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Justine: Sou provavelmente desqualificada para expressar minha opinião 

sobre esta história baseado no fato que conheço o Sr. Westerfeld muito bem.¹ 

Então resolvi apenas me ater aos fatos: esta história é sobre amor, luxúria, 

evolução e zumbis. 

A tarefa de cada geração é descobrir as falhas da geração anterior. Isto é 

parte de crescer, descobrir todas as coisas que estão erradas com seus pais e 

os amigos deles. Então tenho pena das primeiras pessoas a atingirem a 

puberdade depois de um apocalipse zumbi, já que teriam um trabalho 

realmente pesado neste departamento. Como você faz churrasco com as 

vacas sagradas da geração anterior que são todos sobreviventes 

traumatizados? 

Vocês se tornam o que quer que eles temam mais. Agora, isso é 

evolução. 

Holly: Espere, você quer dizer que eles se transformam em unicórnios? 

Justine: Holly, você vive de ilusão. Simplesmente. Completamente. De 

ilusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Justine Larbalestier e Scott Westerfeld são casados. Um com o outro. 



Inoculata, por Scott Westerfeld 

 

1. 

 

– Treino de pneu furado! – grita o Dr. Bill pela janela quebrada da frente. 

Sammy está ao meu lado no banco do motorista, fingindo dirigir. Ele faz 

um barulho "Rrrrrr... cataploft!" e gira o volante, sacudindo no banco da frente, 

borrifando cuspe e sons de explosão. Ele deixa a cabeça cair em meu colo, os 

olhos virados para cima e a língua para fora. 

– Ei, babaca? – falo. – É só um pneu furado. Não uma batida. 

– Eu fico com a espingarda! 

– Certo. – Eu o empurro para longe. – Então eu vou fazer o salto e 

rolamento. 

Ele passa para o banco de trás do Ford enferrujado, pegando a 

espingarda no piso do carro. Eu desgrudo minha camiseta suada do encosto 

do banco, verifico minha pistola vazia mais uma vez, então abro a porta. 

– Grite o que você está fazendo a cada passo, Allison! – berra o Dr. Bill. 

Nos velhos tempos ele era um médico da Marinha norte-americana. Ele 

acha que muitos gritos correspondem a muito aprendizado. 

Então grito: 

– Passo número um: verificar trezentos e sessenta graus! 

Sammy e eu fingimos que estamos olhando todas as direções.  Kalyn e 

Jun estão esperando junto às árvores infestadas de insetos com seus braços 

cruzados, o que significa que devemos agir como se não pudéssemos vê-los. 

Kalyn pisca para mim enquanto finjo que ela não está ali. 

– Passo número dois: salto e rolamento! 

Pulo para longe – mais longe do que a distância de um braço – e rolo de 

lado na terra fofa com minha pistola apontada para debaixo do carro. 

Por um momento imagino olhos gelados me encarando, algo esperando 

na escuridão, faminto por um tornozelo descuidado para agarrar. Sinto uma 

comichão a pele e meus olhos tremem num movimento involuntário. Quase 

consigo me lembrar como era fora da cerca. É como em meus sonhos 

recorrentes, o mundo inteiro tão brilhante quanto metal. 



Mas não há nada sob o carro. Apenas poeira e folhas de samambaia. O 

zê mais próximos está a 200 metros de distância, do outro lado do portão 

principal. 

– Limpo! – grito, e Sammy pula para fora do carro, girando em volta do 

velho Ford, dançando uma valsa com a espingarda, também descarregada. 

– Pega leve, Sammy – diz o Dr. Bill, e Sammy praticamente o obedece. 

Ele ainda está pulando de um pé para o outro, pegando tão leve quanto 

consegue com uma espingarda em suas mãos, ainda que seja a Remington 

velha e enferrujada que usamos nos treinos. 

Eu me levanto. 

– Passo número três: montar guarda. 

– Isso é comigo, Ally! – diz Sammy,, como se eu tivesse esquecido. 

Ele sobe no teto do carro, o metal surrado se curvando sob seu peso. Ele 

gira o corpo, mantendo nossa verificação de trezentos e sessenta graus, mas 

dá para ver que ele está trapaceando, olhando com cuidado para Katyn e Jun. 

– Passo número quatro – digo, dando um tapa em um mosquito no meu 

braço -, troca o pneu. 

Também conhecido como a "parte do fingimento". O Ford quase não 

conseguiu entrar pelos portões há quatro anos e fica jogado como um cadáver 

no meio da clareira, todos os quatro pneus reduzidos a poças de borracha. 

Mal consigo me lembrar de quando o Ford ainda andava e estávamos do 

lado de fora da cerca indo a algum lugar. Hoje em dia, a pintura está 

descascando, as janelas estão quebradas e o estofamento ficou duro depois de 

tanto tempo assando sob o sol do Missisipi. 

Enquanto coloco minha pistola no coldre, o mundo fica menos brilhante. É 

patético pensar que o único carro em que me sentei nos últimos quatro anos 

seja essa pilha de ferrugem, tirando umas poucas aulas de direção na 

Mercedes com Alma. Nos velhos tempos, eu teria uma carteira de motorista a 

esta altura, mas dentro da cerca não há algum lugar para ir de carro e do lado 

de fora as estradas estão caindo aos pedaços. 

Mas, ainda assim, nós treinamos. 

– Que pneu está furado mesmo? 

– Direito traseiro – diz o Dr. Bill com enorme firmeza. 

Sinta o poder de conduzir um treinamento. 



O porta-malas do Ford já não abre mais, então o macaco está apenas 

jogado no chão. Eu me ajoelho e o ajusto debaixo do para-choque. 

– De verdade? – pergunto. 

– Por que não, Allison? – O Dr. Bill sorri. – Não há mal algum em suar um 

pouco. 

Sim, ele disse "suar um pouco". Porque eu não estava plantando batatas 

o dia inteiro ontem em um calor de quarenta graus. 

Ah, espere. Eu estava. 

Mas começo a bombear, ou macaquear, ou o que quer que se faça com 

macacos. O carro levanta em pequenas doses, os pneus antiquíssimos se 

soltando de suas rodas como meias arriadas. 

Esta é a parte chata – quando nada acontece. Ela tem a função de lhe 

ensinar que na maior parte do tempo nada acontece, mesmo fora da cerca. Há 

muitos lugares no mundo onde você pode trocar um pneu sem nenhum dos 

seis bilhões se arrastando ao seu redor. Algumas vezes o Dr. Bill apenas deixa 

todo mundo esperando nos bastidores, observando enquanto você troca um 

pneu furado, limpa a arma ou conta suas preciosas balas... 

E os zês não vêm. Apenas os mosquitos. 

Mas você não pode abaixar a guarda. É assim que vem a morte, a 

zumbificação e a perda de pontos da sobremesa. 

– Ei, Ally! – grita Sammy. – Hum, quero dizer... alerta zê! 

Eu me levanto e saco minha pistola, sorrindo. Apesar da lição muito 

importante que eles ensinam, esses treinos em que nada acontece são 

realmente irritantes. 

Kalyn e Jun desdobraram os braços. Eles estão vindo na minha direção, 

pés arrastando pelo vidro de segurança quebrado e pelas samambaias. Jun 

parece prestes a cair na gargalhada, mas o arrasto zê de Kalyn é sinistramente 

perfeito. Sua saia preta comprida se arrasta na terra, o traço de um zumbi 

manco a fazendo ondular de cima a baixo. 

Ela fica parada perto da cerca em seu tempo livre, observando os seis 

bilhões. Eu fico por lá também, observando ela. 

Mas, neste momento, estou levanto tudo a sério. 

– Certo. Faça uma contagem! 



Sammy mantém sua espingarda apontada para os zês enquanto dou a 

volta no carro rapidamente. Somos só nós quatro as crianças aqui, mas o Dr. 

Bill pode ser ardiloso. Algumas vezes ele faz adultos se juntarem ao treino, 

apenas para manter as coisas interessantes. 

Mas não há mais ninguém à vista. 

– Eu vejo dois. 

– Eu também – disse Sammy. – Quero dizer, igualmente. 

– Certo, então nada de armas. – Quando ele resmunga, coloco minha 

pistola no coldre e acrescento: – O silêncio é uma dádiva e as balas são 

preciosas. 

Esta amostra de autocontrole certamente vai agradar o Dr. Bill. 

Pego a alavanca na base do macaco, rodando-a em minhas mãos, e me 

aproximo de Jun. Ainda estou no meio do movimento quando ele cai no chão, 

como uma donzela desmaiando. Ele costumava ser um zê muito bom para um 

garoto de 10 anos. Mas Jun tem sido um covarde desde o verão passado, 

quando eu acidentalmente o atingi com uma pá durante o treino de 

acampamento. Não sei qual é o problema dele, praticamente nem ficou um 

hematoma e fui eu que perdi cinco pontos da sobremesa. 

– Um já foi – grita Sammy, pulando sobre o teto do carro. 

Espero Kalyn vir até mim, apreciando seu arrasto. Ela tem usado 

maquiagem ultimamente, tentando criar um visual zê. Não o suficiente para 

assustar os adultos, apenas pequenas manchas cinzentas debaixo de seus 

olhos. Aquilo a faz parecer mais sábia, de alguma forma, como se ela 

soubesse que aquilo tudo era uma piada – os treinos, o Dr. Bill, toda a nossa 

pequena tribo disfuncional. 

Eu não me apresso. Pelos próximos segundos não preciso esconder que 

estou olhando para Kalyn. Posso olhar diretamente em seus olhos castanho-

escuros e o mundo fica brilhante novamente. 

Ela olha de volta para mim com um olhar gelado de zê, mas há um sorriso 

em seus lábios. Quero lhe pergunte em que ela está pensando, apesar de 

estarmos na frente de todo mundo. Quero ficar parada aqui e deixá-la me 

morder. 

Mas o Dr. Bill está observando e daqui a alguns passos arrastados ela 

tem que morrer. 



Levanto a alavanca, segurando-a firme com as duas mãos, a ponta afiada 

apontada para ela. Com um passo gigante, impulsiono-a como uma lança. A 

ponta para a 5 centímetros de seu olho esquerdo, mas Kalyn não pisca. Ela faz 

um pouco de drama quando cai, cuspindo como um zumbi com uma alavanca 

de macaco enfiada no cérebro. 

Então ficamos assim: Kalyn deitada em um monte amarrotado e 

aparentemente morto e Jun com as mãos atrás da cabeça, como se fosse noite 

de cinema e eu fosse a estrela. 

Finjo arrancar a alavanca do macaco. 

– Como está a retaguarda? 

– Dois mortos! – grita Sammy, pulando para cima e para baixo no teto do 

carro. – Cérebros espalhados! 

Olho para o Dr. Bill, cuja expressão mostra os pontos da sobremesa de 

Sammy se esvaindo. 

– Sim, mas como está a retaguarda? 

– Ah, certo. 

Sammy gira, ainda pulando enquanto faz a verificação de trezentos e 

sessenta graus. E de repente o metal enferrujado debaixo de seus pés está 

balançando com ele. Sua dança da morte dos zês tropeçou na frequência 

natural do Ford... 

Os próximos segundos se desenrolam em câmera lenta. O macaco dobra, 

quebrando como um palito de fósforo curvado entre dois dedos. A traseira do 

carro bate na terra e depois os braços de Sammy estão girando. A espingarda 

solta e o cano bate no capô do carro. O barulho de metal é tão alto que me 

encolho, pensando por um segundo que a arma disparou. 

Sammy gira em torno de si mesmo uma vez, então cai do outro lado do 

carro... 

O barulho dele caindo no chão é como um soco no estômago. Todo 

mundo se aproxima correndo, Kalyn e Jun ressuscitando para correr pela terra 

atrás de mim. 

Sammy está no chão, com os olhos fechados, o pescoço em um ângulo 

esquisito. 

Kalyn se abaixa ao seu lado – perto demais. 

– Você está bem? 



Ele não fala nada. Ele parece contorcido, quebrado e muito errado. 

O Dr. Bill tira Kalyn de perto, praticamente a jogando par alonge. Sinto 

gosto de pânico e vômito no fundo da minha garganta, mas minhas mãos 

fazem a coisa certa e sacam a pistola. Estou pensando, Merda, merda, merda 

– nem está carregada. 

Mas aponto para a cabeça dele de qualquer forma. 

Sammy abre os olhos e faz um barulho sem sentido. 

– Rrrrrr... cataploft! – diz ele, então cai na gargalhada. 

Estamos todos olhando para ele, o Dr. Bill e eu com pistolas apontadas e 

Sammy rindo como um idiota. Como um debiloide, como um patético 

desperdício de gravidade de 14 anos. 

Mas não como um zê. 

– Peguei vocês, otários – diz ele, finalmente. 

O Dr. Bill guarda a arma. 

– Sim, você nos pegou. E você, meu amigo, perdeu todos os seus pontos 

da sobremesa! 

As palavras saem tranquilas, mas são tão sérias quanto marcas de 

dentes. Isso faz Sammy se calar por um momento, mas então ele está rindo 

novamente. 

Por que não deveria? Sammy está dentro da cerca desde que tinha 10 

anos. Ele nunca apontou uma arma para um zê de verdade. Ele nunca viu 

ninguém se transformar em frente de seus olhos. Então essa clareira no 

pântano, esse Ford enferrujado, esses treinos – o que eles devem significar 

para ele? O que eles deveriam significar para qualquer um de nós? 

Não vale a pena fingir, mesmo que pelas promessas de pudim de 

chocolate enlatado ou peras em calda. Talvez Sammy tenha finalmente 

percebido o que Jun, Kalyn e eu percebemos há anos, a diferença é que ele é 

corajoso o suficiente para falar. 

Ou talvez ele estivesse apenas totalmente doidão. 


