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 O sol nascia mais uma vez, incansável, na cidade sem alma em pontuais 07:29h. 
 Sua luz era uma portentosa espada, afastando ratos dos becos de Gotham, os empurrando 
em direção à segura escuridão. Iluminando os restos que a noite deixava. 
 Amanhecia em Gotham. A cidade que a luz não alcançava. A manhã vinha arrancar os 
habitantes da cidade de seus sonhos e trazê-los de volta à dura realidade. Uma realidade da 
qual eles não podiam fugir. 
 Garcia Lopes coçou a barba por fazer. Havia visto muita coisa naquela cidade nos oito 
anos que servia na polícia. Coisas demais para uma vida inteira.  
Era um pensamento melancólico que o assaltava às vezes, em determinados crimes. 
Parecia haver maneiras infinitas dos homens se matarem em Gotham. Os cadáveres não 
mentiam, dia após dia. 
 Cadáveres anônimos ou não, vidas interrompidas, pranteadas ou não, que pacientes, 
esperavam frias pelos homens da lei. 
 Homens que poderiam vingá-las ou não.  
 Homens que lhes dariam um último significado. 
 Garcia pensou em acender um cigarro. Quando se chega aos 34 em Gotham, se percebia 
que havia coisas muito mais perigosas que isto. Não queria olhar de novo para o fascinante 
cadáver aos seus pés. Olhou para o topo do prédio, a vigiar o beco. Ele estaria por perto? 
Observando-os de longe? 
 Talvez. 

- Foi uma bela queda.- concluiu, tentando não sujar seus sapatos de sangue seco. 
 Não a esta hora da manhã. 
 Willie Budd se aproximou com a xícara de café.  

- O pessoal da equipe forense já está a caminho, Lopez. 
 Lopez não respondeu. Encarando o cadáver e as moscas aos seus pés. Só então olhou para 
Budd. 

- Quem diria, não? Que iria acabar desse jeito. 
- É. Tem muita gente que vai dormir sossegada a partir de hoje. E eu que pensei que o 

ponto alto da noite ia ser a reprise do Esquadrão de polícia. 
- Aquele com o Leslie Nielsen? 
- Esse mesmo. Na GBC. 

 Tomou mais um gole de café. 
- Não se fazem mais comediantes como antigamente, Buddie. –falou Lopez, este 

pensamento simplesmente lhe ocorrera. 
- É. 
Olharam o cordão de isolamento formado em volta. Ia ser um caso bombástico. Sim senhor. 
- A morte pega todo mundo, Buddie, mais cedo ou mais tarde. E olha que este aqui já foi 

tarde. –filosofou Lopez de maneira barata. Expressando seu notável senso comum. 
- É. Acha que foi suicídio? 



- Acho que já foi tarde, Buddie. Isso é que acho. E se foi homicídio, espero dar uma 
medalha pro cara que fez isto antes de meter ele em cana. Isso é que acho. 

A viatura com a equipe forense acabava de chegar. Lopez e Buddie deixaram o corpo por 
um momento, caminhando em direção aos homens de branco matinal. 
- Eu tava pensando, Lopez, será que...é ele mesmo? 
Lopez coçou a barba mal-feita e irritada. 
- É, sim. Vi ele uma vez no Arkham, devo me mijar até hoje por isso. Já te contei da 

rebelião? 
- Já. 
- Pois é. Isso é que acho. Eu e uma pá de gente vamo dormir melhor esta noite... 
Mais pessoas se aproximavam em volta, sendo mantidas longe por guardas mal despertos. 
- ...sabendo que o Coringa passou dessa pra melhor mergulhando de 30 andares de boca 

no asfalto. 
Em Gotham, uma gargalhada jamais iria ressoar novamente. 
Em Gotham, alguns inocentes dormiriam tranqüilos. 
 
 Necrotério Municipal de Gotham, 8:15h 
 James Gordon estava na porta. Esfregou as mãos devido ao frio matinal. Então era isso. O 
Coringa estava morto. Ponto factual. 
 Não sabia ainda bem o que pensar a respeito. Sentia em seu peito um alívio grande. Uma 
gratidão e um temor pelo que isto representava. A sensação de processo de algo maior. 
 Os gêmeos legistas se aproximaram, haviam tido instruções especificas para não tocarem 
no corpo, era irregular, mas sabiam bem o que isso queria dizer. 
- Comissário? 
- Sim? 
- Os instrumentos de autópsia estão na bandeja ao lado. Nós vamos tomar um café. 

Quanto tempo acha necessário até voltarmos? 
 Gordon consultou o relógio. 
- Uma hora está de bom tamanho. 
 Ambos aquiesceram em sua semelhança. Sem mais demora se retiraram. Mal havia 
fechado a porta, e uma sombra moveu-se. Era óbvio que ele já estava ali. Gordon jamais 
descobrira como ele fazia aquilo. 
 O homem-morcego chegara, no negro de sua roupa um gritante contraste com o branco 
asséptico do necrotério.  
- Sei que não costuma atuar de dia. – falou Gordon enquanto abria a porta da câmara 

refrigerada. Retirou  o estranho corpo e o conduziu pelos corredores até a mesa de 
autópsia. 

- Mas imaginei que isto iria realmente chamar sua atenção. 
 As dobradiças rangeram protestando, e ao chegar a seu destino o comissário ergueu o 
lençol que cobria o corpo, revelando a grotesca imagem da pele esbranquiçada manchada 
de sangue, o terno lilás sujo com os detritos do asfalto molhado pela madrugada. Os 
mesmos cabelos verdes, agora totalmente espalhados pelo corpo, um olho estatelado de 
surpresa, o outro, liquefeito pelo impacto e o mesmo sorriso sádico estático em sua face. O 
sorriso que aterrorizara centenas de pessoas a jazer morto e congelado naquele rosto 
esfacelado.  
 O detetive de negro encarou o corpo em silêncio, por vários segundos antes de sua voz de 
trovão se ouvir pelo recinto. 



- Digitais? 
- Verificamos. É ele mesmo. Até eu fiquei surpreso. 
- Alguma pista no local do crime? 
- Ainda estamos investigando, mas por enquanto, nada. Qualquer teoria é bem vinda. 
O morcego verificou os instrumentos ao lado da mesa. 
- Os gêmeos pediram que, se puder, deixe algumas anotações para eles quando acabar. 

Sabe como é, para formalidade. 
Apanhou a lâmina de corte. Gordon ajeitou os óculos. O cadáver á sua maneira era horrível 
e fascinante. 
- Imagino que esteja se culpando por não estar lá. Não faça isso. Se eu fosse você, se 

sentiria aliviado. 
- Não estou me culpando. 
- Ótimo. A propósito, onde estava, ontem à noite? Fiquei surpreso quando vi que você 

ainda não sabia do ocorrido. 
Empunhou a lâmina na altura do quadril branco. 
- Ocupado com a gangue de Barrio Huerto. Não são mais problema. Exames de resíduos 

sanguíneos? 
- Apenas daqui a dois dias. 
- Hm. 
- Acho que ninguém esperava que isto fosse acontecer algum dia. 
- Jim. 
- Sim? 
A lâmina fez uma pequena incisão. 
- Pode me deixar sozinho um instante? 
James Gordon demorou-se um pouco. Lento, virou seus pés e se pôs em direção à porta. 
Suas mãos tateando automáticas em busca do maço de cigarros esquecido em seu bolso. 
- Certo. Eu te espero lá fora. Não esqueça de limpar qualquer sujeira que fizer. 
 O som do trinco encostando na fechadura se fez ouvir. E rodeado por mortos anônimos 
abaixo de nojentas lâmpadas brancas, o Homem-Morcego desvendava os mistérios do 
corpo de seu pior inimigo. 
 
 A porta se abriu com um rangido leve. A respiração condensada em vapor de Gordon 
morreu no ar. 
- Então? 
Batman descartou as luvas brancas sujas de um leve vermelho. 
- Nenhuma alteração reconhecível, nenhum resíduo anormal no estômago. Bastante... 
inconclusivo. 
- Desde sua ultima fuga, o Coringa estava envolvido essencialmente em crimes políticos. 

– Prosseguiu o homem-morcego. 
- Talvez ele finalmente tenha se envolvido com tubarões grandes demais para ele. 
- Será mesmo, Jim? Duvido muito. Não ele. Soube que ele andava ameaçando 

empresários para apoiarem sua... candidatura... à prefeitura de Gotham. Crime típico do 
Coringa. De qualquer maneira, ele jamais ira empossar. 

- O que podemos concluir de tudo isto, Batman? 
- Apenas uma coisa, Gordon. – liberando seu arpão, o homem-morcego disparou-o para 

cima, testou a corda.- Nada mais será como antes. - Dito isto, em uma guinada o 
cavaleiro das trevas lançou-se aos céus. 



E em menos de dois segundos não estava mais ali. 
 
 Titã era uma das luas de Saturno. 
 Outrora um paraíso tecnológico, uma utopia futurista típica das ficções pulp cinqüentistas, 
hoje, como ocorre com todas as utopias, apenas mais um mundo morto por guerras. 
Um planeta devastado com seus fantasmas a sonharem solitários com um distante e plácido 
lugar chamado ontem. 
 Dois homens desafiavam as leis da física vindo pelo espaço e pousando em sua superfície 
estéril. 
 Um era sábio. Um poderoso guerreiro de uma raça belicosa, que ousou cometer o pior dos 
pecados para um guerreiro: descobrir a compaixão. E que não há glória nem significado na  
guerra. Um proscrito traidor. Mar-vell. 
 O outro era parvo, um imenso poder com a mente de uma criança. 
 Segurou o boneco metálico com sua imensa mão, em uma afeição infantil. O boneco fora 
achado entre as ruínas de um mundo destruído. Não se sabia quanto tempo ficou ali, 
estirado entre os escombros à espera de mãos que o erguessem e o enchessem novamente 
de afeto e significado. 
 Para Drax, o boneco era cheio de melancolia e esperança. Uma vez, durante a viagem 
estelar, Drax pensou que mãos infantis o haviam segurado, mãos hoje mortas em um 
mundo morto. Mãos de sonho esquecido. Que gentis mãos de artesão o haviam concebido, 
mãos que não passavam de lembranças que jamais voltariam. 
 Drax não gostava de pensar nestas coisas, faziam mal para sua alma, faziam Drax querer 
chorar.   
 Então Drax pensava em mostrar Titã para o boneco. Ele achava que talvez o boneco ia 
gostar de saber que de mundos mortos saia gente como Drax também. 
Ali estavam, dois homens e um boneco. Um sábio e um parvo na pele de um planeta morto. 
- Drax sente que Isaac está naquela direção. Boneco ia gostar de Isaac. Os dois foram in-

ven-ta-dos. 
Mar-vell gostava de Titã para pensar, para poder entender a inquietude crescente dos 
últimos dias. 
- Eu... estou perto de sentir, Drax.... 
- Sentir o que? 
 O guerreiro Kree não respondeu. Sua consciência cósmica lhe dizia algo, algo oculto e 
enraizado, subitamente, algo sibilante e periférico que subitamente emergiu com violência, 
fazendo pela primeira vez o guerreiro temer e questionar sua sanidade á luz desta revelação. 
- Genes de Agon!!! –murmurou, antes de arrancar céu afora, deixando um rastro de 

fótons em seu caminho. 
- Mas Drax acabou de chegar... 
 Ficou de cabeça erguida olhando o rastro de fótons sumir no ar, tentando processar os 
últimos acontecimentos. 
Então se lembrou que havia algo em suas mãos. Olhou e lá estava um boneco familiar. 
Sentou com vagar em uma pedra e começou a falar, tentando encadear seus pensamentos. 
- Ah, sim... aqui é Titã. Aqui é de onde Drax saiu. E aqui tem Isaac. Boneco ia gostar de 

Isaac. Os dois foram in-ven-ta-dos... para onde foi Mar-Vell? Drax não sabe... mas Drax 
vai ficar aqui. Drax se sente feliz aqui. Faz tempo que Drax não se sente feliz... 

 



 Enquanto os pensamentos da grotesca criatura se espalhavam na lua desolada, em outro 
confim da distante galáxia, o último filho de Krypton perseguia o intelecto vivo nível 14 
Brainiac, avançando, velozes em sua silenciosa e tenaz perseguição pelo cosmo. 
 Era como a pantomima de sempre. O velho jogo com um elemento novo. Brainiac 
calculava uma dobra negra espacial capaz de o levar ao universo de protomatéria invertida, 
talvez sua mera presença lá fosse capaz se fazer o universo implodir no teleporte, talvez 
não. De qualquer maneira, informação sobreviveria e isto era o que importava para o 
intelecto vivo. 
 Subitamente, ambos param, no silencioso vácuo do espaço. Surpreso, o computador vivo 
quase desliga ante a visão ilógica que os esperava. 
 E o maior herói de todos os tempos, utilizou sua visão de longo alcance, por um momento 
desejando ter nascido sem olhos para não ter a agonia de ver o que vira. 
 Por um momento o homem de aço tremeu. 
 Por todos nós. 
Neste instante marcado lembrou-se de um pequeno momento com Lois, os dois fazendo 
compras juntos no supermercado em prosaica afetuosidade. Um momento pequeno de 
alegria terna. E, por trás do símbolo em seu peito, o coração de Clark Kent sentiu que esta 
alegria seria abrupta e impiedosamente destruída... e não haveria nada que ele pudesse 
fazer...  
 
 Na pequena partícula chamada Terra, bilhões de formigas humanas continuavam sua 
rotina, avançando dia após dia para suas páginas finais. 
 Em cada rosto uma história, cada uma com suas particularidades, seus problemas, suas 
paixões e seus sonhos. Sonhos que alimentam esperanças ou destroem vidas. Cada uma 
com seus pensamentos egoístas. 
 E nenhuma das pessoas, ocupadas demais com seus próprios pensamentos nota uma 
criança solitária sentada num balanço, num parquinho desolado. Uma alegoria melancólica. 
Um menino de alma morta em seu parque sem encantos.  
 Ninguém pára para notar uma pequena lágrima que cai de seu rosto... pois ele sabe o que 
virá... e sente medo... 
 Pensou em brincar com seus botões. 
 Fazia muito tempo que não brincava. 
 
 Na cidade sem alma, o relógio marcava 23:00h. O homem-morcego vasculhava o local do 
crime enquanto o capitão Miranda roía as unhas, com impaciência. Um hábito péssimo 
cultivado por toda uma vida. 
 Batman tradicionalmente calado, nada poderia afastar a morte de seu mais temível 
adversário de seus pensamentos. 
- Achou alguma coisa, morcego? 
Nenhuma resposta, enquanto o vulto negro contemplava algo encontrado. A luminosidade e 
o ângulo de visão não permitia a Miranda ver o que era, fato que aumentou mais sua 
curiosidade. 
- Morcego? 
Lentamente o gigantesco homem fantasiado guardou o objeto dentro do cinto. 
- Nada. 
- Alguma pista? 
- Apenas uma idéia.- E se pôs a retirar. Calado e impaciente. 



 
 As 23:37h. Batman estava atravessando uma porta de madeira de um apartamento imundo 
no subúrbio de Gotham, surpreendendo seu inquilino. 
 Jeffrey Burns, que entrava e saia da cadeia desde que aprendeu a andar, levantou da cama 
tentando apanhar sua 44 abaixo do travesseiro, sonolento e surpreso, foi uma sorte os 
punhos negros o terem suspenso pelo colarinho antes de qualquer ação. 
 Trajando apenas uma camisa suada e cuecas, sonolento e assustado, se tivesse posto a mão 
na pistola teria sido capaz de atirar no próprio joelho. 
 O homem de negro com voz de trovão disse apenas uma palavra. 
 “Coringa”. 
 Suficiente para  Jeffrey saber do que se tratava. 
 Nada ele poderia tirar daquele homem sujo e assustado. Nada ele sabia. 
 Isto parecia não importar para o morcego. 
 
 Foi uma noite infernal na cidade. Punhos e janelas foram quebrados, dentes voaram, o 
homem-morcego em violência redobrada visitou vários ex-comparsas do palhaço do crime. 
00:05h, Batman interrompeu a ceia de Laura Rayburn. Colaborou com Coringa uma vez. 
Recusou-se a fazer qualquer comentário e implorou pelo espancamento, como típico de 
suas fantasias sadomasoquistas.  
 00:45h, Jack Nicholas e seu parceiro, Matt Grahnels, são surpreendidos tentando roubar 
um casal. Dois nadas que nada tinham a dizer. 
 01:00h, visita Joe Q. Criminoso regenerado.Ele levanta a hipótese de que Coringa se 
encheu da loucura e resolveu se matar. Pouco provável. 
 01:13h. Jackie Diaz aposta com todas as suas fichas que foi armação da concorrência. 
Apenas suposições baratas sem mais pistas sólidas. 
 02:25h. Detém um lobisomen que há duas semanas estava matando bovinos e galinhas nas 
granjas de Gotham.  
 02:12h. Visita a um antigo esconderijo do Coringa. Traz apenas lembranças desagradáveis 
e nenhuma pista. 
 Uma gargalhada fúnebre ecoa, morta no ar. 
 00:45h. Outro esconderijo. Nada de novo. 
 05:30h. Visita a Charles Parkie, na prisão. Um homem forte, outro ex-capanga.  
Esse tinha algo a dizer. 
- Última vez que o vi, ele estava incomodado com alguma coisa. Não disse o que era, 

mas estava pensando em fugir. Perguntei pra onde e por quê, mas sabe como ele era. Só 
respondia coisas desconexas. 

- O que ele disse? 
- Não lembro direito, Bat. Algo sobre sair do país... não... do mundo. Ir pro espaço, sei lá. 

Falou algo sobre construir uma nave. Roubar os planos de um foguete. Mas depois 
pareceu não estar nem aí, mudou totalmente de assunto e começou a destrinchar um 
novo plano de genocídio písceo com veneno e bombas e notas de um dólar com a cara 
dele. E virar prefeito de Gotham. 

 06:39h. Batman e o Comissário Gordon andam pelos corredores sujos e lúgubres do Asilo 
Arkham. 
 Havia sido uma longa noite, os músculos do homem-morcego doíam. Apesar das suas 
luvas, os punhos estavam esfolados. 
- Algo sobre o caso? 



- Ainda não sabemos. Um grande “pode ser”. 
- Alguém fugiu? 
- Não. Bem... depende do ponto de vista. 
- Como assim? 
 Eles param na frente de uma das portas e o Comissário responde: 

- Esta é a cela do Pirata Psíquico. Se lembra dele, não? Inimigo do Flash... não é de 
sua galeria habitual. 

- Eu o conheço. 
- É melhor tapar o nariz... 

 A porta se abriu e o fedor forte se sangue e adrenalina se fez presente. 
 Apenas uma cama soldada na parede formava o ambiente mal iluminado. 
 Na parede outrora branca, emplastos em quantidades absurdas e pegajosas de sangue seco 
se grudavam pelo que parecia, ser toda a peça. 
 Pedaços destroçados do corpo com seus intestinos virados do avesso estavam jogados no 
canto da cela, como uma massa disforme de carne e ossos. Vítimas de uma fúria 
inimaginável. 
 Trapos que um dia foram as roupas de um paciente do Arkham jaziam no centro da sala, 
encharcados com a poça escarlate que estendia-se por toda parte. E um rombo imenso na 
parede. 

- E isto é tudo o que restou do Pirata Psíquico. Acho que você concordaria comigo. 
- Em que? 
- Que dois criminosos mortos em 24 horas não é coincidência. 
- Talvez. 
- Apenas por um detalhe que coloca esta tese abaixo. 
- Qual? 
- Veja as garras nas paredes. E o formato do buraco na parede. 

 Era evidente, mas ainda assim havia padrões errôneos, que por algum motivo escapavam 
da percepção de Batman. Ele podia ver os detalhes periféricos mas não o todo, e isto o 
incomodava. 

- Crocodilo. – Disse apenas, laconicamente. 
 
 Em nova Iorque, telefones e faxes não paravam de trabalhar na manhã seguinte. 
Especialmente na redação do Clarim Diário. 
 Peter Parker emergia correndo do banheiro, acabara de vestir sua roupa por sobre o 
uniforme. 
Encontra Betty Brant digitando algo freneticamente e se aproxima, curioso: 

- Betty! Como vai? Que diabos está acontecendo aqui? Não vejo a redação assim 
desde que o Galactus chegou na Terra!! 

- Peter, tenha dó! Será que você só vive no mundo da lua? Não me diga que não sabe 
o que aconteceu!!! 

 E não sabia mesmo. Esteve ocupado a manhã toda numa perseguição a uma quadrilha de 
assaltantes de banco. Ainda assim, arriscou um palpite irônico: 

- O Japão finalmente entrou pra uma Copa do Mundo? 
- Peter! O Himalaia desaparece e você fica aí, fazendo piadinhas? 
- Cuméquié??? – Peter coça a cabeça, intrigado. 
- PARKEEEEEEEEERRRRRR!!!!!!!!!!! – Ecoa um grito com o qual Peter já está 

acotumado, um grito proferido entre grunhidos e fumaças de charuto. 



- Oi, Jonah... 
- “Oi, Jonah”??? “Oi, Jonah”??? A PORRA DO HIMALAIA DESAPARECE e tudo 

que você me diz é “OI, JONAH”???? CADÊ AS FOTOS, PARKER??? 
- Mas, Jonah... se o Himalaia sumiu, não tem nada pra fotografar!!! 
- AAAAAARRRRGH!!! MEU CORAÇÃO!!! SUMA DA MINHA FRENTE, SEU 

IMPRESTÁVEL, ANTES QUE EU TENHA UM ATAQUE CARDÍACO!!!!! 
 Peter sai correndo e sorrindo, sem entender nada sobre o tal desaparecimento do Himalaia, 
muito embora seu bom-humor apenas esconda suas reais preocupações.  
E como sempre, a probabilidade de acabar sobrando pro seu alter ego aracnídeo é deveras 
alta... 
 
 Edifício Baxter. 
 Em velocidade apressada, os quatro imaginautas vestiam suas suítes de exploração e 
preparavam seu veículos. 
O quinto ocupante, dotado de consciência cósmica apenas observava a tudo. 

- Então, seu sentido cósmico confirmou tudo, Mar-vell? – Perguntou Reed, por fim. 
- Sim. 
- Sabe, é estranho...- disse Johnny abotoando a roupa. - ...já passamos por tudo que é 

tipo de coisa... mas, sabe... nunca imaginei que um dia iríamos lidar com o fim de 
tudo que existe. Digo, o fim oficial, sabe? Decretado pelo universo e tudo mais. 

 À frente dos quatro, o portal aberto exibia um branco eterno. 
 Um nada glacial onde deveria haver planetas e galáxias. 

- Os sensores indicam que o nada está se espalhando de maneira aleatória e 
progressiva pelo universo, Johnny, os cabos do veículo explorador estão 
devidamente conectados, Ben? 

- Claro que tão, borracha, já conferi duas vezes. E essa porra do universo inventa de 
dar tilt logo hoje que tinha maratona Clint Estwood na tv a cabo. Tava planejando 
passar a noite vendo o véio Harry fuzilar meliante, não passar enfiado numa lata 
velha explorando um monte de merda branca. 

- É a vida, Ben. Suzan, computadores? 
- Estão alinhavados, Reed. É só embarcamos em dezoito minutos e contando. 
- Pelamordedeus, borracha, dá um sorriso, pelo menos. Cadê teu senso de humor? 
- Receio que não tenhamos tempo para sorrir, Ben. 

 Bem Grimm não respondeu. Ele já vira seu amigo preocupado antes, mas desta vez, 
parecia diferente. E, se o “borracha” estava preocupado a tal ponto, significava que nem ele 
havia pensando ainda numa solução para o problema. A mera idéia disso ser verdade faz o 
Coisa sentir, pela segunda vez na vida, a sensação de fim. Um fim inevitável.  
 Reed suspirou, lembrando-se também de um outro longínquo vôo. 

- Senhores, à nave. Dentro de dezoito minutos estaremos indo onde nenhum homem 
jamais esteve. Estaremos indo ao centro que deu origem ao nosso universo. Deter o 
processo entropia. 

- Em linguagem de gente, borracha. Pelo amor de Deus. 
- Deter Deus e interromper o fim de tudo que existe. 

 
Fim do Capítulo 01 

 
“Na vida, como na arte, é tudo uma questão de perspectiva.” – Will Eisner. 



Crise na Infinita Quadrim  
Cap. 02 de 12: “A Teoria da Borracha Universal” 

 
Por Leonardo Melo e Fábio Ochôa 

 
Foi prosaico. Foi em um banco de praça decadente e esquecido. 
Um era negro, perto dos 60 anos, e aquele rosto de quem já viu tudo que há de ver na vida, 
enquanto folheava seu jornal matinal. O outro era um pouco mais jovem, talvez uma ou 
duas décadas, bigode bem cuidado, vigiava seu pequeno filho brincar com o sobrinho.  

- Vê se pode. – disse o mais velho. 
- O que? 
- Reagan, este sujeitinho vai levar a América pro buraco. 

O mais novo se perguntou se ela já não estava, preferiu calar. Não gostava de discutir com 
idosos e seus pontos de vista inflexíveis. Preferiu sorver a atenção na brincadeira infantil à 
sua frente, um novo mundo onde estranhas onomatopéias verbais eram disparos de pistolas, 
e atingidos por balas imaginárias, cowboy bom e cowboy mal – que eram Superman e 
Magneto cerca de 10 minutos atrás- se recusavam a morrer. 
O mundo poderia ser assim, pensou o homem. Mais simples. Uma brincadeira inventada. 
Mas sempre há a política que estraga a poesia. E sobrevivência que estraga a simplicidade. 
Um mundo cão.  
Infelizmente. 

- Invejo eles. – falou baixinho, pensando alto sem perceber. Às vezes, raras mas 
acontecia, era acometido da melancolia e perda chamada crescer. 

- Heh, heh, heh - consentiu o velho negro, deixando o jornal e seguindo seu olhar- eu 
também. Sei o que quer dizer. 

- E tenho pena também. Porque este momento é tão breve, um sonho que passa 
rápido, disse Shakespeare. 

Na verdade Shakespeare nunca disse isso. Mas não deixou de ser bonito. 
- E eles nem sabem disso – o velho sorriu agridoce, a mente voltada para tempos 

distantes. 
- Sabe, eu me lembro que no meu tempo eu... 

Silêncio. 
Estranhou a demora em responder, o velho se virou. 
E o homem não estava mais lá.  
Apenas seus sapatos no chão. Sapatos vazios posicionados na posição onde antes haviam 
pés. Rapidamente o velho homem olhou ao seu redor, era impossível o homem ter sumido. 
Não tão rápido a ponto de sumir de todo seu raio de visão. 
Então notou o silenciar da praça. Estava sozinho, as duas crianças também sumiram 
naqueles microssegundos. 
A pistola de brinquedo repousando, solitária no chão. 

- M-mas o que...- se levantou incrédulo. Um temor se apoderando de sua alma, seus 
pensamentos incapazes de processar o que estava se passando. 

Esqueceu o jornal e se pôs a correr para casa. 
Uma história interessante para narrar nos anos vindouros se a Terra sobrevivesse. 
 
Gotham City, 22:01h. O homem mais rápido do mundo cumprimentou o Cavaleiro das 
Trevas. Uma jornada de mais de 380 km completadas em 27 segundos. 



Poderiam ter sido 12 mas Wally West gastou um tempo vasculhando Gotham atrás do 
morcego.  
Estavam ambos nos arredores do Arkham 
Aquelas botas amarelas eram recentes. O peso de usa-las ainda assustava um pouco o 
jovem West.  E particularmente ter que usá-las junto de Batman o incomodava mais ainda. 
Acentuava o caráter de teste. 
Fazia pouco mais de um ano que Barry morrera. 
Ainda se sentia um farsante. Esta era a verdade nua e crua. 

- Bat.Vim assim que Gordon me contatou. Você já tem algum suspeito? 
Avaliando os rastros deixados na mata, rastros que até um cego poderia seguir, Batman não 
se virou, apenas falou em tom duro e lacônico. 

- Por que você veio? 
- ... – Seguiu-se um silêncio, como se o morcego esperasse uma resposta, ainda que 

soubesse que West não a proferiria. Os dois encararam-se na noite fria por um bom 
tempo até que Batman prosseguiu: 

- Estou seguindo a trilha de um assassino perigoso, West. Nada de fanfarrões 
circenses que usam espelhos ou bumerangues como arma. Atrás de um homem que 
possivelmente matou dois homens tão perigosos quanto. Não preciso de ajuda e 
muito menos de alguém no meu caminho. 

Havia uma raiva contida e indisfarçada no tom de voz. 
Diplomacia e bom tato nunca fora o forte do homem-morcego. 
Wally assoviou ignorado. Em dúvida se deveria voltar as costas e correr de volta para 
Central City. Optou por bater pé. Sentindo-se péssimo. Uma criança repreendida. 

- Ei, morcego, que bicho te mordeu? A gente é colega de profissão, lembra? E não 
vem com o papo de “aqui é minha cidade”.  O Pirata é da galeria de vilões dos 
velocistas, certo? 

Deus do céu. Como ele se sentiu idiota. Agradeceu pelas máscaras que ambos usavam. 
- Se quer ajudar, pode vir. Mas fique calado. – se limitou Batman a dizer, seco e mal-

humorado. Flash não respondeu, este não era o normal do Homem-Morcego. Outros 
pensamentos guardados só para ele o incomodavam. 

Pensou em dizer um “ei, não sou mais criança” mas não viu muita utilidade nisso. Calado, 
avançou pela trilha no bosque. Seguindo arranhões e espirros de sangue ressecado pelas 
árvores. 
Apesar de tudo, Wally ainda não vira muito sangue e cadáveres em sua vida. O contexto de 
tudo aquilo lhe incomodava muito ainda. Ainda teria que provar seu valor futuramente. 
Calado seguiu o morcego pela trilha. 
Uma trilha que até um cego poderia seguir. 
 
Ásia. Um lugar escondido entre as cordilheiras geladas, carinhosa e respeitosamente 
chamado pelo povo que vive ali de “Grande Refúgio”.  
Eles se autodenominavam “Inumanos”, devido às experiências krees com os primeiros 
seres humanos, valendo-se de névoas terrígenas que provocaram mutações e deram origem 
a uma nova raça utópica, dotada de extraordinários poderes. Cada indivíduo, uma espécie 
em si.  
Eles constituíram uma sociedade afastada, vivendo em harmonia e sendo governada pelo 
Rei Raio Negro. 



Hoje, o Himalaia desapareceu, sem explicação alguma. Os rumores e boatos espalham-se 
entre os Inumanos. Um gás venenoso num campo de concentração, infectando todos os 
degraus da escala hierárquica da cidade. E do degrau mais baixo ao mais elevado, o 
sentimento é o mesmo: medo. Medo e a certeza de que as coisas estão mudando. O medo 
palpável da única certeza possível sobre o futuro: não há certezas. 
Naquela noite duas videntes haviam cometido suicídio. Fazendo de seu sangue vertido, o 
prenúncio negro do futuro. 

- Rei Raio Negro deseja ver Máximus. – Medusa, a Rainha, esguia e elegante, olha 
friamente para os guerreiros do reino, Karnak – um exímio lutador marcial – e 
Gorgon, um nobre bruto com poderosas patas eqüinas no lugar das pernas. Há muito 
eles não viam a Rainha encarar-lhes com aquele olhar. 

- Se houver alguém no reino que tenha algo a ver com isso, com certeza é ele, minha 
senhora. – Acusa com firmeza Gorgon. 

Karnak nada diz, apenas acompanha seu companheiro de batalhas e o casal real pelos 
corredores que levam até os calabouços, a morada final do irmão de Raio Negro. 
Atravessaram austeros os corredores sombrios, os cascos de Gordon a repicar pelo recinto 
até chegar na cela de Máximus.  
E a surpresa é novamente estampada na face de Raio Negro.  
Medusa imediatamente virou o rosto, levando a mão até a boca e segurando a vontade de 
vomitar. Seu estômago deu a impressão de portar um sapo a se contorcer. O cheiro... oh, 
Deus, o fedor de limo, fezes e sangue ressecado, Karnak e Gorgon ficaram encarando o 
interior da cela, onde jazia o corpo de Máximus com a cabeça pendendo partida. 
Cabelos e restos de miolos impregnados na parede, misturados ao limo da fétida cela, 
sangue escorrendo pela mesma parede e encharcando os lençóis da cama, o corpo caído 
para trás, no chão, de barriga para cima, a perna esquerda dobrada, passando por baixo da 
direita, que ainda pendia com o pé em cima da cama.  
Raio Negro apontou para a fechadura, sinalizando a ordem de abrir a porta da cela. Karnak 
imediatamente obedeceu, muito embora suas mãos trêmulas demorassem a colocar a chave 
correta na fechadura. O molho de chaves caiu uma vez, Medusa não agüentou e retirou-se. 
Raio Negro e seus dois súditos entraram cautelosamente, tão logo Karnak conseguisse abrir 
a porta da cela. 

- Genes de Agon!!! - Exclamou Karnak, ao observar as manchas na parede e o crânio 
vomitando pedaços de cérebro. – E-ele... e-ele bateu a cabeça na parede até... que 
ela se partisse... 

- Máximus sempre foi louco... mas por que faria isso? Teria ensandecido de vez? 
As lágrimas se aglomeram nos olhos de Raio Negro, que não conseguiu, mesmo que 
quisesse, esconder seu sentimento de tristeza e frustração, além da inevitável pergunta. 
Por quê? 

- Máximus era louco, mas nunca foi estúpido. Ele ainda tinha planos de tomar o 
poder de lorde Raio Negro. – Divaga Karnak. – Por que ele se mataria? E... e 
desse... desse jeito??? 

- Será que isso está relacionado ao desaparecimento do Himalaia? – Questiona 
Gorgon. 

Raio Negro apenas fita em silêncio estóico. 
E teme pelo que o futuro irá lhes trazer. 
 



 Enquanto isso, em Nova Iorque, o espetacular Homem-Aranha assolado pela maior 
diarréia dos últimos cinco anos balançava-se sem ter percebido o desaparecimento do 
prédio do Clarim Diário atrás dele, preocupado com o próprio umbigo... literalmente. 

- Ok, idiotas fantasiados de animais.... eu posso lidar! 
 Enquanto divagava sozinho, ouviu um movimento incomum nas ruas. Bem, claro que, em 
Nova Iorque, sendo quem ele é, o aracnídeo já estava acostumado a este tipo de situação: 
dezenas de pessoas correndo pelas ruas, sem saber direito que direção seguir, fugindo com 
um desespero palpável, de algo que o herói não fazia a menor idéia do que poderia ser. 

- Mas que diabo... ? – Fixou-se na parede de um edifício próximo para observar o 
movimento. - Bem, continuando: caçadores lelés da cuca vestindo calças de oncinha 
e bigodes tipo Village People... eu posso lidar! 

 E as pessoas corriam em direções diversas, gritando nomes de pessoas, possivelmente de 
parentes ou amigos. Intrigado, e com seus intestinos em convulsões, o aracnídeo não 
conseguiu ficar só assistindo e desceu para averiguar. 

- Agora... gente correndo sem parar, fugindo sabe-se lá do quê, bem no meio da 
maior caganeira dos últimos dez anos... isso eu não posso lidar! Preciso de 
profissionais cósmicos! 

 Parou no meio do arrastão de gente e, corajoso, arriscou: 
- Ei, amigo, pode me dizer o que está havendo? Eu posso ajudar? 
- É o fim do mundo!!! É o fim do mundooooo!!! Vá pra casa, o fim está chegando!!!! 

– Disse o transeunte, aos berros, sequer parando de correr para responder ao 
Homem-Aranha. 

- Hã... ah, claro, isso ajudou bastante. 
Nisso, uma mulher que vinha correndo de salto alto, olhando para trás, acabou esbarrando 
no herói.  

- Ufh!!! - Ambos caíram no chão, mas a mulher não parava de repetir a mesma coisa 
segurando uma luva de criança. Olhar perdido. Falando devagar, com uma calma 
em choque. 

- J-Joey. Onde está meu Joey? 
- Calma, minha senhora... se puder me dizer quem é Joey... – Disse o Aranha, 

levantando-se... 
- Meu Joey sumiu. Onde está meu Joey? Eu estava segurando meu Joey e meu Joey 

sumiu... – Continuou ela a repetir, correndo sem parar. 
A mulher seguiu caminhando. Em meio à multidão correndo. Aranha sentia-se perdido com 
a terceira guerra mundial acontecendo em seus intestinos. 

- Mas que... caceta, será que todo mundo pirou? Será que o Pensador Louco voltou e 
contaminou todo mundo? Será a volta de Galactus...e puta merda, será que não tem 
um maldito banheiro por perto? 

Com essas e outras perguntas em mente, o aracnídeo lançou uma teia e voltou a se balançar, 
mas mudou a direção.  

- Bem, se todo mundo tá vindo de lá, deve ser lá que estão os problemas. Claro que 
não é muito inteligente seguir a direção oposta à de todo mundo... e eu, como 
cientista em vias de se borrar, deveria fazer exatamente o contrário do que estou 
fazendo... – disse sozinho, dobrando uma esquina de onde vinha a multidão. – Mas 
como cientista (e como retardado de plantão), minha curiosidade fala mais alto que 
o bom senso comum e... e... ih, merda... 



O aracnídeo pára, abismado. Prédios começando a desaparecer à sua frente, aleatoriamente. 
Simplesmente, sumir, deixando espaços vazios entre as quadras. Apavoradas com o fato 
completamente incomum, as pessoas começaram a correr, alguns simplesmente brancos, 
outros chorando... foi quando o Homem-Aranha se deu conta de que não eram apenas os 
prédios que estavam desaparecendo, mas as pessoas também!!! 
 Sem saber o que fazer, o Aranha empoleirou-se num mastro de bandeira de um dos 
prédios, olhando em todas as direções, tentando encontrar algum meio de ajudar. O 
nervosismo da situação e a guerra intestinal dificultavam seu raciocínio. Foi quando 
percebeu que o prédio onde estava também começava a desaparecer! 

- Putz!!! 
- Aranha!!! Aranha!!! Me ajuda!!! – Disse um homem, aparecendo na janela do 

prédio. 
- Me dá sua mão!!! – Respondeu o herói, saltando do mastro e dando a mão direita 

para o homem agarrar, enquanto disparava uma teia com a esquerda. 
- Peguei!!! 

 Puxando com força, o herói conseguiu tirar o homem do prédio antes que ele 
desaparecesse por completo, aterrissando com segurança do outro lado da rua. Quando 
sentiu seus pés em terra firme, o homem pôs-se a chorar... 

- Oh... oh, meu... Elaine... a Elaine estava lá... meu Deus... o que está acontecendo, 
Aranha? O que está havendo? Você é super-herói, você tem que saber!!! 

- Eu... eu... – Enquanto procurava uma resposta, as lentes da máscara do herói 
refletiam uma criança. 

 Um menino solitário, que andava a passos vagarosos pela rua, inconformado com a 
situação, assustado com o desespero das pessoas. Seu rosto estava molhado de lágrimas, 
mas ele já não chorava, sua boca estava aberta porque ele não sabia o que poderia fazer 
para parar tudo aquilo, para que tudo o mais voltasse a ser como era antes. E enquanto esses 
pensamentos passavam pela sua cabeça, o menino não viu a multidão que vinha correndo 
em sua direção, prestes a atropelá-lo. 
 Mas o Homem-Aranha viu. 

- Deus do Céu!!! – E saltou imediatamente para salvá-lo, jogando toda sua força nas 
pernas, esperando chegar no garoto antes das pessoas. 

Com a agilidade que lhe é característica, o herói fixou uma teia no topo de um prédio que 
restara de pé, ganhando impulso no balanço e agarrando o menino instantes antes da 
multidão desesperada passar por ali. Aproveitando o impulso, levou-o até o topo do 
edifício, onde pôde parar e encará-lo. Por um instante, esqueceu a diarréia. 

- Ufa! Essa foi por pouco, hein, campeão? Tá tudo bem? 
O menino começou a chorar novamente. 

- N-não!!! – respondeu, entre soluços – Não tá tudo bem, não!!! 
- Calma, guri... prometo que tudo vai ficar legal! Cadê teus pais? Onde você mora? 
- Não!!! Não tem nada que você possa fazer!!! – Disse gritando, as lágrimas voltaram 

a jorrar pelo rosto e ele soluçava, descontroladamente. – Porque você não sabe de 
nada!!! Ninguém sabe de nada!!!  

- Guri... do que você tá falando? 
O Homem-Aranha não obteve resposta. O guri continuou a chorar e o herói não teve outra 
reação a não ser abraçá-lo. Apertou os olhos tentando controlar o corpo. 

- Guri, estamos com um problemão. Aliás, dois, se eu não achar um banheiro agora. 
 



Esgotos de Gotham City, 23:55h.  
Um intrincado mecanismo de túneis, onde um homem menos preparado seria capaz de 
perder-se irremediavelmente. 
Antiga rota de fuga de escravos e tráfego de bebida em tempos doutos, eram as veias 
pútridas ocultas sobre a derme pecaminosa da cidade. 
Sem trocar uma palavra, o homem-morcego e o homem mais rápido do mundo 
vasculhavam os túneis, sem uma palavra, um Flash incomodado e querendo provar seu 
valor arrancou em velocidade extrema indo vasculhar o labirinto fétido, assustando 
populações de ratos em seu caminho. 
Um ruído parecido com um sônico se fez ouvir pelo homem-morcego, seguida pela lufada 
de vento. 
Batman havia ao longo dos anos memorizado cada passagem dos intrincados túneis. 
Cada passagem. 
Constava em sua memória todas as doenças que um homem poderia pegar nestes túneis. 
98 ao todo, com variações que poderiam fazer este número chegar a 137. 
Em poucos segundos, o jovem retornara... 

- Encontrei!!! Ele está perto, continue em frente, vire à primeira esquerda, terceira 
direita, quinta à esquerda, segunda à esquerda e nona à direita, ele está lá. Vou na 
frente para não perdê-lo de vista!!! – Disse isso e saiu novamente em disparada. 

Ainda irriquieto, o morcego acelerou o passo, memorizando as instruções. Lhe desagradava 
Gordon ter avisado o Flash. Ainda sem saber exatamente o porquê dessa irritação. 
Ao todo demorou seis minutos para percorrer o trajeto. Não deixou de ficar surpreso. 
Imerso nas sombras estava o Crocodilo. Havia entrado em uma tubulação sem saída. 
Não havia sinal do Flash. Não havia sinal nem sequer que ele havia estado lá nestes poucos 
momentos. 

- Crocodilo.- apenas disse o morcego, em sua voz cavernosa. 
Ele se virou, com um misto de fúria e medo infantil. Banhado pela luz da lanterna do 
homem-morcego. Sua sombra uma projeção assustadora na parede imunda de excrementos. 

- Não fui eu.- Disse com voz sibilante e áspera- Não importa o que eles falem. Não 
fui eu.  

Batman avançou mais um passo. Olhou as mãos sujas de sangue seco que tentavam 
bloquear a luz direta. 
O imenso ser abjeto recuou mais um passo. 

- Onde está o Flash? 
- Flash? E-eu não sei de nada! V-vão dizer que eu matei ele, também? Eu não matei 

ninguém! Falo sério. Não tenho porque mentir para você! Você sabe disso!!! 
- Entregue-se. 
- Não! Ninguém vai acreditar em mim! Me deixe ir! 

Seus olhos reptilianos se estreitaram, prenunciando o ataque. 
Com os anos de experiência antecipando a resposta do monstro, o vigilante puxou uma 
granada de gás do cinto enquanto pedia para que ele se entregasse.  
Em vão. Nunca mudava. 
Jogou a granada nos pés do Crocodilo, com uma mão, enquanto colocava uma máscara de 
gás, com outra. Aproveitando a surpresa e confusão do monstro, partiu pra cima dele, 
dando-lhe um cruzado de direita que arrancaria os dentes de qualquer um.  

- Arrrrrghh!!! Morcegoooo...!!!!  



O grito foi mais de raiva do que de dor. Prendendo a respiração, o Crocodilo revidou em 
um rápido giro, desferindo um golpe com suas garras que rasgou o uniforme e a pele de 
Batman, na altura das costelas. Batman ignorou a dor, ocupando-se de selecionar uma das 
vinte e oito defesas possíveis nesta posição, um dos 17 contra-ataques e as 7 infecções 
imediatas que poderiam estar lhe acometendo neste momento. Desferiu um murro no 
pescoço do animal no estilo Kiev Maga, aproveitando em um balé sincronizado para 
agarrar-lhe o braço e puxar-lhe.  
Sua mente em modo de combate. Listando, agindo, selecionando. Afastando os 
pensamentos que lhe incomodavam. 
Os dois caíram no chão, afundando nas águas de esgoto e iniciando uma luta selvagem, na 
qual um cansado vigilante não tem a menor chance contra um Crocodilo gigante com 
adrenalina nas veias. 
 O Crocodilo conseguiu, com mãos que eram como um áspero alicate de ferro, apanhar a 
nuca de Batman em um momento e afundar sua cara na parede, quebrando a máscara de gás 
que ele estava usando. Mais uma batida na parede quebrou-lhe o nariz. 

- Morcego maldito! Devia ter me deixado em paz!!! 
Ele não era lá muito criativo. 
Depois que a nuvem de fumaça se dissipou, agarrou o derrotado Homem-Morcego pelo 
pescoço, apertando firme enquanto, com a outra mão, segurou sua perna e ergueu seu corpo 
acima do pescoço. Jogou ele com todas as suas forças, fazendo Batman voar por vários 
metros até colidir numa parede no fim de um corredor que terminava numa bifurcação em 
“T”. O vigilante bateu de costas na parede e afundou nas águas podres, enquanto seu 
inimigo lhe deu as costas e começou a correr para o outro lado.  
 Num esforço incrível, Batman levantou-se, enxugando o rosto e pondo-se a correr, ainda 
que mancando, atrás do Crocodilo. Cuspiu sangue nos três primeiros passos, mas 
continuou. A dor nas costelas era lacerante e ele ainda parecia sentir a mão do Crocodilo 
em sua perna, lhe apertando com tal força que a perna começava a formigar.  
 Minutos depois, ele saía por um bueiro, torcendo para ter escolhido o caminho certo nos 
túneis. Infelizmente... 
Cuspiu sangue novamente depois de respirar o ar frio da madrugada pela primeira vez. 

- B-bat... 
Ouviu a voz de Wally, fraca pelos túneis. 
Vinha do extremo oposto para onde tinha fugido o Crocodilo. 

- West. Onde você está? 
- Aqui em baixo. Bat... 

O homem morcego desceu pela escada, de volta pelos esgotos, a lanterna seguindo a voz. 
- ...por que eu não sinto minhas pernas? 
- Siga falando, West. 

Andou cinco passos, até achar Wally West deitado entre as fezes. Estava em estado de 
choque. 
Suas duas pernas haviam desaparecido. 

- O... o que está olhando, Bat? O que aconteceu com as minhas pernas? 
 
Nova Iorque. 
Os gritos continuavam, persistentes, nas ruas. Ao mesmo tempo, um aracnídeo já mais 
aliviado de sua agonia estomacal saía de trás de uma laje adjacente após uma rápida 
liberação de resíduos. 



Para ser elegante dizer. 
Suas pernas continuavam fracas e seus intestinos quentes. Ouviu o relato do menino. Cada 
palavra. 

- Cê só pode tá de brincadeira, guri. – Disse o Aranha, incrédulo. 
- Num tô. – Respondeu o garotinho, um pouco mais calmo. 
- Cacetada... – O herói coçou a nuca, tentando encontrar fôlego pra pensar. 
- E aí? Você vai me ajudar? 
- Pô, qualé... peraí, dá um tempo... ai, minha barriga... caceta, guri... você há de 

convir comigo que é muito difícil pra mim acreditar em você. 
- E daí? O mundo tá morrendo! – respondeu ele, apontando com seu minúsculo 

indicador na direção das pessoas que continuavam a correr, muito embora os 
desaparecimentos tivessem parado de acontecer. – O que você vai fazer a respeito? 

O herói silenciou por um momento, fitando a pequena criatura que o encarava, com medo e, 
ao mesmo tempo, com esperança. Um paradoxo que ele não estava nem um pouco tentado 
a procurar entender nesse momento. Só pôde pensar em deixar seus pensamentos e 
indagações para mais tarde. 
Em seu íntimo sabia que o menino dizia a verdade. E isto era o mais absurdo. 
Simplesmente sabia. Como um dogma enraizado. Uma verdade sapiente. 

- Guri, isso é grande e maluco demais pra mim. O jeito é levar você pro Reed. Ele vai 
saber o que fazer. 

O garoto baixou o braço, que permanecera com o indicador apontado para a direção das 
pessoas. Fez um beiço e baixou a cabeça, decepcionado. O Aranha se ajoelhou na frente 
dele: 

- Guri, calma, eu não disse que não vou tentar. Mas não posso fazer isso sozinho! 
Agora, vambora... sobe nas minhas costas que a gente vai dar um passeio! 

Um tanto quanto relutante, o garoto obedeceu. O herói disparou uma teia e começou a se 
balançar levemente trêmulo na direção do edifício Baxter. 
 
Saiu novamente pelo bueiro carregando Wally nas costas. 

- Fique calmo. Eu vou levá-lo a um... 
Neste momento, um carro se aproximava do bueiro por onde Batman saiu. O carro parou, 
com os faróis acesos na direção do Morcego. O homem saiu do carro na direção dele: 

- Finalmente te encontrei. – Gordon se aproxima, notando um rasgo na capa do 
homem-morcego. Só quando chega mais perto ele vê o corpo do Flash no chão. - 
Deus do Céu, o que aconteceu com o garoto? 

- Não sei. Crocodilo escapou. 
- Foi ele? 
- Não. Me ajude a carregar o garoto. Vamos levá-lo ao Hospital. 

 Gordon obedece, eles colocam Wally no assento de trás do carro. Gordon dirige e Batman 
vai ao seu lado, aproveitando para descansar. 

- Temos mais problemas. O mundo inteiro virou do avesso. Himalaia sumiu, prédios 
desaparecendo em Nova Iorque, pessoas sumindo sem explicação... é um pesadelo... 
a Liga não o contatou? 

- Não... – Batman responde ao procurar seu comunicador, constatando que ele se 
encontrava quebrado. 

- Você está bem? 
- Não... 



- Percebe-se. 
- Ungh... – Batman resmungou enquanto cutucou um dente e em seguida, arrancou-o, 

jogando-o pela janela. – Olhou novamente o corpo de Wally West no banco de trás. 
O herói estava desacordado. 

- Você está cansado, homem. Por Deus, por que não vai... 
- O mais engraçado... – Interrompeu Batman. 
- O que? 
- É estranho. Ele realmente parecia acreditar em sua inocência. – Retruca o Cavaleiro 

das Trevas. 
- Ora... se não foi ele, quem foi? 
- Não sei. Mas, se supormos que a morte do Coringa não foi suicídio, aparentemente 

temos alguém que não gosta de criminosos. 
- Hmm... o Justiceiro?  
- Não. – responde Batman. – Não faz o estilo de Frank Castle. 
- Tem razão. Além disso... como eu ia esquecendo de contar... os jornais noticiaram 

uma terceira vítima. 
- Quem?  
- A Mulher-Hulk. 

 
Fim do Capítulo 02 

 
“A vida caminha em círculos e é complicada demais para ser compreendida. Mas a 
nova vida está se tornando sinistra, plena de confusão e equívocos.” – Brett Ewins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crise na Infinita Quadrim 
Cap. 03 de 12: “Um Grande Pedaço de Nada” 

 
Por Leonardo Melo e Fábio Ochôa 

 
O sol não apareceu na Califórnia hoje, como mais um prenúncio, simbolismo, maus 
agouros do dia. O céu nublado fazia par com o humor de alguns dos maiores heróis do 
planeta, os Vingadores conhecidos como Homem de Ferro e Pantera Negra. 
 Calados, eles apenas observam a marca de giz na rua, que contornava um corpo o qual 
se encontrava caído na rua havia poucos minutos. Um corpo agora a caminho do 
necrotério. O corpo de uma heroína, de uma companheira. Brutalmente assassinada e o 
mais estranho: através de tiros de um revólver. 
A marca de giz, uma estranha obra de arte, a debochar deles em plena rua. 
Uma marca em branco onde houvera vida. 
- Bala nenhuma poderia atravessar o corpo de Jen – Se limitara a dizer o Vingador 

Dourado, imerso em suas próprias conjecturas que quebraram o silêncio com uma 
voz metálica enquanto os curiosos e policiais se dissipam da cena do crime. 

- Talvez vibranium ou adamantium... – Arriscou o soberano de Wakanda, ao mesmo 
tempo em que seus olhos tentavam encontrar pistas.Pistas que escapariam do mero 
olho humano. 

- Devido à sua massa compacta e espessa, uma bala de adamantium jamais poderia 
ser ejetada a velocidade suficiente para perfurar... o corpo de Jennifer. Nenhuma 
arma inventada conseguiu de maneira prática e econômica sanar este problema. -
falou Stark, o antigo Stark que projetava armas de guerra. 

Tentou esquecer o passado que mais uma vez batia à porta de sua mente e continuou: 
- E uma bala de vibranium é inviável, ela absorveria o impacto de detonação no 

tambor, não podendo jamais ser ejetada. É um problema físico. Você sabe disso 
melhor que eu. 

- Sabia. 
- Independente deste tipo de armamento, se possível a fabricação, iriam sofrer custos 

demasiadamente elevados, devido à raridade da matéria prima e os encargos 
econômicos que projetos desta natureza sofrem desde a gestão Nixon. Armas muito 
mais efetivas poderiam ser feitas a um gasto muito menor. 

- É verdade. Só estava... 
- Tentando não pensar em Jen. 
- Sim. 
- Vamos ver o apartamento dela novamente. 
Eles não observam nada que já não tenham visto antes: o caos da destruição habitual, 
presente em móveis revirados, nas partes descoloridas das paredes brancas, em uma 
janela quebrada, nas cortinas pelo chão. Aparentemente, Jennifer Walters fora 
surpreendia em seu apartamento e tentara fugir pela rua, quando foi abordada por 
alguém com alguma arma capaz de matá-la. 
- Foram pelo menos dois atacantes. – Conclui o Pantera, agachado, farejando o solo. 
- Sim. Ultron? 
- E quem mais? 
- Poderiam ser dois Ultrons? 
- Hmm... pouco provável. Pensador Louco? 



- Hm... pode ser. Ele e um andróide. Ou dois andróides.  
- Kang?  
- Ah, diabos. Pode ter sido qualquer um! Como vamos saber? 
- Só o que sabemos é que foram dois. Ou mais. 
- Isso não nos basta, Pantera. 
- Mas é o que temos. Infelizmente, temos que esperar a necropsia. 
Esperar. Nenhum herói gosta de esperar para fazer a justiça. Eles preferem agir logo, 
pare preencher o vazio em seus âmagos.  
Um vazio que corrói a alma. 
 
 Em Gotham. Na sala do Comissário Gordon. A televisão, velha, caótica e irritante, 
noticiava mais uma vez a estranha morte da Mulher-Hulk. 
- Achei muita coincidência. Três assassinatos em dois dias. – Justificou o comissário 

amassando o final de seu cigarro no cinzeiro e sorvendo um gole de café. –E 
somente de superseres. 

- Não faz sentido. – Falou a voz rouca do Cavaleiro das Trevas, cansado da luta e das 
horas de trabalho incessante. 

- Nada nesta cidade faz. Nada neste mundo faz. - Passou as mãos pelos cabelos, 
Gordon, o olhar baixo, pensando por um momento em semideuses coloridos que 
desafiavam a física. 

Estava mais cansado e amargo do que deveria aquela manhã. E a ulcera incipiente 
ameaçava. Deveria parar com o café. Sabia. 
- Pode parecer absurdo, mas deve haver uma conexão. 
- Coringa se mata. Crocodilo mata Pirata Psíquico. Mulher-Hulk assassinada na 

Califórnia. Não há nenhum padrão reconhecível nesses crimes, Jim. 
- Em que você acredita? 
Demorou um pouco a responder. 
- Estou propenso a acreditar, num primeiro momento, em crimes aleatórios, sem 

necessariamente um responsável em comum. Não existem maiores similaridades 
entre eles além de vítimas peculiares e notórias. 

- Mas você pode estar errado? 
- Sim. 
Gordon sorriu, cansado. Mais para si mesmo. 
- Você nunca erra. 
- Sempre há uma primeira vez. 
Pegou o jornal. 
- Bem... estamos cansados, não vamos conseguir pensar em nada agora. Você está 

acordado há mais de 24 horas. O dia está amanhecendo. Por que não vai para casa... 
caverna... toca... sei lá onde você se esconde... e descansa um pouco? Conversamos 
à noite novamente. 

 A monolítica figura não respondeu e não encarou Gordon. Apenas deu um passo na 
direção da janela, mas se deteve, erguendo a cabeça a contemplar o canto do teto, como 
se procurasse algo. Mas seus olhos não estão no teto. 
Estavam no passado. 
- Há algo me incomodando ainda. 
- O quê? 
Havia algo. Por que era tão difícil de falar? 



Algo que sabia. Não factualmente, mas intuitivamente. Algo que jamais poderia deixar 
escapar. 

Algo tão terrível que somente pronunciando saberia o que era. Aquela certeza atávica. 
Algo assustador demais para ser dito. Algo capaz de arruinar.  
Em seu íntimo sabia o que era. Era o maior detetive do mundo. Sabia o que era. 
O que ele encontrara na escada de incêndio volta a invadir sua mente, junto com outras 
coisas que insistiam a atormentar-lhe. 
Mas não poderia falar. Não a um amigo. 
O instante passou e ele voltou a caminhar na direção da janela. 
- Nada. Conversamos à noite. 
- A propósito. – Gordon interrompe. – Estou enganado ou você disse que tinha detido 

a gangue de Barrio Huerto na noite em que o Coringa morreu? 
- Sim. Os prendi e os deixei amarrados no cais. 
- Amarrados no cais. Sim. Então, eu ouvi certo. 
- Por que? 
Gordon deu de ombros, pegando o cachimbo em displicência estudada, mas prestando 
atenção na reação do homem-morcego à frase seguinte. 
- Porque não os encontramos. Devem ter escapado. 
Batman o encarou por um momento. Pareceu incomodado. Por apenas um momento. 
Ele nunca deixava vazar suas emoções. Seja o que fosse que ele estivesse escondendo, 
estava realmente o preocupando. 
- Me preocupo com eles depois. - Disse e foi embora, sem se despedir. 
- Claro... depois... – Gordon divaga sozinho, passando a mão sobre seu farto bigode. 

Caminhou pela sala, com o ventilador seguindo a zunir.   

Passou distraído os olhos pelo jornal do dia, a jazer ainda virginal sobre sua mesa, 
quase escondido sob uma pasta de arquivo.  
Afastou a pasta, quase brincando com os dedos, e só então reparou na manchete 
principal, noticiando com estardalhaço a morte da Mulher-Hulk. Curioso em obter 
alguma novidade, abriu o jornal e começou a ler a notícia. Não contava nada que ele já 
não soubesse, mas ele leu assim mesmo. Logo depois, passou os olhos rapidamente 
sobre as demais notícias e uma, em particular, chamou-lhe a atenção: 
HOMEM-ANIMAL CONTINUA DESAPARECIDO. 
Por um momento o fatalismo foi pesado. 
Lembrou-se de um romance de Lovecraft, de nome esquecido, que lera na infância. 
Sobre um homem que agia de maneira preestabelecida em um livro, sem jamais 
conseguir romper aquele ciclo. Sentia-se assim, entendia aquele homem. Hoje mais do 
que nunca. A dimensão de seu horror e tragédia. 
Sentia-se um personagem de uma ficção vagabunda. 
Ele gastou um longo tempo lendo esta notícia de pouco destaque... 
Era o que foi discutido pela internet para o personagem de ficção vagabunda fazer. 
 
Um longo e difícil êxodo estava acontecendo no fundo do mar, semanas atrás. 
O nível da água estava baixando a níveis desde já assustadores, e a Lemúria inteira 
havia desaparecido na última semana. 
Seguindo o conselho dos sábios, após consultarem o astrolábio sagrado, milhares de 
atlantes começaram a maior evacuação em massa de sua história. 



O povo avançava, penosamente pelo mar, na direção isolada das gélidas águas da Terra 
Selvagem, onde julgavam que por sua distância, estariam a salvo do epicentro dos 
caóticos acontecimentos. 
Alguns, ainda guiados por parca ignorância, temiam as fossas abissais por onde 
passariam, acreditando que era ali que residiam os espíritos de atlantes covardes e 
traidores, a penar eternamente cegos após uma vida indigna. Mitos atávicos, que nem a 
ciência ainda conseguira extirpar. 
Famílias levavam em gaiolas lulas fluorescentes, como uma bonita procissão submarina 
em sua caminhada. Lulas que segundo as lendas afastavam os espíritos 
desencaminhados a vagar pelas profundezas oceânicas. E sua luz, uma bússola sempre a 
indicar aos perdidos o caminho de casa. 
Mesmo que essa casa estivesse agora a ser abandonada. 
Solidão. Vazio.  
Era uma jornada fustigada pelo frio e agruras profundas, penosa, alguns se permitiam 
ter fé, mas a grande maioria sentia um vazio enorme, um grande sentimento de perda 
que, no fundo, sempre esteve lá, em seus corações, durante todos os dias de suas vidas. 
Só agora, diante do fim iminente, é que esse sentimento vinha à tona, fazendo gelar seus 
corações e almas. Naturalmente, ninguém gostava de senti-lo. Mas não havia escolha. 
Famílias seguiam. Movidas pela fé. 

Velhos cômicos tentavam animá-las. 

 

- Estou aberto a sugestões. Totalmente aberto. Completamente aberto. Se ficar mais 
aberto eu viro do avesso. - Falou nervosamente o Aranha enquanto se balançava por 
Nova Iorque, carregando o estranho garoto. 

Dois quarteirões já haviam desaparecido. Peter ainda avançava em direção ao Baxter. 
Rezava para o edifício ainda estar lá. 
- Apenas continua indo! Continua indo! - Gritava o menino, agarrado em suas costas, 

quase sufocando-o pelo pescoço. Não estivesse o mundo ruindo, com certeza ele 
estaria adorando aquele passeio. 

Mas tudo que ele conseguia fazer, quando não estava chorando, era incentivar o 
desesperado Homem-Aranha a continuar: 
- E não olha para trás. 
Os gritos continuavam. Insistentes. Pertinentes. 
Era difícil ignorá-los. 
A hora de crescer estava chegando. 
 
O penoso êxodo submarino continuava em sua marcha sofrida e lenta. Já durava dias, 
Capitão Arthur comandava as máquinas de transporte, com mão de ferro. Ele próprio se 
permitia duvidar, nos momentos de fraqueza, do êxito da empreitada. 
Se lembrava da lenda de Ron-ann, o atlante que desafiou os céus. Uma lenda, mas era o 
que tinha para retirar bravura do desespero que ameaçava tomar sua alma na hora mais 
negra do povo atlante. 
As águas da Terra Selvagem estavam perto. Com seus olhos no turvo além, se lembrava 
da conversa que tivera com Ronan havia dois dias. 
Ronan era velho, sábio para uns, louco para outros. Seu corpo não agüentara os rigores 
da viagem.  



Viera a falecer esta manhã, um conceito relativo para os que viviam abaixo do alcance 
dos raios solares. 
- A Atlântida não vai morrer- dissera o velho. Arthur se limitou a escutar com 

atenção quando isto foi narrado. 
- Atlântida não é um reino. Atlântida é um símbolo. Rei jovem. Uma metáfora. Por 

isso Atlântida não vai morrer. Metáforas não morrem. 
- Atlântida é uma ilha de sabedoria, sabedoria divina afundada pelas guerras para 

dentro do leito do mais profundos dos oceanos, ali vivendo, escondida e soterrada. 
- Atlântida é um símbolo. Uma metáfora da sabedoria e iluminação latente em cada 

homem, afundada em um mar negro de ignorância. 
- Atlântida não é uma cidade. E uma condição. Uma metáfora. Uma história. 
- E por isso Atlântida não morrerá. 
Arthur avançava, no negrume profundo e oceânico. 
As palavras do velho louco a pesar em sua alma. 
 
Nos confins distantes do espaço sideral, as coisas não estavam muito diferentes. A 
Imperatriz Lilandra e sua Guarda Imperial nada podiam fazer quando o vasto branco 
veio engolir o outrora glorioso Império Shiar e apagar suas vidas, cercadas de 
tecnologia, da existência. 
Não havia cartas na mesa para um universo que sempre se esquivou do fim com jogadas 
miraculosas de última hora. 
Não havia probabilidades, havia apenas certeza. 
Havia apenas o fim. 
Krees e Skrulls, cientes do fim iminente, fizeram o que sempre fizeram. 
Digladiaram-se mutuamente, até o fim, um culpando o outro pelo fim de tudo. 
Morreram odiando. 
Foram apagados odiando. 
Nem mesmo a velocidade do Surfista Prateado foi suficiente para salvá-lo do branco 
que era tudo. 
No momento de morte, apenas uma palavra se fez sair, inaudível no vácuo. Uma 
palavra que era um atestado, uma canção de amor incondicional. Uma palavra que era a 
esperança de voltar. 
Uma palavra que evocava o sonho de viver, o sonho de um passado pleno. 
“Shalla-Ball”. 
“Shalla-Ball”. 
Seu último pensamento fora interrompido sem misericórdia. 

Indiferente, o devorador de mundos foi apagado na entropia. Seus últimos pensamentos 
insondáveis. 

“Muito tempo” - apenas sussurrou para o nada. 
“Já fazia muito tempo...”. 
Em Asgard, deuses que lutaram bravamente em centenas de batalhas e não hesitariam 
em dar o sangue caso isso pudesse salvá-los, corriam em desespero, ainda que não 
soubessem para onde ir. Apenas um deles permanecia imóvel. Não em indiferença, mas 
em consternação... 
- Balder!!! Pelas chamas de Hel, que fazes ainda parado???  



- Não há para onde fugir, Vostagg. Eu sei o que se passa. Eu conheço o mal que 
atinge o Universo de ponta a ponta. 

- Tu sabes? Então dizes, homem!!! Que podeis fazer para evitar tal desastre, que faz o 
Ragnarok parecer uma ceia comemorativa??? 

 Balder suspira por um instante e engole um soluço, impedindo que seu amigo veja 
lágrima alguma escorrer sobre seu rosto.  Só então ele responde, sorrindo, amargo e 
irônico, para desespero de Vostagg: 
- Nada... 
 
Enquanto a cidade dourada também é engolida pelo nada, um setor do Universo ainda 
não atingido é visitado por quatro famosos imaginautas e um amigo alienígena. 
- Tá feliz, borracha? Se tu tá, parabéns, porque EU tô me borrando todo!!! 
- Há-há! O que o pessoal da rua Yancy ia dizer se te visse agora, hein? 
- Calaboca, palito de fósforo! Se eu tô me borrando, tuas calças tão pesadas desde que 

a gente saiu da Terra! 
- Silêncio, os dois! Será que nem no fim dos tempos vocês param com isso? – Sue 

volta-se para dar um merecido esporro. 
- Curioso. – Reed comenta enquanto faz algumas leituras no painel do veículo 

explorador. 
- O que foi, Reed? – Indaga o Capitão Marvel. 
- Detectei uma forte agitação de contra-energia nas proximidades. Devemos estar 

próximos da área onde ocorreu o fenômeno. 
- Hã... borracha, acho que sei porquê!!!! – Exclama o Coisa, ao olhar para trás e 

observar o branco que se aproxima em velocidade espantosa. 
- Por Copérnico!!! - se limitou a dizer Reed, sua inteligência nível 14 alarmada pelo 

que via nos sensores. 
- Pé na tábua, borracha!!!! Anda!!!!! Sai dessa apatia, já!!! 
Inútil falar, Reed ainda tentava processar o que via... não seria possível. 
- Extinção, Ben... não é, necessariamente, extinção... 
- Não interessa, porrra!!! Eu que não vou ficar aqui pra ver!!!! Hiperserpaço, 

anda!!!!!! 
 E a nave começa a se movimentar cada vez mais rápido, mas não tão rápido quanto o 
desespero dos cinco tripulantes, ainda mais quando eles percebem que o branco que vem 
de trás também vem de todos os lados. 

- PORRA, APERTA LOGO ESSE PROPULSOR, CACETE!!! 
  
Por um instante tudo pareceu se desfazer. 
Primeiro veio o empuxo da velocidade. 
E a nave estava a salvo, mergulhada em uma dimensão paralela do Hiperespaço. 
E logo, onde havia um Universo, há apenas um branco. Um vazio assustador. Um nada. 
E tudo o que resta, por algum motivo, é apenas o planeta Terra.  
E talvez não por muito tempo... 
 
Namor alegrou-se com seu povo quando a jornada finalmente cessou, hoje. Os olhos do 
velho Arthur não acreditavam no que viam. 
Haviam conseguido, após todo o sofrido êxodo interminável. 



Os atlantes haviam conseguido chegar nas gélidas águas da Terra Selvagem. O 

astrolábio sagrado não mentira, seu rei estava com eles. 

Estavam em segurança, nenhum mal poderia se abater sobre suas cabeças. 
Em uníssono ergueram as mãos em uma saudação ao seu senhor que os guiara nesta 
hora de dificuldade. 
Kazar, Shanna e Zabu estavam alheios à chegada de seus novos vizinhos, bem como 
dos demais acontecimentos que assolavam o planeta. Estavam preparando um farto 
almoço cujo prato principal valia-se de ovos de pterodáctilo. 
E foi neste exato momento de júbilo que, por ironia negra do destino, tanto os atlantes 
quanto a família do Senhor da Terra Selvagem foram pegos de surpresa... sendo 
instantaneamente apagados da existência. Onde havia um continente, agora havia 
apenas o mar. Onde haviam pessoas, restava apenas o nível da água continuando a 
baixar... 
 E o vazio a comungar com o nada... 
 
Isto se deu em uma casa na lua. 
Uma casa rica em mitologia, habitada por um semideus de um mundo destruído. 
Um homem que só fazia o bem. 
Um homem do amanhã, de companheiros de armas não menos singulares. 
Um órfão de uma marte de outrora. 
Uma princesa amazona, pródiga em beleza, belicismo e paradoxo. 
Um rei de reinos submerso. 
O homem com o anel dos desejos. 
Uma mulher com a voz capaz de derrubar muralhas. 
A encarnação da fúria da natureza, o tornado incorporado em homem. 
O arqueiro que nunca errou um disparo. 
O homem atômico. Capaz de cavalgar átomos. 
O homem que se estica. 
A feiticeira das palavras invertidas. 
E a fúria thanagariana sobre asas. 
A Liga da Justiça estava reunida. 
Juntos, haviam derrotado incontáveis ameaças. 
Sempre quando o fim era mais uma vez iminente. 
O homem-morcego não ouvia a preleção feita pelo último filho de Krypton. Já havia 
mencionado os assassinatos em Gotham e contara como Wally West perdera as pernas e 
fora levado às pressas para o hospital. 
Mas ele não pensava nisso agora. Estranhamente absorto, sua mente vagava por portas 
lacradas, portas que sabia não querer abrir. 
O cansaço físico e vozes fantasmas tomavam sua mente. 
 “O Coringa está morto.” 
 “A capa está rasgada.” 
 “O que você achou?” 
 “Onde você esteve?” 
 “Mulher-Hulk assassinada.” 



 “Da última vez que o vi, ele estava falando em fugir...” 
 “Não fui eu! Você não entende!” 
 “O que você achou, morcego?” 
 “Nós não encontramos a gangue.” 
 “Morcego?” 
 “O que você achou?” 
 “Ei, morcego?” 
 “O que você achou?” 
 “Morcego? Batman?” 
 “Batman?” 
 
- Batman? Você está ouvindo? – Questionou o Super-Homem enquanto todos os 

olhares se voltaram para o Cavaleiro das Trevas. 
- Hm. Desculpe - murmurou pedindo desculpas de maneira atípica-  Noite difícil. 
Nuclear murmurou alguma piada quanto a isso. Sem efeito. 
- Bem - Clark notava algo errado. Não era preciso super-poderes para isto- Os 

assassinatos que você reportou no comunicador e no arquivo compartilhado? 
- Pode haver alguma relação entre o que está ocorrendo. Mas é muito cedo para dizer. 

Ainda preciso de mais dados. 
Olhou para a mesa. O olhar fatigado. Não era o Batman que conheciam. Alguma 
mudança se operava em seu interior. 
Falou o que nenhum esperava um dia ouvir. As palavras cavernosas a boiar na 
imensidão do saguão. 
- Sinto muito... neste caso... não tenho nada a dizer a vocês. 
 
- Bem. – Interrompeu o Super-Homem, para desviar a tenção de todos sobre Batman 

e voltando a se concentrar no problema – Havendo conexão ou não, precisamos 
definir nosso plano de ação. Como vamos investigar a situação e... o mais 
importante... se há meios de resolvê-la. 

- E quanto tempo temos. – Completa o Lanterna. – Se o Himalaia já desapareceu e 
Nova Iorque está em pânico, não demora muito a cidades inteiras começarem a 
sumir. 

- Acho que vamos precisar de ajuda? – Arrisca Diana. 
- Está sugerindo... – Completa o Homem-Borracha – Que peçamos ajuda aos 

Vingadores e ao Quarteto Fantástico? 
- Exatamente. 
 
Um portal se abre, vomitando para fora uma nave avariada... ou que sobrara dela. Havia 
apenas metade do veículo explorador do Quarteto Fantástico. Caíram no saguão do 
Edifício Baxter, sem os trens de pouso habituais. A nave arrastou-se por vários metros, 
soltando faíscas devido ao atrito, até finalmente colidir na parede. 
Reed e Sue sentiram o coice, mas haviam sobrevivido. A jornada finalmente terminara. 
Reed e Sue. O casal fantástico. O casal que sempre enfrentou crises cósmicas e 
devoradores de planetas.  
O casal que não encontrava um chão no qual pisar. Os ferimentos doíam menos do que 
o vazio que os engolia. Desfizeram-se num choro mútuo, abraçados em meio a 
destroços. 



- Oh, Sue... e-eles... eles... 
- Ssshh, não diga nada agora, querido... não diga nada... 
 
O brilhante Reed Richards. O confuso Reed Richards. O desesperançoso Reed 
Richards. 
Finalmente encontrara um mistério insolúvel. 
 
A menos de três quarteirões dali, a teia do Homem-Aranha acabava em pleno ar. 
- Ah, não!!! – Desesperou-se o guri em suas costas. 
- Calma, guri! Anos de prática... se segura! 
Em uma manobra mirabolante, o aracnídeo conseguiu agarrar-se a um mastro de 
bandeira, girar seu corpo e impulsionar-se para frente. Mais algumas acrobacias logo os 
deixaram à frente do Edifício Baxter. 
- Chegamos, guri. É aqui. 
 
Na Mansão dos Vingadores, os maiores heróis da terra circundavam, com nervosismo a 
sala de reunião. 

O Vingador Dourado acabava de expor seu relatório a respeito do assassinato de Jennifer 
Walters.  

Uma bala comum fizera aquilo. 
Não fazia sentido. 
Obra de um gênio do assassinato. 
Havia sido atacada em seu apartamento, sinais de luta evidente, e assassinada há cerca 
de duas quadras dali. 
Esta era a única e insuficiente certeza. 
Thor, impaciente como o deus Viking que era, bateu pesadamente com o martelo na 
mesa, esbravejando: 
- E que importa??  
Todos olharam para ele. 
- Estandes diante do próprio fim do Universo e vós insistirdes em especular sobre a 

morte de uma mera mortal??? Ou o Deus do Trovão se engana, ou todos vós 
perdestes o juízo!!! 

- Calma, Thor... – Magnum tenta apaziguar, pondo a mão no ombro do companheiro 
de equipe. - ...sei que Asgard deve ter sido destruída junto... 

 Sem aviso, Magnum é surpreendido com um potente golpe do Deus do Trovão, que o 
faz voar por sobre a mesa e atravessar uma das janelas da mansão, indo parar no jardim. 
Um gesto de violência inesperada. 
- Cala-te, cão ignóbil!!! Não ouses falar da cidade dourada!!! Tu não compreendes... 
- Thor, se acalme!!! – Ordena o Capitão – Todos voltem aos seus lugares! É óbio que 

temos uma crise a resolver!!! Discutir entre nós só vai criar mais problemas!!! Sei 
que acabamos de voltar de uma missão, estamos todos cansados e logo surgiu um 
problema pior ainda, mas não vamos... 

- Hã.... senhor, desculpe interromper...  
- É importante, Jarvis? 
- Receio que sim, senhor. Eu teria comunicado antes, mas como vocês estavam em 

missão... 



- O que aconteceu? 
- É o patrão Hank Pym, senhor...  
- Ah, não. – Exclama a Feiticeira, enquanto Magnum limpa o sangue no nariz. – 

Hank não estava bem depois da lavagem cerebral que Ultron fez nele. O que 
aconteceu, Jarvis? 

- Deixe o homem falar, Wanda. – Suplica o Fera. 
- Bem, lamento informar que... o Sr. Pym... desapareceu. Ele sumiu da mansão já 

fazem... alguns dias... 
 
 Na Califórnia, um detetive fora de sua área entra numa lanchonete mal-frequentada. 
Sentido os olhares acompanhando sua trajetória até o galpão, ele puxa do bolso do 
paletó o distintivo de Gotham City. 
- Olá. Meu nome é Gordon. Estou investigando um desaparecimento. Já devem ter 

vindo procurar este homem aqui.  
O tom de voz era firme. Embora polido como apenas aqueles que não são nativos sabem 
fazer. 

- Ah, não. De novo? – O barman faz cara feia ao reconhecer o rosto do Homem-
Animal da foto. – Já estiveram aqui a semana toda, qualé? 

- Desculpe. Só gostaria de fazer algumas perguntas, não deve demorar. 
- Eu já falei pros teus amigos, cara. Ele vinha sempre aqui. Da última vez, estava 

acompanhado com um outro cara, isso é tudo que sei. 
- Como era esse outro cara? 
- Eu já disse, mais de uma vez! Vocês não têm arquivo, não? Memória, pelo menos? 

Era aquele cara da tevê, daquele grupo, lá... 
- Grupo? Grupo de rock? 
- Não, não! Grupo de herói... lá de Nova Iorque... como é mesmo o nome? 
- Quarteto Fantástico? 
- Não, o outro. 
- Vingadores! 
Bateu na própria testa, simplório e animado. 
- Isso! Era desse aí. Era aquele loirão, lá. 
- Thor? 
- Não, cara... não viaja!! Aquele que estica e encolhe... 
- Hank Pym? 
- Isso, esse aí. Ele estava com o Hank Pym... 
 

Fim do Capítulo 03 
 

"Eu odeio o branco das páginas." - Lourenço Mutarelli. 
 
 
 
 
 
 
 



Crise na Infinita Quadrim 
Cap. 04 de 12: “Apenas a Verdade” 

 
Por Leonardo Melo e Fábio Ochôa 

 
A coceira de uma semana já atingia níveis exorbitantes. Uma comichão impregnada, uma 
faiscar onipresente. Nas costas, nos pés sujos, na barba fétida carregando seus detritos 
acumulados, no escroto negro e seboso, em tudo, em tudo, era ele, Robert Finnegan. 
Outrora Robert Finnegan. Outrora tivera um nome. Outrora foi considerado pessoa. 
Hoje era chamado de Lariço. Mendigo. Louco. Sendo evitado pelos olhares. Incômodo para 
os trauseuntes. Descortês em sua insistência em não morrer, em continuar em pé a vagar, 
oferecendo á vista alheia a sua infelicidade. Ferida social que band-aid algum seria capaz 
de ocultar. 
Comichão e fome em forma de homem.   
O velho Lariço. 
Ninguém sabia que duas décadas atrás a pilha de sujeira humana havia sido um dos 
gerentes de uma subsidiária da Roxxon. Caído em desgraça. Bode expiatório para 
corrupção.  
Esmagado por mecanismos negros. 
Não mais jantares luxuosos. Não mais prostitutas de luxo. 
Uma banana achada no lixo no almoço. E fuga de violações bestiais em plena praça. 
Mas sua sorte ia mudar. Sabia disso. Sentia isso, ainda mais depois do que encontrara no 
lixo naquela manhã promissora. 
Afastou na lata um velho boneco Donald, sujo e com a cabeça quebrada. Descartado por 
alguma criança crescida demais para fantasia, e abaixo da cabeça, estava aquilo. A 
princípio, lhe pareceu um amontoado de carne crua, talvez apodrecia e por isso, havia sido 
jogada fora. O sangue jorrava por baixo da carne, escorrendo pelo latão e encontrando o 
chão imundo do beco, misturando-se com gemas de ovos quebrados e cerveja esparramada 
entre cacos de vidro. Robert olhou melhor e viu que tratava-se de uma cabeça. Uma cabeça 
humana, cuja face encontrava-se disforme, mas suas deformações não pareciam oriundas de 
queimaduras, apesar de parte da pele parecer queimada. Robert se lembra de ter visto 
aquele rosto antes. 
 Na noite anterior, aquela cabeça se encontrava num bar mal-freqüentado nas redondezas, 
acima do pescoço de seu dono: o mercenário conhecido como Deadpool. 
Cambaleou pelas ruas, com a carga preciosa que lhe daria todos os martelinhos do mundo. 
Sorriu em alegria desdentada com a idéia. 
Qual não foi sua surpresa ao aproximar-se do bar e ver um tumulto em volta de uma 
ambulância, na qual jazia o corpo de um judeu magricela com um rasgo no peito. 
Outros enfermeiros carregavam um corpo para fora do bar, trajando um uniforme vermelho. 
O corpo o qual a cabeça pertencia.  
Lariço arriscou olhar para dentro e contemplou paredes queimadas, milhares de cacos de 
vidro pelo chão, e sangue. Muito sangue. 
Aproximou-se do atendente, Rodolfo Valentino, um imigrante ilegal que fazia de tudo para 
evitar problemas, sem muito sucesso. 
- Grego. - Falou. O tom de voz diferente.O tom de alguém que ia lhe mostrar a oitava 

maravilha do mundo. Um vislumbre. Um rápido e mágico vislumbre. 



- Maldito seja. – resmungou Valentino, indiferente. – Já é a quinta vez. Não deixo mais 
aquele puto entrar no meu bar. Nem a pau. Toda vez que ele vem aqui, é isso. Ou pior! 

- Quem? – Perguntou Robert, sem largar a cabeça. 
- O Logan! Quem mais podia ser? 
- Deixa isso pra lá, grego. Olha aqui o que eu achei! 
Mostrou a cabeça de Deadpool, como um troféu. Como ouro para comprar comida. O grego 
contemplou a carne fétida e podre e sentiu uma ânsia imediata. Virou para o lado e correu 
para o banheiro para vomitar. 
- Você é louco, Lariço!!! Some daqui!!! 
O mendigo não entendeu. Ficou contemplando a cabeça. 
Solene, ao encarar o nada. 
Uma atração de circo mambenbe. 
 

Edifício Baxter- 
- Eu não sei o que dizer, Sue.- Disse Peter Parker.  
O menino encolhia e esticava as pernas, tentando disfarçar o nervosismo. 
Ele estava sendo sincero, palavras de nada adiantariam naquela situação. 
Ele havia conhecido Ben e Johnny. Parecia impossível que eles teriam morrido. 
O silêncio pesado reinou na sala. Não bastasse as notórias mortes, ela ainda permanecia 
preocupada com o marido, que trancara-se no laboratório desde então e permanecia imerso 
em seus próprios estudos.  
O menino voltou a encolher os pés, enquanto Peter abraçou Sue, um abraço fraterno. A 
única coisa que poderia fazer.  
O menino não quis olhar para os bonecos de Franklin soltos ao chão. 
Eram quatro paredes. Tudo parecia revestido de súbita e pesada melancolia. Eterna 
melancolia que só a morte pode apagar, colher, ceifar. 
Um silvo pneumático se ouviu, o menino não ergueu os olhos. Finalmente, duas horas 
depois de terem chegado ali, a porta do laboratório se abriu. O Aranha e Sue 
contemplaram-no. Mas duma maneira como nunca fizeram antes. Ele, Reed Richards. O Sr. 
Fantástico. Um dos maiores gênios do planeta. Absurdamente, em estado de choque. Com 
um esforço inimaginável, deu dois passos para fora da laboratório. O olhar distante, perdido 
em algum lugar, as olheiras latejantes estampadas em seu semblante, a barba por fazer. 
O garotinho deslizou pela cadeira e ficou de pé no chão, aproximando-se dele junto com o 
Homem-Aranha: 
- Olha, Reed... sei que não é um bom momento, mas acho que você deveria conversar 

com esse garoto. Ele tem... 
- Depois. – Disse apenas, sem encará-lo, então virou-se e caminhou vagarosamente na 

direção da esposa. 
 O Aranha reluta em criticá-lo, mas dada a gravidade da situação, o faz assim mesmo: 
- Hã... Reed... é sério. Isso aqui é urgente... 
- Nada pode ser mais urgente do que isso, Homem-Aranha. Sue me informou que os 

heróis estão se reunindo. Preciso ir. Conversamos depois... se houver um... 
Reed não havia perdido seu melhor amigo e seu cunhado. 
Havia perdido a pedra angular de seu mundo. 
Havia perdido a sua religião. 
- Mas...- O aracnídeo ainda tentou retrucar. 
- Deixa, Aranha. – Disse o garoto, cutucando a mão do herói. – Ele já sabe. 



Reed parou, de costas para os dois. A esposa a seu lado, não tirava os olhos dele. Sua 
cabeça começou a girar em 180º, lentamente: 
- Já... sei... o... quê? 
O Homem-Aranha e o garoto se entreolharam. 
 
Mansão dos Vingadores. 
A nata está reunida. Simplesmente, são os maiores heróis que o mundo já conheceu. Estão 
todos ali: Vingadores, Liga da Justiça, até os X-Men compareceram, a pedido do Capitão 
América, que não deu muitos detalhes do porquê. 
Ao todo, totalizaram 25 superseres. A sala de reuniões se tornou pequena para abrigar tanta 
gente. Precisaram desmontar a mesa e colocá-la num canto, junto com as cadeiras. Ficaram 
todos de pé, assistindo aos maiorais - Capitão América, Super-Homem e Batman - 
explicarem a situação, revisando os pontos até agora e colocando novas peças no quebra-
cabeças. 
- Obrigado a todos por terem vindo. - Começou o Capitão. Parecia, mais que um 

soldado, sereno como um guerreiro oriental - Não vou me demorar com as 
formalidades tradicionais. Passo a palavra ao Batman, que vai revisar o que temos até 
agora. 

- Obrigado, Capitão.- Pausou, medindo suas palavras, na sua sonoridade lúgubre- Ainda 
não sabemos qual é a causa dos desaparecimentos, mas...desconfiamos que tenha algo 
a ver com os recentes assassinatos de indivíduos singulares no nosso mundo. O 
primeiro foi o Coringa e logo em seguida, o Pirata Psíquico, ambos em Gotham. 
Apesar da morte do Coringa parecer suicídio, iniciei investigações por conta própria, 
mas tudo o que descobri é que o Crocodilo parece estar envolvido na morte do Pirata. 
Em seguida, como os Vingadores bem sabem, pereceu a Mulher-Hulk. A equipe do 
Capitão América está empenhada nas investigações e, enquanto falamos, Homem de 
Ferro e Pantera Negra foram averiguar sua necropsia. 

 O Cavaleiro das Trevas falava enquanto o Capitão o ajudava a ilustrar os fatos em um 
monitor da sala de reuniões do tamanho da parede, mostrando fotos das vítimas. 
- Ainda não sabemos se há relação com os demais, mas o Comissário James Gordon, de 

Gotham City, descobriu que o Homem-Animal também está desaparecido. E que o 
último a ser visto com ele foi o Homem-Formiga. 

- Hank? - A Feiticeira Escarlate se surpreende com o comentário. 
- Quer seja herói ou não, ele se tornou um suspeito. 
Por um minuto Wanda pareceu ultrajada. Um rubor rápido irrompeu em sua face. 
- Hank estava mentalmente instável, mas eu não acho...- protestou. 
- Por favor, Feiticeira. - Interrompeu o Capitão. - Deixe Batman terminar. 
- Obrigado, Capitão. E por fim, acabamos de saber do mais recente assassinato, ocorrido 

ontem à noite: o mercenário Wade Wilson, também conhecido como “Deadpool”. 
 Batman concluiu a frase e as fotos dos cinco preencheram o monitor. 
- Testemunhas de um bar nos arredores do Broklynn afirmam que foi briga de bar. 

Wilson envolveu-se com um velho conhecido de vocês. 
 As 5 fotos desapareceram do monitor e, em seu lugar, surgiu a foto de Wolverine. 
- Logan? - Surpreendeu-se o Professor Xavier. 
- Sim. - Responde Batman, enquanto os cochichos se proliferam entre os heróis. - Como 

podem ver, temos uma gama bem inusitada de suspeitos. 
 Ao lado de Wolverine, surgiram as fotos de Hank Pym e do Crocodilo. 



- Não pode ser. - Arriscou Ciclope - Ainda que tenha se envolvido numa briga com esse 
Deadpool, Logan não o assassinaria gratuitamente. 

- Assim como Hank Pym. - Retruca o Cavaleiro das Trevas. - E assim como o Crocodilo 
jurava que era inocente quando o confrontei. 

- Me desculpe, mas... - Interrompeu Tempestade - Como sabem que as mortes estão 
relacionadas? E o mais importante, o que isso tem a ver com a ameaça atual ao mundo? 
Ao que me concerne, esta deveria ser nossa prioridade, por mais que me doa dizer. 

- Não sabemos. - Respondeu o Super-Homem - É apenas uma teoria. Reed Richards 
parece estar trabalhando em outras... tenho certeza de que, quando ele chegar, poderá 
nos dar novas idéias. 

Fez uma pausa e encarou os olhares preocupados dos maiores heróis do planeta. 
- Ele sempre tem novas idéias. - concluiu, levemente sombrio. 
Era o fim do mundo, alguns pensaram. 
E será que em vida haviam feito o bastante? Haviam calado a fome? Enfrentado injustiças 
que punhos não saberiam resolver? 
Não era um pensamento confortável. 
Se o mundo sobrevivesse... 
Se o mundo sobrevivesse, fariam tudo diferente. 
 
Edifício Baxter. 
Reed, Sue, Aranha e o garoto estavam sentados na mesa da cozinha. Silêncio. Sue ausente 
de lágrimas, lágrimas que se foram todas. O Aranha sem mais nada a dizer. E o garoto 
esperava alguma resposta daquele que chamam de “O Sr. Fantástico”. Alguma esperança. 
Algo que dissesse que o mundo iria continuar existindo. Que ele não morreria agora. 
Soluções para ameaças. Soluções impossíveis. A droga que este universo era juvenilmente 
viciado. 
- Então... então... é verdade. 
Foi tudo que ele conseguiu dizer. E o cientista simplesmente desapareceu, restando apenas 
um homem aflito e desesperado ante a impossibilidade de salvar o mundo uma vez mais... 
- É... tudo... verdade... - Pôs-se a chorar como uma criança que perdera os pais. Um 

choro descontrolado, que surpreendeu até mesmo sua esposa.  
O Homem-Aranha não se conteve, tudo falhara, o fim estava próximo, não haveria 
nulificador nem viagem no tempo ou Gongo Gama de Kanjar Ro para apelar. Tudo falhara, 
ponto factual.  
Peter levantou-se. Saiu da cozinha e retirou a máscara, tentando enxugar as lágrimas... mas 
não conseguiu. Prostrou-se de joelhos e também começou a chorar. 
Em breve iria se levantar. 
E ligar para sua tia. 
Sue abraçou o marido enquanto ele se debruçou sobre a mesa, não parando mais de chorar. 
E o garoto voltou a sentir aquele vazio congelante no seu peito... 
 
Brooklin, relativa madrugada anterior. 
Já não existe mais um Sol nem uma Lua, apenas uma esfera de lama a girar no nada 
branco. 
Um homem baixo, com cabelos espalhados para os lados e as costeletas por fazer, 
cambaleava  bêbado na direção de um beco escuro, afastando transeuntes de seu caminho. 



- Aquele puto... eu mostrei pra ele... aquele puto... achou que eu não podia com ele... 
mas eu mostrei... eu... 

Seu aspecto geral, assim como seu linguajar, era deplorável. 
O policial parou na esquina, olhando para ele. O baixinho exalava algo. Um cheiro de 

perigo. 
Um cheiro de morte. Um algo inexplicável e atávico, capaz de gerar um medo primitivo. 
"A corça e o predador". O pensamento pulou na mente do guarda. Tão claro quanto a 
imagem de um livro infantil. 
Um casal oriental apertava seus passos, se afastando da cena. 
A caça e o caçador. 
- Quequié seu ...seu...puto!- Cuspiu a palavra com asco e um olhar vindo do inferno, ao 

perceber o olhar do guarda vacilante - Vai...encará...vai...o canadense??? Sou...o nelhor 
naquilo que faç...faço...ainda... 

Cambaleou.  
O policial entendeu o recado. Preferiu não arriscar. E seguiu andando. 
Esperava ver um novo amanhã, ainda que a impossibilidade de haver um crescesse a cada 
instante. 
Cansado e ferido, o canadense entrou no beco e prosseguiu cambaleando em obstáculos 
imaginários e não... 
- ...ainda... sou o melhor... naquilo que faç... - ...até tombar, inconsciente. 
 Sozinho, abandonado. Acreditando ser algo que não é. Mas ele repete isso para si mesmo 
constantemente, todos os dias, como que para se convencer. Mesmo agora, desmaiado, ele 
balbucia as mesmas palavras... 
- Eu sou o melhor... 
  
Califórnia. 
- Eu também não acreditei. - Disse o médico legista, tirando as luvas cheias de sangue 

esverdeado, as descartando como um maço de cigarros vazios. 
Homem de Ferro e Pantera Negra olhavam intrigados, olhando reles balas de 38 numa 
bandeja ao lado do corpo da Mulher-Hulk. 
- Como pode ser possível? - Disse baixo e perturbado o incrédulo Vingador Dourado. 

Sua mente computando possibilidades. Passeando por velhos problemas de balística. 
- Venha... - Respondeu o Pantera, pondo a mão em seu ombro. - Vamos sair daqui. 

Obrigado, doutor. 
 Saíram no corredor e não sabiam que rumo tomar. Por trás do capacete, Tony Stark 
decidiu ir até a recepção, onde poderia servir-se de um copo d´água. 
- Não faz sentido, Tchalla. Nada mais faz sentido... o mundo está acabando e nem ao 

menos sabemos o porquê.  
Queria um gole. 
Aproximou-se do bebedouro, pronto para erguer a parte da frente do capacete o suficiente 
para que pudesse saciar sua sede. Ficou de costas para algumas pessoas na recepção. 
Mesmo nesse momento de crise, Tony Stark precisava manter sua imagem, separada do 
Vingador Dourado. 
Policiais passavam de lá para cá, com seus relatórios. Uma fachada, um momento de 
normalidade. Um único momento. 
O mundo não fazia sentido. Acabando, e eles com seus relatórios. Afoguem-se, nadem em 
seus malditos relatórios. 



É um bom meio de não ver a morte chegar. 
Sigam investigando, roubos, mortes, estupros individuais. Não olhem para a morte coletiva 
que ocorre. O roubo de uma existência. O maior dos roubos. A maior das violações. 
Enquanto se curvava para beber a água do bebedouro, Pantera Negra prestou atenção na 
televisão ligada. 
- Homem de Ferro... 
 
 Mansão dos Vingadores. 
- Acredito que devemos nos dividir para tentar capturar estes suspeitos e, com isso, 

tentar encontrar uma solução para todo este mistério. Ou, pelo menos, parte dele. - 
Sugeriu o Capitão América. - As equipes já estão formadas. A Liga da Justiça se 
encarregará de capturar o Crocodilo. Os Vingadores continuarão investigando a morte 
da Mulher-Hulk e procurando por Hank Pym. Talvez chamemos alguns membros 
reserva para ajudar. Os X-Men podem encontrar facilmente Wolverine com o 
Cérebro... 

- Receio que não. - Interrompeu Xavier. - Durante nosso último confronto com Magneto, 
ele conseguiu avariar Cérebro consideravelmente. 

- Hmm... muito bem. Agora... - Novamente, o Capitão foi interrompido, mas desta vez, 
pelo chamado de seu comunicador. Era o Homem de Ferro. 

- Steve. Desculpe interromper a reunião, mas sugiro que liguem a Tv. 
 
Um homem careca, notoriamente feio, esbraveja, impotente, arrastado por policiais.  
O noticiário estava noticiando a prisão de Adrian Toomes, o Abutre, cujas digitais estavam 
marcando todo o apartamento de Jennifer Walters. 
- Não fui eu!!! Foi o Raio X!!!! O Raio X!!! Aquele calhorda me incriminou!!! Vocês 

estão levando um homem inocente!!! 
A âncora. Elegante. Imparcial. Asiática.   

- A polícia surpreendeu o Abutre dormindo num hotel há poucas quadras do 
apartamento de Jennifer Walters, também conhecida como Mulher-Hulk. 

Imagens de uma heroína. Uma amiga. Pequena - parecia impossível imaginá-la assim... 
parecia que por toda a vida ela havia sido... a Mulher-Hulk. As imagens passam. Advogada 
de sorriso jovial. Titânica e verde. 
Um apartamento devastado. 
- Apesar desse golpe de sorte, os mistérios acerca de como o vilão teria conseguido a 

proeza de assassinar a Mulher-Hulk, ainda não foram solucionados. Neste momento, 
alguns Vingadores estão no necrotério da cidade trabalhando no caso. 

Dois vingadores saindo de um departamento, no mar de pessoas e repórteres. 
O âncora. O novo âncora. 
- Obrigado, Lídia. E, por falar em Vingadores, vamos dar uma olhada em como está a 

situação do lado de fora da mansão dos famosos heróis, onde se encontram reunidos 
não apenas os Vingadores oficiais, mas também a Liga da Justiça e os mutantes 
conhecidos como X-Men. 

Repórteres a rondar a Mansão dos Vingadores. 



- Eles reuniram-se para tentar descobrir o que está acontecendo em todo o globo e se 

há algum meio de evitar a catástrofe final em nosso planeta. No momento, parece que 

nenhum pronunciamento ainda foi feito, mas continue conosco para saber as novidades... 

- Esse povo todo está aí fora? - Disse o Lanterna Verde enquanto os heróis assistem ao 
noticiário no telão da sala de reuniões. 

Um espectro negro se abatia, com suas longas asas sobre a sala. 
- Muito bem. - Disse o Capitão, desligando o monitor. - O Homem de Ferro está a 

caminho e deve nos trazer novidades. Continuando de onde estávamos, acredito que 
podemos definir um prazo para voltarmos a nos reunir e averiguarmos os resultados 
das missões. Acho que 24 horas é bastante coerente, o que me dizem? 

- Se tivermos todo esse tempo. - Diz uma voz da porta. Todos viraram-se para ver e 
contemplam Reed, Sue, o Aranha e o garoto. - Eu tenho novidades. 

 Todos silenciaram enquanto Reed caminhava para junto do Capitão América... 
 
Melissa era uma garota bonitinha. Loira como um comercial de margarina. 
Pequena em seus quatro anos de idade, observava com curiosidade as reações de um 
mendigo. Magrelo, observando junto com uma multidão, o noticiário em uma loja de 
televisores usados.  
-  Não fui eu!!! Foi o Raio X!!!! O Raio X!!! Aquele calhorda me incriminou!!!    
- A polícia surpreendeu o Abutre dormindo num hotel há poucas quadras do 

apartamento de Jennifer Walters, também conhecida como Mulher-Hulk. Apesar desse 
golpe de sorte, os mistérios acerca de como o vilão teria conseguido a proeza de 
assassinar a Mulher-Hulk... 

- Mãe. 
- O que é Melissa. 
- Aquele mendigo tá ficando verde. Gozado, né? 
Se perguntou no topo de sua ingenuidade se foi algo que ele comera. Sua mãe, assustada 
segurou sua mão mais forte. 
- Raio-X... Alienígenas... Alienígenas!!! Uuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrhhhhhhhhhhh... 
Gritou ele enquanto seus músculos começaram a crescer, rasgando suas roupas e revelando 
a pele rosada começando a mudar de cor... chamando a atenção do povo ali aglomerado, 
que começou a correr por amor às próprias vidas... 
- Alienígenas mataram prima de Hulk!!! Agora Hulk vai MATAR Alienígenas!!!  
O monstro golpeou o chão com fúria, provocando uma potente onda de choque que tirou 
carros estacionados do lugar e derrubou pessoas, mas não feriu ninguém gravemente. 
Silenciando todos os televisores. Depois, começou a correr, tomando impulso para saltar... 
e pulou longe, desaparecendo na direção do deserto... 
Restando apenas homenzinhos caídos ao chão. 
E vidro quebrado como as tênues ilusões. 
 
Califórnia. 
Homem de Ferro e Pantera Negra conversavam com a polícia. 



- Olha, vamos interrogá-lo e repassaremos o que descobrirmos, mas por favor, não 
interfiram no processo. 

- Pode nos adiantar o que já descobriu, policial? - Pede o Pantera, enquanto afastava de 
sua mente a preocupação com seu reino, Wakanda. 

O policial baixo e católico, coçou os óculos. Parecia mais baixo ainda perante os dois titãs. 
Parecia apenas humano. 
- Bem... tudo que sabemos é que o Abutre provavelmente tinha um comparsa. Pode até 

ser esse Raio-X de quem ele falou, mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Além 
disso, testemunhas das redondezas dizem ter ouvido o barulho de tiros. Inclusive, uma 
senhora daquele prédio disse ter visto um policial correndo. Ele deve ter tentado ajudá-
la, mas não conseguimos descobrir quem é. Não havia nenhum dos nossos por essas 
redondezas naquele horário. 

- Hm. Muito obrigado, policial. Manteremos contato. 
 Os heróis se afastam enquanto tornam a especular sobre o crime. 
- É melhor voltarmos logo para a mansão e compartilharmos tudo isso. Com certeza, o 

Capitão vai querer ir atrás de Raio X. 
- Certamente. 
Partiram.Restando em suas pegadas a sensação que havia algo muito maior por trás disto. 
Instinto. 
Fica difícil se livrar dele depois de algum tempo. 
Apostaria seus transistores nisto. 
 
 O Grande Refúgio. 
- Ninguém responde no Edifício Baxter. - Afirmou Karnak com gravidade, tentando 

fazer contato com o mundo exterior na sala de comunicações do Palácio Real. 
- Então, talvez a crise tenha assolado o mundo todo. - Gorgon formulou a hipótese, 

dando mais um gole generoso de vinho genético. Já se encontrava em uma leve 
embriaguez inicial - Como disse Voolaa,  a profetiza cega. 

- Temos que ir até lá pessoalmente ver o que está acontecendo... - Afirmou Medusa ao 
lado do Marido, até então apenas observando o debate. - ...e contar sobre as estranhas 
circunstâncias da morte de Máximus. Triton, chame Dentinho. Vamos partir 
imediatamente. 

- Talvez seja nescessário uma junta de nossos melhores homens a nos acompanhar, 
senhora. 

- Com que propósito, Karnak? 
- Estamos lidando com o desconhecido, milady. 
Madusa aquiesceu. Sinalizou para Triton. 
- Sim, minha senhora... - O Inumano anfíbio partiu imediatamente.  
Contudo, ele não deu cinco passos e simplesmente desapareceu no ar, deixando suas 
poucas vestes caírem no chão, sem o menor aviso. 
- Mas o que... - Karnak demonstrou surpresa, mas logo percebeu que tanto ele quanto os 

demais membros da família real também começavam a desaparecer. 
- O que está acontecendo??? O que está... - Gorgon entrou em desespero, mas não tanto 

quanto seu rei ao ver sua família sumindo diante de seus olhos. Ele esboçou um grito. 
Um grito que só ele é capaz de proferir com suas potentes ondas sonoras.  

Mas não chega a proferi-lo. Junto com ele, todo o Grande Refúgio e boa parte da Índia... 
simplesmente sumiram no ar... 



 
Tóquio, Japão. Dois terços da população simplesmente desapareceu de uma hora para 
outra. Os japoneses não viam tal tragédia desde Hiroshima e Nagasaki. Muitos correram 
desesperados enquanto os edifícios mais modernos do mundo viraram vento. Mas alguns, 
os mais sábios, ficaram exatamente onde estavam. Pois sabiam que não tinham para onde 
correr. 
Amigos de faculdade esperavam olhando o filme preencher seus corações. Juntos numa 
última sessão de cinema. 
Políticos corruptos cometiam seppuku tentando apaziguar deuses vingativos. 
Suas cabeças caáim deitadas no solo, unidas em um sono eterno. 
 
Oceania. A ilha inteira da Austrália desapareceu, levando consigo toda a Micronésia, 
Polinésia e boa parte da Milanésia. As tribos locais acreditavam que a ira dos deuses 
finalmente se aplacara sobre a humanidade. 
Amantes adúlteros se abraçavam.Crianças choravam na noite branca. 
Velhas senhoras destruídas pelo Alzheimer se apagavam. Sem saber o que houve ao seu 
redor. 
Acostumadas em seu limbo branco. 
 
 Na Rússia, os poucos heróis que serviam ao governo sequer encontraram forças para sair 
de casa, quando souberam que não havia mais uma população nas ruas. Nem em Moscou, 
nem em nenhuma outra cidade. Sair de casa para quê? Para defender o país? E sem o seu 
povo, será que existe uma nação para ser defendida? 
Uma população inteira que desaparecera. 
Um páis fantasma governada por palácios vazios. 
Não existem nações quando o mundo acaba. 
Todos são iguais na morte branca e indiferente. 
Dinamo Escarlate irrompeu em direção aos céus. Cavaleiro equivocado em ato de bravura 
destino a ser cantado por ninguém. 
Morre apagado. 
Tais perguntas afligem o coração de Estrela Negra quando ela olhava pela janela e via 
apenas a neve nas ruas desertas. E a aflição apertava ainda mais quando olhava para o céu 
e via um branco ainda mais pálido, prenunciando o fim de tudo o que existia.  
Estrela sempre amou a Rússia. 
Ainda que detestasse o próprio passado... 
 
A Europa estava fragmentada, literalmente. Muitos países sucumbiram, desaparecendo por 
completo, deixando apenas um conglomerado de ilhas gigantes flutuando no oceano, 
enquanto ainda havia um. Por quanto tempo, ninguém sabe. 
Jatos partem no nada branco. 
Sem terem onde pousar. 
Sem um acima e um abaixo. 
Velhos pistoleiros atiram no nada branco. 
Cowboys outonais e fora de ambiente, num duelo ao pôr-de-sol apocalíptico. 
 
Toda a América do Sul foi se fragmentando gradualmente, desde o sul do Chile até as 
fronteiras com a América Central. O chão foi cedendo e caindo num abismo branco sem 



fim, obrigando a população a correr para o norte para tentar salvar suas vidas... em vão. 
Famílias foram separadas, amigos perderam amigos, inimigos aproveitaram para se 
empurrar nos abismos sem fim e caírem juntos, abraçados para a morte. 
Eram brinquedos. Bonecos destruídos por uma crescida criança caprichosa. 
Histórias que eram apagadas de um livro. Letras que se derretiam, deixando apenas as 
páginas em branco nuas e expostas. 
Histórias desinventadas. 
A fragmentação estacionou em metade do México. Os desaparecimentos de todo o mundo 
haviam cessado, ao menos por um tempo. 
Mas o mundo estava morrendo... 
 
Na frente da mansão dos Vingadores, metade das pessoas ali aglomeradas havia 
desaparecido, roupas a caírem, vazias e inabitadas ao chão.Aguçando ainda mais a ira e a 
frustração dos que restaram. Um dos curiosos ali presentes, completamente furioso, 
agarrou as barras das grades que cercavam a mansão e pôs-se a gritar, fomentando a fúria 
dos presentes: 
- Ei, seu bando de aberrações!!! Estamos morrendo aqui fora, vocês não vão fazer 

nada??? Vão ficar aí discutindo a porra do sexo dos anjos??? Estamos morrendo, 
cacete!!!! Estamos morrendoooooooooo...!!! 

Lá dentro, Reed Richards começava a falar. 
- Isso é infantilidade. - Disse um surpreso Magnum. - como assim "nunca enfrentamos 
nada parecido com isto"? Somos o dream team, Reed, o esquadrão classe A, os veteranos 
que já passaram por tudo na vida. 
Voltou a se recolher, ousado, braços cruzados, se recusando a aceitar o que ouvira.Reed 
sorriu, amargo. 
Hah. 
Infantilidade. 
Era justamente esse o problema. 
- Muito bem. - Continuou, paciente, após a interrupção. - O Capitão Marvel havia me 

procurado para falar dos desaparecimentos que estavam acontecendo em todo o 
Universo. O “nada” como assim chamamos, estava se propagando aleatoriamente pelo 
cosmos, destruindo tudo em seu caminho. Formamos uma expedição para investigar. 
Foi inútil. Em nossa jornada, perdemos o Capitão... 

 Os presentes viram a dificuldade de Reed em falar e seus olhos vermelhos deixavam claro 
que ele havia chorado bastante. Falou pausadamente, tentando conter as emoções, mas 
continuou: 
- ...Johnny... e... Ben. Apenas eu e... Sue... retornamos. 
 A sala inteira, que já se encontrava em silêncio, pareceu segurar a respiração. Não se 
ouvia um som que não fosse a voz de Reed. 
- Quando voltei, tentei recuperar os dados coletados com uma sonda quando estivemos 

no espaço. A sonda foi destruída e por isso, demorei. Mas depois de muito tempo, 
consegui. E descobri que o Universo foi... desintegrado. 

 Parou um instante, tomando fôlego para continuar. 
- O que é impossível. Todos nós sabemos que a matéria não pode ser criada e nem 

destruída. A condição básica para a existência é matéria ou energia, suportada por 
tempo e espaço. Mas foi. Este branco que vemos no céu... é exatamente isso, um 
branco. Um nada. Não há matéria. Não há nada. Tudo desapareceu. 



Não acreditava nas próprias palavras. Mas era verdade. 
- Os próprios conceitos da física finalmente estão revelando sua aberração que éramos 

incapazes de notar. Por um princípio de aceitação. Homens que voam quando isto é 
insustentável por todas as leis da física. Energias impossíveis de serem comportadas e 
processadas pelo corpo, mas que ainda assim acontecem... O que só nos leva a concluir 
uma coisa. E, embora eu relutasse em acreditar a princípio, acabo de receber a 
confirmação. 

Todos esticaram os ouvidos e pescoços, prestando o máximo de atenção para ouvir a 
conclusão. Reed olhou para a sua esposa uma vez, depois encarou o garoto, que assistia 
atentamente às explicações, segurando as mãos juntas, abaixo do pescoço, como se rezasse 
por alguma coisa. 
Finalmente, Reed olhou para todos e revelou a bombástica verdade: 
- O Universo não é Real. 

 
Fim do Capítulo 04. 

 
“Usando linguagem, imaginação e vontade, nós criamos a Realidade.” - Alan Moore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crise na Infinita Quadrim 
Cap. 05 de 12: “O Fim” 

 
Por Leonardo Melo e Fábio Ochôa 

 
O silêncio imperou na Mansão dos Vingadores. Denso. Pesado. 
Estava dito. Nada mais podia ser feito. Era lógico. Uma certeza que todos sentiam. 
Mas ninguém queria em sã consciência admitir. Porém, dito, posto em palavras, soava 
muito mais terrível. Era impossível se esquivar e negar agora. 
Era um momento terrível. Muitos desejaram serem possuidores de uma outra vida, uma 
outra existência mais mundana e ordinária. 
Apenas por não ter que atravessar aquele momento. 
Os segundos passaram devagar. Carregando milênios entre eles. 

- O que você quer dizer com isso, Reed? - Perguntou o Capitão América. Seu tom de 
voz disfarçando um vacilo interior. 

- O que você ouviu, Capitão. Nós não existimos. - Seu tom de voz estava mais firme, 
voltara a ser o cientista de outrora- E nosso mundo não é real.- A palavra chicoteou. 
Estalou. Uma nova onda de murmúrios e comentários varreu o salão.  

 O sentinela da liberdade colocou a mão em seu ombro. 
- Reed... eu sei que você está abalado com a morte de seu cunhado e de...- ela foi 

prontamente repelida. 
- Não!!! Não é esse o ponto! Eles não estão mortos! Eles nunca existiram! Percebe o 

que isso significa?As implicações disto? A matemática e a física confirmam isto... 
meu Deus, é tão claro, como nunca vimos isto antes? A resposta é óbvia: por que 
não deveríamos saber! Por que nossos olhos eram mantidos fechados 
propositalmente para as incongruências científicas que nos cercam! 

- Reed, o que está dizendo? Quer dizer que nós não estamos aqui? Dizer que nós 
nunca vivemos nossas vidas... é absurdo! 

Reed sorriu, subitamente malicioso. 
- Tão absurdo quanto um homem que fica 40 anos congelado e é reanimado com 

calor sem os cristais congelados do seu sangue explodirem suas veias, sr.raios-vita? 
O Capitão se calou. 

- Nós vivemos nossas vidas, sim, sem dúvida... mas elas não são reais! Estão 
percebendo? 

Encarou olhares confusos, certo de que estava parecendo insano a todos os presentes. 
Desviou o rosto, procurando uma maneira de fazê-los ver a aterradora e cruel verdade. 

- Oh, Deus... como posso fazê-los entender? 
- É verdade. - Interrompeu o garotinho, para surpresa de todos. - Ele está dizendo a 

verdade. 
- E quem é você, menino? - Questionou o Capitão América. 
- O sonhador. – Respondeu, apenas. Aquela simples palavra carregada de terrível. 

Tocando cordas terríveis na alma. – Um sonhador num mundo de sonhos. Um 
mundo que sempre pôde ser salvo por vocês. Um mundo onde tudo é possível. 
Exceto quando o sonho começa a morrer... quando alguém deixa de acreditar! 

Mais silêncio. Lentamente, as coisas começam a fazer sentido na cabeça de alguns... o 
processo estava iniciado. 
Assentamento. 



- Então... - Arrisca a princesa amazona - Quer dizer que nosso mundo não é o mundo 
real? Que somos apenas fruto da imaginação de alguém em um verdadeiro mundo 
real? E porque esse “alguém” está se esquecendo de nós... nós seremos 
destruídos??? 

 O garotinho olha para Diana. E responde, simplesmente: 
- É isso aí. 

O silêncio foi terrível.  
- Desculpe-me, filho... mas é difícil de acreditar em você. - Diz o Super-Homem, 

ajoelhando-se na frente dele. 
- Eu sei... mas é verdade, porcaria! - Diz ele, batendo o pé. - Não entendem? O Sr. 

Fantástico já disse que a matéria não existe aqui! E que outra explicação vocês vão 
dar praquele branco lá no céu? 

Eles não sabem responder. Ninguém sabe. E isso dá a certeza de que eles precisavam. A 
triste, amarga e cruel certeza... de que eles não passam de... 

- Personagens de gibis. - Todos olharam para Hal Jordan. Sorri. Sem graça ou alegria. 
- É o que nós somos, não? Não passamos... de reles personagens de histórias em 
quadrinhos...claro.- Sorriu, com iluminação triste, disfarçando lágrimas que ele não 
saberia dizer do que eram. -World´s Finnest, Detective Comics, Amazing Fantasy... 
fantasia colorida. Tudo faz sentido agora... 

- Amazing Fantasy é uma droga. - falou o menino. 
Era verdade. Em seu íntimo, todos eles sentiram, com pesar, que aquilo era verdade. 

- Mas então... de que adianta? - Perguntou a Canário Negro, dando voz aos 
pensamentos gerais - Pra quê ficarmos aqui, discutindo de que jeito vamos salvar o 
mundo dessa vez, se ele nem sequer existe? Pra quê ficarmos nos desgastando em 
batalhas contra vilões sádicos ou tramas cósmicas, se nada disso é real? 

Era uma questão pertinente. 
Alguns sentiram vontade de chorar, outros não sentiam nem as próprias pernas. Apenas um 
homem de preto sabia o que fazer. E caminhou na direção da porta. 

- Aonde você vai, Batman? - Indagou o último filho de krypton. 
O homem morcego parou. Respondeu sem se virar. 

- Quer o mundo seja real ou não, ainda temos um trabalho a fazer. Podemos ficar aqui 
nos lamentando ou seguir o cronograma. Quem quiser vir comigo, venha. O tempo 
está passando. 

Respondeu e saiu da sala, com pressa, dizendo as últimas palavras quando já se encontrava 
no corredor: 

- Nos vemos em 24 horas, Capitão América. 
Imediatamente, Super-Homem, Mulher Maravilha e Ájax seguiram atrás dele. Antes de 
continuar, porém, o Super-Homem parou na porta e olhou para trás, vendo se algum outro 
membro da Liga da Justiça começava a se mexer. 

- Vocês não vêm? 
O silêncio respondeu. Frustrado, o maior herói do planeta deixou a Sala de Reuniões. 
Depois que eles saíram, os outros membros da Liga da Justiça e alguns dos Vingadores que 
compartilhavam a idéia de que era inútil resistir, começaram a se movimentar para fora da 
mansão. 
Em silêncio. Um funeral para as almas. Para a esperança. E principalmente, para a fé. 
Aquaman, Lanterna Verde, Canário Negro, Tornado Vermelho, Arqueiro Verde, Nuclear, 
Homem-Borracha, Zatanna, Mulher-Gavião, todos ganharam os céus ou saltaram os limites 



da mansão, buscando um alívio, um conforto que jamais viria. Ultrapassaram a multidão de 
curiosos e repórteres sem dizer uma palavra. As pessoas silenciaram ao verem eles 
passarem, ainda mais confusas do que outrora. 
Dos que restaram, Thor começou a caminhar na direção do Capitão América. 

- Capitão... lutei bravamente contigo em mais batalhas do que posso me lembrar. 
Todavia, perdi meu reino... meus irmãos... e acabo de descobrir que não sou um 
verdadeiro deus. Apenas um fruto da mitologia e das crenças humanas. Eu não sou 
mais nada, Capitão. Espero que tu entendas... 

- Thor, eu... - Steve Rogers pensou em dizer “espero que reconsidere”, mas se pôs no 
lugar do asgardiano. E mudou de idéia. - ...entendo. 

Thor deixou a sala e foi seguido por Magnum, que cumprimentou o Capitão América uma 
última vez, em respeito. 

- Capitão. 
- Magnum. 
- Desculpe. 

Depois de muito hesitar, o Fera também começou a caminhar na direção da porta. 
- Até você, Hank? 
- Eu... sinto muito, Capitão. - Respondeu Hank Mckoy um instante antes de olhar 

para o Professor Xavier e encarar seu olhar de reprovação, temperado com uma 
certa dose de compreensão. - Eu sinto muito mesmo... 

Xavier aproveitou o moento para olhar a seus alunos e alertar: 
- Hank não é mais um X-Men. Mas vocês, sim. E não tolerarei nenhuma deserção. 

Neste momento de discórdia, temos que nos apegar ao que nos resta. 
- Ao quê, Herr Professor? - Indagou Noturno. 
- Ao sonho, Hank. Sempre ao sonho... 
- Mais alguém? - Perguntou o Capitão América aos que restaram na sala. 
- Eu não disponho de tais restrições morais. - Responde o Visão. - Se temos uma 

missão a cumprir, que partamos o mais depressa possível. 
Apesar de todos os impulsos da Feiticeira Escarlate a compelirem a sair dali, ela decidiu 
ficar ao lado de seu esposo. Reteve as lágrimas no rosto e segurou sua mão... 
Neste momento, Homem de Ferro e Pantera Negra retornaram, surpresos ao encontrar a 
sala quase vazia... 

- Desculpem o atraso, pesso... al? - O Homem de Ferro encararou os olhares penosos 
de cada um deles. - Hã... perdemos alguma coisa? 

 
Atordoado, o Pantera Negra saiu da Mansão pelos portões da frente. 

- O Pantera está saindo! 
- Vamos ver se conseguimos, finalmente, uma declaração... 
- Pantera Negra! 
- Pantera! 
- Olhe pra cá! 

Flashes pipocando. 
- Pantera, o que está havendo? 
- Por que todos os heróis foram embora? 
- Pantera... 
- O que foi decidido? 
- Aonde você vai? 



Todos ficam quietos quando o herói negro começou a falar para todos os microfones, um 
demônio trajado em negro prestes a destrancar a assustadora caixa de pandora: 

- Eu estou indo para Wakanda. Morrer com meu povo, em paz. 
As pessoas se afastaram para dar passagem a ele, enquanto concluía: 

- Sugiro que vocês façam o mesmo. 
E de repente o mundo era um lugar muito, muito pequeno. 

 
Numa cidade tranqüila no interior do Kansas, as notícias fervilhavam pela primeira vez em 
anos quando o rádio não parava de fazer alarde. Sentado do lado de fora de sua casa, o Sr. 
Killberry ouvia atentamente... 

- O que o Pantera quis dizer com isso? Será que os heróis não encon... - O rádio 
tremeu uma vez. - ...a solução? Será que n... - tremeu novamente. - ...realmente 
condenado? Será que finalmente enc... - E uma vez mais, junto com toda a terra, 
tirando o Sr. Killberry de sua cadeira. - ...destino final? 

“Malditos punks marcianos”, Pensou o sr. Killberry. 
Ele nunca tinha confiado em punks. Sabia que todos vieram de Marte. E agora isto, eles 
iam acabar com o mundo. 
Ah, se ele não tivesse penhorado sua espingarda...ia salvar o mundo á bala. 
Eles iam ver só. 
Novos tremores. Pensou que fossem as cólicas. Mas não eram. 
Enfiou a cabeça pela janela, já em pé novamente e conseguiu ver, ao longe, um monstro 
verde desaparecer no horizonte... e por um instante, pensou em dias mais calmos... 

 
De volta ao lar, Hal Jordan percorreu os céus de Coast City. O porto com seus barcos á 
vela, os angares e braços e abraços por onde ele passara...se tudo era uma ilusão...havia sido 
uma boa ilusão. 
Uma bela e perfeita ilusão. 
Por um momento percebeu que Deus havia sido bom com ele. Sentiu-se em paz com este 
pensamento. Acolhedor como um mantra materno. Sentiu-se terno. 
E sentiu um forte ímpeto de passar os momentos finais com a família.  
Seu irmão estava entre os desaparecidos... só lhe restava seu tio Frank e a tia Louise. Fazia 
anos que não os via... mas não importava... Era o mais próximo que possuía de uma família. 
Deixou sua cidade para trás e voou uns poucos quilômetros para o interior, até aterrissar 
numa pequena fazenda nos arredores de Coast City. Os comuns Jordan foram pegos de 
surpresa quando a figura esmeralda desceu dos céus para ir parar ali, na entrada da casa 
deles. 

- M-Meu Deus! - exclamou tio Frank, um homem robusto, já de idade, as mãos 
calejadas pelo serviço da roça - É o Lanterna Verde! N-no que posso ajudá-lo, 
senhor? 

Era estranha aquela reação entre familiares. O Lanterna Verde, sempre soara como um 
herói divinizado aos olhos daqueles homens comuns. 
O herói aproximou-se do homem velho, enquanto Louise e seus três filhos avançaram 
para lá, com curiosidade.  
Todos eles vêem o herói retirar a máscara e sorrir, com um olhar estranho, repleto de 
paz, melancólica e afetuosa paz... 
- Oi, tio... 



O velho demora a entender. Mas quando o homem à sua frente diz a palavra “tio”, ele 
esforça-se em reconhecer aqueles traços. E, embora envelhecido, ele sabe de quem se 
trata. 
- H... Hal? 
 
A bordo do jato da Liga da Justiça, um quarteto procura não conversar. Procuram evitar 
tocar no assunto, mas cada qual a seu modo, eles acabam entrando em um conflito 
silencioso em suas mentes. 
Eram os últimos cowboys, indo enfrentar seu último duelo ao pôr do sol.  
Diana ainda não conseguira digerir a idéia. Repassou em sua mente o conceito de 
mitologia com o qual sempre vivera. Era estranho como era adequado. Mas fosse real 
ou não, ela era uma guerreira. E jamais fugiria à luta. 
Ájax simplesmente não sabia o que sentia. Haviam sidos muitos anos. Muitas lutas. Um 
coração amortecido na poeira das batalhas. Lembrou-se de um antigo conto marciano, 
do sábio que sonhava o mundo á cada noite. “Se é para morrer...”, pensava o marciano, 
“...que morramos fazendo o que sempre fizemos... lutando.” 
Para o homem de aço a aceitação era mais difícil. Ele só era um herói porque alguém 
quis que ele fosse. Isso não foi fruto de sua educação com os Kent. Nem de krypton. 
Nem de suas próprias ideologias. Foi tudo arquitetado por alguma mente insana no 
verdadeiro mundo real. E isto o frustra imensamente, como nada havia conseguido até 
então. Em seu íntimo era difícil de aceitar a idéia. 
Ironicamente, o homem que sempre permanece em silêncio é quem quebrou a quietude 
desta vez: 
- Eles sabiam. 
- Como disse? - Perguntou o kryptoniano, puxado abruptamente de seus 

pensamentos. 
- As vítimas. Todos eles sabiam que o mundo não era real.  
- Está sugerindo que eles foram silenciados? - Arrisca Diana. 
- Sim. 
- Por quê? - Perguntou o marciano. 
- Esta é a questão. - Concluiu Batman, sinistramente. - Aparentemente, alguém não 

queria que soubéssemos a verdade até que o fim estivesse consumado. 
- Alguém que quer todo o Universo destruído. - Completa a Mulher Maravilha. 
- Quem pode ser? Darkseid? Aniquilador? Tem tantos... - Arriscou o Super-Homem. 
- Mas... - Interrompeu Batman. - Se é isso é verdade, por que ele não matou o garoto? 
- Que garoto? - Pergunta Ájax. 
- O garoto que sabia a verdade. 
- Hmm... talvez ele não soubesse dele. - Respondeu o Super-Homem. 
- Ou talvez tenha esquecido. - Falou a Mulher Maravilha, se contradizendo em 

seguida. - Não, pouco provável... 
- Ou talvez... - Batman respondeu à própria pergunta - O garoto seja mais poderoso 

do que ele... 
Enquanto avançam na direção de Gotham, eles continuavam a especular... 
Abaixo, pessoas seguiam suas vidas. 
 
Uma base abandonada no deserto. 
- Que diabos te deu, Raio-X??? Sai sem falar nada e ainda mata a Mulher-Hulk!!! 



- Eu já disse, Vetor!!! Não fui eu! Deve ter sido o Abutre mesmo! Ele só falou aquilo 
para me incriminar!!! 

O líder dos Alienígenas recriminava seu subalterno, enquanto Encouraçado exercitava-
se numa sala adjacente, dando murros em um saco de pancadas improvisado com 
algumas centenas de sacos de areia e destroços metálicos da velha base, o que 
provocava uma barulheira infernal e fazia todo o complexo tremer. Vapor, única mulher 
do grupo, assistia à conversa de seu esposo e de Raio X. 
A base era um antigo campo de detenção japonês em terras americanas, que sobrevivera 
com outros fins á segunda guerra mundial. Não era um bom lugar para se estar. 
As paredes ainda eram carregadas de ressentimento sombrio. 
- Encouraçado!!! Pare com esse maldito barulho aí atrás!!! - Disse antes de voltar-se 

para Raio-X novamente. - Suponha que eu acredite. Que diabos você foi fazer na 
Califórnia??? 

- Vetor, pela vigésima vez... eu não faço a menor idéia... Encouraçado! Não ouviu o 
chefe? Pára com essa porra de barulho!!! Eu não consigo ouvir o som da minha 
própria voz!!! 

- Mas eu já parei!!! 
Vetor e Raio-X olharam um para o outro. 
- Já parou? 
 E ouviramm o barulho uma vez mais, aterrissando destrutivamente à sua frente, 
provocando uma onda de choque que fez todo o chão tremer: 
- Finalmente!!!! Hulk sabia que Alienígenas estavam aqui!!! Agora, Hulk vai 

esmagar!!! 
- Se sobrevivermos, Raio-X, me lembre de te agradecer!- Resmungou Vetor antes de 

ser atingido por um murro que o fez atravessar todas as paredes da base, indo beijar 
a areia do deserto. 

- Simon é um idiota mesmo! - Disse a mulher enquanto se transformava em gás 
carbônico e avançava na direção do Hulk. - Usar a mesma base que utilizamos para 
ganhar nossos poderes como esconderijo! 

O Golias esmeralda não se deteve, batendo as palmas com fúria, o que fez Vapor se 
espalhar e, de quebra, afastar Raio-X, que começava a levitar. Feito isso, preparou-se 
para avançar e golpear Raio-X com toda sua força, mas Encouraçado surgiu 
atravessando a parede atrás dele e o surpreendeu com um ataque repentino. 
A batalha foi levada para fora. Dois gigantes no deserto digladiando-se com uma 
selvageria bestial. O vilão de pele prateada já tinha enfrentado o Hulk antes, mas nunca 
o vira desta fora... tão selvagem... tão irracional. Isso acabou lhe dando medo... e o 
medo o deixou descuidado... 
Encouraçado recebeu um soco no estômago, o que lhe abalou ainda mais. O Hulk tirou 
vantagem, agarrando sua cabeça... e a girando 180º. 
Vapor recuperou a forma humana e foi até seu marido tentar ajudá-lo. 
- Estou bem, Ann... agora, só me ajude a... Ann!!! Cuidado!!! 
O aviso veio tarde. Vetor viu o corpo do Encouraçado vindo na direção de sua esposa, 
mas pega de surpresa, ela não teve tempo de se transformar em uma fumaça que fosse. 
Morreu esmagada com o corpo do amigo, arremessado pelo furioso Golias Esmeralda, 
que vinha acertar as contas com Vetor... 
- Ann!!! Você matou Ann!!! Desgraçado!!! 



Desesperado, o vilão começou a disparar rajadas que arrancavam a carne do Hulk. Mas 
a dor aumentava ainda mais sua fúria... e isso lhe dava mais força ainda. Bateu no chão 
com os dois punhos, desequilibrando seu inimigo. Vetor mal caiu no chão e o Hulk já 
estava sobre ele. Deu um murro apenas, que esmagou sua cabeça no chão. 
 Raio-X saiu da base atordoado, ainda com os ouvidos zunindo, atravessando o rombo 
na parede aberto pelo Encouraçado e o Hulk. Mal teve tempo de sair, o gigante estava 
aterrissando atrás dele, destruindo de vez o teto e uma das paredes da base. O vilão 
cambaleou para frente, tentou manter o equilíbrio, mas acabou caindo, de costas para o 
chão. 
Aterrorizado, ele viu o monstro se aproximar. Se ainda houvesse um Sol, uma sombra 
estaria crescendo sobre ele... 
- Homenzinho matou prima de Hulk... 
 
Arredores de Coast City. 
Tio Frank falava sobre seus filhos, o pequeno Lincoln, de três anos, Sarah, uma 
magricela de 16, e Joseph, o mais velho, o antigo devorador de pulps e gibis, que 
trabalhava na cidade. 
- ...e o Joe está feliz, conseguiu um emprego no jornal da cidade e já está lá há um 

bom tempo. 
- É mesmo, Joe? - Hal sorri para o primo ainda um pouco envergonhado. - E o que 

você faz lá? 
- Estou treinando para ser repórter! 
Na televisão passava uma reprise de Bonanza. “Bonanza, deus do céu...”, pensou Hal. 
Bonanza, chá e biscoitos... era impossível não se sentir em casa. 
O homem escolhido para ser o Lanterna Verde sentiu-se bem. Pela primeira vez em 
muito tempo. Não sentou-se bem por ter vencido um inimigo ou salvado o Universo. 
Sentiu-se bem por ser um homem comum. 
Então era esta a vida que tinha trocado. 
- Que bom, Joe. Que bom... - Hal tomou um gole do chá que esfriava na xícara, 

sentindo pena do garoto, sabendo que seus sonhos jamais seriam realizados. 
- E o que vocês decidiram, seu Lanterna? - Perguntou Joe, empolgado. - Ouvi dizer 

que os heróis estavam reunidos! O que aconteceu? 
- Heh. Pode me chamar de Hal, primo. - Respondeu ele, hesitante em continuar. Mas 

decidiu que sua família tinha o direito de saber. - Bem... não foi decidido nada. Os 
heróis saíram de lá porque... porque viram que não tem solução para essa crise. Não 
dessa vez. 

 Toda a família se espantou com a afirmação e tia Louise rapidamente se adiantou: 
- Mas... por quê? O que está acontecendo, afinal de contas? 
O bravo Lanterna Verde viu a aflição nos olhos de todos eles e tremeu. Seus pêlos se 
eriçaram. Um calafrio diferente percorreu sua espinha.  
Deixou a xícara de lado e começou a tentar lembrar das palavras de Reed Richards... 
 
Hospital de Gotham. 

Oliver Queen e Daniel "Eel" O'Brien avançaram pelos corredores na busca por um 
companheiro de equipe. Depois da tradicional frustração burocrática, conseguiram 
descobrir o quarto de Wally West. Mas se surpreenderam ao encontrar o quarto vazio... 
- Oh, não! 



- Era só o que faltava... 
- Ele também desapareceu!!! E... por completo dessa vez! 
- Eu tô aqui. - Disse um cabisbaixo Flash, atrás deles. Arqueiro Verde e Homem-

Borracha respiraram aliviados ao ver o amigo, ainda que ele estivesse numa cadeira 
de rodas, sem as pernas. 

- Ufa! Wally... como você está? - Perguntou Borracha. 
- Levando... estava dando um “rolé” para testar a cadeira... parece... que vou ter que 

me acostumar...cara, minha vida sexual vai ficar uma droga depois disto...- Sorriu, 
amargo. 

Ficaram quietos por alguns instantes. 
- Calma, amigo... - Disse o Arqueiro, pondo a mão sobre seu ombro. - Isso não vai 

durar muito tempo. 
- É sério? - Wally estranhou a afirmação. - Os maiorais já encontraram um meio de 

resolver a situação? Eu já esperava! Bem... - Esfregou as mãos velozmente, 
produzindo um estranho efeito sônico - Qual é o plano da vez? 

- Hã... - Borracha e Arqueiro se entreolham enquanto Dan seguiu dizendo: - Na 
verdade, não. Na verdade, nós viemos aqui para te deixar a par das... más notícias... 

Depois que eles entraram no quarto, uma enfermeira curiosa passou a ouvir o estranho 
diálogo... 
 
Coast City. Noite. 
Os pneus cantavam. Quase atropelou uma ambulância em seu Buick velho, dirigindo 
como um demônio extasiado. 
- Olha por onde anda cretino do caralho!!! - Gritou o homem da ambulância. O 
autodenominado Foca, o jornalista que – segundo suas fantasias de futuro, claro - nunca 
perderia uma matéria, esticou a cara para fora de sua carcaça móvel e enferrujada. Uma 
das suas particularidades. 
- Eu tenho um furo!!!- Exclamou, empolgado. 
Um furo. Era assim que ele encarava o fato. Vendo ele como um furo bombástico não 
teria tempo de enlouquecer pensando em todas suas implicações. Nestas horas deveria 
ser bom ser jornalista. 
O jornal da cidade continua em polvorosa, há 2 dias, sem parar. Este cenário turbulento 
é visitado por Joseph Jordan, que entrou correndo e soltando a fumaça branca pela boca, 
devido ao frio. 
Joseph Jordan. 
O Foca. 
Rapidamente, tentava chamar a atenção dos repórteres com os quais tinha mais contato, 
mas muitos deles estavam ocupados demais para dar atenção às dúvidas de um pretenso 
novato. 
Joseph perdeu a paciência... 
- EU SEI QUE DIABOS ESTÁ ACONTECENDO COM A PORRA DO 

UNIVERSO, CACETE!!! 
 ...e a redação silenciou... 
O Foca nunca perdia uma. 
 
Mansão Xavier. 



- Muito bem... nosso papel é encontrar e capturar Wolverine. Como membro mais 
perigoso da equipe, sugiro que tomem extremo cuidado. Ele pode estar 
descontrolado, à mercê de seu lado animal... então, ataquem primeiro e perguntem 
depois. 

- Senhor... - Indagou Ciclope. - Cérebro não parecia tão avariado quando... 
- Mas está. Tentarei concertá-lo enquanto estiverem fora. Agora, carreguem o Pássaro 

Negro com o que julgarem necessário e podem partir.- Falou, com uma energia e 
uma irritação fora do comum. 

O Professor afasta-se, deixando todos os seus alunos preocupados. Todos estavam 
evitando tocar no assunto. Ororo. Kitty. Peter. Jean. Scott via aquele que foi seu mentor 
por anos se arrastar para o quarto com uma melancolia que não lhe era pertinente. 
Também, pudera. De todos ali presentes, talvez Charles Xavier fosse o que mais tinha 
motivos para sofrer. E não obstante isso seja verdade, ele continuava firme em seus 
ideais. 
E eles não poderiam traí-lo. Por isso, obedeciam prontamente e começavam a buscar 
coragem em algum lugar dentro de si mesmos, para encarar sua última e funesta missão. 
 
Jato dos Vingadores. Capitão América, Homem de Ferro, Visão e Feiticeira Escarlate 
seguiam o rastro de radiação de Raio-X e, igualmente à Liga da Justiça, viajavam em 
silêncio. 
Steve Rogers já estava tenso antes de saber toda a verdade declarada por Reed e pelo 
garoto sem nome. Agora, além de saber que a morte de Bucky, de Sharon... nada disso 
existiu realmente... e que todo seu sofrimento foi apenas fictício, ele tem de lidar com a 
deserção de grandes heróis. Mas não pode culpá-los por isso. 
Tony Stark só não ri da situação por ser trágico. Mas a ironia de tudo isso lhe dá 
vontade de gargalhar. O estilhaço de granada no seu peito, seus problemas com o 
álcool, as preocupações de manter uma mega-empresa, toda a farsa de seu alter ego ser 
seu guarda-costas... tudo inventado, tudo arquitetado para divertir uma massa de 
pessoas que ele nunca vai conhecer. 
“Que futilidade”, pensou, oor um momento satisfeito com o próprio pensamento. 
“Que estúpida futilidade”. 
Wanda Maxinoff continha as lágrimas ao ver que seu marido sintozóide parecia ficar 
indiferente àquela situação toda. Ela tentava não pensar em seu irmão ou em seu pai e 
olhava pela janela do jato. Não sabia o que era pior... encarar seus pensamentos ou a 
visão que seus olhos contemplaram. 
- Meu Deus!!! 
Robert Bruce Banner estava de pé no meio de destroços, com suas calças roxas 
rasgadas, diante das duas metades do corpo de Raio-X, que ainda brilhava com a 
energia rosada que lhe era característica. 
Seu sangue fluorescente espalhado, seco pelo deserto e manchando as calças e o corpo 
franzino de Banner. 
O jato dos Vingadores aterrissou e o Capitão América já desceu dele esbravejando: 
- Seu Maniaco!!! Será que percebe o que fez, Banner? Percebe?- Agarrou o cientista 

magrelo, lhe desferindo dois socos no rosto, Banner cambaleou e caiu pelo soco, um 
halo de sangue saltando de seu nariz. Stark retesou seu corpo, pronto para a fúria 
verde por vir. 



Banner apenas limpou calmamente o sangue do nariz, conferiu o estrago dos dentes e se 
pôs de pé. 
 O cientista não respondeu. Apenas ficou ouvindo o Capitão reclamar e gritar, dizer 
algo sobre o fim do mundo e sobre assassinatos, mas ele não se importava. Pela 
primeira vez em anos, Bruce Banner estava calmo como um lago num dia sem vento. 
Não havia mais fúria. 
Toda a fúria havia ido embora, descarregada em um gesto homicida. Restava apenas o 
vazio. 
- Precisávamos de Raio-X para desvendar o que aconteceu! E agora, ele está aí, 

partido ao meio!!! O que vamos... Banner, está me ouvindo? Banner!!! 
- Sim, Capitão. Estou ouvindo. E não me importo nem um pouco.  
E ficaram ali, em meio a destroços e corpos dilacerados, em silêncio. 
À beira do precipício. 
 
Mansão dos Vingadores. 
O garotinho finalmente dormira, depois de um conturbado dia. Susan Richards precisou 
fechar as cortinas do quarto para impedir que a claridade do céu entrasse e ele pudesse 
dormir.  
A claridade o incomodava. 
Ficou ali, sentada na cama, ao seu lado, fazendo carinho em seu rosto até ele 
adormecer. Só então percebeu que Reed a contemplava, da porta do quarto. Ela deixou 
o garoto com seus sonhos - se é que eles ainda existiam - e se aproximou do marido. 
Era incrível como ele lembrava Franklim, que lanchava na cozinha. 
- Querida... 
- Ele está dormindo. - Disse, fechando a porta. 
E se beijaram. Beijaram-se ardentemente, como um casal de adolescentes. A certeza do 
fim eminente e de aquele momento não duraria por muito tempo. 
O mundo podia ser o sonho. Mas o amor -  aquele amor - era real. 
Essa era a única certeza que tinham. O cárcere que os mantinha ao mesmo tempo 
algemados e livres. 
Foram até a cozinha, onde encontraram Jarvis cortando algumas verduras e legumes 
para preparar uma sopa.  
Franklim atacava outro sanduíche. 
- Patrões Richards... por favor, sentem-se. 
- Oi, Jarvis. O que está fazendo? - Perguntou Reed, mais para puxar assunto do que 

por curiosidade. 
- Apenas preparando o jantar... caso eles voltem... 
- Parece bom. - Comentou Sue, sentando-se ao lado do marido. 
- Que coisa, não? - Jarvis começou a divagar. - Num dia, eles estão enfrentando Kang 

ou Ultron ou qualquer um desses maníacos com sede de vingança ou com vontade 
de dominar o mundo. No outro... tudo acaba. Tudo o que a gente acreditava era só 
de brincadeira... 

O casal não respondeu, estavam cansados daquela conversa. 
- Por que não foram com os demais? - Insistiu Jarvis. 
- Preferi não interferir na busca. - Respondeu Reed, estático. - Cada um dos grupos já 

estava com alguma missão pré-definida, eu só iria atrapalhar. E talvez algumas 
horas de descanso me ajudem a me conformar com a situação. 



Jarvis parou de cortar uma cenoura. 
- Se confortar... Sr. Richards, me perdoe... mas não parece o senhor falando. 
- Eu sei, Jarvis. - Consentiu Reed. - Eu sei... 
 
O dia amanheceu da mesma forma que havia anoitecido. O céu totalmente branco, 
continuava ameaçando a continuidade dos poucos milhões de vidas que ainda restavam 
no planeta todo.  
Em Coast City, algumas dessas pessoas, otimistas por natureza, acordaram para, 
rotineiramente, irem trabalhar. Para elas, era apenas questão de tempo até que os heróis 
encontrassem um meio de resolver a crise e tudo voltasse ao normal. 
Levantaram-se sonolentos. Zumbis lentamente estabelecendo conexões mortas e se 
preparando para mais um dia. 
Embainhando suas facas em formas de diplomas e pastas. Prontas, em fileira para a 
batalha cotidiana de mais um dia. 
Pessoas esperançosas que não deixavam sua fé se abalar por nada.  
Neste dia, estas pessoas passariam por bancas de jornais e veriam a seguinte notícia 
estampada na primeira página do principal jornal da cidade: 
 

EXCLUSIVO! TODA A VERDADE SOBRE O FIM DO UNIVERSO! 
 

Fim do Capítulo 05 
 

"Se não mandarmos a literatura à frente como batedora, como poderemos 
algum dia olhar além das fronteiras do mundo?" - Terry Moore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crise na Infinita Quadrim 
Cap. 06 de 12: “O Mais Longo dos Dias” 

 
Por Leonardo Melo e Fábio Ochôa 

 
As pessoas olhavam para o céu, ou ao que restara dele, em busca de alguma resposta. O 
branco enigmático, que não era noite nem dia, apenas continuava a atomentá-los. Pessoas 
comuns, desesperançadas, à espera dos deuses. 
Mas não havia nenhum deus ou semideus voando sobre suas cabeças naquele dia. 
Havia apenas o longo e arrasador nada. 
As notícias logo espalharam-se como pólen ao vento, embora infinitamente menos belas. E 
embora parecesse absurdo a princípio, havia algo naquelas palavras dos jornais que dava às 
pessoas a certeza de que era verdade. 
Não houve combates naqueles dois ou três dias. 
Vilões ficaram em suas casas, tentando absorver as informações e temendo pelo futuro. 
O mundo pareceu, ainda que por pouco tempo, um lugar menos surreal. 
Na noite branca, que não era noite - em abosluto- pessoas não jantaram, deixaram seus 
pratos e talheres intocados. 
Havia muito o que pensar e corrigir. 
Muito o que fazer. Muito a culpar. Muito a perdoar. No rádio, apenas as ondas vazias. 
E a cruel certeza de que suas vidas jamais existiram. Embora as dúvidas ainda pairassem no 
ar, em seu âmago elas sabiam. 
O mais cruel não era saber que não se era real. O mais cruel era o fato de sua existência 
estar cada vez mais próxima do fim. 
 
Do lado de fora da Mansão dos Vingadores, a multidão aumentara. Mais repórteres 
chegavam de todas as partes, mas curiosos aglomeravam-se esperando um pronunciamento 
oficial. 
Dentro, Reed Richards não sabia o que fazer. 

- Eles estão me pressionando, Capitão. 
- Agora é tarde para esconder a verdade, Reed. - Respondeu o Capitão América no 

monitor da sala de comunicações. - Fale com eles. Só você pode tranqüilizá-los.- 
seu tom era neutro. Não havia vilões. Havia apenas a maior das crises. 

- Eu? Steve... – riu, nervoso- ...eu nunca estive tão próximo de um ataque de nervos 
em toda a minha vida! 

- Eles vão ouvi-lo, Reed. A tragédia já está feita. Apenas explique que não há motivo 
para pânico. Estamos trabalhando para... 

- Para tornar as vidas deles mais reais? Não! Estamos trabalhando para tentar salvar 
mais uma vez esse mundo de ilusão. Para protelar ainda mais o sofrimento de cada 
uma dessas pessoas lá fora.  

Pausou por alguns segundos, pesando o que deveria dizer. 
- Estamos trabalhando para acreditar em uma mentira, Steve. Eu sou um cientista. A 

verdade é minha busca pessoal. E esta é minha desgraça. – Acrescentou. 
Continuou, tremendo: 
- Eu não posso como homem e cientista olhar para os olhos do mundo e mentir, por 

Deus, Steve, não me peça isto. Podemos e devemos salvar o mundo. Mas 
mentir...não, isto não. 



- Reed... você, melhor do que ninguém, deveria saber. 
- O quê? 
- Esse é o nosso papel. 

As palavras do Capitão América foram duras, mas verdadeiras. Reed baixou a cabeça, 
consternado. O líder dos Vingadores desligou sem se despedir. 
Saiu da sala a passos arrastados, passando por uma esposa aflita. 

- O que você vai fazer, Reed? 
- Falar com eles. - Respondeu sem delongas, continuando a arrastar-se até a porta da 

mansão.  
O garotinho assistiu à cena em silêncio. Ele ainda aguardava um milagre. 
 
Quando as portas da mansão se abriram, a multidão ficou ainda mais agitada. Disparavam 
perguntas ininterruptas, mal dando tempo para que o Sr. Fantástico pensasse em respondê-
las. Em silêncio, ele aproximou-se e fez sinal com as mãos, pedindo silêncio. 
Saiu da mansão e foi cercado pelos repórteres e seus microfones.  
Os flashes pararam, as conversas pararam, o mundo parou. Centrado nas palavras 
definitivas que sairiam daquela boca. 
E em algum lugar o diabo salivou em contentamento próprio. 

- Senhoras, senhores...- começou o cientista. 
Olhou todos aqueles rostos. Canetas paradas em blocos de notas. O mundo parou. O tempo 
parou. Tudo parou por aquele segundo insustentável. 

- ...eu não trago boas notícias. 
 
O discurso foi relativamente curto e brutal. Uma exposição de fatos, fria, imparcial, 
dissociada de qualquer sentimento pessoal que o cientista poderia nutrir pelo assunto. 
Aquela foi sua última missão. Revelar ao mundo o que ele era. Aquele foi o peso final que 
carregou sobre os ombros naquela fatídica tarde: ser o Judas da existência, proferir um 
beijo traidor nos lábios da esperança para em seguida a entregar a algozes romanos. 
Aquele foi o papel escrito para ele. O ingrato papel que como bom intérprete, vestiu, com 
dignidade e desferiu suas falas, na medida e no tom necessário.  
Acabou de falar e sem um adeus ou despedida, voltou para dentro da mansão. Silenciosos, 
os repórteres largaram seus equipamentos no chão e foram para suas casas.  
A televisão não mostraria mais nada além de chuviscos. Nenhum outro jornal seria 
impresso. As pessoas apenas foram para suas casas, esperar pelo fim. 
Um a um, os figurantes saíam de suas marcações para dar alguma dignidade às suas falas e 
atos finais. 
 
Fiéis devotos não mais preenchiam as igrejas, apenas o vento batia janelas abandonadas. 
Escolas, universidades e creches permaneceram igualmente vazias.  
Em prisões e sanatórios, começou uma revolta entre os funcionários. Alguns acreditavam 
que não havia mais sentido em manter os bandidos e os pacientes presos. Outros 
acreditavam piamente que esta era uma idéia absurda e que, mesmo diante do fim, eles 
deveriam permanecer lá ao invés de propagar o caos, além da balbúrdia que a sociedade 
havia se transformado. 
Presos vagavam, como mortos sem rumos, por rodovias vazias. 
Não havia nada. Não havia ninguém. 
Nos cais, barcos batiam nas ondas. Ninguém ligava. Ninguém estava lá. 



Funcionários de empresas já não foram mais trabalhar. Alguns ficaram com as famílias, 
outros foram afogar suas mágoas em bares cujos donos não se sentiam mais à vontade de 
cobrar pelas bebidas e decidiram acabar com seus estoques. 
Outros tomaram decisões mais trágicas e decidiram acelerar o próprio fim.  
 
Frank Castle permanecia frio. Indiferente ao que quer que estivesse acontecendo com o 
mundo, ele tinha plena convicção de que as pessoas certas acabariam resolvendo tudo, 
como sempre. Para ele, todo o papo de “não somos reais” era besteira. 
Era o que a voz persistente dizia em sua cabeça. Suava. E seus joelhos doíam devido ás três 
horas de tocaia. 
A fera que o devorava insistentemente em seu peito jamais pararia. Por nada que fosse 
menos que a própria morte. 
Essa era sua sina. Essa era sua maldição. 
Passou a mão pela calva recém raspada. Olhos injetados. 
“Maria era real. Meus filhos eram reais. E enquanto eu viver, meu ódio pelo que aconteceu 
a eles permanecerá real. Ponto. Qualquer teoria que aponta alguma coisa contra isso se quer 
merece ser ouvida”, pensava ele sentindo o peso real da UZI em suas mãos. 
 
Um de seus velhos antagonistas sentia exatamente o oposto. Matt Murdock jamais 
concordou com os métodos do Justiceiro e agora se perguntava de que isso realmente havia 
adiantado. Poderia ter vingado seu pai, Elektra. E jamais seria punido por isso, pois sequer 
seu Deus era real. Ele era católico apenas porque alguém quis que fosse assim. Mas ele 
poderia ter sido qualquer outra coisa. Um sádico, um assassino. Ele poderia ter sido o 
Mercenário e esse, poderia ter sido o “herói”. 
Era um cartum. Um personagem de desenho animado. Palavras em um papel. 
A sensação de futilidade de tudo quase o esmagou. 
Matt deixou um terço cair no chão, vestiu seu uniforme - certo de que seria a última vez - e 
saiu pela janela do apartamento. Consigo, não levava nada além de sua própria amargura. 
Saltou, sem sua famosa máscara. O rosto nu a sentir o vento cortante. 
 
No alto da ponte George Washington, Peter Parker olhava as águas.  
Ao longe alguém executava em plena rua Real Love, uma canção fantasma, feita com 
alguém morto há muito tempo. 
Uma canção fantasma para um mundo fantasma. 
"Tudo poderia ter sido diferente, Gwen", dizia em silêncio. 
Pôs a máscara e se pôs a cavalgar os céus de Nova Iorque. 
Iria passar um último dia perfeito com sua tia. 
 
Na Latvéria, um imponente Victor Von Doom passeava descrente entre as ruínas de seus 
reino e os poucos sobreviventes da catástrofe que abalara o mundo, que imploravam a seu 
mestre que os salvasse. 
Destino não prestava atenção em suas lamúrias. Cercado de aparelhos implausíveis e agora 
inúteis, completamente inúteis, não parava de pensar na inabalável verdade que a todos 
assombrara. 
“Richards”, pensava sozinho. “Isso só pode ser algum outro estratagema de Richards para 
confundir o globo e, de alguma forma, sair triunfante. Mas por quê? O que ele está 



ganhando com isso?”. E caminhando entre frangalhos, pisando em cacos de esperança, 
tentava encontrar uma resposta que nunca viria.  
Nunca se convenceria de que sua vida não era real. 
Nunca. 
Gotas de vinho abundante pingavam em seus pés. 
Sem notar, estilhaçara a taça de vidro em suas mãos. 

 
 
- Então, nós não somos reais. - Concluiu Wally West com seu olhar consternado 

atravessando a janela do quarto de hospital, sentado em sua nova cadeira de rodas. - 
Nunca fomos. E estamos morrendo porque alguém no mundo real deixou de 
acreditar em nós. 

- Mais ou menos isso. - Concordou O´Brien, o Homem-Borracha. 
- Então, quer dizer... que foi tudo em vão? 

Oliver Queen mantinha-se em silêncio no canto do quarto. Não queria dizer “sim”, embora 
partilhasse dessa opinião. Wally continuou. 

- Não foi? De que valeram as batalhas? O sangue derramado? Os inocentes que foram 
salvos? Adiantou de alguma coisa? 

O quarto continuou em silêncio enquanto Wally permanecia olhando para fora. Sentindo a 
futilidade esmagadora e onipresente de tudo. 
Não havia mais nenhuma pessoa na rua. As caixas dos mímicos franceses que se 
apresentavam, caídas mortas e esquecidas há dias no chão. 
Instrumento de almas mortas. 
Deus Ex Machina, sem alma. Sem deuses. 
 
Em algum lugar da Europa fragmentada, o deus do trovão jazia imerso em pensamentos, 
sentado sobre um rochedo.  
Em poucos dias, ele perdera tudo. Seu lar, seus amigos, seus parentes... seu status de deus.  

- Sif... - Disse ele ao vento, apenas para lembrar-se do som da voz dela em seus 
lábios. 

“Tanto sofrimento”, pensou.  
“Não.” 
“Não deveria ser assim.” 
Levantou-se. Mjolnir em punho, determinado novamente, com a decisão que tomara. 
“Nunca mais. Se tal universo não basta de uma farsa... que ele se encerre de vez...” 
Girou o martelo sobre a cabeça, tomando impulso para alçar vôo uma vez mais.  
Uma das últimas, se ele estivesse certo e o fim realmente estiver tão próximo... 
Com pensamentos sombrios, o guerreiro vagou para o norte. 
 
Fazenda dos Jordan. 
Hal já havia tirado o uniforme e pego emprestado algumas vestes antigas de seu tio. 
Andavam pela fazenda abaixo do véu branco no qual o céu havia se transformado. Joseph 
os observava de longe, receoso. 

- Sei que quer repreendê-lo, Hal... mas não o culpe. Joe ainda é jovem... ainda tem 
muito o que aprender... - Dizia tio Frank enquanto duvidava das próprias palavras, 
já que não havia a mínima certeza de que haveria tempo para Joseph amadurecer. 
Muito pelo contrário. Os indícios indicavam que o tempo era cada vez mais curto. 



Jordan parou, estudava uma aranha em sua teia, a pender na relva próxima. 
- Pelo contrário, tio. Não sei se quero repreendê-lo ou agradecê-lo. Estou chateado 

que ele tenha feito isso sem me pedir, é verdade... mas as pessoas tinham o direito 
de saber. E se não fosse ele, talvez outro herói tivesse ido à imprensa e dito a 
verdade. 

- Eu ainda não acredito em nada disso, Hal. Como pode? Minha fazenda... meu 
gado... minhas plantas... lutei a vida inteira para preservar tudo isso. Pra cuidar de 
Louise e das crianças... e agora tudo acaba assim, de repente? Sem mais nem 
menos? É essa a tal justiça divina? 

- Já não estou mais certo de que Deus exista, tio. 
Frank silenciou. Teimava em não se render. 

- Pode ser que aqui Ele não exista, Hal... mas em algum lugar, há de existir... 
 
Eirc Magnus Lensherr. Magneto. 
Não podia ser verdade. Não aceitava o fato de tanto sofrimento ser irreal. O que tornava 
tudo muito, muito pior. Auschwiz. Campos de concentração. Preconceito. Judeus. 
Mutantes.  
E os heróis. Os teimosos heróis insistiam em lutar para salvar essa realidade. Essa ilusão 
toda de sofrimento e morte. Esse pesadelo vivo criado para entreter uma minoria. 
Magneto estava ainda mais determinado. Pela primeira vez, parecia tudo tão simples. Para 
acabar com o sofrimento de seus irmãos, não precisava mais levar os mutantes a dominar o 
planeta. 
Bastaria deixar que o planeta se destruísse... 
Visitaria velhos amigos – se é que os poderia chamar assim -  naquela noite. 
Parecia um bom começo. 
 
Instituto para jovens superdotados do Professor Xavier. 
Scott Summers passara a noite em claro, pensando no que fazer. Não partiram 
imediatamente, como ordenado pelo professor. Precisava de tempo para absorver as más 
notícias, assim como sabia que os demais também precisavam. Andava de um lado para 
outro pelos cômodos da mansão, por vezes saía para passear no jardim. Sozinho. Inquieto. 
Tentava não pensar em Jean sozinha na cama com sua camisola sensual. Tentava não 
pensar na jovem Kitty Pride, que havia ali chegado há poucos dias. Ou na morte do 
primeiro Pássaro Trovejante. Ou em tudo na sua vida.  
Há pouco tentara meditar, em vão, não conseguia se concentrar. Não conseguia se isolar 
das nuvens negras que pairavam. 
Só tentava pensar no futuro. Enquanto os demais dormiam - pelo menos, ele acreditava que 
os outros estavam dormindo - ele passou um bom tempo sentado no jardim. Quando olhou 
no relógio em seu pulso, percebeu que já passava das oito da manhã. Levantou-se, decidido 
a falar com o professor. 
Caminhou até a biblioteca, meio sonolento, a passos vagarosos. Sentiu vontade de tomar 
um gole de café, mas resolveu deixar isso para depois. Abriu a porta. 
E viu apenas uma cadeira de rodas vazia. 

- Jeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnn!!! 
Acordou todos os demais, em desespero. A maioria também havia passado a noite ou pelo 
menos boa parte dela em claro. Peter saltou da cama e atravessou a porta de seu quarto a 
tempo de ver Scott subindo as escadas e encontrando Jean no corredor. Ao seu lado, o odor 



de enxofre revelava Kurt acabando de se teleportar. Um pouco mais à frente, Ororo também 
saía de seu quarto e, atravessando uma parede em sua forma intangível, a jovem Kitty 
estava estagnada. 

- Scott? Que foi? Que acont... oh, não!!! - Sondou rapidamente a mente de seu amado 
e descobriu. No instante seguinte, varreu toda a propriedade. Não encontrou sinal do 
Professor Xavier. 

- Ele sumiu, Jean!!! Ele desapareceu!!! Junto com todos os outros!!! 
- E-eu não estou encontrando sinal dele em lugar nenhum da mansão, Scott!!! 
- O professor sumiu? - Peter indagou o óbvio, sentindo-se meio idiota, mas precisava 

ter certeza. 
- Cérebro. - Disse Kurt, apressado. 

Desceram até a câmara do computador que localizava mutantes. Mas Charles tinha razão. 
Ele se encontrava avariado e totalmente fora de uso. Levaria dias para consertá-lo. 

- E-e... e agora? - Perguntou a mais jovem da equipe. 
Ninguém soube responder. Em silêncio, caminharam para a sala.  
O desjejum perdera toda a importância.  
 
Gotham City. 
Dick Grayson olhava a cidade sem alma abaixo. Pela primeira vez não encontrara um crime 
para combater, mas não estava feliz com isso.  
Estava debruçado sobre um toldo, parecia mais do que nunca, uma gárgula surreal naquela 
cidade vazia. 
Chovia. 
Havia descoberto que não passara de um mero coadjuvante. 
“O parceiro do morcego”, pensava, levemente irritado, mesmo sem saber direito o porquê. 
Seu comunicador tocou e ele não tinha certeza se queria ou não atender. 
 
Porta-aviões aéreo da SHIELD. 
Para aquele homem, só podia ser piada. “O que é que Richards está aprontando dessa 
vez?”, não parava de pensar. Tinha fumado mais charutos em dois dias do que em toda a 
sua vida, mas não sem justificativa. Era a primeira vez na vida de Nick Fury que ele não 
sabia o que fazer ou o que pensar. 
“Dê-me uma guerra”, pensava, “Que eu sei o que fazer. Sei de que lado ficar e que bundas 
chutar. Mas isso...” 
Um militar sem uma guerra era um artigo desprezível, sabia. 
Isso fugia totalmente de seus paradigmas tradicionais. 
Mas Nick teria sua guerra. 
Mais cedo do que imaginava. 
Antes do branco engoli-lo, o mundo iria se pintar de vermelho. 
 
Questões existenciais nem passaram pela mente de Otto Octavius. 
Havia bancos. 
E ninguém para guardá-los. 
 
Lex Luthor havia se protegido em seu bunker subterrâneo no meio oeste. 
Com o vinho nas mãos, gastou as horas pensando no meio de tirar o melhor proveito da 
situação. 



Cansado e deprimido, resolveu se embebedar. 
 
Stephen Strange olhava em seu espelho o passado e ponderava sobre como as coisas 
haviam chegado àquele ponto. 
Dispensara Wong e Clea para ficar sozinho. Mas não em paz.  
Não, a paz era um luxo, a essa altura. E ele não poderia se dar a esse luxo. Não até tudo 
terminar. Stephen não se preocupava mais se tudo era real ou não. Ele sabia e tinha plena 
certeza de seu papel ali. O que o preocupava era a catástrofe eminente. E como poderia 
ajudar a evitá-la. 
O espelho que mostrava o futuro jazia coberto. 
Manchas rubras emergiam pelo pano. 
 
A bordo do jato da Liga da Justiça, Batman desistia de entrar em contato com seu parceiro. 

- Robin não atende. 
- Será que... ele... - Diana ia arriscar um trágico palpite, mas foi cortada pelo Homem-

Morcego: 
- Ou isso ou desertou, como os outros. 
- Isso tudo me preocupa. - Frisou o Homem de Aço. - Colegas que lutaram ao nosso 

lado por anos, desertarem assim... e para piorar, o resto da população fica sabendo o 
que não deveria. 

- Quem terá contado a verdade pra imprensa? - Indagou o Caçador Marciano. 
- E que importa isso agora? - Respondeu Batman. - O passado não importa. Eles iam 

ficar sabendo, de uma forma ou de outra. Vamos nos concentrar na missão. Estamos 
chegando no local de meu último encontro com o Crocodilo. Existe um crime a ser 
solucionado e punido. - Completou, sinistro. 

Todos silenciaram enquanto a nave aterrissava num parque de Gotham. 
Em todos os lugares do mundo, um a um, jardins de inocência desabavam. 
 
Scott e Jean cochichavam algo no canto da sala, Kitty tentava encontrar coragem para pedir 
que Peter a abraçasse. Noturno estava irriquieto e Ororo sentia-se como um peixe fora 
d´água enquanto olhava o céu - o seu céu - todo esbranquiçado lá fora, em uma aurora 
surreal. 
Scott abraçou Jean e a beijou rapidamente antes dela sentar-se no sofá. Ele aproximou-se 
dos demais, certo do que dizer. Certo do líder que era. 

- O professor nos incumbiu uma missão. Ele gostaria que a realizássemos... mesmo 
que fosse a última. Vamos atrás de Logan. Kurt, se puder me ajudar a preparar o 
Pássaro Negro... 

- Desculpe, Ciclope. 
- O quê? 
- Eu... não vou com vocês. 
- O quê? Por quê, Kurt? - Perguntou Jean Grey. 
- Vão ter que me desculpar, meus amigos. Mas eu passei a noite inteira pensando... eu 

não acho que isso tudo vale a pena. Eu... quero dizer... parece que Deus ficou 
brincando conosco o tempo inteiro, percebem? E a gente continua fazendo o jogo 
Dele, só para divertí-lo. Eu não quero mais... 

- Kurt... logo você dizendo isso? - Indagou Ororo. 



Envergonhado, o elfo pareceu prestes a se retirar, sem mais nada a dizer. Peter se levantou 
em seguida. 

- Eu entendo o que ele quis dizer. Também pensei muito e... eu não quero ir com 
vocês. Desculpem... e boa sorte. 

Deu três passos e parou. 
- Existe uma fazenda...- falou com dificuldade - Meu lar. E é lá que eu deveria estar. 

– Sentenciou, medindo as palavras com cuidado. E partiu. 
Ororo olhou para o casal de amigos. Não sabia o que dizer. Kitty seguiu Peter. 

- O-olha, não levem a mal... vocês são muito gente boa, mas... e-eu vou pra casa... 
Os três saíram, deixando apenas Ciclope, Fênix e Tempestade na sala, com suas 
idiossincrasias.  
Scott olhou para o chão por um momento. 
Arremessou algo para o alto. Noturno apanhou. 
Uma chave de carro. 

- Condução. - disse Scott- Não quero que vocês andem por aí a pé.- sorriu amargo- 
As coisas vão ficar perigosas. 

Ororo hesitava. Por mais que desejasse ficar ali com o casal, as palavras de Peter a 
atingiram no âmago de sua alma. E a África lhe chamava.  

- Jean, eu... 
- Tudo bem. Pode ir. 

Abraçaram-se em meio a lágrimas. E Tempestade saiu sem se despedir. 
Agora, eram apenas os dois.  
Contra o mundo. 
 
Uma estrada na saída de Los Angeles.  
Um caroneiro loiro estendia o polegar para um caminhão, pela vigésima ou vigésima-
primeira vez. Já perdera a conta. Mas este é solidário e acaba parando no acostamento da 
estrada fantasma. Aliviado, o homem correu rapidamente até a cabine do caminhão, sem 
carregar bagagem alguma. 
Rezava para que não fosse um motorista chato. 

- Opa! Tá indo praonde, amigo? 
- Nova Iorque. 
- Nova Iorque? Loge, hein? Peraí! Você é aquele cara da tevê, não é, não? 

Fechou a porta da cabine, envergonhado. 
- É você, sim! Henry Pym, não é isso? 
- É, sou eu, mesmo! 
- Poxa vida!!! É uma honra!!! O mundo acabando e minha a última carona que eu 

vou dar vai ser pra um Vingador!!! 
- Como assim, o “mundo acabando”? 
- Tá de sacanagem comigo, cara? - Perguntou o motorista, pondo o caminhão para 

andar. 
- Desculpe... eu não sei o que houve... acordei há pouco tempo e percebi que estava 

aqui, sem ter a menor idéia de como vim parar na Califórnia. Sabe me dizer o que 
está havendo? 

- É ruim, hein? Tem certeza de que você tá legal, cara? 
- Não. 
- É, tô vendo. Por que não ligou pros teus amigos virem te buscar? 



- Eu tenho meus motivos. 
- Sei... olha, tudo o que eu sei é o que saiu nos jornais... o mundo todo tá se 

despedaçando, pessoas tão sumindo... não faço a menor idéia do que está 
acontecendo. Aí apareceu um cara na tevê, aquele, do Quarteto Fantástico... 

- Reed Richards? 
- Esse aí. Falou um monte. Disse que o mundo não é real e mais um monte de 

palhaçada e conversa fiada. Só besteira.Seguinte, conheço uma pensão aqui perto, 
talvez nem teja aberto, mas se tiver...tá a fim de jogatina, mulher e umas canas? 

- Peraí...ele disse o quê?  
 
Acima, um jato cruzava os céus em direção contrária. 

- A polícia não conseguiu nada com o Abutre. - Dizia o Homem de Ferro ao encerrar 
uma ligação recebida em seu capacete. 

- Lamentável. - Respondeu o Capitão América. 
Bruce Banner permanecia entre eles, com as mesmas calças rasgadas e com o mesmo olhar 
distante. Viu um caminhão na estrada abaixo e imaginou o que o motorista estaria pensando 
sobre toda essa situação caótica. 
Seus pensamentos foram interrompidos pela voz elétrica de um sintozóide. 

- Atenção. Estamos chegando em Los Angeles. Possivelmente ele está oculto em 
centros com grandes concentrações de pessoas, como shoppings e coisas assim. 

- Não vai ser fácil. 
- Não. Não vai. 
- Assim que eu aterrissar, espalhem-se. Procurem por tudo. - Ordenava um vacilante 

Capitão América - E, Banner... você fica no jato, ouviu bem? 
- Ouvi. 

Calou-se e colocou uma música ambiente a rodar no sistema de som do jato. 
Parecia absurdamente inadequada neste momento. 
E enquanto caçador e presa seguiam direções contrárias, o relógio universal cuspia mais um 
“tac” na cara de todos os espectadores da tragédia cósmica. 
Um beco imundo em Nova Iorque.  
A rua estava deserta, habitada apenas por lojas vazias e saqueadas e um lava-rápido 
abandonado. 
Um homem de passos apressados, corria com seus manuscritos. Ele tinha que achar um 
editor. 
Tinha que escrever a última história antes que o mundo acabasse. 
O canadense finalmente se levantava, uma sensação de ressaca, os instintos lhe dizendo que 
seu fator de cura havia trabalhado a noite toda. 

- Puta que o pariu... que porra de lugar é esse? Eu passei a noite aqui? 
Saiu cambaleante do beco, o fedor vindo de seu próprio corpo o incomodava. 

- Caralho... pra que lado fica Westchester, hein? 
Um escritor deixou cair seus manuscritos no chão. Não conseguiu responder á figura 
homicida. 
Ignorando os olhares surpresos de alguns transeuntes, o homem começou a caminhar. 
Em rota de colisão... 

Fim do Capítulo 06 
Não importa quantos ‘Guerra e Paz’ e ‘Leons Trótski’ nós lemos. No fim, o que fica na 
memória são os malditos gibis de heróis da infância.” - Grant Morrison. 



Crise na Infinita Quadrim 
Cap. 07 de 12: “Universo Sitiado” 

 
Por Leonardo Melo e Fábio Ochôa 

 
Los Angeles, Califórnia. 
A cidade dos artistas perdera todo o brilho ante a catástrofe eminente. Todos os desastres 
previstos por Hollywood em centenas de filmes finalmente haviam se tornado realidade, 
mas de uma forma muito pior do que a imaginada por seus diretores de cinema. 
Wanda Maxinoff implorava para que os poucos transeuntes que via na rua parassem e pelo 
menos dessem uma olhada na foto do homem loiro que ela tinha em mãos. Segurava-se 
para não chorar, concentrando todos os esforços no trabalho. 
Seu marido atravessava paredes voando o mais rápido que podia, olhando em todas as 
direções. Atravessou quarteirões olhando em pouco tempo, mas não encontrou nem sombra 
de Hank Pym. 

- Nem sinal por aqui, Homem de Ferro. – Disse o sintozóide com sua voz vazia. 
O Vingador sobrevoava a cidade na direção oposta. 

- Nem aqui, Visão. Capitão, conseguiu alguma coisa? 
- Acabei de sair do bar indicado pelo Comissário Gordon, Homem de Ferro. – 

Respondeu Steve Rogers pelo comunicador. - O homem quase me xingou. Não 
agüentava mais ouvir falar no Hank ou no Homem-Animal. 

- Onde você está agora? – Disse a voz metálica no comunicador do Capitão. 
- Num posto de gasolina. Deseje-me sorte. 

Aproximou-se com receio dos frentistas e tentou parecer amigável. Um homem negro o 
encarou com olhar frio enquanto ele se dirigia à porta da loja de conveniência. Evitou 
encará-lo. Um outro frentista mal-encarado e com a barba por fazer o viu passar mas 
ignorou-o. 
Quando passou pela porta, entretanto, deu sorte. O homem por trás do balcão era seu fã. 

- Capitão América! Não acredito! É... é o senhor, mesmo? 
- Sou. 
- É uma honra, senhor!!! Meu avô serviu com o senhor na segunda guerra! Só um 

minuto que eu vou pegar a foto lá no... 
- Calma, filho, calma! Olha, fico muito feliz que seu avô tenha sido meu colega, mas 

estou com muita pressa! Me diga... viu este homem por aqui? – Mostrou a foto de 
Hank Pym. 

- Hmm... sim, eu vi, sim.  
- Tem certeza? 
- Claro, passou por aqui não faz nem uma hora. Parecia perdido. Perguntou pra que 

lado ficava a estrada para Nova Iorque. 
- Perguntou... obrigado, filho!!! Sua ajuda foi de muita valia!!! – Saiu em disparada 

pela porta, sem se despedir. 
- Fico feliz em ajudar! Ei, pode pelo menos me dar um autógrafo?? 
- Depois!!! 

E deixou o homem sozinho atrás de seu balcão empoeirado. 
- Hmpf. Bem que diziam que ele não era lá grande coisa... 

O Capitão América corria pela avenida fazendo o caminho de volta. 



- Atenção, Vingadores!!! Atenção, Vingadores!!! Tenho uma pista!!! Voltem para o 
jato já!!! Homem de Ferro, entre em contato com a polícia da Califórnia e peça para 
bloquearem as saídas do estado!!! É urgente!!! Repito: é urgente!!! 

- Ok, Capitão, estou ajustando a freqüência de rádio e voltando pro jato. Câmbio, 
desligo! 

 
- Tá e pode me explicar pra que porra esse merda enrolado na porra da nossa 

bandeira de merda quer que a gente bloqueie a porra das estradas? 
- Vai lavar a boca e faz o que eu tô mandando, Jefreys! 
- Mas nem fodendo capitão!!! A porra do mundo tá acabando, não se ligou, não?? Eu 

vou é pra casa com a minha família! Quem está comigo??? 
Alguns policiais do posto na estrada responderam afirmativamente, outros não. Alguns 
poucos ainda reconheciam a autoridade de seu capitão, ainda que o mundo fosse irreal. Mas 
a maioria foi embora. 
Felizmente, os que ficaram estavam em número suficiente para fazer um bloqueio. 

- Ih, xará... que diabo será que está acontecendo lá na frente? – Disse o motorista do 
caminhão.  

Hank suou frio ao seu lado enquanto o caminhão foi diminuindo a velocidade, até parar. 
- Pois não, policial? 
- Desculpe, mas não pode passar desse ponto. A estrada está bloqueada. 
- Como assim? 

Enquanto o policial explicava para o motorista, Hank ouviu um ruído familiar. Pôs a cabeça 
para fora e teve certeza. Não esperou o jato aterrissar à frente do bloqueio. Abriu a porta e 
pôs-se a correr pelo acostamento. 

- Ei, pare aí!!! Pare ou eu atiro!!! – Gritou o policial, sacando sua arma. 
O jato mal aterrissou e os Vingadores saltaram. Bruce Banner assistia à cena com um quê 
de curiosidade. 

- Tudo bem, policial, pode deixar conosco agora! Obrigado! – Disse o Capitão 
América ao passar do lado dele. 

- Hank, pare aí!!! Você sabe que é inútil!!!  
O Homem de Ferro gritou, mas foi o mesmo que dizer nada. Hank continuou correndo e 
pulou o arame farpado da cerca de uma fazenda.  
Correu pelo mato e jogou-se no chão, rastejando. O Homem de Ferro perdeu-o de vista. 
 
Um imundo Wolverine andava por ruelas de Nova Iorque que ele conhecia bem. 
Reconheceu uma motocicleta estacionada próxima a um bar. 

- Mas que po... que... que merda minha moto tá fazendo ali? 
Colocou a mão no bolso da calça. As chaves ainda estavam ali. Sem hesitar, subiu em cima 
da máquina e ligou o motor. 

- Logan... que porra você aprontou na noite anterior? – Falou sozinho enquanto saía 
roncando pela rua. 

 
Ao lado de uma gárgula, Matt Murdock hesitava. Ele vestia um uniforme vermelho e uma 
porção de dúvidas. Deus realmente não existia? Deus estava brincando com todo mundo? 
Era isso? Estava brincando e dando risada? 
Matt não sabia. O Demolidor não tinha respostas. Ergueu-se, de pé. Estava pronto. Iria 
pular. Iria desvendar esse mistério de uma vez por todas. Se o mundo fosse irreal, ele não 



tinha nada a perder. Se fosse tudo besteira, então ele ainda poderia encontrar Deus do outro 
lado e exigir uma resposta.  
Na pior das hipóteses, se livraria do pesado fardo que sua vida se tornou. 
Mas foi então que ouviu uma voz. 

- Vai, demônio. Pula. 
Não havia prestado atenção nos batimentos cardíacos que se aproximavam. Mas soube de 
quem era a voz assim que a ouviu. Era a voz que lhe atormentava em seus pesadelos.  

- Não tem coragem. – O Mercenário sorriu. Seu característico sorriso insano. – Está 
deprimido, é? Tá com dodói? 

Matt esboçou um sorriso sem graça, enquanto pensava que suas dúvidas estavam se 
dissipando. “Não”, pensava. “Deus existe, de fato.” 
E em seguida deu vazão à sua fúria e saltou para cima do Mercenário. Os dois nêmesis 
começaram a se emaranhar numa violenta batalha, sabendo que seria a derradeira. 
O vilão acertou as costelas de Matt, mas este conseguiu atingir-lhe o queixo. O Mercenário 
não se deu por vencido. Aplicou uma chave de braço no pescoço de seu inimigo, que 
desequilibrou-se por um instante. 
O suficiente para os dois precipitarem-se numa queda de mais de 30 andares. O vilão não 
ligou, sabia que o Demolidor iria salvar a ambos. 
Em verdade, Matt hesitou por um instante. O Mercenário percebeu, mas respirou aliviado 
ao ver o Demolidor disparar o cabo de seu bastão, que prendeu-se numa gárgula e balançou 
os dois. Mal sabia ele que o anti-herói estava tramando algo ainda pior. 
Matt usou o impulso para livrar-se do Mercenário e jogá-lo para baixo. Ele bateu numa 
parede antes de cair em frente à entrada do metrô. O demônio aterrissou com segurança à 
sua frente e não perdeu tempo. Agarrou-o e os dois caíram pelas escadas, quebrando-se 
pelo caminho. 
O Mercenário cuspiu sangue. 

- Ficou louco, demônio? Que foi que te deu hoje? 
- Você vai ver. 

Acertou mais um murro e os dois atravessaram as catracas. Foram trocando golpes até 
ficarem perto do metrô. 
Não havia ninguém lá.  
Mas Matt ouviu o metrô chegando.  
E sorriu. 

- Gasp!!! – O Mercenário sentiu o cabo do bastão do demônio apertando seu pescoço 
e puxando-o. – M-mas que... 

E foi jogado com força nos trilhos do metrô. Matt pulou junto dele e continuou agarrando 
seu pescoço com o cabo, de forma que ele não conseguisse fugir. O metrô estava vindo. 

- Que diabos está fazendo, seu desgraçado??? – Tentou gritar, com o ar já lhe 
escapando. 

- Você só me fez sofrer, Mecenário. Matou Elektra. Matou centenas de inocentes em 
sua vida doentia. E nunca recebeu o troco. É hora de fazer um pouco de justiça. 

- Não tem coragem, demônio!!! Não tem coragem!!! 
- As coisas mudaram, meu amigo. 

E a última coisa que o vilão ouviu, com a luz do metrô já cegando seus olhos, foi: 
- Eu não me importo mais. 

E o barulho do metrô passando ecoou pelos corredores vazios. 
 



Gotham City. 
Tal como os Vingadores, a Liga da Justiça separou-se para tentar encontrar o seu suspeito. 
Mas eles não tiveram tanta sorte quanto a outra equipe. 

- Aberrações! 
- Mutunas! 
- Voltem pra caverna! 
- Nos deixem morrer em paz!!! 
- Saiam daqui!!! 
- Fora!!! 
- Saiam daqui!!! 

Diana foi atingida por um tomate. Ájax estava a seu lado e não soube o que fazer. 
- Hã... Super? Estamos com problemas aqui? Como estão indo? 
- Que problemas, Diana? 
- Estamos prestes a sermos linchados!!! 
- O quê? 
- Foi o que você ouviu! Como estão as coisas aí? 

O Super-Homem estava num beco sendo cercado por uma população com cara de poucos 
amigos. 

- Hã... não muito melhores... 
 
Em outra parte, Batman finalmente encontrava seu parceiro. 
Ou ex-parceiro... 

- Por isso você não atendeu a mensagem? Por isso? 
- Eu estou confuso, tá legal? Não sou como você, senhor “eu vou caçar criminosos e 

foda-se o mundo”! Há vida lá fora, sabia? – Robin apontou para os arranha-céus 
que haviam perdido sua sombridade devido ao clarão no céu. 

- Sim, há vida. E para que a vida continue a existir é que nosso trabalho é tão 
importante. Agora... você vem conosco ou não? 

Robin virou o rosto, evitando encará-lo. 
Segundos depois, um irritado homem-morcego cruzava sozinho os arranha-céus de sua 
cidade. 
 
Mansão dos Vingadores. 
Reed havia adormecido no sofá, ao lado da esposa, sentado. Exausto. Caíra para o lado 
abraçado à esposa e sua cabeça espalhou-se pelo chão, mas não acordou de tão pesado que 
estava o sono.  
Abriu os olhos em um momento, entretanto. E o pequeno garoto loiro estava de pé ali na 
sala, observando-os.  
Recompôs-se, surpreso. 

- Olá. Já acordou? 
- Eu tive um sonho ruim. 
- Mesmo? Bem, fale baixo para não acordarmos a Sue. Vamos lá para a cozinha. 

Lá chegando, Reed preparou um achocolatado para o garoto enquanto ele contava seu 
pesadelo sobre o fim do mundo. 

- Você... só está... assustado... com essa situação toda. 
- E você, não? 



- Me pegou. – Sorriu, sem graça. Sentou-se ao lado dele enquanto pensava. Parecia 
mais conformado depois de duas horas de sono. 

- Vocês vão dar um jeito? 
Reed recostou-se na cadeira, procurando uma resposta. Hesitou alguns segundos, mas o que 
lhe veio à mente não foi uma explicação, mas sim, outro questionamento. 

- Garoto... tem alguém que ganharia com isso? Há alguém que gostaria de ver nossa 
realidade destruída? 

- Você sabe disso melhor do que eu. 
- Sim, mas... não estou falando de nossos antagonistas que sempre quiseram destruir 

o Universo com seus propósitos doentios... isso era parte do jogo. Mas alguém... 
alguém que ganhasse... deixando de existir? 

- Hmmm... como é que eu vou saber disso? Você é o gênio, oras!!! 
Reed sorriu. Uma mistura de graça e embaraço. Até que algo estalou em sua mente. 

- A menos... é claro!!! 
Saiu da cozinha rapidamente, assustando o garoto. 

- Jarvis!!! Jarvis, onde está você? Sue, acorde! Acorde!!! 
A Mulher Invisível despertou, assustada. 

- Hm? Reed? Que foi? 
- Precisamos ir ao Edifício Baxter checar algo!!! Vamos!!! Jarvis!!! 
- Estou aqui, patrão Reed. 
- Nós vamos ao Baxter e já voltamos. Tome conta do garoto, sim? 
- Claro! Fiquem tranqüilos! Podem ir! 

Jarvis olhou pelos fundos a decolagem do Fantasticarro. Assim que partiram, voltou-se para 
dentro, com um sorriso que não lhe era pertinente. 

- É claro que eu tomo conta dele, Richards...- Entrou na cozinha e pegou uma faca 
afiada. – Afinal, nas histórias policiais... o assassino é sempre o mordomo... 

 
Westchester. 
A mansão estava perto. Logan sorriu de alívio ao ver os portões a menos de um quilômetro. 
Mas estranhou o fato de Ciclope estar ali, de uniforme. 

- Ah, lar... e aí, Summers, seu bolh... 
A frase foi interrompida por uma rajada de Ciclope, que destruiu sua moto e fez Logan 
beijar o asfalto, rolando e rasgando-se por metros a fio. 
Recuperando-se da surpresa enquanto seu fator de cura começava a agir, o mutante foi 
tentando se levantar... 

- Ungh... mas que... que merda, Ciclope!!! Tá sob controle mental, é? 
A resposta foi um ataque telecinético que jogou Wolverine no ar, colidindo com um tronco 
de árvore, tirando-lhe o fôlego. 

- Engraçado, meu amigo... – Disse Fênix, aproximando-se. – Nós íamos perguntar a 
mesma coisa... 

E um brilho negro apossou-se dos olhos de Jean... 
 

- Ei, Jarvis, não tinha um quarto com brinquedos nessa casa antigamente? 
O garoto andava pelos corredores, que pareceram-lhe mais sombrios do que antes. 

- Jarvis? 
Não obteve resposta. Tentou se convencer de que não havia motivo para ficar assustado. 
Estava seguro ali. 



- Jarvis? 
Não estava? 
 
O veículo aterrissou no Edifício Baxter e Reed saiu em disparada em direção ao 
laboratório, seguido da esposa. 

- Reed, quer pelo menos me dizer o que você descobriu? 
- Não descobri ainda, Sue! Quero apenas checar algo! 
- O quê? 
- Você já vai ver. 

Digitou coisas aleatórias em um computador, intrigado, enquanto Sue observava curiosa, 
um mapa se formar no monitor. 
Um mapa de dimensões. Até que encontrou o que procurava. 

- Sim! É possível! 
- O que é possível, Reed? 

Digitou algumas coordenadas no computador e deu o comando para ativar uma das 
máquinas. Ela começou a funcionar com energia pulsante, até finalmente abrir um portal. 

- Fugir, Sue. – Disse, enquanto ambos encaravam o portal. – Fugir para a Realidade. 
Sue não compreendeu direito as palavras do marido. Mas até aí, não havia muita novidade. 

- Venha, Sue. Pegue Franklin e vamos voltar à Mansão. Temos que avisar os outros. 
Reed desligou o portal e saiu dali tão rápido quanto havia chegado. 
Nenhum dos dois percebeu uma figura que os observava. Uma figura que aproximou-se do 
computador... 

- Ora, ora... muito obrigado, Sr. Richards... 
E ligou novamente a máquina, reabrindo o portal. 
Sem mais delongas, adentrou-o, mas não sem antes deixar algo para trás. 
Uma bomba-relógio programada para explodir em 5 minutos... 
 

- Áááááhhh!!! – Gritou ao ver o mordomo, com olhos irados, os dentes cerrados e 
uma faca em punho, pronta para dar um golpe mortífero. 

E deu, mas o garoto foi rápido e conseguiu escapar. Correu em desespero. As pernas curtas 
não o impediram de ganhar velocidade, conseguida com a vontade de quem quer viver. 

- Volte aqui, pirralho!!! 
Gritou Jarvis. Não poderia ser ele. Não o doce e gentil Jarvis de sempre. 
Puxou uma fruteira que estava no caminho, que caiu atrás dele, interpondo-se entre ele e o 
mordomo que o perseguira. As frutas esparramaram-se pelo chão, ao passo que a fruteira 
trancou a porta da cozinha enquanto o garoto fugia pela porta dos fundos. 

- Não pense que pode se esconder de mim!!! 
Mas pôde. Quando Jarvis saiu pela porta, não viu mais sinal do garoto. Caminhou pela 
grama com pressa, mas era inútil. Não havia mais tempo. 
Largou a faca e voltou para dentro da mansão. 
Pouco tempo depois, ouviu-se uma explosão. 
 

- Oh, não. – Disse Reed no Fantasticarro, olhando para trás. 
- O... o que foi iss... meu Deus! Não!!! – Um frio gelou-lhe a alma ao ver as chamas 

dançando sobre o Edifício Baxter. 
- Burro! Burro! Burro! Eu deveria tê-la deixado lá, Sue!!! Vigiando!!! 
- Vigiando o quê? 



- Era óbvio que o assassino iria escapar para a Realidade para salvar a própria pele! E 
lá era o lugar mais provável em que ele iria fazer isso! 

- E há outro? 
- Boa pergunta... 
- Pai! Que aconteceu?! Vocês estão me assustando! 
- D-desculpe, Franklin! É uma tragédia, filho! Uma tragédia! Mas não temos tempo a 

perder, temos que... temos que continuar...  
 
Em Gotham, o Super-Homem alçava vôo para evitar um conflito desnecessário com uma 
multidão ensandecida. Voltou a concentrar-se na missão e utilizou sua superaudição para 
procurar um sinal do Crocodilo. Qualquer coisa... 

- Achei!!! 
Com supervelocidade, não foi difícil chegar até o monstro enquanto comunicava a posição 
aos demais. 
Batman chegou ao local a tempo de ver o Crocodilo atravessando o chão ao ser empurrado 
pelo Super-Homem. Mulher Maravilha e Ájax também não demoraram. 
Ele viu que estava encurralado. Não havia mais o que fazer a não ser se entregar. 

- Chega de fugir, Crocodilo. E então? Vai falar a verdade ou vamos ter que arrancar 
de você? 

- A verdade, Super-Homem? Mas é claro. É claro que eu vou falar a verdade... 
Disse isso encarando o olhar frio do Cavaleiro das Trevas... 
 
Em outra parte da cidade, o Príncipe de Asgard aproximava-se das janelas do Hospital de 
Gotham. Após uma rápida procura, encontrou o que procurava e entrou no quarto. 

- Thor! Que surpresa! O que faz aqui? – Indagou um surpreso Wally West. 
- Vim ter com teus amigos, Flash.  
- Conosco? Se veio nos trazer de volta... – Adiantou-se Oliver Queen. 
- De forma alguma. Pelo contrário. Gostaria que ajudassem-me a reunir os demais 

desertores. 
- A fim de quê? 
- A fim de convencermos nossos ex-companheiros a pararem com essa loucura. A 

deixar de lado tal canalhisse cósmica e permitir que nossa Realidade siga seu rumo. 
O quarto de hospital silenciou. Wally baixou a cabeça, seguido de Daniel.  

- Deixar que ela morra, você quer dizer? 
- Deixar que vosso sofrimento se esgote. 
- Hm. 
- Que me dizes? 
- Só conversar? 
- Apenas isso. 
- Tá, eu topo. 

Dan interviu: 
- Olha, desculpem. Eu não vou tomar parte disso. Vou ficar aqui com o Wally. 
- Muito bem. Arqueiro? 
- Vamos. 

Partiram com pressa e Wally agradeceu a companhia do amigo. 
- Dan, o que eles pretendem? Você sabe qual o plano? Como pretendem deter a 

destruição? 



- Não vai me dizer que... 
- Não, não quero participar. Era... só... curiosidade... 

 
Na Califórnia, Wanda aumentou a probabilidade da plantação pegar fogo espontaneamente. 
Hank se viu obrigado a correr de pé novamente, mas colidiu em cheio com o peito do 
Capitão América. 

- Vai a algum lugar, soldado? 
Não deu ouvidos a ele, virou para o outro lado e continuou a correr, mas foi então que uma 
rajada propulsora explodiu à sua frente. 
Hank caiu, afundando-se na terra. Olhou para os lados enquanto levantava-se e percebeu 
que estava cercado. Não havia mais para onde fugir. 

- Oh, não... por favor... eu não fiz nada de errado... por favor... – Começou a chorar, 
tremendo sem saber por quê – Por favor, deixem-me ir... 

- Se não fez nada, não tem o que temer, Hank. – Disse a voz metálica do Vingador 
Dourado. 

- Por favor, por favor, não... 
- Nem mais um passo, Vingadores!!! – Alertou uma voz eufórica que se 

aproximava. 
Viraram-se para encarar seu dono e viram um homem loiro num uniforme rasgado. Parecia 
cansado, sujo de lama e de sangue. Mas mais do que isso, parecia extremamente irritado e 
chegava correndo. 

- Esse calhorda aí é meu!!!  
Disse o Homem-Animal, prestes a golpear Hank Pym... 
 

Fim do Capítulo 07 
 

“A função do artista não é apenas retratar a realidade. Mas lutar para torná-la melhor.” – 
Fernando Lopes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crise na Infinita Quadrim 
Cap. 08 de 12: “Revelação” 

 
Por Leonardo Melo e Fábio Ochôa 

 
Os policiais já não entendiam mais por que estavam ali. Por que a loucura havia engolindo 
o mundo. Por que nada mais fazia sentido. 
Por que heróis estavam atacando heróis? 
O Homem-Animal aproximou-se tão rápido que ninguém conseguiu detê-lo. Desferiu um 
cruzado de esquerda que quase deslocou o queixo de Hank Pym. 
Hank cuspiu dentes e sangue. Não soube o porquê daquilo, mas sentiu que era merecido. 

- Ei!!! Mas o que é isso?? – Bradou o Capitão América, segurando o atacante 
ensandecido. 

- Me deixa, América! Eu vou arrebentar esse desgraçado até dizer chega!!! 
- Será que pode, ao menos, explicar por quê? – Indagou o Homem de Ferro. 
- Você não estava morto? – Perguntou a Feiticeira Escarlate. 
- Estaria se o bunda-mole aí fizesse as coisas direito!!! 

Os heróis entreolharam-se. Ninguém entedia mais nada. Hank limpou o sangue e as 
lágrimas, mais surpreso do que os demais com as acusações. 
 
Westchester 

- Aááááááághhhh!!! Pára com isso, Jean!!! Cacete!!! Que foi que deu em vocês??? 
- Você está sendo procurado, Logan. Assassinato. – Ciclope interveio. 
- Tá, me conta uma coisa que eu não sei. 
- Um tal de Deadpool. 
- Dead o quê? 
- Pool. 
- Nunca vi mais gordo. 
- Onde esteve na noite anterior? 
- Sei lá! 

Jean voltara a seu aspecto normal. Ela e Ciclope se entreolharam. 
- Olha, acabei de acordar num beco imundo de Nova Iorque, não faço a menor idéia 

de como fui parar lá. Alguém pode me explicar o que está havendo? 
- Jean, sonde a mente dele. 
- Qualé, porra? Tá duvidando de mim, cacete? Quando foi que eu menti pra vocês? 

Hein? Posso não ir com a tua cara, Ciclope, mas eu também tenho a minha honra.  
O fator de cura já tinha restaurado boa parte dos ferimentos. Logan passou no meio dos 
dois, naturalmente irritado. 

- E saiam da minha frente que minha garganta tá pedindo uma cerva! 
- Wolverine! Volte aqui! Nós não terminamos! 
- E cadê o resto do povo, hein? 

Jean viu a pergunta abalar Ciclope e se deteve. Põs a mão em seu ombro e os dois seguiram 
Logan até a cozinha da mansão. 
 
Decepcionados, Reed e Susan Richards aterrissavam uma vez mais no jardim da Mansão 
dos Vingadores. Saíram do Fantasticarro apressados, ávidos por entrar em contato com os 
Vingadores e a Liga. 



- Jarvis? Garoto? Onde vocês etão? 
- Reed!!! – O menino irrompeu de seu esconderijo improvisado e agarrou a perna do 

Sr. Fantástico, apavorado. 
- Garoto? Que aconteceu? 
- Me protege dele, Reed! Me protege dele!! 
- Quem? 
- Do Jarvis!!! 

Nesse instante, o mordomo surgia na sala, sonolento e surpreso. Reed olhou para ele com 
cara de espanto. 

- Do Jarvis? 
- Ele tentou me matar!!! 

Jarvis apoiou-se na parede para não cair. Não podia acreditar naquela acusação. 
- M-Matá-lo? – sentiu dificuldade em pronunciar a palavra. – Eu devo ter cochilado 

em meu quarto por um instante, mas... eu jamais iria ferí-lo, meu rapaz! 
- Mentira!!! Mentira!!! Bate nele, Reed!!! Bate nele!!! 

Reed olhou para a esposa. Em seguida, para os outros dois. 
- Hmm... 

 
Fazenda dos Jordan. 
Sarah entrou correndo dentro da casa, eufórica. Parecia que tinha visto os deuses descendo 
à terra. 
E de certa forma, tinha mesmo. 

- Pai!!! Pai!!! Vem ver!!! Vem ver!!! Eles estão vindo!!! 
- Quem filha? Quem está vindo? 
- Eles!!! Vem!!! Vem!!! 

Frank e Hal saíram curiosos e apressados, seguidos do resto da família. Olharam para o céu 
e viram algo que jamais tinham visto. 
Exceto Hal, é claro. Eram eles. Eles estavam de volta. Toda a Liga da Justiça, reunida. 
Aterrissando bem ali, no terreno dos Jordan. 
Por mais que o velho Lanterna Verde estivesse cansado de lutas, não deixava de admirar 
aquela bela visão. Mas por que Thor estava entre eles? 

- Hal. 
- Oliver. 
- O que esse povo todo está fazendo aqui? 
- Hã... 
- O que o Thor está fazendo aqui? 
- Hal, vamos conversar... 

 
Forest Hills, Queens. 
Haviam conversado o dia inteiro. Falaram sobre os velhos tempos, sobre Ben. Sobre os dias 
de colégio, cujas maiores preocupações de Peter era estudar para a prova e fugir dos 
grandalhões que queriam roubar seu lanche. Quem diria que o mundo um dia foi mais 
simples? 

- Peter, sobraram algumas bolachas no forno. Por que não leva para comê-las mais 
tarde? 

- Está brincando? Se eu apareço em Chelsea com as famosas bolachas da tia May, 
vão me torturar até eu entregar o pacote todo! 



- Oh, Peter, você é tão bobo... 
A senhora cansada sorriu da piada sem graça do sobrinho e o abraçou enquanto ele 
terminava de lavar a louça. Conversariam mais um pouco e depois ele a deixaria dormindo 
na cama. 
A casa estava toda arrumada. Sentia-se feliz de ter vindo ajudar e ter passado seus 
momentos finais com a melhor tia do mundo. Olhou para as paredes uma última vez antes 
de subir para o quarto. Deitou-se e ficou olhando para o teto, a mente a divagar sem rumo.  
Queria ficar em paz pelo menos uma vez na vida. 
 
Gotham City. 

- Você quer a verdade, Super-Homem? Claro que eu digo! Ou quer contar você, 
BATMAN??? 

Os heróis olharam para o Cavaleiro das Trevas, sem entender a acusação.  
Mas Batman entendeu.  
No fundo, ele entendeu. 

- Do que está falando? 
- Ah, não sabe? Será que só eu cometi um crime e ainda assim, sou inocente? Será 

que não percebeu ainda? 
As palavras incomodaram o Homem-Morcego, trazendo à tona tudo o que ele estava 
lutando para esconder. 

- Ah, você percebeu... percebeu sim!!! Você é o maior dos detetives, não é, “Sr. 
Fodão”? Você sabe!!! Mas não quer admitir!!! 

- Do que ele está falando, Batman? – Encarou Diana. 
Hesitou. Virou de costas, não queria encará-los. Não queria – como dissera o Crocodilo – 
encarar sua maior vergonha. 

- Está falando de coisas que não se encaixam na minha mente. Está falando de uma 
lembrança minha de ter prendido uma gangue que não foi encontrada pela polícia. 
Está falando de um pedaço de uma capa minha que encontrei no beco onde meu 
inimigo foi morto. Está falando que eu não sei o que eu estava fazendo quando 
aconteceu. 

Parou de falar. Aquele não parecia mais o Batman, mas um homem. 
Um homem desesperado. 

- Parece improvável, mas eu acho que o assassino do Coringa... sou eu! 
 

- Não fui eu!!! – Gritou mais uma vez Hank Pym, segurando seu choro. 
- Pare de mentir, desgraçado!!! Você foi lá! Me encontrou na lanchonete! Me 

enganou!!! E me deixou pra morrer!!! Pra ser devorado por formigas!!! 
- Hank? – A Feiticeira olhou para ele, enojada. – Você fez isso? 
- Não! Eu juro, Wanda, eu não faço a menor idéia... 
- ...de como veio parar aqui? – A voz feminina se fez ouvir. Estava tão pequena que 

mal conseguiam vê-la. 
Mas logo aumentou seu tamanho e foi reconhecida pelo ex-marido. 

- Jan!!! Meu Deus, Jan... que bom que você está aqui!!! 
Abraçou-a. Abraçou-a forte e caiu de joelhos, deixando o pranto jorrar de seus olhos. 

- Calma, vai ficar tudo bem, Hank. Vai ficar tudo bem... 
- Oh, Jan... eu... eu te amo… tanto… 

E novamente, voltavam à estaca zero. 



 
Um hotel de luxo em Nova Iorque. 

- Quem é? – Perguntava a voz sem paciência de dentro do quarto. 
- Perdoe o incômodo, senhor. – Explicava o gerente do hotel – Mas há alguns amigos 

seus no saguão do hotel... eles solicitam a sua presença. 
Magnum abriu a porta. 

- Amigos, é? 
Desceu as escadas e viu uma legião de super-heróis esperando-lhe. 

- É brincadeira... isso aqui tá pior do que dia das bruxas... 
- Magnum. 
- Qual é, Thor? Veio dar outro murro na minha cara? Tá zangadinho? 
- Peço para que apenas ouças. Vim desculpar-me por minha vergonhosa atitude. Tu 

sabes... 
- Eu sei. Não precisa se desculpar. Só me diz o que esse povo todo está fazendo aqui. 
- Nós viemos... 

Enquanto Thor começava a falar, um jato plantar se fez ouvir, aproximando-se. Os heróis 
voltaram-se para a porta principal do hotel e lá estava ele, aterrissando. O Vingador 
Dourado que todos conheciam. 
Quando entrou no hotel, todos silenciaram. O Homem de Ferro parou à frente deles, 
enquanto os heróis esperavam alguma atitude. Que falasse alguma coisa ou... atacasse. 
Mas ele não fez isso. Lentamente, levou as mãos ao capacete e retirou-o, revelando um 
homem negro por trás da armadura. 

- Oi. Meu nome é James Rhodes. Eu... vi vocês vindo para cá. Não sou o Homem de 
Ferro original, mas se vocês estão se reunindo para fazer o que eu acho que vão 
fazer, eu... eu quero me juntar a vocês. 

 
Em outra parte, uma coalizão similar estava se formando. Magneto e sua irmandade 
invadiram a GRUTA e libertaram todos os criminosos. Alguns deram ouvidos ao que ele 
tinha a dizer, outros não. 
A Gangue da Demolição, Electro, Homem-Areia, Abutre, Besouro, Homem-Hídrico, Rino, 
Metalóide, Mr. Hyde, Cobra, Mago, Golias e Abominável eram apenas alguns deles. 
“Vilões”, eram assim chamados. Vilões sempre fadados ao fracasso. 
Homens. 
Homens ávidos por acabar com o ciclo vicioso que suas vidas havia se tornado. 
 
Os três estavam reunidos na sua lanchonete preferida, embora a encontrassem pela primeira 
vez, deserta. Não havia mesmo nenhuma pessoa para atendê-los, então tiveram de se servir 
sozinhos. Cercados pelos fantasmas daquele lugar.  
Fantasmas de tempos mais alegres e jovens. Quando o Fera e o Anjo estavam entre eles e 
faziam piadas para tirar sarro um do outro. Quando Wolverine enchia a cara para 
comemorar alguma vitória. Quando Scott e Alex conversavam sobre a infância enquanto 
Jean e Lorna trocavam figurinhas sobre a infantilidade de seus amantes. 
Tudo acabou. 
E um sino revelava a porta abrindo-se. Uma deusa negra de cabelos brancos passava pela 
porta e caminhou até a mesa deles. 

- Ororo, nós não vamos voltar. – Disse Kurt antes que ela dissesse qualquer coisa. 
- Eu sei. Eu vim me despedir de vocês. 



- Despedir? – Surpreendeu-se Peter. 
Kitty não sabia o que dizer. 

- Eu também não vou ficar, meus amigos. Vou voltar para a África. Lá é meu lugar. 
- Por que... não fica um pouco? 

Tempestade sorriu. 
- O tempo urge. 

Em seguida, cumprimentou cada um dos três. Não havia mais palavras a dizer ou lágrimas 
a chorar. Só restara o vazio de suas vidas. 
Ororo mal havia partido quando o exército de superseres aproximou-se do lugar. 
Peter reconheceu o Fera entre eles. Foi ele quem entrou na lanchonete para conversar 
enquanto os demais esperavam do lado de fora. Explicou quais eram as intenções do grupo. 

- Isso não vai acabar bem. – Profetizou Noturno. 
- Também não gosto da idéia. – Concordou Colossus. – Se é só conversar, pra quê 

toda essa gente aí fora? 
- Escutem, eu também não estou me sentindo à vontade. Mas temos que convencer 

eles a parararem com isso! Thor acredita que quanto mais gente estiver do nosso 
lado, mais fácil será fazer isso. – Explicou o Fera. 

- E se... – Kitty decidiu arriscar. – E se as coisas fugirem do controle? 
- Então, minha cara... – Respondeu Hank - ...que Deus, se é que Ele existe, nos 

ajude... 
 
Ororo chegaria no aeroporto a tempo de encontrar um velho amigo. 
Tchalla finalmente conseguira arranjar um vôo fretado para Wakanda e estava pronto para 
partir quando viu a deusa dos ventos desfilar na pista de pouso. 

- Que surpresa. – Disse ele, tirando a máscara de Pantera Negra. 
- Sim. Uma surpresa, sem dúvida. 
- Quer uma carona para a África? 
- Sem dúvida. 

Caminharam juntos na direção das escadas do avião. Ororo enganchou-se no braço direito 
do Príncipe e entrou primeiro no avião. 
Sentaram, um do lado do outro. A porta fechou-se. 
E partiram... para o fim... 
 
A tensão não estava mais amena na Mansão dos Vingadores. Jarvis permanecia de pé, no 
canto, enquanto Sue estava sentada no sofá, abraçando o garotinho. Reed andava de um 
lado para outro, pensando. Avaliando possibilidades e probabilidades, o que parecia 
aumentar ainda mais a tensão e o suspense. 

- Hmm... isso tudo... é muito... 
- Louco? Insano? Caótico? – Arriscou Sue. 
- “Curioso” era o que eu ia dizer. Fiquem aqui, sim? Estarei na sala de comunicações. 

E caminhou para lá, determinado. Jarvis e o garoto evitavam se encarar. O garoto, em 
especial, lutava para continuar olhando para o chão enquanto sentia os dedos de Sue 
acariciando seus cabelos. 
Reed entrou na sala e abriu a freqüência para contatar o Capitão América. 

- Olá, Capitão. Como vão as coisas por aí? 
- Reed, não é um bom momento. Encontramos Hank e... e o Homem-Animal. 
- O Homem-Animal? Vivo? O que ele alegou? 



- Aparentemente, o que já sabíamos. Hank atacou ele e tentou matá-lo, mas Hank 
nega até a morte. A Vespa também está aqui. Escute, Reed... conversamos depois, 
ok?  

- Espere, Capitão! O que Hank disse? Que palavras ele usou? 
- Disse que não se lembra de ter atacado o Homem-Animal e que não faz a menor 

idéia de como veio parar aqui. 
- Hmm... 
- Por quê? 
- Continue na linha, Capitão, deixe-me confirmar algo... 

 
- Certo. – O Capitão América respondia enquanto o drama se desenrolava na 

Califórnia. 
Bruce cansara de esperar no jato e fora assistir ao “espetáculo” junto aos policiais. 

- Como vamos indo, capitão? 
- Eu sei lá... nada mais faz sentido, cara. Os malditos heróis lá discutindo e nós aqui, 

assistindo ao fim de tudo, de camarote.  
- E por que não vai embora? Com a família? 
- Ah... eu sei lá. Sabe que, mesmo agora, tem uma parte de mim que acredita 

naqueles safados. Que quer ter esperança que eles vão salvar a gente de novo. Essa 
parte, sabe... a melhor... ela ainda sente que tem um dever a cumprir. É por isso que 
eu estou aqui. 

Bruce sorriu. 
- Sei o que quer dizer. Sabe, Capitão, mesmo agora eu ainda acredito que todos nós 

temos um papel a cumprir nesse... nessa.... em nossas vidas, entende? Acho que 
você entende o que eu quero dizer... 

- Sei... ei, mas quem é você, afinal? O Homem-Aranha sem o uniforme? 
- Não, não... eu sou Bruce Banner. 
- Bruce Ba... Meu Deus!!! – Sacou a arma, seguido dos poucos policiais que ali 

estavam. Todos apontaram suas pistolas para o franzino doutor. – Parado! Parado! 
Não mexa um músculo sequer!!! 

- Ei... 
- Parado!!! 
- Ei!!! Se acalma, ta? Tá tudo sobre controle agora! Se acalma! 

Os policiais tremeram, mas lentamente, foram baixando suas armas. 
- Não vou machucar vocês. 

Eles olhavam para ele desconfiados. Mas o capitão decidiu confiar nele e guardou a arma. 
Ainda um tanto desconfiado, voltou a ficar a seu lado – mas mais um pouco distante, por 
precaução – e apoiaram-se na viatura para continuar assistindo. 

- Lamento por sua prima... 
- Eu, também. 

 
- Alô 
- Super-Homem, é Reed Richards. Tiveram sucesso na missão de vocês? 
- Pode-se dizer que sim... – Respondeu o kryptoniano, ainda em Gotham. 
- Ótimo. Quais as novidades? 



- As coisas foram estranhas por aqui, Reed. O Crocodilo diz não se lembrar de ter 
atacado o Pirata Psíquico, apesar de todas as evidências apontarem para isso. O 
mesmo aconteceu com o Batman. 

- Batman? 
- Sim... aparentemente, foi ele o assassino do Coringa. 
- E ele diz não se lembrar? 
- Sim, também. 
- Certo... continue na linha, sim? Eu já falo com você. 

 
Mansão X. 

- Sim, professor. – Dizia Ciclope na sala de comunicações. – Também sofremos 
baixas no nosso grupo. 

- E Wolverine alega não se lembrar do confronto com Deadpool? 
- Exato. 
- É isso. 
- É isso o quê? 

 
Reed falava com os três ao mesmo tempo da Mansão. 

- Senhores, finalmente temos um padrão nos assassinatos. Todos foram executados 
por pessoas que dizem não se lembrar do que aconteceu. 

- Sim, mas isso... é bastante oportuno, não concorda? 
- Sim e não! Não acredito que eles estejam mentindo, Capitão! 
- Espere um segundo. – Interrompeu o Super-Homem. – Está sugerindo que alguém 

os manipulou e depois apagou suas memórias? 
- Exato. 
- Só um poderoso telepata poderia fazer isso. – Concluiu o Super-Homem. 
- Não. – Ciclope entendeu aonde Reed queria chegar. 
- Qual é o maior telepata que conhecemos? – Perguntou Reed. 

Todos pensaram no mesmo nome. Mas foi o Capitão América quem o disse: 
- Charles Xavier. 

 
Fim do Capítulo 08 

 
“Não acho que podemos motivar ninguém. Ou você tem dentro de si o que é necessário 
para fazer um trabalho, ou não tem.” – Joe Kubert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crise na Infinita Quadrim 
Cap. 09 de 12: “Guerra Santa” 

 
Por Leonardo Melo e Fábio Ochôa 

 
Voltaram para a Mansão em silêncio. Já haviam passado mais de 24 horas, mas ainda havia 
muito a ser feito. As coisas ainda estavam no ar e o que eles tinham não era uma pista, mas 
sim um grande “talvez”.  
Ocuparam a sala de reuniões para discutir o que fazer. Reed, Sue, Jarvis e o garoto, além de 
Franklin, já estavam lá. Ciclope, Wolverine e Jean foram os primeiros a chegar, seguidos 
do  Capitão América, Homem de Ferro, Visão, Feiticeira Escarlate, Hank Pym, Homem-
Animal, Vespa e Bruce Banner, recém chegados da Califórnia. Por fim, Super-Homem, 
Mulher Maravilha, Ájax e Batman voltaram de Gotham trazendo o Crocodilo aprisionado. 
Acomodaram-se em seus lugares e a reunião começou. 

- Reed? 
- Bem-vindo de volta, Capitão. Vamos recapitular o que temos até agora. Batman foi 

manipulado para matar o Coringa, enquanto o Crocodilo assassinara o Pirata 
Psíquico. Ao que parece, o Abutre ou Raio-X assassinaram a Mulher-Hulk, mas 
também devem ter sido induzidos a fazer isso, assim como Hank fora manipulado 
para tentar matar o Homem-Animal. 

Enquanto o Sr. Fantástico falava, Jean Grey sentia algo estranho acontecendo lá fora. Havia 
algo se aproximando, mas não era apenas isso. A própria Realidade parecia estar se 
distorcendo... 
Ela tinha razão. Ainda que não soubessem, os desaparecimentos tinham voltado a 
acontecer. 

- Da mesma forma, Wolverine atacou Deadpool. Acreditamos que a mente por trás de 
tudo isso seja a de Charles Xavier, embora pareça um tanto improvável. Mas tudo o 
que acontecera até agora era improvável, então, quer queiramos ou não, nosso 
colega é um suspeito.  

- Isso é bobagem. – Interrompeu Ciclope. – O Professor desapareceu junto com mais 
da metade da população do planeta. E além do mais, o que ele ganharia com isso? 

- Ele não desapareceu, Ciclope. Ele fugiu. Fugiu... para a Realidade. 
- O quê? – O Super-Homem demonstrou a surpresa dos demais. – Isso é possível, 

Reed? 
- Sim. Enquanto vocês investigavam, eu fui até o Baxter e verifiquei. É possível... ou 

era. Pois, qualquer que seja o assassino, ele fez uso do portal e destruiu o Edifício 
inteiro. Não posso dizer quais são seus motivos, mas ele queria esta Realidade 
destruída. Fugiu para a verdadeira Realidade e nos impediu de ir atrás dele. A 
questão agora é... o que fazer? 

- Se houver um meio de ir atrás do assassino, temos que fazê-lo. – Afirmou Batman. 
– Ele deve ter um plano. E deve saber como poderemos deter a destruição de nosso 
mundo. 

- De acordo. – Falou o kryptoniano. – Mas existe um meio? 
- Eu posso ajudá-los. – Falou o Homem-Animal. – Sabem, há um truquezinho que 

aprendi com o Grant Morrisson que vai ser bem útil agora. 
- Eu tô com vocês. – Falou Wolverine, expelindo suas garras. – Se for mesmo o 

Charlie, vou querer bater um lero de perto com ele. 



- Ótimo. Então... – Ciclope ia concordar, mas foi interrompido por Jean: 
- Não!!! Está acontecendo!!! Está acontecendo de novo!!! 

A Fênix pegou fogo no meio da sala, surpreendendo a todos. 
- Mas o que... Jean!!! 
- A Realidade, Scott!!! O nada está ameaçando engolí-la!!! Está acontecendo de 

novo! Eu tenho que detê-lo!!! 
- Não, Jean!!! Fique aqui! Vamos resolver isso!!! 
- Não há tempo, Scott... – Seus olhos brilharam enquanto ela aproximou-se do amado 

– Eu ganharei tempo para vocês. – E deu-lhe um último e ardente beijo. – Eu te 
amo, Scott. Adeus! 

- Não, Jean!!! Não!!! 
Saiu correndo na direção da parede, que abriu-se sozinha e fechou-se logo em seguida, 
fazendo-os pensar se aquela entidade poderosa era mesmo Jean Grey. Antes de passar por 
ela, no entanto, alertou: 

- Apressem-se!!! Eles estão chegando!!! 
- Jean!!! Volte aqui!!! JEAN!!!! – Ciclope correu até a janela a tempo de ver sua 

amada subir aos céus. Uma aura de fogo que formava um pássaro a envolvia... e 
desapareceu no branco infinito. 

Foi quando Reed se deu conta. 
- Sue, onde está Franklin? 
- Ele... ele estava aqui... agora mesmo! 
- Franklin? Filho? Onde você está? 

Enquanto dividiam-se entre uns que viam a Fênix e outros que procuravam Franklin, Logan 
ficou pensando... 

- Mas de que “eles” ela está falando? 
A resposta foi o desmoronar do teto, provocado pela volumosa mão de Golias, com vinte 
metros de altura. 
Depois que protegeram-se do súbito ataque, perceberam que ele não estava sozinho. Os 
membros da Gangue da Demolição saltaram sobre eles, junto com Electro, Homem-Areia, 
Abutre, Besouro, Homem-Hídrico, Rino, Metalóide, Mr. Hyde, Cobra, Mago. Eram 
liderados por Magneto, que trazia consigo a elite dos mutantes: Mística, Blob, Pyro e 
Avalanche, além do velho Fanático.  
Emil Blonsky, o Abominável, também estava entre eles, ansioso para acabar com sua 
torturada existência. E para isso, bastava fazer parte de uma última batalha... 

- Saudações, heróis!!! – Magneto bradou, imponente. – É chegada a hora da 
derradeira batalha!!! 

 
Hospital de Gotham. 
Daniel O´Brien voltava ao quarto de seu amigo, Wally West. 

- E aí? 
- Liguei pra ele.  
- Tá, e aí? Qual é o plano? 
- Parece que eles descobriram quem é o assassino. Eles vão dar um jeito de ir atrás 

dele na... no verdadeiro mundo real. Meu Deus, só eu acho ridículo falar desse 
jeito? 

- Eles vão pro... mundo real? – As lágrimas aglomeraram-se nos olhos de Wally. 
Havia uma esperança. 



- Parece que sim. Por quê? 
- Borracha, você tem que me ajudar! Me tira daqui! 
- O quê? 
- Você ouviu! Me tira daqui! A gente tem que ir pra lá!!! 
- Por quê? 
- Não entende, cara? Eles vão pro mundo real! Se eu for com eles... pode ser que 

minhas pernas voltem!!! 
Daniel ficou sério. Não queria chamar o amigo de louco. 

- Hã... tá legal... já que... você insiste... 
 

- Avante, Vingadores!!! 
- Sue, proteja as crianças!!! Os demais... pra cima deles!!! 

O Capitão América ou Reed nem precisavam ter dito isso. Não havia tempo a perder. Cada 
segundo contava.  
Ciclope não conseguia esquecer Jean, mas descarregou sua raiva com uma rajada de 
potência máxima no peito de Golias. O gigante caiu para trás, mas era apenas um dentre 
tantos. 
Bruce Banner correu dali antes que pudessem vê-lo. Não queria entrar em mais uma batalha 
sanguinária. Não agora. Refugiou-se longe dali, assistindo tudo de camarote. 
Em instantes, a Mansão estava reduzida a ruínas. Heróis e vilões digladiavam-se uma vez 
mais, na maior das batalhas. 
Corpos de ambos os lados eram arremessados com fúria devastadora. Golpes capazes de 
mover montanhas atingiam carne invulnerável. Rajadas e armas percorriam o ar.  
O fim estava próximo. 
Foi quando eles chegaram.  

- Tarde demais! – Exclamara o Tornado Vermelho. 
- Não. Ainda não. – Contestou Thor enquanto os desertores aproximavam-se. 

Estavam todos lá: Magnum, Aquaman, Lanterna Verde, Canário Negro, Tornado 
Vermelho, Arqueiro Verde, Nuclear, Zatanna, Mulher-Gavião, Kitty, Colossus, Noturno. 
Hal Jordan usou seu poder para construir uma enorme parede e separar os dois lados, 
decretando uma trégua imediata. 

- Chega disso!!! Heróis, vilões, quem quer que sejam! Parem e escutem!!! 
- Não há tempo a perder!!! Temos que sair daqui!!! 

O Super-Homem gritou, mas foi imediatamente preso por uma luva energética gigante 
saída do anel do Lanterna Verde.  

- Te acalma, Super. Thor? 
O asgardiano aproximou-se do Capitão América. 

- Capitão. 
- Thor, não temos tempo para isso. 
- Estás cego, meu amigo. Tua luta é vã. O universo está condenado. Viemos aqui 

convencerdes vós disso. 
- Não, Thor. Ainda há vida! Ainda há esperança! Deixem-nos ir! 
- Ele está cego, Thor. – Interrompeu Magnus. – Não vê que é melhor para todos que 

esse Universo fictício seja extinto. Continua brincando de bandido e mocinho, 
mesmo à beira do fim. 

- Não lembro de ter pedido tua opinião, vilão. 



- Vai se fuder, Thor. – Interrompeu o Homem-Animal. O Capitão levou as mãos à 
cabeça, prevendo o erro. – E vai você também, Magneto. Vão se fuder, todos 
vocês! Não entenderam ainda? Não perceberam ainda que a porra do sentido da 
vida de vocês é desempenhar esse papel? Vocês são personagens fictícios, cacete, 
aceitem isso e parem de choramingar! Voltem a prender bandidinhos, a esmurrar 
supervilões e a salvar o Universo! Nos deixem trabalhar!!! 

 
Acima, Fênix despejava energias cataclísmicas para impedir o avanço do nada. O esforço 
era inimaginável. Lágrimas jorravam de seus olhos enquanto ela empurrava a força oposta 
com energia telecinética. 

- Oh, Deus... Scott... me perdoe... 
 
E abaixo, justos e injustos viram uma enorme fênix se formar no céu. O fogo espalhou-se 
pela atmosfera, proporcionando um espetáculo incrível... e catastrófico.  
Ciclope olhou para cima com descrença enquanto seu pranto irrompia... 

- Jean... 
Super-Homem entendeu o que aquilo significava. 

- Não temos mais tempo a perder! Se temos que passar por cima deles... que seja!!! – 
E uma rajada de calor explodiu de suas órbitas, direto no peito de Hal Jordan, que 
caiu para trás e viu-se inadvertidamente obrigado a libertar o kryptoniano.  

- Argh!!! Ele... ele me queimou!!! – Levantou-se, a surpresa e a ira estampadas em 
seu semblante e nos punhos cerrados. – Podia ter usado força... ou um supersopro... 
mas me queimou!!! 

- Eu sabia que isso não ia acabar bem... – Sussurrou Noturno, vendo os ânimos se 
esquentarem. 

- Thor, saia da frente. – Pediu o Capitão... antes de ser atingido por um murro que o 
fez voar para trás. 

- Desculpe, Capitão... 
- Pra cima deles!!! – Fanático berrou e o estopim explodira. 

De repente, inimigos e ex-colegas estavam num mesmo exército contra os heróis. 
 
Forest Hills, Queens. 

- Oh, Peter… que bom que passou a tarde comigo, querido… fazia tanto tempo que 
não passávamos umas horas agradáveis juntos! 

- É, tia... fazia... – Peter segurou as lágrimas enquanto abraçava sua tia. Não queria 
largá-la mais. Voltara a ser o sobrinho de 8 anos da Sra. Parker.  

Mas o fez. Precisava fazer.  
- Se cuida, tia. Vê se continua malhando pra cuidar desse corpinho, hein? 
- Hah, hah... Peter, querido... você é um amor! 
- Te amo, tia. 
- Também te amo, meu tesouro. 

Deu um último beijo e viu sua tia fechar a porta. Virou-se para subir em cima da árvore – a 
velha árvore na qual ele brincava quando criança. – Mas ouviu uma voz feminina o chamar. 

- E de mim, não vai se despedir, gatão? 
- Mary Jane! Oi! Como vai? Achei que estivesse... na Flórida... 

Aproximou-se do cercado da vizinha para falar melhor com ela. O coração palpitava de 
saudade. 



- Estava. Mas eu voltei para ficar com minha tia quando... bem, você sabe. 
- É, eu sei.  

Encararam-se em silêncio por um tempo, até que Peter não agüentou. Saltou a cerca, a 
abraçou e beijou. A abraçou forte, certo de que seria a última vez. 

- Peter... oh, Peter... fique comigo… por favor. Eu estou tão assustada... 
Hesitou. Ele queria. Deus, como ele queria.  
E por que não, afinal de contas? Se nada mais importava... por que ficar se prendendo no 
velho “poderes e responsabilidades” diante do fim do mundo? Por que, só desta vez, desta 
última vez, não poderia dar as costas ao mundo e ficar com quem realmente importava? 

- Mary Jane, eu... não posso. 
Não era seu feitio. 

- Eu... eu tenho que ir. Sinto muito. 
Ela baixou a cabeça, tentou disfarçar o choro. 

- Eu... sei... 
Viu ele sumir de vista antes de dizer, baixinho: 

- Só tome cuidado, gatão. Volte pra mim antes do fim... por favor... 
 
A batalha fugira totalmente do controle. O que começara como uma mera discussão logo 
ultrapassou as barreiras da amizade. 
Não estavam lutando mais para salvar o universo ou para destruí-lo. Lutavam pelo que 
acreditavam. Morriam pelo que acreditavam. Matavam pelo que acreditavam. Se isso 
ainda fazia parte das amarras da sanidade ou não, já não importava mais. 
O Capitão América gritava enquanto empurrava uma multidão de criminosos com seu 
escudo. “Era loucura”, repetia para si mesmo. “Era tudo loucura”. 
Super-Homem também estava gritando e disparando rajadas para afastar o Fanático. Já que 
soprar não adiantava, pois eles acabavam voltando.  
Ájax fazia uso de sua invisibilidade e de superforça para atacar vários alvos ao mesmo 
tempo, enquanto Diana prendia alguns de seus companheiros com seu laço.  
Stark não acreditou que Jim estava do lado deles. 

- Por quê, Jim? Por quê??? 
- Nada mais importa, Tony!!! Eu não passava de um maldito coadjuvante!!! Eu era 

um nada percebe? Um nada!!! Eu quero que isso acabe, Tony!!! Deixe isso 
acabar!!! 

- Não!!! – Uma poderosa rajada propulsora explodiu e lançou Rhodes a quilômetros 
de distância. 

O Visão usava seu ataque de tangibilidade indiscriminadamente, mas isso só colocava os 
oponentes temporariamente fora de combate. E antes que um número muito grande deles 
caísse, Kitty atravessou seu corpo, provocando sérios danos. 
Mas Feiticeira Escarlate viu... 

- Sua vaca!!! O que você fez com ele??? - ...e irada, aumentou a probabilidade dela 
se tornar tangível no exato momento em que o Fanático partia pra cima de Ciclope. 

Kitty foi atropelada pelo brutamontes, que logo foi atingido por uma rajada ótica. 
- Kitty!!! Oh, meu, Deus, Scott!!! Você viu o que essa batalha insana fez a ela??? – 

Colossus apontava para o corpo inerte da garota, irado. 
- Saia daqui, Peter. 
- Não! 



Ciclope não disse duas vezes. Disparou contra o amigo, mas logo depois sentiu um chute de 
Noturno atingir-lhe o queixo, vindo do nada. 
Magneto estava erguendo um prédio que almejava jogar sobre todos, encerrando a batalha. 
Tal artimanha precisava de muita concentração... e acabou não vendo Wolverine se 
aproximar. 

- Eu sempre quis fazer isso, xará!!! – Não até sentir suas garras atravessando-lhe as 
costas. 

- Ele matou o chefe!!! Maldito!!! – Avalanche provocou um tremor perto de onde 
Wolverine estava, mas foi repelido pelo escudo do Capitão América. 

- Pra cima deles, Logan!!! Não pare um segundo ou estamos perdidos!!! 
Para o Capitão América estar apoiando Woverine, é porque a situação estava deveras 
crítica. Foi o que o Homem-Aranha pensou assim que chegou no local. 

- Meu Deus... por onde eu começo? 
Crocodilo havia se libertado na confusão e partiu para cima de seu inimigo. 

- E aí, Bat? Um último grande confronto? 
- Não. – Sem pestanejar, o morcego o fez engolir cinco cápsulas de ácido sulfúrico. 

Deixou-o agonizando no chão e voltou-se para encarar o próximo. 
Wolverine cortou a garganta de Metalóide, que caiu por cima de Mr. Hyde. 
Hank Pym tremia de emoção. Ele estava lá novamente, fazia parte do time uma vez mais. 
Uma última chance de redenção para uma mente perturbada. Estava com três metros de 
altura e “distribuindo porrada” para todos os lados, enquanto sua ex-esposa atingia o ouvido 
interno dos inimigos com seus ferrões, afim de desequilibrá-los. Eram uma equipe 
novamente, como no começo. 
Até que o Cobra surgiu do nada e conseguiu capturá-la. 

- Pequei, Vespinha! Diga adeus!!! – E sem pestanejar, fechou a mão sobre ela, 
quebrando sua coluna e esmagando-lhe, como um inseto. 

- Jan!!! O QUE VOCÊ FEZ??? 
E Hank perdeu o controle de vez. Usando todas as partículas Pym que lhe restara, 
aumentou 7 vezes o seu tamanho... 

- É tudo culpa de vocês!!! Vejam o que fizeram com ela!!! 
...e esmagou metade da Liga da Justiça com um só pé. Olhou com raiva para o Cobra, que 
apavorou-se. Mas antes que conseguisse sua vingança, o Golias, já recuperado, atacou-lhe e 
os dois embolaram-se entre os prédios.   

- Fala, Dr. Pym!!! Ora da desforra, hein?! 
Diana logo cansou de ver o Cobra desviando-se dos ataques do Homem de Ferro e 
aproximou-se furtivamente, pegando-o de surpresa e quebrando-lhe o pescoço. 
Bruce Banner cansara de ficar de fora e decidiu dar vazão à sua fúria. Chegou pegando o 
Abominável de surpresa, atingindo-lhe um golpe que o arremessou longe. Logo em seguida 
esmagou Pyro com um só golpe, que mal viu de onde veio. O sangue molhou o rosto do 
Homem-Hídrico, que ficou apavorado. 
Rino percebeu a chegada do monstro e partiu com tudo pra cima dele, mas o Hulk 
aproveitou seu ataque para agarrá-lo pelo chifre e lançá-lo na direção de Thor, atingindo-
lhe em cheio.  
Logo depois, bateu com os dois punhos no chão, louco de raiva: 

- DEIXEM AMIGOS DE HULK EM PAZ!!! 
O Homem-Aranha balançava-se na direção da batalha e viu a cena, pensando consigo: 

- Bem, pelo menos eu já sei de que lado ficar... 



O Capitão América viu uma oportunidade de ouro no distúrbio provocado pelo Hulk. 
- Vingadores! Recuar! Rápido! Recuar!!! 

Chamou-os de Vingadores, mas todos entenderam e correram atrás dele, passando entre 
dois prédios para fugir do ataque. 

- Atrás deles!!! – O Mago bradou, mas logo foi atingido no ar pelo corpo de Blob, 
arremessado pelo Hulk.  

Blob cairia inconsciente em cima do Mago, matando-o sufocado. Em seguida, o Hulk 
partiria para cima do Fanático, enquanto o Homem-Aranha puxaria Electro e Abutre com 
suas teias, pelas costas. 

- Ora, se não são velhos amigos meus... 
Antes que eles provocassem uma reação, embrulhou-os em teia e deixou-os num poste. 

- Fiquem aí bonitinhos enquanto eu cuido dos outros 365... 
O humor do Aranha insinuava uma confiança que não existia. E para piorar, as fileiras do 
outro lado aumentavam a cada minuto. 
Heróis e vilões descrentes, que ficavam sabendo da batalha e compartilhavam dos ideais 
apocalípticos vinham ajudar. Barão Zemo. Tufão. Batroc. Angar. Ardiloso. Capitão Marvel 
e sua família. Meia-Noite. Princesa Píton. E muitos, muitos outros. 
De repente, os heróis viram-se cercados por centenas de outros superseres. E não havia para 
onde fugir. 
Era o fim. Morreriam ali e o Universo seria extinto, como eles queriam. 
Foi quando uma nave surgiu do nada e parou acima deles. 
Uma nave da SHIELD. Naturalmente, Nick Fury a liderava. 

- Vamos logo, seus bunda-moles!!! Não tenho o dia todo!!! 
Homem-Absorvente e Titânia saltaram. Eles eram bandidos. Sempre foram. Mas uma coisa 
os diferenciava dos demais: o amor que sentiam um pelo outro. Lutariam por este amor. 
Lutariam para que ele sobrevivesse. 
Dr. Destino também estava lá, para surpresa de Reed. Mas Destino não era de se entregar. 
Não enquanto ainda lhe restasse um sopro de vida. 
E também o Dr. Estranho, que logo aliou-se a Wanda para minar as forças dos demais. 
E Nick Fury, bem... Nick Fury lutaria na maior e definitiva guerra. 

- Nunca pensei que ficaria feliz em ver tua cara feia, Nick. 
- Pra cima deles, Aranha! Depois você me xinga!!! 
- Nem precisa mandar!!! 

Wolverine soube tirar proveito do encantamento que tirou a força dos mais fracos e passou 
as garras em dezenas. Estava coberto de sangue da cabeça aos pés. 
O Capitão América atingira o pescoço de Hyde com seu escudo enquanto desferia chutes 
para afastar os demais. 
Ainda eram muitos. 

- Sue! Que está fazendo?  
- Deixei eles num lugar seguro!!! Vamos!!! 
- Praonde? 
- Vamos!!! 

Thor esmagou o crânio de Titânia, para desespero de Crusher Creel. 
- Nãããããaooo!!!! 

O Homem-Absorvente partiu pra cima dele com sua maça, na forma de aço puro. Teve a 
ajuda do Hulk, que chegava no local abrindo caminho com seus punhos enormes, deixando 
corpos esmagados por onde passava. 



Hank Pym foi espancado por Golias quase até a morte, que em seguida voltou-se para a 
nave da SHIELD e, com um só golpe, destruiu-a. 

- Filho da puta!!! – Nick Fury xingou-o enquanto saltava e disparava um laser no 
olho do vilão. 

- Meu olho!!! Desgraçado!!! 
- Agora!!! Vamos sair daqui!!! – O Capitão aproveitou a vantagem fornecida pela 

chegada dos reforços e dos agentes da SHIELD – os poucos que ainda ficaram do 
lado de Fury – que chegaram atirando, além da confusão causada pelo cambalear de 
Golias, para tentar outra fuga. 

Em questão de poucas quadras, conseguiram ficar invisíveis, graças a Sue. 
- Para onde eles foram? – Indagou Zemo, expressando a indignação dos demais. 
- Eu procuro! – Jim Rhodes alçou vôo e ativou sua visão de calor, a fim de encontrá-

los. 
 
Não muito longe, os heróis discutiam o que fazer. 

- Ok, o lance é o seguinte. – Explicou o Homem-Animal. – Posso fazer isso, mas 
preciso de tempo pra me concentrar. Não vai ter jeito, não vai dar pra levar todo 
mundo pro mundo real. Alguns vão ter que ficar e ganhar tempo para nós. Decidam. 

Fez-se silêncio, mas não por muito tempo. 
- Normalmente, eu não me importaria de ficar. – Disse Ciclope. – Principalmente 

depois... do que aconteceu com Jean. Mas eu preciso ir. Preciso saber se é mesmo o 
Professor que está por trás disso. 

- Muito bem. – Interrompeu o Capitão América. – Super-Homem, Batman, Homem-
Aranha, Homem de Ferro, Reed e Sue: vocês vão. As habilidades de vocês podem 
ser necessárias no mundo real. Os demais ficam. De acordo? 

- Negativo. – Discordou o Super-Homem. – Eu não vou aceitar que se sacrifiquem... 
- Eu tô nessa até o fim, xará. – Wolverine afirmou, as garras ainda prontas para rasgar 

mais alguns, a respiração ofegante. 
- Inaceitável. – Provocou Destino. – Se o Super-Homem não acata a sugestão, que ele 

fique e me dê seu lugar. 
- Olha, pessoal, adoraria discutir isso, mas não há tempo. – O Homem-Animal viu o 

outro Homem de Ferro se aproximar. – Eu acho que a equipe sugerida está ótima. 
- Ali!!! – Rhodey bradou ao encontrá-los, chamando a atenção dos demais. – Eu os 

encontrei!!! Ataquem com tudo agora!!! 
Estavam encurralados. Mesmo os voadores não poderiam fugir com os não-voadores a 
tempo. A onda se superseres estaria ali em poucos segundos. Estava tudo perdido. Restava 
apenas resistir até que o último entre eles tombasse. 

- Temos que sair daqui. – O Homem-Animal frisou o óbvio. 
- De que jeito? – Indagou o Homem-Aranha. 
- Senhores... – O Capitão América preparou o escudo uma vez mais. A última vez. – 

Foi uma honra lutar ao lado de vocês. 
Era o fim. Respiraram descrentes, tentando se conformar com o fato de que não havia mais 
nada a fazer.  
Nada além de lutar. 
Se esse era seu destino... se conformarem em morrer lutando pelo que acreditavam... 
Bem, então, morreriam felizes. 



Súbito, cordas e escadas desceram dos céus. Olharam para cima e viram um jato-morcego 
parado. 

- Ei, Bat! Não achou que eu fosse mesmo te deixar na mão, certo? – Robin fez um 
sinal de positivo. 

- É agora! Vão, vão, vão!!! Nós damos cobertura!!! – O Capitão América ordenou e a 
equipe selecionada movimentou-se. 

Não muito longe, o Homem-Borracha corria, com pernas e braços de metros de 
comprimento, carregando Wally West nas costas. 

- Lá estão eles, Dan!!! Mais rápido!!! Mais rápido!!! 
- Estou indo!!! Estou indo!!! 

Ignoraram as cordas e escadas fornecidas por Robin. O Homem-Aranha disparou uma teia 
no jato, o Super-Homem carregou Batman e Ciclope, enquanto o Homem de Ferro carregou 
o Homem-Animal e Sue. O Sr. Fantástico esticou seu braço até o jato quando este 
começara a se levantar, quando ouviu um grito: 

- Esperem por nós!!! Esperem por nós!!! – Era o Homem-Borracha esticando ainda 
mais seu braço. 

- Rápido!!! Segurem a minha mão!!! – Reed também esticou seu braço e os dois 
homens-elásticos seguraram-se mutuamente. O jato partiu, levando todos no exato 
momento em que o exército chegava no local. 

- Boa sorte!!! – Desejou o Capitão América enquanto voltava-se para lutar, ao lado 
de Wolverine, Estranho, Ájax, Mulher Maravilha, Visão, Feiticeira Escarlate e, é 
claro, do Hulk, que vinha desde o campo de batalha anterior massacrando os 
inimigos por onde passava. Não houve tempo para todos se despedirem ou 
opinarem. Só houve tempo para rezarem em silêncio, antes de abraçarem a maior 
batalha de suas vidas. 

Destino não se deu por satisfeito, alçou vôo e agarrou a perna do Homem-Borracha. 
- Ei! Larga!!! 
- Destino não pertence à morte, imbecil!!! 
- Não!!! Vocês não vão escapar!!! – Jim Rhodes aproximou-se voando, prestes a 

disparar suas rajadas propulsoras. 
- Vamos, sim. – Mas Destino disparou uma descarga de PEM em sua direção, 

minando as energias de sua armadura. 
Rhodes tombou como uma massa metálica, atingindo em cheio Batroc. 

- Avante, Vingadores!!! 
E o grito do Capitão América marcou a última decisiva batalha dos que ficaram. Não 
permaneceriam vivos por muito mais tempo. 
Mas o suficiente para dar a vantagem de que seus companheiros precisavam. 
 
Aterrissaram no Central Park, onde Sue havia deixado o garotinho e seu filho. Desceram do 
jato discutindo. 

- Esse cara não vai com a gente nem fodendo!!! – Gritava Robin ao apontar para 
Destino. 

- Cale-se, cão ignóbil. Von Doom é dono de seu próprio destino. 
- Calma, Robin. – Apaziguou Batman. – No fim das contas, não fará a menor 

diferença. 
- Não? Ei, morcego, esse é o Dr. Destino!!!  
- Esqueçam. – Interrompeu o Homem-Animal. – Vamos logo com isso.  



Sue foi ao encontro do garoto e se seu filho. O Homem-Animal não perdeu tempo. 
- Ok... vamos lá... não digam nada para que eu não perca a concentração, certo. Isso 

vai parecer estranho para vocês. 
Ficaram olhando ele fechar os olhos e se concentrar. Tirou o óculos e a parte de cima do 
uniforme. Lentamente, levou as mãos até os cabelos louros, agarrando-os firmemente. 
Ficou assim alguns segundos.  
Até que o inesperado aconteceu: puxou os cabelos em direções opostas... rasgando o 
próprio corpo!!! 
Os heróis assustaram-se, mas não era um rasgo comum... não saíram carne e vísceras das 
duas metades... mas um portal! Um portal para a Realidade!!! 

- É agora! – Afirmou o Super-Homem. Começaram a movimentar-se  na direção do 
portal. Podiam ser vistas estantes com centenas de livros do outro lado. Era uma 
biblioteca. 

- Aonde a gente vai, mãe? – Indagou curiosamente Franklin Richards. 
- Você vai ver, filho. 

E um a um, os heróis e Destino passaram pelo portal. Reed e Sue ficaram por último. E 
viraram-se uma última vez para contemplar o garotinho. 

- Você não vem? 
- Não, Reed... sem chance. Eu não sobreviveria nesse mundo. Meu lugar é aqui.  

Ficaram encarando-o, com pesar. Só lhes restava a esperança de tudo não ter sido em vão. 
A esperança mínima de poder consertar tudo e que o mundo voltasse ao normal, no final 
das contas. 

- Vão de uma vez. E boa sorte! 
- Adeus! 

Despediram-se e passaram pelo portal. E então, ele se fechou.  
 
De repente, sentiram-se ridículos naquelas roupas apertadas e armaduras sufocantes. 
Destino não demorou a perceber que sua vestimenta não estava funcionando, seguido do 
Homem de Ferro. O Homem-Borracha tentava esticar quando ouviu Wally West gritando, 
chorando de alegria: 

- Deu certo!!! Hah, hah, hah!!! Deu certo, Dan!!! Minhas pernas voltaram!!! Hah, 
hah, hah!!! 

O´Brien sorriu ao ver a alegria do amigo, mas esta foi cortada pela fala de Batman: 
- Wally... contenha-se, por favor. 
- Qualé, morcego, não vê que eu... – Ao olhar para a janela, Wally entendeu. Lá 

estava ele, de pé, olhando para fora. 
Vestia um terno cinza e virou-se para contemplar seus conterrâneos. A culpa estampada em 
seu rosto. 
Charles Xavier os cumprimentou: 

- Saudações... 
 

Fim do Capítulo 09 
 
“Coragem é uma questão de ponto de vista ou capacidade de fazer as coisas contra a 
expectativa que todos têm de você?” – José Aguiar. 
 
 



Crise na Infinita Quadrim 
Cap. 10 de 12: “O Homem que matou o Universo” 

 
Por Leonardo Melo e Fábio Ochôa 

 
Sentiam-se estranhos naquela biblioteca. Algo não parecia certo. As máscaras pareciam 
sufocá-los, não se sentiam mais confortáveis naquelas roupas ou armaduras. Alguns 
decidiram tirá-las enquanto Ciclope aproximava-se de seu ex-mentor.  
Descobrir o que havia de errado em tudo aqui era algo para depois. Agora era hora de 
confrontar o assassino. 

- Professor! 
- Scott. 
- Por Deus, Charles... por quê? – Ciclope aproximou-se, a indignação fervilhando em 

seu sangue. 
Fez-se um longo silêncio até que a voz do Professor Xavier fosse ouvida novamente. Ele 
evitava encarar os heróis e seu olhar perdido parecia caçar palavras, procurando 
desesperadamente por onde começar. 

- Scott... não espero que você ou os demais entendam. Mas vou tentar explicar. Não 
sei bem onde tudo começou. Na minha infância, talvez. Não paro de pensar nela, na 
verdade. Eu era uma criança retraída, mesmo antes de manifestar meus dons 
mutantes. Quando adolescente, enquanto os demais preocupavam-se com espinhas e 
hormônios, eu me perguntava por que o mundo como era daquele jeito. Errado. 
Injusto. Cruel. Bem, eu cresci.  E depois que aprendi a controlar meus dons, 
naturalmente veio a dúvida sobre o que poderia ser feito com eles. Como usá-los de 
forma a ajudar o mundo? O que fazer para deixar alguma contribuição à 
humanidade? Com o tempo, percebi que tinha obrigações com a minha raça. E daí 
veio a idéia de criar a escola... e os X-Men. 

Charles engoliu em seco antes de continuar. 
- Nos primeiros anos, eu estava muito empolgado. Reuni você, Jean, Bobby, Hank, 

Warren… e eu realmente acreditava que estávamos fazendo alguma diferença. 
Debelamos tantas ameaças que cheguei a perder a conta.  

Scott lembrou-se dos bons tempos, mas decidiu não interromper. Afastou a nostalgia e 
esforçou-se em se concentrar no presente. 

- Eram bons tempos. Mas com o passar dos anos, me perguntei se realmente fazíamos 
uma diferença. Tantos amigos e parentes morrendo e nós... lá... lutando. E para quê? 
O que fizemos de bom? E voltei a me perguntar por que, apesar de tanta luta, o 
mundo continuava igual. Errado! Injusto! Cruel! Ainda existia racismo contra nós, 
contra os negros e contra os judeus. Ainda existiam assassinatos, estupros e roubos. 
E guerras! Guerras sem o menor sentido, por disputas de terras, visões religiosas ou 
por meros interesses capitalistas! E não me entrava na cabeça que o mundo 
continuava em decadência mesmo com milhares de heróis cercando o globo! Não 
me conformava que tínhamos que nos contentar em combater o crime ou ameaças 
cósmicas por ESPORTE, ao invés de usar nossos poderes para o bem da 
humanidade! Tudo por causa daquele maldito pacto! – Os olhos de Xavier 
lacrimejam e, avermelhados, encaram Reed Richards, como se o culpasse. Reed 
respondeu em silêncio. 



O pacto proposto por Reed Richards anos atrás garantia a não-interferência dos seres sobre-
humanos no curso natural do planeta, seja na área política ou econômica, pois isso poderia 
causar um impacto cataclísmico na humanidade em pouquíssimo tempo. Teoricamente, 
seria melhor que eles não interferissem. Obviamente que ouvia discórdia nesse ponto, mas 
a maioria procurava respeitar o pacto. Inconformado com isso, Charles prosseguiu: 

- E não suportava a idéia de tantos governos serem corruptos ou oprimirem a massa! 
Me dava vontade de TOMAR O PODER DAS MÃOS DELES!!! Mas, não! Heróis 
não agem assim, não é mesmo? 

- Professor... – Scott ia começar a argumentar, mas Charles continua: 
- Isso mesmo, não agem.  

Silenciaram. Charles continuou a história. 
 
O passado. Charles saía de casa rotineiramente, melancólico. Passeava pela cidade. Todos 
os dias, o mesmo itinerário. E sempre notava o garotinho lá, brincando no parque sem 
qualquer companhia. Solitário. Parecia triste como ele, por algum motivo. 
Até que o viu ser atingido por uma aflição fora do comum um dia, como que tivesse se 
perdido dos pais. Não pôde deixar de ter compaixão com o garoto que chorava 
descontrolado.  
Curioso, Charles aproximou-se para ajudar e leu sua mente. Foi quando descobriu. Foi 
quando se deu conta de que o mundo onde vivia não era real. Mas apenas... fantasia. 
Aterrorizado com a verdade, Charles ficou paralisado, enquanto o garoto foi embora, 
correndo. 
Lentamente, o Professor retornou à mansão, começando a pensar. E pensar. Recusava-se a 
acreditar, ligou sua mente a todas as demais, procurando desesperadamente um indicio de 
que eram reais. Acabou removendo as barreiras de sua mente e enlouqueceu. Provar que o 
mundo era real tornou-se uma obsessão. 
Não demorou a descobrir que outros sabiam da verdade. Homem-Animal. Coringa. 
Deadpool. Máximus. Pirata Psíquico. Mulher-Hulk. 
Tentando restaurar sua sanidade, tentou conversar com Deadpool e os demais, o que só 
piorou a situação. Passou a beber com freqüência, para desespero de seus alunos, que não 
entendiam o que se passava com seu mentor. 
Não demorou muito, o enlouquecido Xavier confrontou os X-Men.  
E foi derrotado. 
Naquele fatídico dia, Charles abrigou-se em seu quarto... e traçou o plano sádico.  

 
- Tendo de aceitar a situação, passei a olhar as coisas sob outra ótica. E me permiti... 

ter esperança! – Dizia ele aos heróis na biblioteca. – De repente, senti um grande 
alívio ao saber que tudo poderia ser um pesadelo e eu poderia acordar se quisesse! 
Eu só precisava ser ousado o suficiente! Mataria aqueles seis para que eles não 
espalhassem a verdade! Não importava, eles não existiam mesmo! Mas se 
espalhassem a verdade, eu sabia que vocês tentariam impedir a destruição. E eu não 
queria isso! Eu queria aquele mundo DESTRUÍDO! 

Charles começou a se lembrar de cada assassinato, cuidadosamente planejado. 
- Apaguei a mente dos X-Men para que eles não lembrassem de nada... nem de minha 

depressão, nem de nosso confronto. Fênix com certeza foi a mais difícil, mas 
consegui estabelecer bloqueios. Depois, estudei como se daria a morte daqueles 
seis. Eu poderia ter feito cada um deles ter se suicidado, mas preferi um caminho 



mais complexo para que não desconfiassem que havia um telepata por trás de tudo. 
O primeiro foi o Coringa. Ele era um assassino sádico que merecia a morte há muito 
tempo. Contudo, ninguém nunca teve coragem de matá-lo. Sempre iniciamos o 
mesmo ciclo vicioso com ele e com qualquer outro criminoso. Mas como matá-lo? 
A resposta não poderia ser mais irônica... 

 
Batman corria atrás de seu arqui-inimigo uma vez mais naquela noite, pelos telhados de 
Gotham. O Palhaço do Crime debochava de seu inimigo, como sempre. Até chegar no 
parapeito de um prédio e não ter para onde fugir. Ele logo mudou sua expressão sarcástica, 
ficando desesperado. Sem saída, encarou Batman com seu cínico semblante de piedade. 

- E-ei, Bat... tá legal, tá legal... você venceu! Eu me entrego, beleza? Ei!!! – O 
Coringa estranhara que Batman o pegasse pelo colarinho e o erguesse, tirando os 
pés do vilão do contato com a cobertura do prédio. O vilão olhou para baixo e viu 
uma queda de trinta andares direto até um beco imundo. – E-ei, qualé, parceiro? N-
nós dois sabemos que você não vai fazer isso, certo? Não é? 

Batman não respondeu, o que acabou assustando o Coringa e lhe dando a certeza da morte. 
Completamente desesperado, ele agarrou a capa do Homem-Morcego. 

- Não faça isso, Bat!!! Nós sempre fomos amigos, não fomos??? Não estrague nossa 
relação agora!!! Não faça isso, Bat!!! Não! NÃO!!!! 

E mesmo com o Coringa implorando pela vida, o Cavaleiro das Trevas abriu as mãos, 
deixando que seu velho inimigo se espatifasse no chão. 

- Nããããããããããããaãõoooooo.... – Incrédulo, o Coringa caiu, rasgando a capa do 
Homem-Morcego e soltando o pedaço que ficara em sua mão na queda.  

O pedaço da capa iria parar na escada de incêndio do prédio adjacente. De madrugada, 
Batman acordaria sem lembranças do ocorrido, acreditando ter prendido uma gangue de 
bandidos comuns durante sua vigília. 
 

- O Pirata Psíquico tinha o mesmo problema que o Coringa, a Supersanidade. 
Investiguei o Arkham e descobri que sua cela era protegida contra ataques 
psíquicos. Nada que eu não pudesse driblar, mas naturalmente, não poderia atacar 
diretamente. Então, decidi usar alguém... eficaz. 

 
O Pirata estava em sua cela, preparando-se para dormir, quando ouviu um barulho vindo de 
fora. Estranhando, aproximou-se da parede. E subitamente, foi surpreendido com dois 
braços verdes atravessando o concreto e agarrando-lhe o pescoço. 
Não teve tempo de gritar ou de sentir dor. Crocodilo arrancou sua cabeça e devorou-a. 
Xavier liberou toda a fúria do vilão, o que fez com que ele dilacerasse completamente o 
Pirata em poucos segundos, provocando uma torrente de carne e víceras na cela, deixando-a 
pintada de sangue.  
Quando não restava mais nada a ser fatiado, o Crocodilo saiu por onde entrou. Pulou 
novamente sobre os muros do Arkham e desapareceu no bosque. Uma vez lá, Xavier 
devolveu-lhe o domínio do corpo e ele percebeu o ocorrido. Sabendo que ninguém 
acreditaria em sua inocência, tratou de fugir. 
 

- Máximus era a mesma coisa. Ele sabia que era um personagem de ficção. Com o 
desaparecimento do Himalaia, era óbvio que a família real dos Inumanos o 
interrogaria. Foi tudo muito rápido e, naquele momento, eu não tinha ninguém que 



pudesse usar sem chamar atenção. Decidi, então, abrir uma exceção e fazer com que 
se suicidasse. Já que ele era clinicamente insano, o suicídio não pareceria tão 
estranho, ainda mais dadas as calamidades que vinham ocorrendo em todo o 
planeta. 

 
Em sua cela, Máximus brincava com a própria loucura, rindo sozinho e balançando a 
cabeça, segurando-se nas grades e impulsionando o corpo para frente e para trás. De 
repente, contudo, sua alegria cessara.  
Foi quando teve a ilusão de piolhos entrando em sua cabeça. A princípio, parou de sorrir e 
pôs-se de pé dentro da cela, começando a dar tapas na própria cabeça, esperado que os 
piolhos saíssem. Os tapas começaram devagar, mas à medida em que ele percebia que não 
estavam adiantando, começou a aumentar a força. O irmão louco de Raio Negrou começou 
a dar tapas cada vez mais fortes em si mesmo, mas não adiantava.  
Logo começou a puxar os cabelos de raiva, mas também não adiantou. Foi quando sentiu os 
piolhos começando atravessar a carne e o crânio. Podia sentir eles penetrando a pele e o 
osso. A devorar seu cérebro. E a dor... a angustiante dor... Xavier apenas deu a corda para 
que ele, com sua própria loucura, se enforcasse. 

- Não!!! Não!!! Saiam da minha cabeça, SAIAM!!! SAIAAAAAAAMMMM!!! 
Não suportando a dor, Máximos ajoelhou-se em cima da cama e começou a bater a cabeça 
na parede. E bater e bater, cada vez com mais força, na parede imunda infestada pelo limo. 
Os cabelos foram ficando presos na parede e o sangue emplastando enojou Máximus por 
um mero instante, mas a dor era incrível, ele não podia parar, a dor fora da cabeça ainda é 
menor do que a de dentro. O desespero e a loucura dançavam juntas como amantes 
traçando as preliminares do ato sexual. Máximus continuava a bater a cabeça na parede. 
A cabeça se abriu, ele seguiu batendo, num automatismo frenético, abastecido pela 
adrenalina, ignorando o cheiro de suor, a sujeira, a urina e o sangue pela cela.  
Até se fazer ouvir um som seco. Seus movimentos cessaram e ele caiu com a cabeça aberta, 
arroxeada, fiapos de cérebro despedaçado, cabelo esfarrapado e fios pendentes espalhando-
se pelo chão. 
Finalmente, a dor cessara. 
 

- Foi mais horripilante do que eu achei que seria, mas estritamente necessário. – 
Alguns evitaram encarar o professor e imaginavam a crueldade que fizera com 
Máximus. Ninguém fez nenhum comentário e ele prosseguiu: - Fiquei triste em 
matar a Mulher-Hulk. Mas ela também sabia a verdade. 

 
Jennifer estava em seu apartamento, assistindo televisão. Comia pipoca e sentia o vento do 
ventilador, na velocidade máxima. Obviamente que não esperava aquele ataque. 

- Já vai! – Saiu da cama e aproximou-se da porta ao ouvir a campainha.  
- Oi! – Era o Raio-X. 
- Mas que... – E sem pestanejar, bateu a porta na cara dele. Contudo, um estilhaçar de 

janela se fez ouvir. Era o Abutre, fazendo sua entrada triunfal. 
Raio-X logo atravessou a porta e disparou uma rajada que a atingiu em cheio. 

- Esse truquezinho já funcionou com seu primo, moça... deve funcionar com você. 
- Ungh... que... está... fazendo...? 



Radiação gama. Quando Raio-X bombardeou o Hulk com ela anos atrás, conseguiu fazer 
sua transformação se reverter e ele voltar a ser Bruce Banner. Agora, a Mulher-Hulk 
voltava a ser Jennifer Walters. 

- Vai, Abutre! Dá cabo nessa vadia!!! 
- Com prazer!!! 
- Não!!! – Mesmo na forma humana, Jennifer era osso duro de roer. Pegou o 

ventilador e jogou na cara do velho Adrian Toomes, atravessando a janela por ele 
aberta logo em seguida. 

- Como você é burro, Abutre! O efeito é temporário! Atrás dela, vamos! 
- Cale-se! Ninguém me dá ordens!!! 

Jennifer desceu correndo pela escada de incêndio até chegar na rua. E correu, ofegante. 
Estava vulnerável uma vez mais. A rua estava deserta, exceto por um policial. 

- Seu policial! Que sorte! Ainda bem que você estava fazendo ronda por aqui! Me 
ajude! Estou sendo perseguida pelo Abutre e pelo Raio-X! Por favor, me dê 
cobertura enquanto eu chamo os Vingadores! 

- Claro, Mulher-Hulk, não se preocupe. Eu vou ajudá-la... 
- Espere aí... como foi que você me reconheceu? 
- ...a ir mais cedo para o cemitério! – Sacou rapidamente a pistola e deu três tiros. 

Jennifer tombou no chão, morta.  
O policial foi embora calmamente, enquanto Abutre e Raio-X separaram-se. 
O efeito dos raios do Alienígena passaria e a transformação de Jen voltaria a acontecer, mas 
ela já estaria sem vida no chão de Los Angeles. 
 

- Outro herói que sabia a verdade era o chamado Homem-Animal. Decidi usar Hank 
Pym porque ele já teve problemas psicológicos no passado e eu poderia usar isso 
como arma. 

 
Hank e o Homem-Animal conversavam alegremente numa lanchonete, também de Los 
Angeles. Pareciam amigos confraternizando e tomando café juntos. Depois de algumas 
risadas, saíram e foram dar uma volta no campo. O Homem-Animal ia à frente. 

- Era por aqui. Estamos quase chegando, eu vou te mostrar... 
- Claro... claro que vai... – Disse Hank, enquanto parava e pegava as cápsulas em seu 

bolso. 
- Como disse? 

Não obteve resposta, foi atingido pelas costas pelas partículas Pym, que o encolheram 
quase que instantaneamente. 

- Ei! Mas que diabos está fazendo? O que quer provar?? 
Deixou a sacola no chão e dela retirou seu capacete de Homem-Formiga. 

- É bastante simples, meu caro... quero provar que você não passa de... comida de 
formiga!!! 

E com a freqüência certa, ordenou que as formigas avançassem sobre ele para devorá-lo. 
Hank iria embora sem olhar para trás, deixando-o para morrer.  
Contudo, o Homem-Animal utilizaria o poder das próprias formigas contra elas, 
enfrentando-as de igual para igual. Quando uma abelha passou por perto, conseguiu 
duplicar seu poder de vôo e fugir dali.  
Aguardou um bom tempo até o efeito das partículas passarem... e ele poder ir atrás de seu 
pretenso algoz. 



 
- Sim, foi um erro usar Pym. Poderia ter comprometido todo o plano.  

Xavier sentou-se numa cadeira antes de continuar. 
- Deadpool era outro verme pertencente à escória da humanidade. Wolverine teria 

adorado dilacerá-lo por conta, mas eu não podia arriscar. 
 
O mercenário estava sentado numa mesa bar, as espadas embainhadas nas costas, um copo 
de cerveja na mão. O barman já de saco cheio do papo de bêbado, só ouvindo ele contar 
coisas desconexas a um judeu à sua frente. 

- Porra, velho... toda essa viagem... fim do mundo... gente sumindo... isso tudo não tá 
com nada... eu sei exatamente o que tá acontecendo. E quer saber duma coisa? Tô 
pouco me fudendo!!! 

- Bweheheheheh, demôôôôônioooooo... – Disse o judeu antes de sorver um gole de 
refrigerante. 

Deadpool virou a caneca e não notou o homem que se aproximava. Não até que as garras 
dele estivessem atravessando as costas do judeu e saindo pelo peito. 

- Guri... tu sempre falou demais... 
- Mas o que... ei! Esse cara aí ia escrever minhas histórias pro maior site de fan 

fictions do Brasil! 
- Agora ele vai escrever no inferno... junto com você! 

Deadpool limpou o rastro de cerveja na boca enquanto Logan jogou o judeu morto para o 
lado. Pool desembainhou as espadas e Logan jogou a mesa para o lado. Os dois 
digladiaram-se num confronto feroz. Garras e espadas rasgando carne, golpes pesados 
destruindo as mesas ao invés de acertarem seus alvos. 

- Não!!! No meu bar, não!!! No meu bar, não!!! 
- Argh!!! – Wolverine gritou ao sentir a lâmina atravessando-lhe o ombro, mas não 

deu a mínima. – É isso aí, verme... dá o melhor de si! Porque tu não passa dessa 
noite!!! – E revidou ao enfiar as garras no peito de Deadpool, forçando-o a largar a 
outra espada. 

- Unfh! Vamos ver qual fator de cura funciona melhor, “xará”. 
- Não precisa. – Logan agarrou-lhe pelo colarinho. – Eu já sei!!! 

E jogou o mercenário por sobre o balcão, fazendo ele atingir dezenas de garrafas de bebida 
na prateleira, para desespero do dono do bar, que corria dali junto com os outros clientes. 
Logan tirou o fósforo do bolso, que usava para acender charutos. Riscou um deles. 
E jogou em cima de Deadpool. 

- Aaaaaarrrrghhh!!! Isso arde, cacete!!! 
- Não brinca. 

O Mercenário correu na direção da janela, mas Logan já esperava que ele fizesse isso. 
Esperou ele lá e, quando Pool ameaçou saltar, passou as garras pelo pescoço do mercenário. 
Seu corpo seguiu em frente, devido à inércia. Atravessou a janela e foi cair na rua, 
incandescente. 
Logan acendeu o charuto nas chamas da cabeça de Deadpool. Em seguida chutou-a e ela 
rolou pelo chão do bar até o fogo se apagar. Juntou-a e encarou-a, como se ainda estivesse 
viva. 

- Velho, como tu é feio... 
Depois disso, saiu pela entrada. Deixaria a cabeça no lixo e seguiria em frente... 
 



Na biblioteca do mundo real, Xavier prosseguia seu relato: 
- Então, depois que os matei, destruí Cérebro para manter vocês ocupados com 

Wolverine. Ainda controlei Jarvis para tentar matar a criança interior do nosso 
protagonista e assegurar a destruição do Universo. Mesmo sem sucesso, segui com 
o plano e fugi para cá... para a liberdade! – Charles virou o rosto. Não conteve as 
lágrimas. Não queria que eles o vissem chorar, mas não suportou mais.  

Chorava e soluçava descontroladamente, de uma forma que mesmo Scott Summers, seu 
mais antigo aluno, nunca tinha visto. Esforçou-se para concluir.  

- Até descobrir que... o mundo real... é muito pior... – Ergueu a cabeça na direção da 
janela, encarando o mundo lá fora. – Aqui eles têm todos os problemas que 
tínhamos lá. Mas não existem... heróis... 

E ficaram em silêncio, ouvindo apenas os murmúrios de um homem desesperado...  
Como poderiam culpá-lo, sabendo que ele tinha razão? 
Como poderiam culpa-lo... se eles mesmos sabiam exatamente como Charles Xavier 
estava se sentindo? 
 

Fim do Capítulo 10 
 

"Para não ser tocado por uma crise, é sempre preciso estar acima dos demais. Porque, 
quando "passam a espada", cortam a cabeça do pelotão, mas se você estiver acima vão 
cortar, no máximo, seus pés.” - Eduardo Risso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crise na Infinita Quadrim 
Cap. 11 de 12: “A Busca” 

 
Por Leonardo Melo e Fábio Ochôa 

 
Estavam perdidos. Não sabiam ao certo o que fazer ou o que pensar. 
Destino removera a máscara e encarava-se no espelho. Não havia cicatrizes.  
“Será possível?”, pesava. “Fui mesmo criado como uma personagem de ficção e agora 
estou no verdadeiro mundo real?” 
Se fosse verdade, deveria haver algum meio de tirar proveito dessa situação. 
Ouviram os pedaços da armadura do Homem de Ferro serem jogadas no chão. Em seguida, 
Tony Stark sentou-se numa cadeira, em silêncio. 
Peter Parker fez o mesmo, jogando máscara, uniforme, lançadores de teia, cinco e botas no 
chão. Ficou apenas com sua calça azul, sentando-se ao lado de Stark, igualmente quieto. 
Reed e Sue estavam abraçados, enquanto Franklin dormia. Esperavam alguém dizer o que 
fazer. 
O Professor Xavier parara de chorar e dissera a Scott que poderia retirar os óculos. Ele o 
fez e abriu os olhos, surpreso em ver que não saíram rajadas óticas de suas órbitas. Ainda 
assim, a claridade o incomodava. 
Wally estava feliz em ter as pernas de volta, mas ficara chocado com o discurso do 
Professor Xavier. Cochichava alguma coisa junto ao Homem-Borracha, eventualmente. 
Dick também já havia se desfeito de sua máscara e capa e perguntava a Bruce o que fariam. 
Não obteve resposta. 
Finalmente, o Super-Homem pôs o assunto em pauta: 

- E então? Qual é o plano? 
Reed desvencilhou-se de Sue por um instante. 

- Devemos encontrar a mente da qual saímos. Se o problema é falta de sonhos... 
vamos convencer ele a voltar a sonhar. 

- Isso é perda de tempo, Richards. – Interrompeu Destino. – Nosso Universo já 
morreu a essa altura. Vamos cuidar de nossas próprias vidas. 

Disse isso e dirigiu-se à porta de saída. 
- Doom, aonde você vai? Doom? – Susan tentou chamá-lo de volta, mas foi ignorada. 
- Hah. Não esperava menos desse babaca. – Frisou Dick. 
- Bem. – Emendou Bruce. – Se vamos fazer isso, vamos de uma vez.  

E eles foram. Um a um, os onze heróis saíram da sala. 
Não demorou muito para um funcionário da biblioteca aparecer ali e perceber algo 
estranho. 
Capas, máscaras e pedaços de armadura de super-heróis de gibi jogados no chão. 
 
Eles procuraram por um bom tempo, seguindo instintos e o elo que eles ainda detinham 
com o a pessoa que teve eles na mente por tanto tempo. O homem, mulher, criança ou 
adolescente que havia deixado de sonhar.  
E eles chegaram em um lugar. 
Chegaram até onde você está. 
E eles conversaram com você. Explicaram a situação.  
No começo você não acreditou, pensou ser alguma espécie de golpe publicitário para 
comprar algum novo título da Marvel ou da Dc. 



Mas algo no tom de voz deles lhe soou familiar. De alguma forma, você sentiu que eles 
tinham origem de dentro de você. De sua mente. De sua alma. Dos seus sonhos. 
Era isso a chave de tudo, no final das contas. Os sonhos da infância e adolescência, 
fomentados por personagens de histórias em quadrinhos, videogames e desenhos animados. 
Não era fantástico passar a tarde inteira fingindo ser seu super-herói favorito? Não era 
emocionante reunir seus amigos e brincar com eles até o dia escurecer e sua mãe sair 
correndo de casa atrás de você? 
Sim, era fabuloso. Você não sentia sede, fome, ou vontade de ir ao banheiro. Poderia ter 
passado sua vida inteira naquela idade, não é mesmo? Sem se preocupar com o trabalho 
estressante que tem hoje. Sem se preocupar com seu namorado ou sua namorada, ou sua 
família. Sem ter de correr atrás da matéria da faculdade, perdida porque precisou faltar uma 
semana por precisar viajar pela empresa. Sem ter provas para estudar ou apresentações para 
fazer.  
Sair de casa, do conforto do lar de seus pais, parecia algo tão distante. O tempo passou 
rápido e quando você se deu conta, não tinha mais tempo para nada. Não tinha mais tempo 
para eles. Não podia mais brincar, tinha que correr contra o relógio. 
Você trocou seus velhos sonhos por novos. A casa própria. O carro. As belas mulheres ou 
um rico namorado. Viagens pelo mundo afora ou desejos de ser promovido na empresa. 
Você já não tem mais a saúde que tinha no passado e precisou contratar um plano. Mais 
uma conta para pagar, no fim das contas. Luz, água, telefone, cartão de crédito, juros de 
banco. Você não folheia mais revistas em quadrinhos, mas talões de cheques. Não lê mais 
as gags das tiras, mas seu saldo bancário.  
E tudo... tudo se foi.  
Tudo acabou, junto com a infância. Você fica triste com isso, mas simplesmente responde a 
eles, dando de ombros: “É a vida, não há nada que eu possa fazer. Desculpe, mas eu preciso 
ir. Estou... sem tempo agora.” 
“Estou sem tempo agora.” 
Isso lhes corta os corações, se é que eles realmente existem. 
Você vai embora e eles não podem fazer nada a não ser ficar olhando. 
E velar pelo Universo que era destruído em seu interior. 
 
Lá, o Capitão América ainda lutava bravamente para resistir à fúria avassaladora de 
centenas de superseres. 

- Pra cima deles!!! Não desistam!!! Não desitam!!! Tudo depende da gente!!! 
Dr. Estranho foi pego de surpresa e teve o crânio esmagado pelo Fanático. O Hulk estava 
ferido, mas ficava mais irado a cada instante. O fator de cura de Wolverine estava 
trabalhando em dobro, enquanto a Feiticeira Escarlate concentrava-se para aumentar as 
probabilidades de vitória, mas parecia impossível. 
A munição de Nick Fury acabou e ele foi engolfado pela onda de violência.  
Ájax e Diana resistiam bem, até que... desapareceram. 
E junto com eles, vários outros. Começaram a desaparecer, simplesmente, do campo de 
batalha, em velocidade assustadora. Apagados da existência. 
O Capitão ficou estático, não sabia o que fazer. Até que viu todos eles sumirem, junto com 
todas as construções ao redor. Ajoelhou-se, sozinho. O nada a engolir o que restara. 
Viu-se sufocado pela destruição... e nada pôde fazer. 

- Espero que isso seja reversível, Richar... 
E então, acabou. 



Restava apenas o vazio, onde antes havia a infinidade do fantástico. 
 

- Sentiram isso? – Indagou Peter Parker, certo de que jamais veria sua tia e Mary Jane 
novamente. 

Reed e Sue abraçaram-se, aos prantos. 
- F-falhamos com eles, sue... nós falhamos... Ben... Johnny...  

Sue não conseguia falar, tão forte chorava. As lágrimas encharcaram o “4” do uniforme de 
ambos. 
Bruce Wayne sentou-se na grama, não sentia firmeza nas pernas. Dick Grayson levava as 
mãos ao rosto, inconformado. 
Clark Kent baixou a cabeça, olhando as próprias mãos. Sentiu-se impotente pela primeira 
vez na vida. 
Wally West queria correr. Correr o mais rápido que pudesse, voltar para casa. Queria estar 
em casa. 
Daniel O´Brien sentou-se no banco da praça onde estavam, inconformado. Havia perdido as 
piadas desde que isso tudo começara. Agora, perdia as palavras. 
Tony Stark balançava a cabeça, incrédulo, as mãos na cintura. “Inaceitável”, repetia a si 
mesmo. 
Charles Xavier abraçou Scott Summers.  

- É culpa minha, Scott. É tudo culpa minha. -  Não parava de repetir. 
- O senhor não tinha como saber, Professor. 
- Não há desculpa, Scott. Não há... 

E ali, em lugar nenhum velaram a morte de um Universo. 
 
Horas depois, o Professor ainda estava tentando se desculpar com todos. Alguns lhe deram 
ouvidos, outros não.  
Bruce Wayne ouviu. E sua resposta foi a mais veemente. 

- Para ser sincero, Xavier, seu maldito hipócrita, você me enoja. – Disse sem encará-
lo. – Não podemos condená-lo por assassinatos que, teoricamente, você não 
cometeu. Mas por mim, eu te deixava para apodrecer e te condenava a nunca mais 
vir atrás de nós. 

Charles ficou surpreso, mas não respondeu. 
- Para sua sorte, não sou eu quem toma as decisões do grupo. – Falou e afastou-se, 

sem se quer olhar em seu rosto. 
Scott se aproximou. 

- Professor, ele não estava... 
- Sim, Scott, ele estava. E tem toda razão. 

Baixou a cabeça, o olhar perdido. Mas sabia o que fazer. Virou-se sem se despedir e 
começou a andar. 

- Professor... espere. Professor? 
Não adiantava, ele sabia. Deixou ele ir. Talvez fosse mesmo a melhor coisa a se fazer. 
Ninguém protestou. 

- Tá. – Wally voltou-se para os demais. – E agora? Damos um tiro nas nossas 
cabeças? O que vamos fazer? 

- Se vamos tentar sobreviver nesse mundo... – Sugeriu Wayne. – Vamos precisar de 
identidades falsas. 

- Está brincando? – Falou Borracha. – E se nos pegarem? 



- Tem alguma idéia melhor? 
- E como sugere que façamos isso? – Indagou Stark. 
- Eu tenho algumas idéias. Mas vamos sair daqui primeiro. 
- Certo. Vamos de uma vez. – Dick começou a andar enquanto eles se levantavam. 
- Ei, Clark! Vamos! 

Bruce olhou para a areia do parquinho e o chamou, mas o homem que já foi o Super-
Homem não queria ir. Estava lá, fazendo as crianças felizes. Empurrando-as no balanço, 
ajudando-as a descer no escorregador. 

- Clark! 
- Já vai! 

Um garoto desceu da pirâmide de ferro e se aproximou. 
- Ei, moço! Ele te chamou de Clark! Por um acaso você é o Super-Homem de 

verdade? 
- Sou, sim! – Sussurrou. – Mas não conte pra ninguém, certo?  
- Qualé! Se você é mesmo o Super, voa que eu quero ver! 
- Não posso! Esse tipo de coisa só funciona no gibi. Quando eu vim pra cá, perdi 

meus poderes, sabe. 
- Clark! – Insistiu Wayne. 
- Só um Segundo! 
- Mas se você quer me ver voar, tem um jeito, sabia? 
- Mesmo? Qual é? 

Abaixou-se e falou baixinho ao ouvido dele: 
- Nunca deixe de sonhar. 

Depois olhou ele nos olhos. Deu um sorriso e andou até Wayne. 
- Tchau, Super-Homem! 
- Tchau, Super-Homem! 
- Tchau, Super-Homem! 
- Tchau! Despediu-se das crianças e, antes de seguir seu caminho, deu uma piscadela 

ao garoto que continuava lhe encarando. 
 
Dick corria freneticamente pelos telhados com uma trouxa de roupas enorme nas mãos. Fez 
algumas acrobacias, mas tomava cuidado para não tentar saltos tão arriscados quanto o que 
estava acostumado. 
Finalmente, desligou por uma viga que o levaria até o chão.  
Contudo, tropeçou no meio do caminho e acabou desequilibrando-se e caindo de 
considerável altura 

- Ufh! 
- Dick! – Bruce foi em seu socorro. Estava com falta de ar e talvez tivesse quebrado 

algo. 
- E-estou... bem... 
- Não, não está. Fique quieto. 
- Vejamos o que o nanico trouxe... – Daniel abriu a trouxa e encontrou roupas para 

todos. Roupas retiradas dos varais das donas-de-casa. 
- E-eu não sabia... os números de vocês... então trouxe vários... 

Um vestido ficou perfeito em Sue, enquanto os demais tiveram de se virar para encontrar 
roupas que servissem. Logo, estavam todos em trajes civis e no fim das contas, o velho 
Robin não quebrou nada, mas não conseguiria sentar por um tempo. 



- Muito bem. – Wayne começou. – Vou ver o que consigo pra gente. Enquanto isso, 
ocupem seu tempo. Nos encontramos aqui em 12 horas. 

- 12 horas? Eu vou morrer de fome até lá! – Brincou Wally. 
- Corra atrás de alguma lebre. – Wayne respondeu e saiu dali.  

Não havia, afinal, perdido seu jeito lacônico de falar. 
 
Peter, Daniel, Dick e Wally andavam pela rua para passar o tempo. Tentavam disfarçar o 
medo ante os novos desafios iminentes. 

- Não posso acreditar que estamos aqui. – Dick começou um assunto. 
- É tudo tão... frio. Nunca vejo as pessoas olhando para o céu. – Comentou Peter. 
- Elas não tem muito o que olhar, não é verdade? Não é como o nosso mundo. – 

Retrucou Wally. 
- Será que eles têm alienígenas? Como será que é a relação com eles? 
- Cala a boca, Dan... – Dick ia falar alguma coisa, mas um garoto passou correndo 

entre os quatro. Um homem corria atrás dele, vindo na direção deles: 
- Ei, pega!!! Pega, é ladrão!!! O garoto roubou meu caixa!!! 

Peter olhou para o trombadinha correndo, com tristeza. 
- Certas coisas parecem iguais, mesmo. 
- É... – Exclamou Dick enquanto corria atrás do garoto. 

Não demoraram a alcançá-lo e cercá-lo. Foi Dick quem conseguiu segurá-lo. 
- Ei, guri. Qual é? – Disse Dan. – Vai querer se sujar por essa ninharia? 
- Me larga! Vão cuidar da vida de vocês! 
- Você não devia estar na escola, não? – Peter aproveitou. 
- Que mané, escola! Ou você me larga ou vou chamar meus bródi! Eles vão fazer 

peneira de vocês com os trêis-oitão!!! 
- “Três-oitão”? Que idade você tem, garoto? – Wally perguntou 
- Não te interessa! Me larga! 

Nisso, o homem que corria atrás do garoto chegava até eles, ofegante. 
- O... orbigado... obrigado... eu não conseguiria sem vocês... 
- Devolva o dinheiro, guri. – Peter ordenou. A contragosto, o garoto foi obrigado a 

devolver. 
Depois do devido sermão, deixaram ele ir. O homem agradeceu aos quatro uma vez mais e 
fez o caminho de volta com o dinheiro na mão. 

- Não há nada que possamos fazer? Só isso? 
- Imagine quantos casos como esse não há por aí. 
- Em nosso mundo, nós não íamos nos conformar só com isso. 
- É. Não íamos.  
- Será que não há esperança no mundo real? 

 
Enquanto os quatro filosofavam, Reed e Sue estavam sentados num banco de praça perto 
do parquinho de crianças, ao lado de Franklin, que hesitava em ir até lá. 

- Não está certo, Sue. Algo não está certo. Minha mente... não está funcionando como 
deveria. Eu me sinto... me sinto... 

- Normal? 
- Isso... algo assim. 
- Isso é passageiro, querido. Vai demorar para nos ajustarmos nesse novo mundo. Às 

vezes também tento ficar invisível por instinto, mas esqueço onde estamos. 



- Não é só esticar. O meu gênio... eu sinto como se tivesse... perdido. Não consigo 
pensar em Física Quântica sem ter dor de cabeça. E tudo era tão fácil antes... 

A conversa foi interrompida com a chegada de uma bola chutada aos pés deles. Um 
garotinho logo apareceu para pegá-la e viu Franklin ali, sozinho. 

- Obrigado, senhor. Ei, você não quer brincar com a gente? 
Franklin acenou negativamente com a cabeça, receoso. 

- Não quer mesmo, Frank? – Sue olhou para o filho. – Pode ir, filho, nós estamos 
aqui olhando. 

- Eu... eu tenho medo... – Falou, baixinho. Sue o abraçou e falou ao seu ouvido: 
- Ô, minha lindeza, medo de quê? Eu e sei pai estamos aqui, nada demais vai 

acontecer. 
- Medo... deles... 
- Das crianças? Ora, não seja bobo, eles são normais, como você, agora. Tudo agora é 

real. Por que não vai lá brincar com eles pra você perder o medo? 
Ainda hesitante, Franklin desceu do banco e seguiu seu novo amigo até o campo 
improvisado de futebol na grama. Reed sorriu ao ver que seu filho logo estava adaptando-
se. 

- Acho... acho que só estou como Franklin. Com medo... 
Sue sorriu para o marido e ambos beijaram-se ao pôr-do-sol. 
 
12 horas depois. 
Encontraram-se no ponto combinado e Bruce Wayne começou a distribuir as novas 
identidades. 

- Muito bem. Eu me tornei “Sérgio Prata” e Dick, você agora é “Roberto Green”. 
- Nome espanhol? Que porcaria é essa? 
- Foi o que eu consegui. Reed, Sue... 
- “Martin e Eliza F. Wald” – Reed vê seu nome na nova identidade. 
- Por que eles têm nomes americanos? 
- Não enche, Dick. 
- E eu? – Indagou Frank. 
- Nós fazemos a sua legalmente quando você tiver idade, Frank. – Respondeu Sue. 
- Dan, a sua. 
- James Carrey. Gostei, posso usar “Jim Carrey”. Que acham? 
- Clark. 
- “Eduardo Pascall”? 
- Wally. 
- Hm. Douglas... Jo... Ju... como se pronuncia isso? 
- Jouglard.  
- Vou ter que treinar. 
- Deve. Peter. 
- Ricardo Prado? Parece nome de fotógrafo pornô. 
- Bem, fotógrafo você já é.Tony. 
- “James Cole”. Gostei. Parece nome de político. 
- Scott. 
- “Patrick Englehart”. Acho que combina comigo. 



- Bem, estão todos com identidades civis. O resto é com vocês. Acho que teremos 
mais sucesso se seguirmos sozinhos, mas podemos nos reencontrar aqui daqui a um 
mês para trocarmos contato. O que acham? 

 
Todos concordaram e, depois das despedidas, seguiram sozinhos. Estavam prontos para 
suas novas vidas. Partiram com pesar no coração por ter seus lares arruinados. 
Mas também com esperança, ao saber que, dentro de cada criança com a qual eles tiveram 
contato... e muitas outras pelo mundo afora, havia um Universo inteiro. 
Lá fora, havia infinitas Terras com as quais sonhar... 

 
Fim do Capítulo 11 

 
“Mesmo neste inferno em alta octanagem de crueldade e sofrimento, o Amor ainda 
sobrevive. Um Amor tão puro, brilhante e branco quanto um Sol explodindo e virando uma 
Nova, brilhante como o sorriso de Deus e duas vezes tão abençoado.” – James O´ Barr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crise na Infinita Quadrim 
Cap. 12 de 12: “Os Sonhos Importam” 

 
Por Leonardo Melo e Fábio Ochôa 

 
Era um dia de céu azul. Eduardo Pascall dormira até tarde, mas não se importava. Gostaria 
de aproveitar aquele sábado ensolarado para descansar e à noite, sairia com sua bela 
namorada, Luísa. Saiu da cama, lavou o rosto e pegou o jornal que estava lhe aguardando 
do lado de fora da casa. Recolheu-o e sentou no sofá enquanto ligava a tevê. 
Abriu o jornal e um largo sorriso ao reconhecer a matéria que escrevera no dia anterior. 
Estava lá, estampada na primeira página. Sua primeira “primeira página”. Merecia uma 
comemoração, sem dúvida. Sairia para jantar com Luísa, aquela morena de cabelos curtos e 
olhos firmes, apaixonada por ele. Depois iriam para a casa dela e ela vestiria aquela 
camisola sensual e provocante, que ele adorava. Tudo regado a um bom vinho, é claro. 
Mas agora era hora de parar de sonhar e se preparar para o Cooper matinal. Muito embora 
já passasse do meio-dia, mas ele não se importava. Era seu dia de folga e iria aproveitar. 
Um merecido dia de folga. 
Colocou a roupa de corrida e logo estava no parque, dando alô a rostos conhecidos que 
tiravam sarro dele por causa do atraso. Recusava alguns convites para almoçar, mas 
agradecia educadamente. Lembrou-se de Luísa e do jantar e teve a idéia de irem ao cinema. 
Decidiu mudar um pouco seu trajeto, saindo do parque e descendo a avenida. Quebrou para 
a direita duas quadras depois, onde ficava o cinema, para ver que filme estava passando. 
Parou de correr na frente do cinema, incrédulo. Quase não acreditou. Seu coração saltou 
por um instante, cheio de emoção. Não sabia dizer se era lisonjeio ou raiva por terem 
copiado seu nome. Mas como poderiam saber? 
Estava em cartaz “Superman – o Filme”.  
Logo a emoção passou e ele aceitou a situação. Como teve de aceitar tudo desde que 
chegara. Acabou dando um sorriso e voltou a correr. 
 
Era mais um dia cheio de ação para Sérgio Prata e Roberto Green, desde que haviam se 
tornado parceiros na polícia. Junto com outros policiais, estavam prestes a pôr em prática 
uma arriscada operação para desbaratar o tráfico de drogas em sua cidade. Iriam invadir o 
prédio de onde um “barão da droga” exercia seu comando. 

- Agora, vai, vai, vai!!! 
Ao comando do capitão, os dois, seguidos de mais quinze, invadiram o local, de armas na 
mão, apontando em todas as direções. Os bandidos logo vieram ao encontro dos policiais e 
o tiroteio começou.  
Roberto foi atingido. 

- Robin!!! – Gritou Sérgio, por instinto. Robin era o apelido que os policiais deram 
ao garoto. Robin e Batman, a dupla dinâmica. Mal sabiam eles do que estavam 
falando. Os dois divertiam-se com a situação. 

- Pegou no colete, pode ir! Vou ficar bem!!! 
Sérgio entrou atirando com tudo. Roberto tirou o colete. Ele mentira. A bala o atravessara e 
ele estava sangrando muito. 
No dia seguinte, os jornais diriam que a operação foi um sucesso e que houve apenas uma 
baixa. 
 



Jim Carrey abria a porta de seu apartamento empolgado. Fazia tempo que ele não via seu 
grande amigo... 

- Douglas!!! Mas que surpresa! Que bom que veio, entre, entre! 
- Pois é... depois que ficou famoso em Hollywood, você não dá mais bola para os 

amigos, não é? 
- Ah, que papo furado é esse? Senta aí! Quer uma bebida? 
- Claro, por que você acha que eu vim? 

Sentaram-se no sofá com seus drinques na mão e Jim logo foi interrompido por uma loira 
descomunal que saía de seu quarto recém vestida: 

- Mas então... 
- Jim, meu amor... já que seu amigo chegou, eu vou dar uma volta, tudo bem? 
- Ah, está bem, querida, mas não demore, certo? Vamos jantar daqui a pouco! 
- Hmmm... – Deu um demorado beijo de língua no astro comediante, que deixou 

Douglas Jouglard com água na boca. – Tchau. 
- Tchau. 

Douglas não conseguiu dizer nada, apenas a cumprimentou com a cabeça, dando um sorriso 
amarelo. Jim não escondia o sorriso do rosto e só quanto a loira saiu do apartamento 
Douglas sentiu-se à vontade para dizer: 

- Seu filho da puta... ela não tem umas amigas, não? 
- Hah, hah, hah... ah, qualé? Vai dizer que você não pega umas atletasinhas de vez em 

quando? 
- Que nada. Só tenho tempo de treinar e olhe lá. 
- Rumo às Olimpíadas? 
- Se Deus quiser. 
- Se é que ele existe, não é, meu amigo? 

Fez-se silêncio. Os dois tomaram goles de seus drinques e suspiraram. 
- É, ele aprontou uma boa com a gente, não foi? 
- Bem... não temos muito do que reclamar. Eu me tornei um astro de Hollywood, 

você, um corredor famoso. O que mais a gente queria? 
- Você sabe a resposta. 
- Ora, Wally... vamos. Esse papo de “mundo melhor” já encheu. Fazemos o melhor 

que pudemos e, enquanto isso, curtimos a vida. Paciência! 
- É. – O ex-Flash tomou outro gole. Esse desceu com dificuldade. – Só não sei se é o 

suficiente. 
 
Ricardo Prado estava com um sorriso de orelha a orelha. Depois de tantos anos 
fotografando modelos, essa, sem dúvida o deixara estasiado. E ela notara que ele não 
conseguia disfarçar sua empolgação. Falava com ela, conversavam e ele contava piadas 
enquanto procurava os melhores ângulos para o ensaio. O que quer que acontecesse, 
aquelas seriam as melhores fotos de sua vida. 

- Você é mesmo uma gracinha. Como se chama mesmo? 
- Ricardo. E você? 
- Kirsten. 
- Kirsten. Será que a gente pode... sei lá... – Disse, meio sem jeito. - Sair pra tomar 

uma café depois daqui? 
- Eu adoraria. 
- Legal. 



Patrick Englehart tornara-se piloto de avião e dava aulas como instrutor nos fins de semana. 
Nunca tirava seus óculos vermelhos e batizara seu avião de “Pássaro Negro”. Diziam que 
ele era cego. Primeiro, porque nunca tirava os óculos e segundo, porque o avião era branco. 
Não obstante, hoje sua aluna era uma ruiva que vestia jeans colado no corpo e uma regata 
amarela que permitia ver perfeitamente o desenho de seus belos seios. Patrick ficou nervoso 
ao vê-la, mas logo recompôs-se e dirigiu-se ao avião que estava estacionado na pista. 

- Hm-hm. Bem, vamos à aula? 
- Oh, sim, claro. Eu estou tão empolgada, sabe? Não vejo a hora de tirar esse brevê. 

Depois eu quero aprender a saltar de pára-quedas. O senhor sabe? 
- Aprendi cedo... – Veio em sua mente uma memória irreal dele e de seu irmão 

despencando com pára-quedas em chamas presos às costas. 
- Ah, deve ser emocionante, não é, não? 
- Eu nem tenho palavras... 

Entraram no avião e Patrick tomou o lugar do piloto enquanto ela sentou-se ao seu lado. 
- Muito bem, ponha os cintos. Hoje, eu decolo e aterrisso. Lá em cima eu dou o avião 

para você, certo? 
- Tudo bem. 
- Como é seu nome mesmo? 
- Madelyne. 
- Ok, Madelyne. Vamos voar... 

 
Eliza Wald chorava descontroladamente abraçada a seu filho, na sala de sua casa. No chão, 
uma carta abandonada... 
 
“Querida Sue, 
 
Sei que nunca vai me perdoar pelo que estou prestes a fazer. Isso não é mais uma de 
minhas artimanhas para resolver um impasse cósmico em outra de nossas aventuras. É um 
jeito egoísta que encontrei de resolver um problema meu. 
Isso me corrói, Sue. Você se deu maravilhosamente bem como pedagoga e Franklin 
progride a cada dia. Ele se dará bem nesse mundo novo. Esse mundo cruel e novo. Mas 
eu... eu, não. Eu tentei, Sue. Juro por Deus que tentei e vocês dois são testemunhas. Mas 
nada mais é como antes, não consigo raciocinar com a velocidade de antes e não sirvo 
nem para dar aula de Matemática para a primeira série. É frustrante. Como pode um 
homem que já salvou o Universo de ameaças cósmicas não conseguiu administrar nem as 
despesas do mês? 
Por isso, estou partindo. Do único jeito que eu sei: me esticando. 
 
Com amor, 
     Reed.” 
 
E, no quarto do casal, jazia o corpo de Martin F. Wald, pendurado pelo pescoço por uma 
corda. 
 
Dois funerais em menos de duas semanas. Em ambos, apenas oito pessoas compareceram: 
Eduardo Pascall, Sérgio Prata, Jim Carrey, Douglas Jouglard, Ricardo Prado, Patrick 
Englehart Eliza e Franklin Wald. James Cole não pôde comparecer em nenhum dos dois, 



estava por demais comprometido com a campanha política para a presidência dos Estados 
Unidos. Ele concorria com George W. Bush, mas o que ninguém sabia – exceto aqueles 
oito – era a identidade real de Bush: Victor Von Doom. 
Charles Xavier, por outro lado, desenvolvera uma escola para jovens excepcionais. Ele 
havia evitado entrar em contato durante todos esses anos, mas agora, no funeral do antigo 
Reed Richards, ele decidira aparecer. 
Ao chegar, mesmo em uma cadeira de rodas, foi visto com maus olhos pelos presentes. 

- O que veio fazer aqui? – Retrucou Sérgio imediatamente. – É tudo culpa sua. 
- Eu... eu sei. É por isso que eu vim. Eu... será que um dia vocês... podem... me 

perdoar? 
Sérgio virou-se e saiu do cemitério. Patrick aproximou-se. 

- Professor? Como foi que... você...? 
- Um acidente de carro. 
- Parece que muita coisa do que acontece lá acontece aqui também, não é? – Eliza 

disse, os olhos encharcados. – Eles deveriam voltar da morte. Como lá... 
Ela também saiu, abraçando seu filho. Patrick esperou ela sair. 

- Você tinha razão, não tinha, Professor? Esse mundo é muito pior. 
- Não sei, Scott. Todo dia eu me faço a mesma pergunta. 

Aos poucos, cada um foi se retirando, até restar apenas os dois no cemitério. 
- Eles nunca vão me perdoar, não é mesmo, Scott? 
- Eles não precisam, Professor. É o senhor que tem de perdoar a si mesmo. 

Patrick o respondeu e partiu em seguida. 
Para Xavier, a volta para casa nunca foi tão solitária. 
 
Ao chegar na escola novamente, já havia uma mulher aguardando para falar com ele.  

- Desculpe, Sra. McBride, acabei de chegar de viagem, então não estou com muito 
ânimo para... 

- Oh, mas não vou tomar muito do seu tempo, Professor. É o meu filho, sabe... estou 
pensando em matriculá-lo na sua escola, mas queria conhecer o senhor 
pessoalmente antes. 

- É claro. Pode ter certeza de que seu filho terá todo o cuidado necessário. Se tiver 
alguma dúvida, pode conversar com as meninas da secretaria. 

- Oh, muito obrigada. Eu fico mais confiante conhecendo o senhor.  
- É sempre um prazer. 
- O prazer é meu, Sr... Xavier, certo? Como é mesmo o seu primeiro nome? – 

Indagou a mulher, cumprimentando-o. 
- Charles. 
- Charles? Charles Xavier, que nem naquele gibi? Hah, hah, hah, hah... – Soltou uma 

gargalhada eufórica, que não foi compartilhada por Xavier. Ao contrário, ele 
respondeu com melancolia: 

- É... que nem no gibi... 
 
Eduardo Pascall ganharia o prêmio Pullitzer cinco anos depois e se casaria com a repórter 
Luísa Lindsay. 
Sérgio Prata aposentaria-se com honras e viveria recluso até o fim de seus dias. 
Jim Carrey fez sucesso em Hollywood atuando em files de comédia, romance e drama. 



Douglas Jouglard continuou correndo e ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas dois 
anos antes de se aposentar. 
Ricardo Prado casou-se com a atriz Kirsten Dust. Ficaram dois anos juntos, mas hoje 
encontram-se divorciados e ele continua atuando como fotógrafo profissional. 
James Cole perdeu as eleições para George W. Bush, fazendo o mundo inteiro lamentar. 
Patrick Englehart casou-se com Madelyne Pryor e tiveram um casal de gêmeos, que 
chamaram de Nathan e Rachel. A família vive feliz no interior do Missouri. 
Eliza F. Wald começou a fumar compulsivamente depois da morte do marido. Morreu de 
câncer aos 43 anos. Seu filho formou-se em Ciências Políticas e pretende concorrer ao 
Senado no ano que vem. 
Charles Xavier nunca mais viu nenhum de seus ex-colegas. Continua vivo e administra sua 
escola até hoje. 
E em algum lugar, alguém está fechando um livro e colocando numa prateleira, junto à uma 
imensa coleção de hqs. Vira-se para o computador, que permanecera ligado.  

Senta-se na frente dele e começa a escrever... 
 

Fim 
 

“Os sonhos importam. Os sonhos sempre importam.” – Neil Gaiman. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


