CAPÍTULO 1
Glass

As mãos de Glass estavam grudentas com o sangue de sua
mãe. Essa percepção chegou a ela lentamente, como se através de uma névoa espessa — como se as mãos pertencessem
a outra pessoa e o sangue fosse parte de um pesadelo. Mas
eram as suas mãos e o sangue era real.
Glass sentia a palma da mão direita grudando no apoio
do braço do assento na primeira fileira do módulo de transporte. E ela sentia alguém apertando sua mão esquerda com
força. Era Luke. Ele não a soltara desde que tinha afastado
Glass do corpo de sua mãe e a carregado até o assento. Seus
dedos seguravam os dela com tanta força que ele parecia estar tentando extrair a dor pulsante do corpo dela e armazenar dentro de si mesmo.
Ela tentou se manter focada no calor da mão dele sobre a sua. Concentrou-se na força do aperto, em como ele
não mostrava sinais de afrouxar mesmo quando o módulo de
transporte começou a chacoalhar e mergulhar em uma violenta trajetória na direção da Terra.
Há poucos minutos, Glass estava sentada numa poltrona
ao lado da mãe, prontas para encarar o novo mundo juntas.
Mas agora a mãe estava morta, baleada por um guarda perturbado que estava desesperado por um lugar no último veículo deixando a Colônia moribunda. Glass fechou os olhos
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com força, tentando impedir que a cena se repetisse em sua
mente: a mãe caindo, silenciosamente, no chão. Ela própria
se jogando ao lado da mãe enquanto ela arfava e gemia, incapaz de fazer qualquer coisa para estancar o sangramento.
Colocando a cabeça da mãe no colo e lutando contra o choro
para dizer o quanto a amava. Observando a mancha escura
no vestido se espalhar enquanto a vida se esvaía dela. Vendo
seu rosto relaxar, logo depois de escutar aquelas últimas palavras: Estou tão orgulhosa de você.
Não havia como deter as imagens, assim como não havia como mudar a verdade. Sua mãe estava morta, e Glass
e Luke tinham sido arremessados no espaço numa nave que
colidiria com a Terra a qualquer momento.
O módulo de transporte chacoalhava de forma ruidosa e
sacudia de um lado para o outro. Glass mal notava. Ela tinha
a vaga sensação de um cinto de segurança apertando suas
costelas enquanto o corpo seguia os movimentos da nave,
mas a dor da morte da mãe era mais profunda do que a da
fivela de metal.
Ela sempre tinha imaginado o luto como um peso — quer
dizer, quando ela pensava nisso. A velha Glass não passava
muito tempo se preocupando com as angústias dos outros.
Isso mudou depois que a mãe de seu melhor amigo morreu e
ela passou a ver Wells andar pela nave com os ombros caídos
como se carregando um fardo enorme e invisível. Mas Glass
se sentia diferente — entalhada, vazia, como se toda a emoção tivesse sido arrancada dela. A única coisa que a fazia se
lembrar de que ainda estava viva era a mão reconfortante de
Luke sobre a dela.
Pessoas imprensavam Glass de todos os lados. Todos os
assentos estavam ocupados, e homens, mulheres e crianças
ocupavam cada centímetro que havia sobrado na cabine.
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Eles se agarravam uns aos outros para se equilibrar, apesar
de ninguém conseguir cair — eles estavam muito próximos,
uma massa ondulante de carne e lágrimas silenciosas. Alguns
sussurravam os nomes das pessoas que tinham deixado para
trás, enquanto outros balançavam a cabeça desvairadamente,
se recusando a aceitar que tinham realmente dado adeus aos
que amavam.
A única pessoa que não parecia em pânico era o homem
sentado imediatamente à direita de Glass, o Vice-Chanceler
Rhodes. Ele olhava fixamente para a frente, sem perceber ou
se deixar afetar pelos rostos consternados à sua volta. Uma
pontada de indignação momentaneamente mascarou a dor
de Glass. O pai de Wells, o Chanceler, estaria fazendo tudo
ao seu alcance para confortar aqueles ao redor. E ele não teria aceitado um lugar no último módulo de transporte em
primeiro lugar. Mas Glass não estava em posição de julgar. A
única razão para ela ter entrado no módulo de transporte foi
Rhodes tê-la trazido com sua mãe quando abriu caminho à
força para embarcar.
Um solavanco violento arremessou Glass de volta contra
o assento enquanto o módulo de transporte dava uma guinada para o lado, então se inclinava quase quarenta e cinco
graus antes de se ajeitar com uma arremetida de embrulhar o
estômago. O gemido de uma criança se sobressaiu à surpresa
coletiva. Várias pessoas berraram quando a moldura de metal
do módulo de transporte começou a se dobrar, como se apertada por um punho gigante. Um lamento agudo e mecânico
ecoou pela cabine, ameaçando romper tímpanos, afogando
os gritos e soluços aterrorizados.
Glass se segurou ao braço do assento e apertou a mão de
Luke, esperando o medo. Mas ele nunca veio. Ela sabia que
deveria sentir medo, mas os acontecimentos dos últimos dias
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a tinham deixado entorpecida. Já era muito difícil ver seu lar
desmoronar à medida que a Colônia ficava sem oxigênio. Era
muito difícil se arriscar num passeio espacial alucinado e não
autorizado para ir de Walden a Phoenix, onde ainda havia
ar respirável. Todas as coisas pelas quais ela tinha passado
pareciam valer a pena, no entanto, quando Glass, sua mãe
e Luke conseguiram entrar no módulo de transporte. Mas,
nesse momento, ela não se importava com a possibilidade
de ver a Terra. Era melhor acabar tudo agora do que ter que
acordar todas as manhãs e se lembrar de que sua mãe tinha
partido.
Fitou Luke rapidamente, a seu lado, e o viu olhando fixamente para a frente, com uma expressão pétrea de determinação. Será que ele estava tentando ser corajoso por ela?
Ou será que seu extensivo treinamento como guarda lhe tinha ensinado a permanecer calmo sob pressão? Ele merecia
mais do que isso. Depois de tudo pelo que Glass o tinha feito
passar, será que seria assim que acabaria? Será que eles tinham escapado da morte certa na Colônia apenas para serem
arremessados de cabeça em outro destino terrível? Não era
esperado que os humanos retornassem à Terra antes de pelo
menos mais outro século, quando os cientistas tinham certeza de que a radiação deixada pelo Cataclismo teria se dissipado. Essa era uma volta para casa prematura, um êxodo
desesperado que não prometia nada além de incerteza.
Glass olhou para a fileira de pequenas janelas nas laterais
da nave. Nuvens cinzentas turvas preenchiam cada moldura.
Era estranhamente bonito, ela pensou, exatamente quando
as janelas repentinamente estalaram e se estilhaçaram, espalhando cacos de vidro e metal quentes pela cabine. Chamas
entraram pelos buracos. As pessoas mais próximas às janelas tentavam freneticamente se esquivar e se afastar, mas não
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havia espaço para isso. Elas se inclinaram para trás, caindo
sobre outras pessoas. O cheiro forte de metal chamuscado
queimou as narinas de Glass ao mesmo tempo em que o odor
de algo diferente a fez ter ânsia de vômito... Com um medo
crescente, Glass percebeu que era de carne queimada.
Se esforçando para vencer a força da velocidade da nave,
ela virou a cabeça a fim de olhar para Luke. Por um momento, Glass não conseguiu ouvir os sons de gemidos e choro,
ou do esmagamento do metal. Ela não conseguiu sentir o último suspiro da mãe. Ela via apenas a lateral da cabeça de
Luke, o perfil perfeito e o maxilar forte que ela tinha traçado
na mente noite após noite durante seus terríveis meses no
Confinamento, quando ela foi condenada a morrer em seu
aniversário de dezoito anos.
Glass foi trazida de volta à realidade pelo som de metal se rasgando. Tudo vibrou, penetrando pelos tímpanos e
chegando à mandíbula, atravessando os ossos até chegar ao
estômago. Ela rangeu os dentes e observou com um horror
desamparado enquanto o teto descascava e voava para longe,
como se não fosse nada além de um pedaço de tecido.
Ela se obrigou a virar novamente para Luke, que tinha
fechado os olhos, mas apertava sua mão com uma intensidade renovada.
— Eu te amo — disse ela, mas as palavras foram engolidas pelos gritos em volta deles.
De repente, com um estalo que fez tremer seus ossos, o
módulo de transporte colidiu com a Terra e tudo ficou preto.
Ao longe, Glass ouviu um gemido baixo e gutural, o som
mais cheio de angústia que já tinha ouvido. Tentou abrir os
olhos, mas o menor esforço fazia sua cabeça rodar de forma
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nauseante. Ela desistiu e se permitiu mergulhar novamente
na escuridão. Alguns momentos passaram. Ou teriam sido algumas horas? Novamente ela batalhou contra o silêncio confortante, lutando para readquirir consciência. Por um doce e
atordoado milésimo de segundo, ela não teve ideia de onde
estava. Tudo em que podia se concentrar era o bombardeio
de cheiros estranhos. Glass não sabia que era possível sentir
o odor de tantas coisas ao mesmo tempo: havia algo que ela
reconhecia parcialmente dos campos solares — seu local favorito para se encontrar com Luke —, mas amplificado mil
vezes. Havia algo doce, mas não como açúcar ou perfume.
Mais profundo, mais rico. Cada respiração fazia seu cérebro
se sobrecarregar enquanto lutava para identificar os aromas
que se misturavam. Algo picante. Metálico. Então um cheiro
familiar despertou seu cérebro bruscamente. Sangue.
Os olhos de Glass se abriram de uma só vez. Ela estava
em um espaço tão amplo que não podia ver as paredes, e o
teto transparente repleto de estrelas parecia estar a milhas de
distância. Lentamente, sua consciência voltou e a confusão
deu lugar ao espanto. Ela estava olhando para o céu — o céu
de verdade, na Terra — e estava viva. Mas o fascínio durou
apenas alguns momentos até um pensamento urgente surgir
em seu cérebro e o pânico correr pelo corpo. Onde estava
Luke? Ela ficou repentinamente alerta e se sentou, ignorando a náusea e a dor que tentavam forçá-la a voltar ao solo.
— Luke! — gritou, girando a cabeça de um lado para o
outro, rezando para ver seu contorno familiar entre a massa
de sombras desconhecidas. — Luke!
O coro crescente de gritos e gemidos abafava seus berros. Por que ninguém acende as luzes?, ela pensou, atordoada,
antes de se lembrar de que estava no solo. As estrelas não
ofereciam mais do que uma cintilação fraca, e a lua fornecia
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apenas luz suficiente para que Glass percebesse que os vultos
escuros que gemiam e se debatiam eram seus companheiros
de viagem. Isso tinha que ser um pesadelo. Não era assim
que a Terra deveria ser. Esse não era um lugar pelo qual valia
a pena morrer. Ela gritou o nome de Luke novamente, mas
não houve resposta.
Ela precisava se levantar, mas seu cérebro não parecia ter
mais nenhuma conexão com os músculos e o corpo parecia
estranhamente pesado, como se cargas invisíveis estivessem
pressionando seus membros. A gravidade aqui era diferente,
mais severa — ou ela estaria ferida? Glass colocou a mão na
canela e arfou. Suas pernas estavam molhadas. Estaria sangrando? Ela olhou para baixo, com medo do que poderia
encontrar. As pernas da calça estavam rasgadas e a pele por
baixo, muito arranhada, mas não havia nenhum ferimento
profundo visível. Ela colocou as mãos no chão, quer dizer,
no solo, e arfou. Estava sentada na água — água que se estendia por uma distância impossivelmente longa, com apenas
sombras fracas de árvores na margem distante. Glass piscou,
esperando que os olhos se recalibrassem e revelassem algo
que fizesse mais sentido, mas a imagem não mudou. Lago. A
palavra deslizou suavemente em sua mente. Ela estava sentada na beira, na margem, de um lago na Terra — um fato que
parecia tão surreal para ela quanto a devastação por todos
os lados. Quando se virou para olhar, ela viu apenas horror:
corpos caídos sem vida e destruídos no solo. Pessoas feridas
chorando e implorando por ajuda. As carcaças mutiladas e
esfumaçadas de vários módulos de transporte que tinham
pousado a poucos metros de distância entre si, as molduras
partidas e lascadas. Pessoas correndo para dentro dos destroços ainda ardentes, então saindo com vultos pesados e imóveis sobre os ombros.
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Quem a tinha carregado para fora da nave? Se foi Luke,
onde ele estava?
Glass se levantou com dificuldade, suas pernas trêmulas
debaixo dela. Ela travou os joelhos para impedir que cedessem e balançou os braços para recuperar o equilíbrio. Ficou
de pé sobre a água gelada, frio arrepiando suas pernas. Em
seguida respirou fundo e sentiu a cabeça clarear levemente,
embora as pernas continuassem a tremer. Deu alguns passos
vacilantes para a frente e bateu com o pé em algumas pedras
debaixo da superfície.
Glass olhou para baixo e inspirou com força. O luar era
suficiente para mostrar que a água estava tingida com um
tom cor-de-rosa profundo. Será que a poluição e a radiação
do Cataclismo fizeram os lagos mudarem de cor? Ou essa era
uma área da Terra em que a água era naturalmente cor-de-rosa? Ela nunca tinha prestado muita atenção nos seminários
de geografia da Terra — um fato do qual estava começando a
se arrepender mais e mais a cada segundo. Mas um grito desesperado de um vulto contorcido no solo perto de onde ela
estava trouxe a resposta dolorosa à sua mente: esse não era
um efeito colateral duradouro da radiação — a água estava
manchada com sangue.
Ela tremeu, então caminhou na direção da mulher que
tinha gritado. Ela estava contorcida na margem, a parte inferior do corpo dentro da água que rapidamente se tornava
vermelha. Glass se inclinou e segurou sua mão.
— Não se preocupe — disse, esperando soar mais segura
do que se sentia.
Os olhos da mulher estavam arregalados com medo e dor.
— Você viu Thomas? — perguntou ela, ofegante.
— Thomas? — repetiu Glass, examinando a paisagem
sombria de corpos e destroços. Ela precisava encontrar
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Luke. A única coisa mais aterrorizante do que estar na Terra
era a ideia de Luke estar caído em algum lugar ao seu redor,
ferido e sozinho.
— Meu filho, Thomas — falou a mulher, segurando a
mão de Glass com mais força. — Estávamos em módulos de
transporte diferentes. Minha vizinha... — Ela interrompeu a
frase com uma arfada angustiada. — Ela prometeu que cuidaria dele.
— Nós o encontraremos — disse Glass, se contraindo
quando as unhas da mulher se afundaram em sua pele.
Ela esperava uma de suas primeiras frases da Terra não
fosse uma mentira. Pensou novamente no cenário caótico do
qual tinha escapado com muita dificuldade ainda na nave: a
aglomeração de pessoas ofegantes que lotavam a plataforma
de lançamento, desesperadas por um dos assentos restantes
para fugir da Colônia moribunda. Os pais frenéticos que tinham sido separados de seus filhos. As crianças chocadas e
com lábios azulados procurando pelos familiares que provavelmente nunca encontraram.
Glass só conseguiu escapar quando a mulher gritou de
dor e deixou a mão cair de volta na água.
— Vou procurá-lo — falou Glass, vacilante, enquanto
começava a se afastar lentamente. — Nós vamos encontrá-lo.
A culpa se avolumando em seu estômago era quase suficiente para imobilizá-la, mas Glass sabia que tinha que continuar se movendo. Não havia nada que ela pudesse fazer para
aliviar o sofrimento da mulher. Ela não era médica como a
namorada de Wells, Clarke. Nem mesmo era boa em se relacionar com outras pessoas, como Wells ou Luke, que sempre
sabiam a coisa certa a dizer na hora certa. Havia apenas uma
pessoa no mundo que ela tinha algum poder para ajudar, e
precisava encontrá-lo antes que fosse tarde demais.
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— Sinto muito — sussurrou Glass, se virando para trás
a fim de olhar para a mulher, cujo rosto estava contorcido de
dor. — Eu voltarei. Preciso ir encontrar meu... alguém.
A mulher assentiu com o maxilar cerrado e fechou os
olhos com força, lágrimas escapando por trás de suas pál
pebras.
Glass se forçou a desviar o olhar e continuou a andar.
Ela semicerrou os olhos, tentando entender o cenário à sua
frente. A combinação da escuridão com a tontura, a fumaça
e o choque de estar na Terra parecia tornar tudo um borrão.
Os módulos de transporte tinham pousado na beira de um
lago, deixando pilhas de destroços ardentes por todo lado.
Ao longe, ela podia apenas distinguir o contorno fraco das
árvores, mas Glass estava muito consternada para olhar com
mais atenção. De que serviam as árvores ou mesmo as flores
se Luke não estava ali para ver nada daquilo com ela?
Seus olhos dispararam de um sobrevivente atordoado
e machucado para outro. Um velho homem estava sentado
sobre um grande pedaço de metal arrancado do módulo de
transporte, com a cabeça entre as mãos. Um jovem garoto
com o rosto ensanguentado estava de pé sozinho, a apenas alguns metros de um emaranhado de fios que chiavam e soltavam faíscas. Sem noção do perigo, ele olhava fixamente para
o céu com expressão vazia, como se buscando uma forma de
voltar para casa.
Ao redor estavam os corpos destruídos dos mortos.
Pessoas com os fantasmas de despedidas dolorosas ainda
nos lábios, pessoas que nunca tinham ao menos vislumbrado o céu azul pelo qual sacrificaram tudo. Seria melhor terem ficado para trás, terem dado seu último suspiro cercado pelos amigos e familiares ao invés de ali, completamente
sozinhos.
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Ainda um pouco instável, Glass caminhou até os vultos
mais próximos, rezando com todas as forças para que nenhum daqueles rostos sem vida tivesse o queixo forte, o nariz
estreito ou o cabelo louro encaracolado de Luke. Ela suspirou com um alívio agridoce ao olhar para a primeira pessoa.
Não era Luke. Com partes iguais de terror e esperança, ela se
moveu até o próximo corpo. E o próximo. Ela prendia a respiração enquanto rolava pessoas para ficarem de barriga para
cima ou tirava pedaços pesados de destroços de cima delas. A
cada desconhecido ensanguentado e estropiado, ela suspirava e se permitia acreditar que Luke ainda poderia estar vivo.
— Você está bem?
Surpresa, Glass virou a cabeça rapidamente na direção
da voz. Um homem com um grande talho sobre o olho esquerdo olhava para ela de forma curiosa.
— Sim, estou bem — respondeu ela, automaticamente.
— Tem certeza? O choque pode fazer coisas loucas com
o corpo.
— Estou legal. Apenas procurando... — Ela deixou as
palavras morrerem, incapaz de moldar a massa de pânico e
esperança em seu peito em palavras.
O homem assentiu.
— Bom. Eu já chequei essa área, mas, se encontrar algum
sobrevivente que eu tenha perdido, simplesmente grite. Estamos reunindo os feridos ali. — Ele apontou um dedo para
a escuridão onde, à distância, Glass podia apenas ver formas
de vultos dobrados sobre formas imóveis no solo.
— Há uma mulher, ali perto da água. Acho que está
ferida.
— Certo, nós vamos buscá-la.
Ele fez sinal para alguém que Glass não podia ver, então partiu numa corrida repentina. Ela sentiu um impulso
17

The_100-O_Retorno.indd 17

12/01/2016 17:39:54

estranho de gritar para lhe dizer que era melhor procurar o
desaparecido Thomas primeiro. Glass tinha certeza de que a
mulher preferiria sangrar até a morte na água a passar toda
a vida na Terra sem a única pessoa que fazia sua vida valer a
pena. Mas o homem já tinha desaparecido.
Glass respirou fundo e fez força para seguir em frente,
mas seus pés não pareciam mais obedecer ao cérebro. Se
Luke estivesse ileso, ele já não a teria encontrado a essa altura? O fato de ela não ter ouvido a voz dele gritando seu
nome naquele burburinho significava que, na melhor das hipóteses, ele estava caído em algum lugar, ferido demais para
se mover. E na pior...
Glass tentou resistir aos pensamentos sinistros, mas era
como tentar empurrar uma sombra. Nada podia manter a escuridão afastada de sua mente. Seria insuportavelmente cruel
perder Luke apenas horas depois de os dois se reunirem. Ela
não podia passar por aquilo novamente, não depois do que
tinha acontecido com sua mãe. Não. Suprimindo um soluço,
ficou nas pontas dos pés e olhou ao redor. Havia mais luz
agora. Alguns dos sobreviventes tinham usado os pedaços
em chamas do módulo de transporte para criar tochas improvisadas, mas a luz instável e faiscante não era muito reconfortante. Para todo lado que olhava, Glass via vultos de corpos
mutilados e rostos em pânico saindo das sombras.
As árvores estavam mais próximas agora. Ela podia ver
a casca, os galhos retorcidos, as copas de folhas. Depois de
passar toda a vida olhando para uma árvore solitária, era assustador ver tantas juntas, como virar uma esquina e dar de
cara com uma dúzia de clones de seu melhor amigo.
Glass se virou para olhar uma árvore particularmente
grande e arfou. Um rapaz com cabelo encaracolado estava
caído contra o tronco.
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Um rapaz com uniforme de guarda.
— Luke! — gritou Glass, saindo numa corrida desajeitada.
Quando chegou mais perto, ela viu que os olhos dele estavam fechados. Será que estava inconsciente ou...
— Luke! — gritou ela novamente antes que o pensamento pudesse ganhar força.
Os membros de Glass estavam ao mesmo tempo desajeitados e elétricos, como um cadáver reanimado. Ela tentou
acelerar, mas o solo parecia puxá-la para baixo. Mesmo a dezenas de metros de distância, ela podia dizer: era Luke. Seus
olhos estavam fechados, o corpo frouxo, mas ele respirava.
Estava vivo.
Glass caiu ajoelhada ao lado de Luke e lutou contra o
impulso de se jogar sobre ele. Não queria feri-lo ainda mais.
— Luke — sussurrou ela em seu ouvido. — Você pode
me escutar?
Ele estava pálido, e sobre o olho havia um corte profundo, de onde escorria um filete de sangue sobre o nariz. Glass
esticou a manga de sua camisa sobre a mão e a pressionou
contra o corte. Luke gemeu um pouco, mas não se moveu.
Ela pressionou um pouco mais forte, esperando estancar o
sangramento, e abaixou os olhos para examinar o resto do
corpo. Seu pulso esquerdo estava roxo e inchado, mas, tirando isso, ele parecia bem. Lágrimas de alívio e gratidão se
formaram em seus olhos, e ela deixou que escorressem pelas
bochechas. Depois de alguns minutos, Glass tirou a manga
da camisa e examinou o ferimento novamente. Parecia que o
sangramento tinha parado.
Ela colocou uma das mãos no peito do rapaz.
— Luke — disse delicadamente. Ela passou os dedos
com cuidado sobre sua clavícula. — Luke. Sou eu. Acorde.
19

The_100-O_Retorno.indd 19

12/01/2016 17:39:55

Ele se moveu ao ouvir o som de sua voz, e Glass soltou
um som desfigurado que era parte risada e parte choro. Ele
gemeu, seus olhos se abrindo de forma vacilante e se fechando pesadamente outra vez.
— Luke, acorde — repetiu Glass, então levou a boca até
o ouvido dele, exatamente como costumava fazer nas manhãs
em que ele corria o risco de perder a hora de chegar ao trabalho. — Você vai se atrasar — disse, com um pequeno sorriso.
Os olhos dele se abriram mais uma vez, lentamente, e
se fixaram nela. Ele tentou falar, mas nenhum som saiu. Ao
invés disso, Luke apenas sorriu de volta.
— Olá — falou Glass, sentindo o medo e a tristeza derreterem por um instante. — Está tudo bem. Você está bem.
Estamos aqui, Luke. Nós conseguimos. Bem-vindo à Terra.
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