quando gritávamos o seu nome. 
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C A P Í T U L O 2 

Vento espiralado 

 
Caminhamos com mais atenção com relação à parte superior da 

floresta. O perigo, como descobrimos, também poderia vir das 

árvores. 

 

– Por falar em árvores, eu tive uma ideia. 

– Qual, David? – indagou Matheus. 

– Eu vou escalar uma árvore até o topo. No alto, terei uma no- 

ção melhor sobre onde estamos e para onde poderemos ir. 

– Gostei da sugestão, rapaz – comentou o Subtenente Fred – 

Mas você sabe como escalar essas árvores? 

– Eu sou ótimo em escalada. Pode confiar! 

 
David realmente era bom para escalar. Ele havia tirado a 

maior nota da turma. 

Uma árvore bem alta foi escolhida. Do chão, observamos 

David subir. Ele não quis utilizar as cordas e outros equipamen- 

tos que carregávamos. Eu aproveitei a pausa para tirar Billy de 

minhas costas para que ele descansasse, já que a sua posição não 

era a mais confortável. 

A árvore escolhida por David devia ter aproximadamente 

vinte metros de altura. Do alto, nós o ouvimos bradar. Ele dis- 

se que tinha uma colina com uma superfície plana a noroeste. 

Poderia ser a chapada que eu havia avistado. No entanto, ainda 

demoraria algumas horas até chegar lá. 

David contemplava a paisagem do topo da árvore, então,  

iniciou a descida. No meio do tronco da árvore, ele pisou em 

um galho que quebrou. Por pouco, não caiu com o pedaço de 

madeira direto no chão, uma vez que ele conseguiu se segurar 

em outro galho. O tronco mais próximo para ele apoiar os pés 
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estava longe do alcance de suas pernas. Era necessário que ele se 

movesse utilizando apenas as mãos que sustentavam seu corpo. 

 

– Segure firme, David! Tenha cuidado! – gritei. Todos ficamos 

desesperados ao ver o amigo naquela situação. 

– Movimente-se até o tronco mais próximo para apoiar os pés! 

– orientou o Subtenente. 

– Não posso! – David gritou. 

– Por quê? 

– Não posso, senhor, porque tem uma serpente na direção que 

preciso ir! 

 

Uma cobra se enroscava no galho onde David estava 

pendurado. 

 

– Eu vou subir para ajudar você! – falei. 

– Não! – disse Emily. – Como você vai fazer isso? Tem uma 

serpente lá! E se for venenosa? 

– Pessoal, ele está caindo! – Billy apontou para o alto. 

 
Vimos David ficar pendurado apenas por um braço. 

Posteriormente, ele se soltou por completo. Antes que meu ami- 

go batesse contra o solo, eu pulei na direção do corpo de David, 

assim, nós dois caímos para o lado em um monte de folhagens. 

Nossos amigos, exceto Billy que não podia andar direito, 

foram até ao nosso encontro. Eu estava bem, não sentia dor 

nenhuma. David também, apenas reclamou de esfoliações nas 

mãos. Todos acharam aquilo incrível. De alguma forma, minha 

ação fez com que a queda de David não acontecesse de forma di- 

reta. Isso diminuiu o impacto. Todos me parabenizaram. David 

me agradeceu demais. 

Após o momento de heroísmo, o Subtenente Fred disse para 

montarmos acampamento naquele local. Logo anoiteceria. A 

chegada até a chapada ficaria para o dia seguinte. Dividimos al- 

gumas tarefas. O Subtenente Fred e Pietro fizeram uma cobertu- 

ra com a lona igual à que havíamos feito anteriormente. Assim, 
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estaríamos cobertos caso voltasse a chover, só não estaríamos 

abrigados contra o frio. David construiu uma armadilha para pe- 

gar animais pequenos. Billy apenas ficou sentado se recuperan- 

do do ferimento. 

Eu fiquei encarregado do fogo. Peguei lenha e acendi com o 

isqueiro que tínhamos. Matheus e Emily saíram para encontrar 

algo para comer. Retornaram com algumas sementes, cogume- 

los e raízes comestíveis. Foi o suficiente para saciar a fome por 

um momento, mas, pouco tempo depois, o estômago voltou a 

roncar. E, para piorar, a armadilha de David não capturou nada. 

Anoiteceu por completo. O lugar onde estávamos instalados 

não tinha muitas árvores. Era uma pequena clareira. Ali, todos 

estavam sentados em volta da fogueira. 

 
– Eles já deveriam ter nos encontrado – disse o Subtenente 

Fred observando as labaredas do pequeno fogo. – Andamos o 

dia todo e não ouvimos e nem avistamos nenhum helicóptero 

de resgate e nenhuma viatura com hélices. 

– Eles podem estar nos procurando do outro lado do rio – disse 

Emily. 

Em seguida, ouvimos apenas grilos e o balançar das árvores. 

 
– Talvez a gente tenha morrido naquele acidente do helicóp- 

tero, e isso aqui que estamos vivendo seja o inferno – disse 

David. Todos olharam para ele. – O que foi? 

– Você é muito engraçadinho, David – ironicamente falou 

Emily. 

– Só estou deduzindo. É uma possibilidade. 

 
Fizemos uma escala para revezarmos a guarda do acampa- 

mento. O primeiro que ficou de prontidão foi o Subtenente Fred. 

Custei, mas consegui dormir após um tempo deitado no chão 

de folhas secas e com as roupas ainda um pouco úmidas. 

 

– Juan. Juan. Acorde. 
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Acordei assustado. Não deu nem tempo para sonhar, e Emily 

me chamava baixinho para ficar no lugar dela. Era a minha vez 

de guardar o acampamento. Os nossos amigos dormiam um do 

lado do outro para poderem caber todos sob o teto feito de lona. 

Emily me chamou até um local defronte à tenda de lona e um 

pouco afastado. Dali era possível ter uma visão geral do lugar, 

iluminado por nossa fogueira, e ter tempo de reagir caso surgis- 

se alguma ameaça. 

– Obrigado, Emily – agradeci. Falávamos num tom mais baixo 

para não acordar nossos colegas. –Pode dormir, agora é a sua 

vez de descansar. 

– Ok. Juan, preciso lhe dizer algo – ela espiava a tenda para se 

certificar de que os demais estavam dormindo. 

– Pois não. 

– Aquele momento com a onça. Você percebeu algo de diferen- 

te comigo? 

– Todos nós percebemos, Emily. Você anteviu a presença da 

onça. E, antes de o animal ir embora, eu percebi que ele en- 

carava você, assim como um cachorro teimoso o faz com o 

dono, sendo obrigado a obedecê-lo. 

– Eu não havia percebido a presença da onça. Ela me disse que 

estava ali. 

– A onça lhe disse? Não estou entendendo – levei minha mão 

ao queixo, como se isso me ajudasse a pensar. 

– Juan, eu consigo me comunicar com animais! 

 
Era noite, mas a coloração azul daqueles olhos de Emily se fa- 

zia visível. E eu os encarava assim como fiz com Matheus quan- 

do ele me revelou que ouvia pensamento. 

 

– Você acha que sou louca, não é? 

– Não, não é isso. 

– Aquela onça estava assustada.  Onças  não  atacam  pesso-  

as daquele jeito. Geralmente, elas têm  medo  de  pessoas. 

No entanto, ela me disse que precisava defender sua mata, 
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porque seres estranhos estavam prejudicando a floresta e os 

animais. 

– Seriam caçadores? 

– Não sei. Talvez. Mas eu acho que ela pensou que nós fôsse- 

mos esses seres. Então eu disse para ela que não éramos ruins, 

que não faríamos mal a ela e a nenhum animal da floresta. Por 

isso, ela foi embora. 

– Emily, em nenhum momento, eu ouvi você dizer essas coisas – 

voltei com a mão no queixo. 

– Eu estava me comunicado com a onça por meio do pensa- 

mento. É assim que converso com os animais: pelo pensa- 

mento. Eu os compreendo, e eles me compreendem. 

– Você utiliza, então, a telepatia com os animais? 

– Sim. Acho que é tipo isso. 

– E há quanto tempo você conversa com eles? 

– Há algumas semanas. E você? 

– Eu o quê?! – estranhei a pergunta. 

– Há quanto tempo você percebe que sensações estranhas es- 

tão acontecendo contigo? Sensações sobre-humanas? 

– Como assim? O que você está dizendo, Emily? 

– Está acontecendo com você também, Juan. Não adianta negar. 

Você também está sofrendo mudanças e tendo algum tipo de 

capacidade, digamos, paranormal! Eu percebo em você. Eu 

sinto em você. 

– Não existe nada de paranormal em mim. Eu sou normal! Não 

sei de onde você está tirando essa ideia. 

– Juan, ninguém é tão forte para aguentar uma pessoa sobre as 

costas durante tanto tempo sem sentir dor, ainda mais tendo 

a limitação que você tem. Ninguém consegue salvar, com as 

próprias mãos, um indivíduo que esteja caindo de uma gran- 

de altura como você fez com David. Também aposto que você 

ajudou o Subtenente Fred e o Billy a saírem do helicóptero. 

Admita, Juan. Você também está se sentindo estranho ulti- 

mamente. Suas percepções, seu corpo, suas sensações. Pode 

confiar em mim. 
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– Eu… eu não sei do que você está falando. 

– Matheus e eu conversamos enquanto procurávamos por co- 

mida. Ele me disse que ouve pensamentos. Contou-me que 

revelou isso para você. Eu falei sobre a minha telepatia com 

os animais. Também falamos sobre você. Ele e eu descon- 

fiamos que essas mudanças talvez não estejam acontecendo 

com todas as pessoas. Mas desconfiamos que esteja aconte- 

cendo com você também. 

– Acho melhor você dormir, Emily. Está tarde. 

– Tudo bem. Caso precise de ajuda, Juan, saiba que pode contar 

comigo – Emily caminhou até onde os outros dormiam. 

 

Cinco minutos, quando se está em vigilância, parecem du- 

rar uma hora. Qualquer barulho, qualquer folha caindo chama   

a atenção. Eu refletia sobre as coisas que Emily me dissera. De 

fato, tudo fazia muito sentido. Talvez a minha força inexplicá- 

vel tivesse relação com as mudanças que estão ocorrendo com 

meus amigos. Mas por que isso está acontecendo? Por que ape- 

nas com algumas pessoas? 

Um ruído me despertou interesse. 

 
– O que foi isso? – procurei. Dessa vez, o barulho vinha de 

uma coruja que pousou em um galho na árvore  ao  meu 

lado. A coruja ficou me observando. Ela tinha uma pluma- 

gem branca, preta e marrom. Na cabeça, as penas formavam 

duas pontas em lados opostos. Encarei a ave. – Você quer se 

comunicar comigo, coruja? – falei baixinho. – O que você 

quer? 

A coruja tombou a cabeça num ato de “Que humano mais 

doido!”. Em seguida, levantou voo. 

 

– Ok. Eu também não queria conversar com você – bronqueei. 

 
Queria dormir para não pensar em comida. E a hora que não 

passava? E a fome que não passava? 
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Um vento saiu da mata. Ele arrastava as folhas secas no chão. 

Estava vindo em minha direção. Estranho. Eu acompanhei o tra- 

jeto percebendo o movimento das folhas. Quando o vento es- 

piralado me atingiu, senti meu corpo arrepiar. Um calafrio me 

transpassou. Uma sensação sombria vinha da mata. Aquele ven- 

to trouxera um resquício daquele sentimento frio. 

– Tem alguma coisa de ruim nesta mata! 

 
Algo no céu chamou a minha atenção. Vi luzes piscando. 

Estavam se aproximando. 

 
– Um helicóptero! Tenho que fazer sinal e acordar meus 

amigos! 

 

Corri para pegar um pedaço de madeira em chamas da fo- 

gueira. Peguei-o. Quando eu iria gritar para chamar meus ami- 

gos, parei, observei, desisti. As luzes que avistei não pareciam 

ser de um helicóptero. Eram um aglomerado de luzes que esta- 

vam cortando o céu, movimentando-se de um lado para o outro. 

Em seguida, desapareceram como uma estrela cadente. 

Meu foco se voltou para baixo novamente. 

 
– Algum problema, Juan? 

– Que susto, David! – falei para o amigo que havia se aproxima- 

do sem que eu notasse. 

– Por que você estava olhando para cima? 

– Não. Nada. Eu vim averiguar um movimento nas árvores. Era 

uma coruja. 

– E essa tocha? – disse apontando para a madeira com fogo na 

ponta que eu segurava com uma das mãos. 

– Isso? Usei, usei para… para iluminar, já que estamos sem 

lanternas. 

– Entendi. Pode descansar, Juan. Agora é minha vez de montar 

guarda do acampamento. Além da coruja, teve alguma altera- 

ção durante o seu turno? 
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– Não. 

 
Voltei a deitar sobre as folhas secas e sob o teto de plástico 

preto. Ainda assim, o sono não vinha me visitar. Quando, enfim, 

comecei a adormecer, o Subtenente Fred acordou todos para  

prosseguirmos. 

O dia ainda não estava totalmente claro. O amanhecer em 

uma mata fechada não é iluminado. A claridade demora a che- 

gar. Aquele dia estava ainda menos iluminado. Havia muito ne- 

voeiro. Estávamos cansados e com fome. As poucas frutas que 

Emily e Matheus conseguiram para nós não foram suficientes. A 

armadilha de David não capturou nada. 

Chegamos a um riacho. Quem ainda possuía cantil reabas- 

teceu com água fresca e cristalina. Lavamos nossos rostos. 

Bebemos aquela água gelada e gostosa. Logo pensamos em pes- 

car, mas o Subtenente Fred sugeriu que seguíssemos o curso  

d’água em direção contrária, pois, pelo relevo do local, tudo in- 

dicava que a serra que David avistara estava perto. De fato, ela 

estava mais próximo do que pensávamos. 

Um vento passou. O nevoeiro que pairava sobre a floresta es- 

condia uma montanha pedregosa à nossa frente. Adiantamos os 

nossos passos para chegarmos mais perto. Eu ainda continuava 

com a missão de carregar Billy. 

Como era de se esperar, o curso d’água nos levou até uma 

cachoeira que descia pela montanha pedregosa. Só não esperá- 

vamos encontrar um paredão de pedra comprido que se perdia 

na mata em suas extremidades. Devia ter uns quinze metros de 

altura. A queda d’água do paredão formava um lago. Os peixes 

estavam nítidos. 

Subtenente Fred concordou em ficarmos ali e fazer refei- 

ções. Deixei Billy sentado perto da lagoa. O piloto de nariz pon- 

tudo dividiu o grupo em duas equipes: uma para pescar e outra 

para ir com ele descobrir como subir o paredão. 

Eu e David fomos com ele. Percorremos o paredão por uma 

grande extensão. 
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– Essa muralha de pedra parece não ter fim. 

– Realmente, Juan, parece ser muito extensa. Nós precisamos 

subir! Talvez o ponto de apoio que você viu esteja lá em cima – 

disse o Subtenente. 

 

David falou: 

 
– Senhor, pelo que observei, esta parte do paredão onde esta- 

mos é a mais baixa que encontramos até agora. Como existem 

algumas saliências na parede até o topo, acredito que con- 

sigo chegar lá. Dessa forma, eu subo com os equipamentos, 

prendo uma corda lá em cima e assim todos nós poderemos 

escalar. 

– Mas você tem equipamentos suficientes para isso? 

– Sim – respondeu ele retirando sua mochila das costas e abrin- 

do o zíper para exibir o conteúdo. 

– David, você não acha que é muito arriscado subir nessas pe- 

dras sem proteção? Lembra-se do que aconteceu naquela ár- 

vore – recordei 

– Não se preocupe, meu irmão. Dessa vez, dará certo. E, se eu 

cair, você me segura de novo! 

Demos risadas. 

Todavia, minha expressão risonha durou pouco após olhar 

para cima e ver o lugar que meu amigo iria subir. Mesmo sendo 

a parte mais baixa que encontramos, era muito alta para escalar 

sem equipamentos, como ele disse que faria primeiro. 

David, acompanhado de sua mochila, começou a escalar 

aquele muro natural. Cada orifício que ele encontrava era um 

apoio para subir. Ele testava primeiro fazendo força para ver se 

os apoios desmoronariam ou não com o seu peso. Faltando pou- 

cos metros para chegar ao topo, uma fenda, onde David apoiava 

o pé, quebrou. 

Por sorte, ele estava com o outro pé firme em outra saliên- 

cia. Fora apenas um susto. Em seguida, David conseguiu chegar 

à superfície daquela muralha. Comemoramos. Ele esbravejou 
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animado lá do alto. Disse que existia outro paredão ao fundo, 

mas que, onde ele estava, havia pegadas recentes de pessoas. 

Depois de um tempo, David reapareceu na ponta do muro. 

Ele jogou a corda até onde eu e o Subtenente estávamos e desceu 

fazendo rapel. Fred parabenizou David quando ele colocou os 

pés no solo. 

Retornamos ao lago perto da cachoeira para darmos a boa 

notícia para o restante do grupo. Matheus havia renovado o 

curativo de Billy. Emily e Pietro estavam assando um peixe 

fincado em gravetos. Eles conseguiram fazer uma armadilha e 

capturar aquele peixe de tamanho considerável. Foi o suficiente 

para fazer todos comerem um bom pedaço. 

O restante do grupo ficou feliz com a notícia sobre as pegadas 

que David encontrara. Fomos todos ao local do paredão onde 

estava a corda que David amarrara. Ele foi o primeiro a subir 

para relembrar como se faz e repassar algumas dicas. Pedimos 

para Emily ser a próxima a escalar, mas ela não quis. Pietro logo 

se ofereceu. Ele demorou a chegar ao topo, mas conseguiu. O 

grupo estava inquieto em relação a mim e a Billy. Eu disse que 

conseguiria subir. Já havia feito isso antes. Também falei que 

conseguiria subir com Billy nas costas. 

Meus amigos se preocuparam, porém não havia outra solu- 

ção. Falei que o peso de Billy não complicaria a minha limita- 

ção. Ele ficou sentado ao chão apenas observando. Estava muito 

quieto. Talvez chateado por não poder ajudar. Subtenente Fred 

afirmou em bom tom que ele próprio seria o último a escalar, 

uma vez que era o chefe do grupo e precisava se certificar de 

que todos estariam no topo com segurança. 

Matheus subiu com uma mochila. Em seguida, foi a vez de 

Emily. Ela e David foram os que escalaram em menor tempo, 

além de também subirem com mochilas nas costas. 

Era a minha vez e a de Billy. Fred pediu que amarrássemos 

uma corda ligando a minha cintura à de Billy, por precaução. 

Coloquei-o em minhas costas. Após confirmar com meu amigo 

se estava tudo pronto, escalei. 
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Não era mais possível ver David, Pietro, Matheus e Emily no 

alto. O nevoeiro havia retornado e estava mais denso. Eu não 

conseguia enxergar o topo, mas eu sabia que era só subir. Fui 

subindo com cautela. Achei que fosse mais fácil escalar como 

me recordava da última vez que fiz aquilo, porém, com Billy nas 

costas, o desconforto e a preocupação em não o deixar cair, mes- 

mo sabendo que ele estava amarrado em mim, eram enormes. 

Do meio do paredão, era possível observar apenas um pouco 

do horizonte no meio da bruma. Virei minha cabeça o máximo 

que eu podia para não enxergar apenas aquele muro. Uma vi- 

são me fez dar uma pausa. Lá estava a floresta! Toda coberta de 

branco. Visíveis eram apenas algumas folhagens altas da copa 

das árvores mais próximas. Aquela nuvem não permitia ver 

nada acima e nem abaixo. A pausa não foi apenas contemplativa. 

Uma sensação estranha, porém, familiar, ocorreu-me. A mesma 

sensação da noite anterior. O calafrio. 

– Juan, você está se sentindo mal? – perguntou Billy. 

– Não, Billy. Estou bem. Mas você está ouvindo esse barulho? 

– Que barulho? 

 
Avistamos uma das folhagens de árvores se mover 

bruscamente. 

 

– Olhe! – apontou Billy. 

 
Por um instante fiquei feliz que Billy também observava coi- 

sas estranhas e não apenas eu. Outras folhagens se moveram  

assim que a anterior parou. Barulhos e abalos também acompa- 

nhavam esses movimentos. Era como se lá embaixo, alguém ou 

algo estivesse se aproximando do paredão, encostando-se nas 

árvores enquanto deslocava. 

– Subtenente! Subtenente Fred! Suba! Tem algo se aproximan- 

do! – gritei para que o meu superior hierárquico subisse pela 

corda mesmo comigo e Billy ainda pendurados nela. 
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Não era possível ver o nosso chefe. Os movimentos das fo- 

lhagens mostravam que o “algo” chegava cada vez mais próxi- 

mo ao paredão. Billy e eu apenas observávamos o que acontecia 

abaixo de nós: muita névoa e algumas pontas dos topos das ár- 

vores. Os movimentos na mata cessaram exatamente abaixo de 

nós. Nada mais aconteceu. 

– Ah!!! 

 
Fred gritou. Era possível sentir que algo segurava a nossa 

corda. Instantes seguintes ele ficou visível. Seu rosto aflito sur- 

giu em meio à bruma. Ele havia subido apressadamente pela cor- 

da sem equipamento algum. 

 

– Subam! Subam! – ele esbravejava para que eu e Billy continu- 

ássemos a escalar. 

 

Obedeci. Meus amigos no topo gritavam perguntando o que 

estava acontecendo. Eles não viam nada. Percebi que um sola- 

vanco puxava a corda para baixo. Olhei. Subtenente Fred estava 

se aproximando de mim. Ele parou. Escancarou os olhos para 

mim. As mãos dele deslizaram pela corda fazendo com que ele 

descesse bruscamente até desaparecer na imensidão branca no- 

vamente. Algo o havia puxado. 

– Não!!! – vociferei. Meus gritos só não foram mais altos que os 

gritos que viriam posteriormente. 

 

Billy e eu não vimos mais nada abaixo de nós. Percebi que a 

corda não estava mais sendo tensionada. O Subtenente começou 

a berrar de forma pavorosa. As folhagens na mata voltaram a se 

agitar. 

 

– Subtenente!!! –chamávamos por nosso chefe. 

 
Senti um grande impulso na corda. Dessa vez, foi muito for- 

te. Eu sabia que não era o meu superior. Alguma coisa estava 
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forçando a corda para baixo como se soubesse que eu e meu 

amigo estávamos pendurados nela. Comecei a me desprender 

da corda retirando o equipamento que estava preso a mim e a 

ela. Fiz isso o mais rápido que pude. Mais puxões aconteceram. 

Billy contribuía para meu desespero chiando em meu ouvido 

e chamando por todos os santos possíveis. Libertei-me daquele 

cabo. Por pouco, não caímos com a corda que foi desprendida 

do topo e puxada para baixo. Os nossos amigos pareciam se de- 

sesperar ainda mais. 

Billy e eu não caímos. Eu consegui me apoiar nas fendas   

do paredão. Tive que escalar sem equipamentos. Assim como 

David fizera para prender a corda. Mais uma olhada para baixo. 

Os movimentos nas árvores cessaram. Talvez aquele “algo” ti- 

vesse ido embora. 

Tudo estava ficando mais claro. Os raios do sol estavam eli- 

minando o nevoeiro. Subi devagar tendo cuidado com Billy.  

Após alguns metros, consegui avistar meus amigos. Eles jogaram 

outra corda para nós, mas era mais curta e eu precisava subir um 

pouco mais para alcançá-la. 

Eu tentava não pensar no que poderia ter acontecido com     

o Subtenente Fred. Precisava manter meu equilíbrio emo- 

cional e psicológico. Em oposto, Billy ainda estava em estado 

de choque se esgoelando. Eu pedia para ele se acalmar e não    

se mover. Precisávamos ficar equilibrados naquela montanha. 

Equilibrados em todos os sentidos. 

Não adiantou. 

O nervosismo de Billy colaborou para que ele soltasse as mãos 

que seguravam minhas costas. Ele caiu. Eu quase me desequili- 

brei. A corda amarrada entre nossas cinturas foi a salvação dele. 

 

– Não se mexa! – falei em tom bem-alto e claro. – Não se mexa! 

Agarre-se no paredão, senão você vai me derrubar também! – 

eu dizia para Billy me obedecer. 

 

Se ele se agarrasse ao paredão e escalasse até mim, eu con- 

seguiria me equilibrar e subir mais alguns centímetros para 
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alcançar a corda que nossos amigos haviam jogado para nós. 

Billy tentou se segurar. Ele começava a subir, mas estava tão 

apavorado que escorregava. Isso fazia com que o impulso me 

pressionasse para baixo novamente. 

Eu precisava continuar a subir. Subi assim mesmo. Consegui 

segurar a ponta da corda. Meus amigos seguravam a outra pon- 

ta. O impulso deles e mais minha agilidade em me agarrar nas 

saliências da parede fizeram com que eu subisse mais rápido e, 

consequentemente, Billy subiu também. 

Porém, a corda em minha cintura estava escorregando. Os 

laços estavam se desfazendo devido aos sacolejos que Billy pro- 

duzia. Gritei pedindo para que ele se agarrar à parede, pois a 

corda iria arrebentar. 

Um helicóptero surgiu no horizonte. Não consegui observar 

diretamente, porque ele estava na mesma direção que os raios 

do sol. Todavia, era possível ouvir que estava se aproximando. 

– Hei! Aqui! Aqui! 

 
Ouvi a voz de Pietro. No mesmo instante, a corda que me 

segurava cedeu, levando-me para baixo. Em seguida, ouvi Emily, 

David e Matheus gritarem por Pietro. Provavelmente ele havia 

soltado a corda para fazer acenos e chamar pelo helicóptero. 

Conseguia, perfeitamente, imaginá-lo fazendo isso. 

A amarração que segurava Billy em minha cintura se afrou- 

xou. Meu instinto em salvar o amigo falou mais alto e quase sol- 

tei a outra corda que meus amigos estavam segurando. Foi mui- 

to rápido. Não deixei o cabo em minha cintura se desfazer por 

completo. Agarrei-o com força. Só então ele se desprendeu de 

mim. Fiquei segurando firme as duas cordas: uma que me ligava 

a Billy e outra que me ligava ao topo. Uma corda em cada mão. 

– Billy, você precisa se agarrar ao paredão! Minhas mãos estão 

suando. A corda vai se soltar! 

– Não estou conseguindo alcançar o muro! A corda está balan- 

çando e minha perna ainda dói! 
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Fechei meus olhos. Não queria ver meu amigo caindo ou ver 

a corda que estava acima de mim se soltar. Uma coisa era cer- 

ta: ambas as cordas escorregavam em minhas mãos encharcadas 

de suor. Eu apenas não sabia qual das duas iria se desprender 

primeiro. 

Infelizmente, foi a de Billy. Abri meus olhos esperando as- 

sistir à queda do amigo, mas ele conseguiu se segurar no muro 

momentos antes. Voltei minha atenção para cima. Com a outra 

mão desocupada, pude me apoiar na parede novamente e reto- 

mar minha escalada. 

Consegui avistar o helicóptero. Ele estava sobre a minha ca- 

beça. Diminuía a distância cada vez mais. Mais e mais. 

– Dê-me sua mão! – de forma enfática, pediu-me um militar 

descendo pendurado em uma corda presa ao helicóptero. Era 

o Capitão Theo. A aeronave ficou próximo o suficiente para 

que o meu superior conseguisse se comunicar comigo. 

– Salve o meu colega primeiro! A perna dele está machucada e 

ele pode cair! 

Capitão Theo foi até Billy para resgatá-lo. Pegou o meu amigo 

e subiu com ele para o helicóptero. Depois, foi minha vez de ser 

salvo. Logo todos os meus amigos e eu estávamos na aeronave. 

Dissemos aos dois tripulantes que vieram nos resgatar que um 

militar havia caído na mata e não sabíamos se ele estava vivo 

ou não. Capitão Theo falou que precisaria retornar com equipa- 

mentos apropriados para o resgate do Subtenente Fred, já que o 

local exigia mais estrutura. 

Chegamos de volta ao acampamento. Antes de aterrissarmos, 

era possível ver centenas de cabeças de militares nos aguardan- 

do. O nosso sumiço, meu e de meus amigos, havia se tornado 

notícia. 

Como era de se esperar, fomos atendidos por uma equipe de 

médicos. Depois que nos recuperamos e nos alimentamos em 

uma tenda montada no acampamento, nossos superiores nos fi- 

zeram mil perguntas sobre o que houve. Pietro era o que mais 
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queria falar. Relatava as cenas como se fosse Hércules retornan- 

do de seus doze trabalhos. Disse que enfrentou jacarés, onça e 

que, graças à sua habilidade em pescar, o grupo não passou fome. 

 

– Conte sobre a sua bússola estragada também! – falou David. 

– Isso não vem ao caso – disse Pietro. 

– A verdade, senhor, é que todo o grupo se ajudou mutuamente – 

disse Matheus aos superiores naquela tenda. 

 

Emily contou sobre minha ação de levar Billy nas costas o 

tempo todo. Eu pensei em falar que, graças a Emily, a onça não 

nos atacou, mas eu acabaria colocando o segredo dela em risco. 

Uma aeronave maior, mais moderna, de decolagem e aterra- 

gem verticais, com quatro hélices horizontais, e com maior nú- 

mero de profissionais de resgate, ficou incumbida de procurar 

pelo Subtenente Fred. Ao ouvi-la retornar, saí apressadamente 

da tenda. Assim que ela posou, Capitão Theo foi o primeiro a 

descer pela rampa traseira da aeronave. Ele foi ao meu encon- 

tro. Sua expressão não era agradável. Estendeu o braço para me 

mostrar algo em suas mãos. Era uma tarjeta com manchas de 

sangue escrito “Subtenente Fred”. Ele me entregou. 

 
– Eu sinto muito. 

– Mas e o corpo? – perguntei tristemente. 

– Encontramos apenas alguns poucos pedaços. Algum animal 

deve ter feito isso. Talvez uma onça. 

– Impossível ser um animal só! – duvidei. 

– Devem ter sido várias onças. 

– Elas não costumam viver em grupo. 

– Senhor Capitão! – outro militar que havia desembarcado da 

aeronave apareceu. – Senhor, o pessoal do Setor ST está a 

caminho para fazer a investigação. Eles acham que seja mais 

um caso de “Oncinha do mato” para a Seção X. 

– Obrigado, já estou indo – respondeu o capitão. Em seguida, di- 

rigiu-me a palavra. – Preciso ir. Após confirmada a morte do 

Subtenente Fred por meio de exames do sangue encontrado 
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no local, poderia fazer a gentileza de entregar essa tarjeta à família 

dele? 

– Sim, senhor. 

 
No retorno para a cidade, o clima entre meus colegas de pro- fissão 

era o pior possível. Uma tristeza tomava conta de todos. O término do 

acampamento foi adiantado, a atividade “Simulado de Selva” foi 

cancelada. 

O pior de tudo era saber que uma família iria receber a no- tícia 

sobre a morte de um ente querido. Se para nós, colegas de profissão, 

era uma notícia triste, imagina para quem era mais próximo. Fiquei 

sabendo que o Subtenente Fred havia deixado esposa e três filhos. 

Um tinha a mesma idade que a minha. 

 

 

Muito obrigado por ter prestigiado um 

pouquinho do meu livro! Ficou curioso(a) 

para saber o desfecho dessa história? Basta 

adquirir o livro impresso ou o livro digital 

através do site www.gandhor.com.  

Aproveite e siga as redes sociais do livro 

(@gandhorlegends) e do autor (@helvister) 

para ficar por dentro de mais novidades! 
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