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O relatO a seguir é baseadO em eventOs reais.
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introdução

Não acho que você vá acreditar no mundo que eu estou pres-
tes a descrever, ainda que, lendo essas palavras, você já esteja 
dentro dele. E é possível que já faça um tempinho que você 
está neste mundo, mas que só agora vá descobrir a ilha. Ou 
talvez a ilha funcione para te apresentar este mundo, como 
foi para mim. Se você se sente sozinho, confuso ou morrendo 
de medo, então está exatamente como eu, no meu primeiro 
dia. Este mundo pode parecer um labirinto, e às vezes é como 
aquele brigão da escola. Só que, na verdade, este mundo é um 
professor, e os testes aqui funcionam como lições, mesmo 
que disfarçadas.

Foi por isso que resolvi escrever este livro, para que a mi-
nha jornada possa te ajudar com a sua.
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nunca desista

Estou me afogando!
Acordei debaixo d’água, bem debaixo d’água, e essa foi a 

primeira coisa que me veio na cabeça. Frio. Escuridão. Para 
que lado estava a superfície? Chutei em todas as direções, ten-
tando descobrir para que lado eu tinha que subir. Me contorci 
e virei, até finalmente enxergar algo ali: uma luz. Fraquinha, 
pálida, bem longe.

Meio que por instinto, fui na direção dela, e em pouco 
tempo percebi que a água ao meu redor estava ficando cada 
vez mais clara. Aquela só podia ser a superfície, a luz do sol.

Mas como é que o sol podia estar... quadrado? Eu devia 
estar vendo coisas. Talvez fosse alguma ilusão de ótica, por 
conta da água.

E daí? Quanto tempo eu ainda consigo ficar sem respirar? 
Só sobe, vai! Continua nadando!

Parecia que meus pulmões iam explodir; bolhinhas de ar 
saíam pela minha boca, enquanto eu nadava rápido na dire-
ção da luz. Eu chutava e empurrava a água, como se fosse um 
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bicho em uma jaula. Conforme eu remava, em desespero, já 
conseguia ver a superfície, um teto de ondulações chegando 
cada vez mais perto. Mais perto, só que ainda longe demais. 
Meu corpo doía, meus pulmões estavam pegando fogo.

Vai, nada! NADA!
Crack!
Meu corpo todo se encolheu de repente quando senti uma 

compressão enorme, doendo desde o dedinho do pé até os 
olhos. Minha boca se abriu, como se eu tivesse engasgado 
com meu próprio grito. Eu tentava alcançar a luz, lutando 
para respirar, lutando para sobreviver.

E, então, explodi para fora da água, para o ar frio e fresco.
Tossi, engasguei, arquejei tentando respirar com força... 

e ri.
Estava respirando.
Por um momento, fiquei parado, aproveitando a experiên-

cia, de olhos fechados enquanto a luz do sol esquentava o meu 
rosto. Mas, quando abri os olhos, não consegui acreditar no 
que estava vendo. O sol estava quadrado! Pisquei com força. 
As nuvens também? Em vez daquelas bolas de algodão, fofi-
nhas e arredondadas, havia uns objetos finos, retangulares, 
flutuando preguiçosos ali em cima.

Você ainda está vendo coisas, pensei. Deve ter batido a 
cabeça quando caiu do barco, e agora está com um pouco de 
tontura, é isso.

Mas eu tinha caído de um barco? Não lembrava. Na ver-
dade, eu não me lembrava de nada; nem de como eu tinha 
ido parar ali, nem de onde esse “ali” ficava.
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— Socorro! — gritei, procurando um navio, um avião ou 
até mesmo um sinal de terra firme no horizonte. — Por favor, 
alguém! Tem alguém aí? socorro!

Tudo o que recebi como resposta foi o silêncio. Tudo o que 
eu enxergava era água e céu.

Estava só.
Ou quase.
Alguma coisa espirrou água a alguns centímetros do meu 

nariz. Só consegui ver um flash de tentáculos e uma cabeça 
grande, preta e meio acinzentada.

Eu soltei um berro, chutando para me afastar. Parecia uma 
lula, mas era quadrada, como todo o resto das coisas naquele 
lugar estranho. Os tentáculos vieram na minha direção, bem 
abertos. No meio deles, dei de cara com uma boca enorme, 
vermelha e com um anel de dentes afiados.

— Sai daqui! — gritei. Sentindo a boca seca e as batidas 
aceleradas do meu coração, fui me debatendo meio de qual-
quer jeito para longe daquela criatura. Nem tinha necessidade. 
Naquele momento, os tentáculos se fecharam, e a lula saiu 
dali como um raio, indo na outra direção.

Fiquei lá boiando, em choque, me movendo pela água por 
alguns segundos, até que o animal sumisse nas profundezas. 
Foi aí que eu soltei um longo “ughhh”, bem do fundo da gar-
ganta, aliviando um pouco a tensão.

Respirei fundo, e depois respirei fundo de novo, e então 
mais um monte de vezes. Finalmente, meu coração deu uma 
sossegada, meus braços e pernas pararam de tremer e, pela 
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primeira vez desde que eu tinha despertado, meu cérebro 
começou a funcionar.

— Tá bom — eu disse, em voz alta. — Você está no meio de 
algum lago ou oceano ou seja lá o que for. Ninguém vai vir te 
salvar, e você não pode ficar aqui boiando na água para sempre.

Bem devagar, dei um giro de trezentos e sessenta graus, 
procurando algum sinal de terra que eu pudesse ter deixado 
passar antes. Nada. Já meio que em desespero, tentei dar mais 
uma olhada no céu. Sem aviões, nem uma daquelas linhazi-
nhas brancas de fumaça que eles deixam para trás. Que tipo 
de céu não teria aquelas linhas de fumaça? Bom, um céu com 
um sol quadrado e nuvens retangulares.

As nuvens.
Percebi que todas estavam flutuando na mesma direção, 

oposta à do sol, que estava nascendo. Elas iam para oeste.
— Igual a todo lugar — eu disse, suspirando mais uma vez 

e começando a nadar devagar, rumo ao oeste.
Não era muita coisa, mas pensei que pelo menos o vento 

poderia me ajudar um pouquinho, ou no mínimo não me deixar 
ainda mais devagar. Se eu fosse para o norte ou para o sul, a 
brisa poderia me soprar para o lado, formando um arco. Aí, eu 
acabaria nadando em círculos. Na hora, eu não tinha certeza se 
isso era verdade. Ainda não tenho. Mas, poxa, eu tinha acabado 
de acordar, provavelmente com um belo de um machucado na 
cabeça. E no fundo do mar, onde eu não queria ir parar de novo.

Só continua nadando, eu dizia, sem parar. Foca no que está 
lá na frente. Me dei conta de como eu estava “nadando” de um 
jeito esquisito. Não o esquema “rema-para-rema”; o esquema 
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estava o.k. Era alguma coisa com os meus braços e pernas, 
que deslizavam na água ao longo do caminho.

Machucado na cabeça, concluí, tentando não pensar se 
esse machucado tinha sido muito sério.

Mas percebi que tinha uma coisa boa nisso tudo: eu não 
parecia estar ficando cansado. Nadar não era uma coisa 
supercansativa? Os músculos não começavam a queimar e 
falhar, depois de um tempo? Adrenalina, imaginei, e tentei 
tirar aquela imagem de um tanque de gasolina se esgotando 
da minha cabeça.

Mas iria, sim, se esgotar. Mais cedo ou mais tarde, minha 
energia acabaria, as cãibras apareceriam, o nado viraria 
uma bateção de leve na água e, depois disso, eu acabaria só 
flutuando. Claro, eu tentaria descansar, boiando, poupando 
energia. Mas por quanto tempo eu daria conta de ficar assim? 
Quanto tempo, até o frio da água me atingir? Quanto tempo 
até que, batendo os dentes, com o corpo tremendo, eu final-
mente afundasse na escuridão do mar?

— Ainda não! — desabafei comigo mesmo. — Não vou 
desistir assim!

Comecei a gritar em voz alta, tentando me botar para cima.
— Vamos lá, foco! Continua nadando!
E eu continuei. Nadei com toda força que eu tinha. Tam-

bém tentei ficar bem atento a tudo o que estava acontecendo 
ao meu redor. Se estivesse com sorte, poderia ver o mastro 
de algum navio, ou mesmo a sombra de um helicóptero. No 
mínimo, essa atenção toda serviria para eu tirar a cabeça 
daquela situação!
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Percebi que a água estava bem calma, o que me deixou 
um pouco mais feliz. Menos ondas, menos resistência, e eu 
conseguiria nadar mais rápido, certo? Também me dei con-
ta de que a água era doce, não salgada. Isso significava que 
aquilo era um lago, e não um oceano, e lagos são menores 
que  oceanos. Tá, um lago bem grande é tão perigoso quanto o 
mar aberto, mas, fala sério, será que eu não podia pelo menos 
ser um pouquinho otimista?

Notei também que eu conseguia enxergar o fundo. Era 
bem profundo, pode acreditar: dava para afundar um edifício 
inteiro ali, e o topo ainda ficaria debaixo d’água. Mas não era 
como um oceano, que sempre parecia não ter fundo. E dava 
para ver que não era tudo plano por lá. Tinha milhares de 
pequenos vales e colinas.

Foi então que, bem na minha direita, percebi que uma 
dessas colinas era tão alta que o topo chegava a desaparecer 
depois do horizonte. Será que chegava até a superfície? Virei 
para o norte, ou noroeste, sei lá, e nadei em uma linha reta 
até lá.

Antes que eu me desse conta, a colina foi crescendo, 
crescendo, até se tornar uma montanha submersa. Alguns 
segundos depois, pensei ter visto a ponta da montanha para 
fora da água.

Se bobear, é terra firme, pensei, tentando não criar muita 
expectativa. Mas pode ser uma miragem, uma ilusão de ótica 
ou algum tipo de névoa ou...

Então vi a árvore. Bom, pelo menos eu achei que fosse uma 
árvore, já que, àquela distância, eu só conseguia enxergar 
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uma massa verde-escura cheia de ângulos, em cima de uma 
linha marrom vertical.

A emoção explodiu no meu peito, me fazendo nadar rápi-
do como um torpedo. Meus olhos estavam fixos na imagem 
à minha frente, e logo eu vi outras árvores, surgindo como 
pontinhos em uma praia cor de bronze. E, então, de repente, 
a encosta marrom-esverdeada de uma colina.

— Terra! — gritei. — terraaa!
Eu tinha conseguido! Era terra firme, sólida e quentinha! 

Mais algumas braçadas e estaria lá. Senti uma onda de alívio 
percorrendo o meu corpo... E, como uma onda de verdade, 
ela veio e foi embora.

Eu tive menos de um segundo para comemorar, antes que 
eu pudesse ver a ilha de verdade. Quando cheguei à praia, 
fiquei tão confuso quanto na hora em que acordei.

A ilha era quadrada. Ou, melhor dizendo, ela era feita de 
quadradinhos. Tudo: areia, pó, pedras, até aquelas coisas que 
eu achava que eram árvores. Tudo ali era uma combinação 
de cubos.

— O.k. — disse para mim mesmo, me recusando a acre-
ditar no que eu estava vendo. — Só preciso de um minuto, 
só isso. Um minutinho.

Fiquei ali, com a água batendo na altura da cintura, res-
pirando fundo, piscando, esperando que meus olhos se ajus-
tassem. Eu tinha certeza de que, a qualquer instante, aqueles 
ângulos todos iriam ficar mais suaves, voltando à normalidade 
cheia de curvas.

Mas eles não voltaram.
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— Deve ser o machucado na cabeça, só pode — eu disse, 
saindo da água com dificuldade. — Sem problemas. Só pre-
ciso ver se não está sangrando demais, e...

Por instinto, levei a mão até o suposto ferimento na minha 
cabeça. Mas, quando a mão passou na frente do meu rosto, 
eu engasguei de susto.

— Mas o quê... — Havia um cubo cor de pele, ligado a um 
braço retangular. Esse cubo não se abria de jeito nenhum, 
por mais que eu tentasse. — Cadê a minha mão?! — gritei, 
em pânico.

Nervoso, sentindo minha cabeça girar e um aperto forte 
na garganta, olhei para o resto do meu corpo.

Pés no formato de tijolos, pernas retangulares, o torso pa-
recendo uma caixa de sapatos... Tudo isso com umas roupas 
pintadas em cima.

— O que aconteceu comigo? — berrei, na direção da praia 
vazia. — Não pode ser real! — gritei de novo, correndo de lá 
para cá, tentando arrancar aquelas roupas pintadas no meu 
corpo.

Respirando pesado, corri de volta para a água. Em deses-
pero, procurei o reflexo do meu próprio rosto, como forma 
de me acalmar. Não havia nada lá.

— Onde eu estou? — perguntei, alto, para aquele mar 
cintilante. — Que lugar é esse?

Pensei na água, em como eu tinha acordado... Mas será 
que eu tinha acordado mesmo?

— É um sonho! — exclamei, com uma pontinha de alívio 
na minha voz em pânico, tentando me segurar na única ex-
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