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Parte I
SER ESPECIAL

«Ao arrancar as suas pétalas 
não se colhe a beleza da flor.»

Rabindranath Tagore, Pássaros Perdidos
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7especiais

FURA -FESTAS

A
s seis aeropranchas deslizavam por entre as árvores de 

forma graciosa e à velocidade de um raio, como num jogo de 
cartas, lançadas rasantes e em rodopio. Os condutores mer-

gulhavam e acenavam por entre os ramos carregados de gelo, rindo, 
com os joelhos fletidos e os braços estendidos. No seu rasto brilhava 
uma chuva de cristal, pequenos pedaços de gelo sacudidos das agulhas 
dos pinheiros que caíam à sua passagem, inflamados pela luz do luar.

Tally sentia tudo com uma clareza glacial: o vento frágil e gelado 
de encontro às suas mãos expostas, as alterações de gravidade que 
pressionavam os seus pés contra a aeroprancha. Ela respirava a floresta, 
gavinhas de pinheiro envolviam a sua garganta e língua, espessas como 
um xarope.

O ar frio parecia tornar os sons mais acutilantes: a ponta solta do 
seu casaco da equipa do dormitório estalava como uma bandeira alça-
da ao vento, os seus sapatos aderentes guinchavam a cada volta contra 
a superfície da aeroprancha. Fausto bombeava dance music diretamen-
te através da sua antena dérmica, silenciosa para o mundo exterior. 
Ao seu ritmo frenético, Tally ouvia cada movimento dos seus novos 
músculos revestidos de monofilamentos.

Semicerrava os olhos contra o frio, lacrimejando, mas as lágrimas 
tornavam a sua visão ainda mais aguçada. Os pingentes de gelo caíam 
agitados em gotas brilhantes e o luar cobria o mundo de prata, tal como 
um filme velho a preto e branco que ganhava vida de forma tremida.

Era isto que significava ser um Cortador: tudo agora era cortante, 
como se o mundo abrisse a sua pele.

Shay precipitou -se rapidamente para o lado de Tally, os dedos de 
ambas tocaram -se por um instante, e ela esboçou um sorriso. Tally 
tentou retribuir, mas algo revolveu o seu estômago quando olhou para 
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8 scott westerfeld

a cara de Shay. Naquela noite, os cinco Cortadores estavam disfarça-
dos. As íris pretas estavam escondidas sob lentes de contacto baças, os 
maxilares bonitos e duros suavizados por engenhosas máscaras de 
plástico. Tinham -se transformado em Imperfeitos porque iriam a uma 
festa no Parque Cleópatra sem terem sido convidados.

Para o cérebro de Tally era demasiado cedo para andar a brincar 
aos disfarces. Só se tinha tornado Especial há poucos meses, mas, quan-
do olhou para Shay, estava à espera de ver a nova e maravilhosa beleza 
cruel da sua melhor amiga e não a máscara imperfeita que usava na-
quela noite.

Tally mudou o ângulo da sua prancha para o lado, para evitar um 
ramo coberto de gelo, interrompendo o contacto. Concentrou -se no 
mundo cintilante e em contorcer o seu corpo para fazer deslizar a pran-
cha por entre as árvores. A golfada de ar frio ajudou -a a concentrar -se 
novamente nas coisas à sua volta e não naquele sentimento de vazio 
dentro de si – aquele que vinha do facto de Zane não estar ali com to-
dos eles.

– Festa de Imperfeitos, aqui vamos nós…
As palavras sussurrantes e próximas de Shay entrecortaram a mú-

sica, captadas por um chip no seu maxilar e transmitidas através da 
rede da antena dérmica.

– Tens a certeza de que estás preparada para isto, Tally -wa?
Tally respirou fundo, embebendo o frio que desanuviava o seu 

cérebro. Ainda tremia, nervosa, mas não fazia qualquer sentido recuar 
agora.

– Não te preocupes, Chefe. Isto vai ser divertido.
– E deverá ser. Afinal de contas, isto é uma festa – disse Shay. – 

Vamos lá ser um bando de Imperfeitos felizes.
Alguns dos Cortadores riram -se entredentes, trocando olhares atra-

vés das suas máscaras. Tally apercebeu -se novamente da sua própria 
máscara de espessura milimétrica: inchaços e protuberâncias de plástico 
tornavam a sua cara defeituosa e com borbulhas, tapando a lindíssima 
e intrincada teia de tatuagens animadas. Uma dentadura assimétrica ni-
velava os seus dentes extremamente afiados e até mesmo as suas mãos 
tatuadas tinham sido disfarçadas com um spray de pele falsa.

Uma olhadela ao espelho tinha mostrado a Tally como estava: tal 
e qual uma Imperfeita. Deselegante, com um nariz curvado e as boche-
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chas gordas de um bebé e uma expressão impaciente – ansiosa pelo seu 
próximo aniversário, pela operação borbulhante e pela travessia do rio. 
Por outras palavras, uma rapariga de 15 anos como outra qualquer.

Esta era a sua primeira proeza desde que se tornara Especial. Agora, 
esperava estar pronta para qualquer circunstância – todas aquelas opera-
ções tinham -lhe dado novos músculos implacáveis e reflexos ajustados 
à velocidade de uma cobra. E depois tinha treinado durante dois meses 
no campo dos Cortadores, vivendo na floresta, dormindo pouco e sem 
provisões.

Mas um olhar ao espelho tinha abalado a sua confiança.
O facto de terem vindo à cidade através dos subúrbios de Ancia-

nópolis, sobrevoando as filas intermináveis de casas sombrias e todas 
iguais, não estava a ajudar. O tédio casual do lugar no qual tinha cres-
cido causava-lhe uma sensação pegajosa ao longo do interior dos seus 
braços, e sentir o casaco do dormitório reciclável em contacto com a 
sua nova pele sensível ainda tornava tudo pior. As árvores bem cuidadas 
da cintura verde à volta da cidade pareciam fazer pressão à volta de 
Tally, como se a cidade a tentasse reduzir novamente à mediocridade. 
Ela gostava de ser Especial, estar no Exterior e ser implacável e melhor, 
e estava desejosa por voltar à floresta e tirar aquela máscara de Imper-
feita da cara.

Tally cerrou os punhos e ouviu a rede da antena dérmica. A mú-
sica de Fausto e os ruídos dos outros tomaram conta dela – os sons 
suaves da respiração, o vento de encontro às suas caras. Imaginou os 
seus batimentos cardíacos no último limite da audição, como se o cres-
cente entusiasmo dos Cortadores ecoasse nos seus ossos.

– Separem -se – disse Shay, à medida que as luzes da festa se apro-
ximavam. – Não quero que nos pareçamos com uma tribo.

O grupo de Cortadores separou -se. Tally ficou com Fausto e com 
Shay, enquanto Tachs e Ho partiram em direção ao topo do Parque 
Cleópatra. Fausto ajustou a sua aparelhagem e a música diminuiu de 
intensidade, deixando apenas o som do vento e o rumor distante da 
festa.

Tally inspirou novamente de forma nervosa e o odor da multidão 
irrompeu diretamente até ela – cheirava a suor desagradável e a álcool 
derramado. O sistema de música de dança da festa não utilizava ante-
nas dérmicas; emitia música aos berros e de forma rude através do ar, 
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10 scott westerfeld

espalhando as ondas do som em centenas de reflexos por entre as ár-
vores. Os Imperfeitos eram sempre barulhentos.

Do seu treino, Tally sabia que podia fechar os olhos e usar os mí-
nimos sons para navegar na floresta de olhos fechados, tal como um 
morcego que segue a sua própria ecolocalização. Mas esta noite pre-
cisava da sua visão especial. Shay tinha espiões na Imperfeilândia e eles 
tinham -lhe dito que viriam estranhos à festa sem terem sido convida-
dos – os Novos Fumegantes que queriam distribuir nanos e provocar 
sarilhos.

Era essa a razão pela qual os Cortadores estavam ali: esta era uma 
Circunstância Especial.

Os três aterraram precisamente na parte exterior das luzes strobe 
dos aeroglobos de luz, saltando para o chão da floresta cheio de agu-
lhas de pinheiro que estalavam devido ao gelo. Shay mandou as pran-
chas esperarem em cima das copas das árvores e de seguida fixou Tally 
com uma expressão divertida.

– Pareces nervosa.
Tally encolheu os ombros, sentindo -se desconfortável no seu uni-

forme de dormitório de Imperfeitos. Shay conseguia sempre aperceber-
-se do que estava a sentir.

– Talvez sim, talvez não, Chefe.
Ali, no limiar da festa, uma pequena e desagradável recordação 

lembrou -lhe de como se sentia sempre que chegava a uma festa. Mes-
mo quando era uma linda cabecinha -borbulhantezinha, Tally detesta-
va aquela corrente de nervos que a apanhava de surpresa sempre que 
havia uma multidão que se apertava à sua volta, o calor de tantos cor-
pos, o peso dos seus olhos nela. Agora a sua máscara parecia pegajosa 
e estranha, uma barreira que a separava do mundo. Muito pouco es-
pecial. As suas bochechas ficaram coradas por um segundo debaixo 
do plástico, como uma torrente de vergonha.

Shay estendeu o braço para lhe apertar a mão.
– Não te preocupes Tally -wa.
– São somente Imperfeitos. – O sussurro de Fausto cortou o ar. – 

E nós estamos aqui contigo. A sua mão repousou no ombro de Tally, 
puxando -a gentilmente para a frente.

Tally acenou com a cabeça, ouvindo a respiração lenta e tranquila 
dos outros através da rede da ligação da antena dérmica. Era tal como 
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Shay tinha prometido: os Cortadores estavam ligados, eram uma tribo 
inseparável. Nunca mais estaria sozinha, mesmo quando lhe parecia 
que algo faltava dentro dela. Mesmo quando a falta que sentia de Zane 
lhe deixava a cabeça a rodopiar de pânico.

Mergulhou através dos ramos, seguindo Shay em direção às luzes 
cintilantes.

As recordações de Tally eram perfeitas agora, diferentes de quan-
do era uma cabecinha -borbulhantezinha, sempre confusa e desconcen-
trada. Lembrou -se do quanto a Festa da Primavera era importante para 
os Imperfeitos. A aproximação da primavera significava dias maiores 
para fazer disparates e andar de aeroprancha, e marcava o início de 
muitas outras festas ao ar livre.

Mas à medida que ela e Fausto seguiam Shay através da multidão, 
Tally não sentiu nenhuma da energia de que se lembrava de ter sentido 
no ano passado. A festa parecia tão enfadonha, tão apática e sem sen-
tido. Os Imperfeitos apenas vagueavam por ali, tão tímidos e constran-
gidos que quem estivesse realmente a dançar parecia estar a esforçar -se 
demais. Todos pareciam insípidos e artificiais, como se fossem figuran-
tes num filme à espera que os protagonistas chegassem.

Contudo, era verdade o que Shay gostava de dizer: os Imperfeitos 
não eram tão inconscientes quanto os cabecinhas -borbulhantezinhas. 
A multidão separava -se facilmente, todos se afastavam à sua passagem. 
Por mais borbulhentas e desiguais que fossem as suas caras, a visão 
dos Imperfeitos era muito aguçada, plena de rasgos nervosos de com-
preensão. Eram suficientemente espertos para sentirem que os três 
Cortadores eram diferentes. Ninguém olhava durante muito tempo 
para Tally ou se apercebia do que estava por detrás da sua engenhosa 
máscara de plástico, mas os corpos afastavam -se para o lado ao seu 
mínimo toque, sentiam arrepios à medida que ela passava, como se os 
Imperfeitos pressentissem algo perigoso no ar.

Era fácil ver como os pensamentos afloravam nas suas caras. Tally 
podia observar as invejas e ódios, a rivalidade e a atração, tudo aquilo 
patente nas suas expressões e na maneira como se moviam. Agora que 
era Especial, tudo era facilmente percetível, como se olhasse de cima 
para um caminho na floresta.
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Deu por si a sorrir, descontraindo -se finalmente e sentindo -se pre-
parada para a caçada. Descobrir os fura -festas seria fácil.

Tally perscrutou a multidão, à procura de alguém que parecesse 
deslocado: um pouco confiante demais, um pouco mais musculado e 
bronzeado por viver ao ar livre. Ela sabia como eram os Fumegantes.

No outono passado, nos antigos dias imperfeitos, Shay tinha fugi-
do para a floresta para escapar à conversão em cabecinha -borbulhan-
tezinha. Tally seguira -a para a trazer de volta e tinham acabado ambas 
por viver algumas longas semanas no Velho Fumo. Esgravatar como 
um animal tinha sido pura tortura, mas agora as suas recordações 
revelavam -se úteis. Os Fumegantes tinham uma arrogância particular, 
pensavam que eram melhores do que qualquer outra pessoa da cidade.

Em poucos segundos, conseguiu localizar Ho e Tachs no outro 
lado do campo apinhado de gente. Pareciam um par de gatos a deslizar 
através de um bando bamboleante de patos.

– Achas que parecemos demasiado óbvios, Chefe? – sussurrou, 
deixando que a rede transportasse as suas palavras.

– Óbvios em que sentido?
– Eles parecem tão perdidos. Nós parecemos… Especiais.
– Nós somos Especiais. – Shay olhou para Tally por cima do om-

bro, com um sorriso irónico nos lábios.
– Mas pensei que era suposto estarmos disfarçados.
– Mas isso não significa que não nos possamos divertir! – De re-

pente Shay lançou -se através da multidão.
Fausto estendeu a mão e tocou no ombro de Tally.
– Aprende comigo.
Ele era Especial há mais tempo do que ela. Os Cortadores eram 

uma nova divisão das Circunstâncias Especiais, mas a operação de 
Tally tinha demorado mais tempo. Tinha feito uma série de outras 
coisas no passado e demorou um pouco até que os médicos conseguis-
sem remover a culpa e a vergonha acumuladas. Emoções antigas e sem 
sentido podiam deixar o cérebro confuso, algo que não era muito Es-
pecial. O poder vinha de uma clareza glacial, de saber exatamente quem 
se é, de se ser lancinante.

Por isso, Tally permaneceu atrás de Fausto, a observar e a aprender.
Shay agarrou um rapaz qualquer, separando -o da rapariga com 

quem conversava. A sua bebida espalhou -se no chão enquanto se afas-
tava em protesto, mas depois o seu olhar cruzou -se com o de Shay.
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Tally reparou que Shay não era tão imperfeita como os restantes, o 
brilho violeta dos seus olhos ainda era visível através da máscara de Im-
perfeita. Brilhavam, como predadores nas luzes strobe, à medida que o 
puxava mais para perto, roçando -se contra ele numa flexão de músculos 
que deslizava pelo seu corpo como uma leve chicoteada de uma corda.

Depois disso, ele não afastou mais o olhar, mesmo quando entregou 
a cerveja à primeira rapariga, que os olhava de boca aberta. O rapaz 
Imperfeito colocou as mãos nos ombros de Shay e o seu corpo começou 
a seguir os movimentos dela.

Agora, as pessoas observavam -nos.
– Não me lembro desta parte do plano – disse Tally suavemente.
Fausto riu -se.
– Os Especiais não precisam de planos. Pelo menos não precisam 

de planos rígidos.
Ele permaneceu mesmo atrás de Tally, com os braços à volta da 

sua cintura. Ela sentiu a sua respiração no pescoço e um formigueiro 
começou a mover -se pelo seu corpo.

Tally afastou -se. Os Cortadores tocavam -se mutuamente o tempo 
todo, mas ela não se conseguia habituar a essa parte de ser Especial. 
Fazia -a sentir -se ainda mais estranha pelo facto de Zane ainda não se 
ter juntado a eles.

Através da rede da antena dérmica, Tally conseguia ouvir Shay a 
sussurrar para o rapaz. A sua respiração ficou mais profunda, embora 
Shay conseguisse correr um quilómetro em dois minutos sem qualquer 
esforço. Um som afiado, de barba por fazer, deslizou pela rede quando 
ela tocou levemente a sua face na do rapaz, e Fausto riu -se entredentes 
quando Tally estremeceu.

– Descontrai -te, Tally -wa – disse, massajando -lhe os ombros. – 
Ela sabe o que está a fazer.

Tanto que era óbvio: a dança de Shay estava a espalhar -se, a absor-
ver as pessoas ao seu redor. Até agora, a festa tinha sido apenas uma 
bolha nervosa a pairar no ar e ela rebentara a sua superfície tensa, li-
bertando algo glacial lá para dentro. A multidão começou a juntar -se 
aos pares, com todos a envolverem -se mutuamente com os braços, a 
movimenta rem -se mais depressa. Quem quer que estivesse a pôr mú-
sica deve ter notado – o volume aumentou, os sons graves tornaram -se 
mais profundos, os aeroglobos de luz sobre as cabeças palpitaram da 
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