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Cronologia 

 

 8/10/2220: O Dia da Grande perda; 

 4/7/2224: Inicio da Guerra; 

 20/8/2228: Rompimento da Storm com a ONU; 

 15/9/2229: Inicio da grande depressão dos Fast Foods; 

 25/12/2230: Marco Zero/Dia da Exterminação; 

 13/6/2240: O Dia da Falência; 

 16/12/2248: O Fim do Huehue; 

 2/12/2248: Nascimento de Beatrice; 

 2264 pra frente: a saga de Beatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personagens 

Principais: 
 

 

 

Beatrice é Loira com mechas ruivas naturais no cabelo, tem olhos verdes, 

é magra e atlética, mas não muito de ambas as qualidades, tem 16 anos e mais 

ou menos 1,70m de altura. Ela é impaciente, emotiva, tem um gênio muito forte, 

se preocupa demais com a própria segurança e daqueles a quem ama, é precisa 

e habilidosa em tudo o que faz, tem uma grande memória e é extremamente 

inteligente. Nasceu 18 anos depois do Dia da Exterminação. Os Pais se 

chamavam Vernon e Judith. 

Hector tem o cabelo preto e olhos castanhos, é magro chegando a ser 

considerado um pouco magro demais, tem 50 anos e mais ou menos 1,79m de 

altura. É emocionalmente instável, inteligente, preocupado com aqueles que 

ama e ainda tem traumas do Dia da Exterminação, ainda gosta muito dos 

alimentos e das coisas que existiam antes do Dia da Exterminação. Estava em 

Washington D.C. no Dia da Exterminação. Os pais se chamavam Eugene e 

Katherine. 

Joseph D. Lampkin (Joseph Daniel Lampkin) é ruivo (o único ruivo ainda 

existente, os ruivos naturais são considerados extintos desde 2083) tem olhos 

acinzentados, é magro e atlético, tem 18 anos e mais ou menos 1,80m de altura. 

É calmo e controlado, sarcástico e apaixonado, não se importa muito com o Dia 

da Exterminação, tenta salvar aqueles que encontra, mas quer também se sentir 

seguro, achar um lugar em uma cidade e ficar lá. Nasceu 16 anos depois do Dia 

da Exterminação. Seus pais se chamavam Reginald e Karlyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prólogo: 

 
 

 

 

 

 

Era Natal e o dia estava incrivelmente bonito, ninguém esperava o que 

estava prestes a acontecer. 

Está frio, nevou a semana inteira, somente hoje ela deu uma trégua, eu 

desci do ônibus tremendo e rangendo os dentes, estamos em 2230 e ainda 

usamos os mesmos meios de transporte coletivo que no século XXI, isso é 

realmente desolador. Quando abro a porta de casa um calor consolador emana 

da lareira lá dentro, não penso duas vezes antes de entrar, quando entro eu 

coloco os presentes que estava segurando exceto um, limpo os pés e procuro, 

levo um tempo e a encontro, um pinguinho de gente, uma anãzinha branca de 

cabelos pretos e olhos castanhos, minha irmãzinha de seis anos, ela se 

aproxima e me abraça, ficamos um tempo abraçados e ela me diz: 

-Onde você estava Hector? – ela diz com uma voz firme e controladora, 

ela alcança um tom controlador que a minha mãe jamais sonhara em alcançar. 

-Fui comprar isso pra você – digo entregando o presente pra ela e 

despenteio os cabelos cuidadosamente arrumados dela. 

-Ah obrigada – ela diz pegando o presente e tira as minhas mãos do 

cabelo – eu senti sua falta – ela me agarra com mais força por um momento 

volta soar novamente como a criança de seis anos que é – essa guerra está me 

assustando, papai e mamãe estão ouvindo notícias dela pelo rádio no quintal, se 

bem entendi nós invadimos a Ucrânia e a Rússia derrotou as guarnições dos 

países bálticos. 

-Isso é ruim – a guerra assusta muito a minha irmã, ela nasceu no mesmo 

ano em que a guerra começou, na verdade a guerra não chegou ao território 

americano ainda e nada muito ruim tinha acontecido como na Primeira ou 

Segunda Guerra Mundial, mas mesmo assim ela tem medo – Eileen por que 

você não abre o seu presente enquanto eu vou ver o papai e a mamãe lá fora. 

Ah, a Gemma passou aqui? 

-Não ela não passou – ela disse e começou a tentar abrir o papel de 

presente – vamos ver o que tem aqui. 

-Acho que você vai gostar – eu pego dois dos três presentes que 

sobraram e vou à direção do quintal – tente não quebrar. 

-Ok. 

 

 Não demora muito até eu chegar ao quintal, a casa é relativamente 

grande, mas o caminho até o quintal é fácil, quando chego lá eu olho pra fora e 



vejo o Capitólio, eu sempre gosto de olhar pro Capitólio quando vou ao quintal 

de casa, lembra-me do poder e majestade do meu país. Meu pai estava sentado 

perto do poço que tinha no quintal, bem agasalhado, com seus cabelos já 

grisalhos dentro da toca, seus olhos pequenos, mas extremamente ativos me 

fitaram quando abri a porta dos fundos da casa, não sei se estava esperando 

por alguém ou algo, mas pouco tempo depois voltou o olhar para a minha mãe 

que estava, por algum motivo que não sei explicar, tirando água do poço, com 

um sorriso no rosto, também estava bem agasalhada, mas seu cabelo castanho 

estava para fora do capuz, ela ainda é uma mulher bonita, já dá sinais da idade, 

mas é bonita, com seus 39 anos. Quando me aproximo de meu pai digo: 

-Feliz natal pai. 

-Feliz natal filho, comprou os presentes que queria comprar? 

-Sim, aqui o seu pai, aqui o seu mãe. 

-Obrigada – ela diz voltando com o balde e pegando o presente. 

-Obrigado – disse o meu pai com um olhar severo – e o da Gemma já 

entregou? – ele disse de forma meio ríspida, ele tenta esconder, mas já tinha 

percebido que ele não gostava muito da garota. 

-Não encontrei com ela ainda, deixei o presente na sala junto com a 

Eileen – eu disse explicando com a melhor voz de professor que consigo fazer – 

alguma novidade da guerra, meu tio está bem? 

-Esperamos que sim, a Eileen já te contou sobre a Ucrânia e os países 

Bálticos, certo? 

 -Sim, ela contou. 

-Não tem muito além disso, só o que tentávamos ouvir quando você 

chegou e interrompeu – ele diz de forma compreensiva, mas só agora noto que 

estou atrapalhando. 

-Ops, foi mal, vamos ouvir então. 
-Os soldados americanos comemoram a vitória na Ucrânia, mas estão 

preocupados com a situação nos país Bálticos em especial a Lituânia – diz o locutor 

com uma voz bem pausada, mas em um certo tom de festividade – Os oficiais já 

se reúnem para bolar um plano de ataque enquanto os soldados comemoram, todos 

esperamos que eles consigam libertar esses países que tanto nos ajudaram. Acho 

que talvez nós consigamos falar com... Mas que porcaria é essa!? 

-Que @%$# é essa? – só agora noto que a minha irmã veio até nós, e a 

julgar a linguagem que ela falou, nem sabia que ela conhecia essa palavra, 

alguma coisa ruim está acontecendo. 

-Olha a boca menina, isso é jeito de falar – minha mãe diz e eu peço o 

binóculo que veio junto com o presente de minha irmã. 

-Pai! – eu grito quando vejo o que minha irmã viu no binóculo, um ponto 

amarelo e cinza com fumaça atrás, algo que só podia significar uma coisa, eu 

jogo o binóculo pro meu pai. 

-Corram! – ele diz desesperado quando olha e joga o binóculo de volta 

pra mim – para o poço, Hector você consegue abrir o poço por dentro e escala-

lo? 

-Sim, já fiz isso antes. 



-Ok, então vai – vejo uma lágrima descendo de seu olho – desça com a 

sua irmã e sua mãe eu fecho o poço. 

-Mas e você pai? – minha irmã diz aos prantos. 

-Não se preocupe, eu vou ficar bem – é nítido que isso é mentira – Hector 

saia depois de mais ou menos meia hora, depois que você sair, pegue a minha 

arma, roupas, o máximo de comida que conseguir e vá embora o mais rápido 

que conseguir, pode ir atrás da sua namorada se quiser eu não me importo. 

-Ok – eu também já sentia uma lágrima descendo pelo meu rosto, mesmo 

assim corri na direção do poço. 

Primeiro eu ajudo minha irmã a descer dizendo que tudo ia ficar bem e 

essas coisas pra conforta-la, depois desci a minha mãe, mesmo ela sendo mais 

de 40 quilos mais pesada que a minha irmã pareceu muito mais fácil desce-la, 

por último eu começo a descer, fico olhando pra cima cada milímetro que desço 

pela corda do balde do poço e última coisa que vejo antes do meu pai fechar o 

poço é o cogumelo nuclear saindo do Capitólio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I 

 

“Esse mundo ficou uma desgraça” eu pensei enquanto subia a colina de uma 

antiga cidade atrás de um veado que estou tentando caçar. A cidade está desolada, os 

prédios estão em ruínas e ela está completamente deserta, fico pensando como será 

que a humanidade conseguiu fazer isso consigo mesma. Eu não conheci o mundo pré-

guerra, mas o que eu vi nas ruínas que encontrei desde que saí de New Orleans há 

duas semanas me leva a acreditar que o povo era extremamente fútil, o que pode ser 

uma explicação para 80% de a população ter sido praticamente exterminada. Eu não 

sei quão terrível foi a Guerra, porque eu nasci 18 anos depois do Marco Zero, mas 

algumas pessoas me contaram no tempo que eu passei em New Orleans e eu vi 

também em alguns livros de história. A Guerra na verdade começou em 2224, seis 

anos antes do marco zero e quatro anos depois da morte de um cara muito importante, 

na verdade foi à morte desse cara que desencadeou a Guerra, enquanto ele estava 

vivo ele conseguiu manter a paz, mas depois que ele morreu as tensões entre os EUA 

e a Rússia só aumentaram. Antes do Marco Zero a Guerra foi apenas de território, 

nada muito ruim realmente aconteceu, mas o Marco Zero foi algo que ninguém poderia 

imaginar: A Rússia lançou um míssil nuclear no Capitólio, em Washington D.C., no dia 

25 de dezembro de 2230, esse míssil não foi percebido pelos satélites Norte-

Americanos até estar próximo demais para ser derrubado e praticamente destruiu tudo 

que estava no Distrito de Columbia, os americanos não deixaram barato a primeira 

coisa que fizeram foi decretar lei marcial sobre o seu país e depois lançaram um 

bombardeio contra o Kremlin em Moscou. Depois disso a Guerra começou a esquentar 

e séries de bombardeios foram lançadas nos quatro cantos do mundo, a Guerra deixou 

de ser para conquistar territórios, foi apenas pra ver quem era destruído primeiro, e 

pelo o que eu sei isso aconteceu primeiro com a Rússia. Devido à Guerra e ações 

reprováveis dos governos de maioria dos países em dez anos de guerra a população 

do mundo caiu de 11 bilhões de seres humanos para apenas 700 milhões em todo o 

mundo. Depois de dez anos do Marco Zero o pior aconteceu, sim pior do que já tinha 

sido antes, a situação ficou insustentável e em 13 de junho de 2240 a ONU declarou 

falência e diversos países acabaram falindo junto com ela, começando com a Rússia, e 

em menos de 24 horas todos os Estados, países e nações do mundo tinham declarado 

falência, exceto quatro que são: Estados Unidos, Brasil, Israel e China, só que a China 

está em guerra civil desde o Marco Zero. Esse dia ficou conhecido como o Dia da 

Falência. Mesmo quatro nações tendo sobrado, mesmo pra quem vive nessas quatro 

nações nada nunca seria o mesmo tudo iria mudar ou já tinha mudado, começando 

pelo Brasil que em 16 de dezembro de 2248 (14 dias depois do meu nascimento, por 

isso sou considerada a última criança a ser registrada como cidadã brasileira numa 

embaixada fora do país) o Brasil não aguentou e declarou falência também, dia que 



ficou conhecido como o Fim do Huehue. Desde então nada de mais interessante 

aconteceu, mas a partir dali minha vida já tinha começado então eu vivenciei esse 

período. Pensando em tudo isso eu realmente cheguei à conclusão de que a 

humanidade era uma merda. 

Enquanto pensava nisso tudo eu encontrei o veado que estava caçando, ele 

tinha invertido a posição em que estava correndo e começou a vir na minha direção, 

como esse bicho é burro, sem nenhuma razão já que não tinha nada por perto, eu me 

escondi atrás de uma árvore e desembainhei minha espada, a fúria, de acordo com a 

minha mãe ela é uma herança ancestral da família de meu pai, e coloquei a ponta 

virada para o veado, que é um bicho tão burro que não notou o brilho de um metal 

conhecido como Nokius encrustado com diamantes no gume e veio direto na direção 

de espada e acabou enfiando ela até o cabo no seu peito, ou seja, o veado se auto 

degolou. Depois que ele caiu, eu me ajoelhei perto dele e coloquei uma mecha de 

cabelo que estava me atrapalhando atrás da orelha e retirei a minha espada, que é 

uma catana a propósito, depois que eu retirei a minha espada o sangue começou a 

jorrar do ferimento do veado, mas a vida dele já tinha quase se esvaída por completo. 

Depois que ele morreu e parou de sangrar, eu peguei um pano, limpei o sangue da 

minha espada e olhei o cartucho da minha M4 Custom. Fiquei feliz com os resultados 

da minha caça, consegui um veado inteiro e sem gastar nenhuma bala. Fiquei 

esperando um pouco, sentindo a brisa nos cabelos e nas pernas, eu vim de bermuda, 

não tinha nenhuma calça limpa, depois de um tempo eu peguei o corpo do veado e 

voltei pelo caminho de onde vim. 

... 

Quando estava na metade do caminho para o meu acampamento eu vi fumaça 

na direção de onde estava o meu acampamento. 

-Essa não! – eu disse, coloquei o veado atrás de uma árvore e saí correndo na 

direção do meu acampamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II 

O que será que aconteceu dessa vez? Alguma coisa pior do que as outras deve 

ter acontecido agora, muitas coisas ruins aconteceram comigo com a minha mãe e com 

o grupo que nos acompanhou desde New Orleans, fomos parados, assaltados e até 

um caçador maldito tentou me estuprar, hoje esse cara não tem mais uma genitália pra 

tentar isso de novo, mas o que eu imagino que aconteceu hoje é muito pior, alguém 

incendiou o nosso acampamento, espero que alguém tenha sobrevivido.  

Quando me aproximo do acampamento eu vejo que é mesmo um incêndio, mas 

não consigo ver direito se ainda tem alguém por lá, acho que estou ficando meio 

míope, não estou enxergando bem de longe. Eu ando silenciosamente até o 

acampamento, eu consigo fazer isso melhor do que ninguém, nunca entendi por que, 

quando chego ao limite do acampamento eu vejo os caçadores, os malditos nos 

alcançaram de novo, achei que tínhamos deixado esses caras para trás, o que esses 

caras tem contra nós, o que fizemos pra eles? Enfim ficar me remoendo desse jeito não 

vai dar em nada, tenho que salvar meus amigos. 

Eu coloco a gola da minha camisa na boca e a encharco de água antes de entrar 

no acampamento (precaução de segurança, li isso num livro de sobrevivência uma 

vez), quando entro a cena que vejo é desoladora, tudo queimado e ainda pegando 

fogo, a minha querida barraca amarela do Bob Esponja (sim é isso mesmo, esse 

desenho é muito velho, mas eu gosto fazer o quê?) que eu tenho desde que era uma 

garotinha em New Orleans, a grande barraca escarlate da minha mãe, e as barracas 

cinza e insossas do resto do grupo, tudo pegando fogo, isso é uma coisa que eu não 

posso perdoar, é um pensamento um pouco sádico, mas se eu ver qualquer caçador 

na minha frente eu vou matar. Eu coloco um silenciador na minha M4 como precaução 

e começo a andar mais silenciosamente do que já andei na minha vida, eu teria 

entrado no modo furtivo se isso fosse um videogame, eu avanço sem nenhum 

problema, quando começo a me aproximar da barraca da minha mãe eu me deparo 

com caçadores, sou obrigada a bolar um plano de ação, não posso ir pra cima deles 

atirando e nem atirar em qualquer um deles com outros por perto, o que me leva à 

única alternativa lógica, vou ter que me aproximar sem fazer barulho e matar qualquer 

um que se aproximar. No começo isso dá certo, mas depois de uns cinco metros 

andados eu me deparo com um deles, esse cara é muito feio, o rosto dele é tipo uma 

mistura de tronco de árvore com o Gollum do Senhor dos Anéis e um ornitorrinco, ele 

tem uma pele parda e é grande, muito grande, quase dois metros de altura. Eu atiro 

nele mais por susto do que por eu ter que atirar nele como parte do meu plano, eu atiro 

na cabeça dele e ele morre na hora, quando vou esconder o corpo dele numa das 

barracas em chamas eu percebo o quanto sou fraca, esse cara é pesado demais, não 



sei como consegui jogar ele na barraca, se eu for enfrentar caras desse jeito no futuro 

é bom eu começar a malhar, isso cogitando a hipótese de que eu saia viva daqui. 

Depois desse cara eu chego à barraca da minha mãe sem mais nenhum problema, 

mas a cena que vejo lá não é nem um pouco agradável. 

-Mãe! – eu grito e já desembainho a espada atingindo o cara que tentava pegar 

a minha mãe no pescoço o decapitando. 

-Ah! Que bom que eles não te pegaram, venha até aqui e traga esse corpo – ela 

disse se escondendo atrás da mesinha e me chamando para ir até ela. 

-O que aconteceu mãe? – eu digo impaciente. 

-Esses caçadores nos acharam, estupraram todas as garotas, as mataram, 

mataram todos os homens de nosso grupo que encontraram e depois como não 

conseguiram me achar nem a você eles incendiaram o acampamento, o que eles não 

contavam é que eu tenho máscaras de gás e que o interior da minha barraca é a prova 

de fogo, falando nisso toma uma máscara pra você – ela diz e joga uma máscara de 

gás para mim, eu pego e a coloco. 

-Obrigada, você acha que isso teve participação do Joseph? – eu sabia que a 

saída do meu irmão ia acarretar muitos problemas. 

-Não sei, eu acho que ele não iria atrás de pessoas assim e não os permitiria 

fazer isso conosco – logo após ela dizer isso dois caras entram na barraca. 

-Eu tenho certeza que elas estão por aqui, nós as estudamos há semanas e não 

é possível que elas tenha saído justo hoje – o primeiro e mais alto diz logo após entrar. 

-Deixa disso negão, se elas estivessem aqui já teriam morrido tostadas ou 

asfixiadas – o segundo e bem mais baixo que o primeiro diz – vamos logo senão 

vamos perder o jantar. 

-Ok, quando chegarmos ao jipe eu chamo os reforços, não tem como elas 

escaparem – ele diz e se vira para ir embora, quando olho para a minha mãe ela está 

pálida como papel e está abrindo um compartimento secreto na mesinha. 

-Beatrice pegue – ela diz me mostrando quatro coisas que ela tinha nas mãos – 

esta arma é especial cuide bem dela, se chama Lealdade e Paixão e é um patrimônio 

recente da família de seu pai – eu pego a pistola que ela está entregando para mim, ela 

é bem leve e tem uma pegada excelente – este anel é o patrimônio mais antigo da 

família de seu pai, ele se chama honra, ele sempre teve um valor muito importante para 

seus familiares – eu pego o anel e o coloco no dedo, por alguma razão que não sei 

explicar eu me senti revigorada e cheio de uma nova coragem quando o pus, antes de 

coloca-lo eu notei que tinha essas inscrições por dentro dele: “No inverno somente os 

mais fortes sobrevivem” – e isso aqui eu peguei quando saímos de New Orleans, mas 

estava esperando a ocasião certa para te entregar, essas lentes de contato tem o seu 

grau de miopia e vão te fornecer informações como o estado do seu corpo, o status da 

região que você está e dos inimigos, etc. Esse relógio que fornece essas informações 



para lente, além de ter rádio, mostrar um mapa holográfico de onde você está em 3D e 

rastrear uma compilação da quantidade de munição que você tem – ela diz e me 

entrega, eu tiro a máscara rapidamente para por as lentes e coloco o relógio, estou 

enxergando muito melhor agora, no resto não presto atenção – agora vá Beatrice, se 

salve eu os distraio e você corre enquanto eles se focam em mim. 

-Não mãe eu não vou sem você – digo isso e a abraço. 

-Você tem que ir, você é muito mais importante para esse mundo destruído do 

que eu, esta terra precisa de você, eu já fiz a minha parte você não – ela diz isso e 

começa a chorar, mas esconde o rosto rapidamente e sai andando de trás da mesinha, 

até esse momento eu nunca tinha notado o quanto ela é bela, diferente de mim seus 

cabelos são pretos e seus olhos azuis, ela tem um busto grande, mais ou menos a 

mesma altura que eu e deixa transparecer um pouco as características da judia que ela 

é (sim, minha mãe é filha de Israel, meu pai não era, mas ela é mesmo ela sendo Judia 

ela é cristã mesmo assim) e ela tem poucos sinais da idade que já se abatera sobre ela 

– ei panacas! Vocês mesmo venham até aqui, não sou eu que vocês procuram? – eu 

aproveito a deixa que ela dá e saio escondida, eu tento esconder, mas estou chorando 

muito. 

Eu me afasto um pouco da barraca sem nenhum problema, mas depois de um 

tempo de repente eu sinto uma dor aguda no meu ombro e vejo uma bala passar e 

atingir o chão, quando olho meu ombro está se enchendo de sangue, e essa é uma das 

minhas camisetas preferidas, de repente um cólera cega me atinge e eu não consigo 

me controlar, eu pego minha M4 e começo a disparar sem controle, mato um, mato 

dois, mato três, mas as balas não iam durar para sempre e quando o cartucho estava 

acabando eu sinto mais uma bala me atingindo no braço e outra na perna. 

Não sei dizer se fui atingida por uma quarta bala porque eu caio no chão tonta 

sem escutar nada além de um chiado e começo a ver os caras morrendo do nada e 

depois a escuridão me consome. 

 

 

 

 

 


