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S
tan sabia que, tecnicamente, esta era a primeira eleição 
presidencial para valer. Não houvera uma votação de 
verdade quando ele se tornou presidente. Todos esta-

vam tão eufóricos com a queda do rei Kev que imediatamen-
te quiseram que o responsável pela liberdade fosse o novo 
líder do servidor Elementia de Minecraft. 1 A segunda eleição

Agora, no entanto, era hora da primeira eleição presi-
dencial oficial de Elementia. Toda a população eleitora estava 
reunida na praça de Elementrópole. Há pouco mais de três 
meses, o rei Kev tinha se postado nesse mesmo pátio e pro-
clamado que era chegada a hora de os cidadãos de nível bai-
xo de Elementia deixarem Elementrópole. A raiva profunda 
de Stan com a proclamação do rei Kev e a flecha que atira-
ra no homem para demonstrá-la eram as razões de estar na 
ponte do Castelo dos Elementos agora.

Aquela flecha fatídica começou uma revolta entre os joga-
dores de nível baixo do servidor Elementia de Minecraft, e sua 
rebelião resultou na morte do tirânico rei Kev. A maioria dos 
aliados do rei agora estava morta ou na prisão, e o resto viven-
do como fugitivos da lei. Na alegria com a queda do rei malig-
no, os cidadãos de Elementia acolheram rapidamente a ideia 
de Stan de transformar Elementia em uma república. Stan foi 
eleito por unanimidade para ser o primeiro presidente.

Só que agora seu primeiro mandato estava terminado. Ele 
fora presidente por quatro meses, e era hora de outra eleição. 
Os conselheiros, que ajudavam Stan a fazer as leis de Elemen-
tia, já tinham sido eleitos. Os bons amigos de Stan, Kat, Charlie, 
Jayden, Arquim, Homem de Ouro (conhecido como HDO), MZ 
e o Mecanista foram reeleitos por unanimidade para o conselho.

Mas o oitavo assento do conselho agora estava preenchi-
do pelo antigo prefeito de Rocha Negra, Comilão. O ocupante 
anterior do assento, Corvo-negro, estava concorrendo contra 
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Stan para presidente de Elementia. A maioria dos jogadores acha-
va que Corvo-negro tinha sido tolo de abrir mão de seu assento 
no conselho, já que acreditavam que não havia nada que ele pu-
desse dizer ou fazer para convencê-los a elegê-lo no lugar de Stan.

Stan, no entanto, sentia que ele era um tremendo oponente. 
Ele achava que Corvo-negro era mais sábio do que ele. Se o ad-
versário jogasse as cartas direito, Stan acreditava que seu cargo 
como presidente de Elementia podia muito bem estar ameaça-
do. Esta ideia o deixou nervoso enquanto se sentava na ponte 
do Castelo dos Elementos, se preparando para fazer um último 
discurso para o povo antes de eles votarem.

Tanto Stan quanto Corvo-negro teriam que responder a cin-
co perguntas. Essas questões, que tinham a ver com os proble-
mas mais importantes de Elementia, seriam a última chance de 
Stan de assegurar à população que ele era o jogador certo para 
continuar liderando-os.

O estômago de Stan estava embrulhado quando foi chama-
do a se aproximar e começar a discursar. Conforme atravessava 
a ponte do castelo, a multidão o recebeu com gritos e aplausos. 
Sua ansiedade desapareceu. Ele percebeu que não havia nada 
com que ficar nervoso. Contanto que respondesse às perguntas 
de forma honesta, acreditava que o povo de Elementia concor-
daria com ele.

A primeira pergunta foi feita, ecoando pelo pátio amplo.
–  Stan2012, se eleito presidente, como pretende lidar com 

a questão da falta de diamantes que sofremos atualmente em 
Elementia?

Stan, que tinha visões firmes sobre o assunto, respondeu de 
um jeito confiante:

–  Sei que diamantes são uma matéria-prima muito im-
portante para criar os melhores equipamentos possíveis. No 
entanto, não acho que os diamantes sejam nem de perto tão 
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importantes quanto minério de ferro, que é muito mais comum 
e igualmente útil. No momento, não temos acesso a uma boa 
mina de diamantes. Se encontrarmos uma, então Elementia 
terá mais diamantes para distribuir. Mas, agora, acho que esta-
mos bem melhor extraindo mais minério de ferro do que procu-
rando por diamantes.

Houve um aplauso geral quando Stan terminou. Embora os jo-
gadores de Elementrópole com certeza gostassem de seus diaman-
tes, pensavam que Stan tinha uma visão bem racional da questão. 
Quando os aplausos cessaram, a pergunta seguinte foi feita.

–  Stan2012, se eleito presidente, como pretende preencher 
as necessidades de carvão de Elementia agora que as minas de 
Rocha Negra foram declaradas perigosas?

Stan sorriu. Um de seus atos mais recentes como presidente 
havia sido interditar as minas de carvão na cidade mineradora 
de Rocha Negra, depois de inspecioná-las pessoalmente. Ele ti-
nha descoberto que todo o sistema de mineração estava situado 
em volta de um lago subterrâneo de lava. Ainda que estivesse 
bem satisfeito com a decisão, uma das maiores preocupações 
era como Elementia ia manter a demanda sempre presente por 
carvão depois que as reservas da cidade acabassem. Então, mais 
uma vez, Stan compartilhou os planos para resolver o problema.

–  Bem, primeiro, deixe-me dizer que não me arrependo, 
de forma alguma, de ter declarado as minas de Rocha Negra 
perigosas. A segurança dos nossos mineradores é muito mais 
importante do que qualquer carvão que possamos encontrar. 
Entretanto, como de fato precisamos de carvão para abastecer 
nossa população sempre em crescimento, deixe-me contar a vo-
cês a respeito de uma nova oportunidade que surgiu. O conse-
lheiro Charlie começou a explorar recentemente a Cordilheira 
Austral, tentando estabelecer um posto avançado de Elementia 
nos extremos do servidor. Durante a exploração, ele encontrou 
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veios extensos de carvão no interior e no alto das montanhas. 
Não seria difícil estender a estrada de ferro de Rocha Negra para 
chegar a essas montanhas. No momento, estamos fazendo pla-
nos para realizar exatamente isso, então vejo muito carvão no 
futuro de Elementia, mesmo sem Rocha Negra.

Os aplausos a essa resposta superaram em muito a rodada 
anterior. Stan recebera elogios por fechar Rocha Negra e por 
apoiar a exploração da Cordilheira Austral.

–  O que você acha das ideias recentes de taxar os aldeões 
PNJ, agora que eles podem cultivar cenouras e batatas?

–  Ah, sem chance! – gritou Stan. – Nunca vou cobrar qual-
quer tipo de imposto ou cota dos aldeões PNJ! Eu já morei com 
os aldeões, mas em geral eles só querem ser deixados em paz. 
Acho que deveríamos adquirir cenouras e batatas dos aldeões 
PNJ, mas devemos fazer isso oferecendo um negócio justo a eles. 
Sabemos como cultivar vegetais. Se trocarmos com os PNJ, eles 
ficarão felizes, e nós vamos ter nossas próprias cenouras e ba-
tatas para cultivar. Se formos honestos com nós mesmos, sabe-
remos que somos mais inteligentes e mais poderosos do que 
eles, então é nossa responsabilidade certificar-nos de que nada 
de mau aconteça aos aldeões. Certamente não podemos impor 
taxas a eles!

Houve um aplauso saudável para esta declaração. Quase ne-
nhum dos cidadãos de Elementia compreendia os aldeões PNJ 
como Stan, e eles sabiam disso. Tudo que viam era que Stan 
estava tentando defender aqueles que não conseguiam defender 
a si mesmos.

–  Stan2012, quais são suas considerações a respeito da orga-
nização que está surgindo, que se autodenomina Aliança Noctem?

No mês anterior, houvera um número crescente de protestos 
em Elementrópole organizados por membros de um grupo cha-
mado Aliança Noctem. Apesar da queda do rei Kev, eles ainda 
acreditavam que os jogadores de nível baixo de Minecraft não 
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mereciam os mesmos direitos básicos dos jogadores mais ve-
lhos, de nível superior.

–  A Aliança Noctem é, até esse momento, apenas um grupo 
de manifestantes, por isso não tenho controle sobre eles – dis-
se Stan calmamente. – Todo mundo é livre para expressar suas 
opiniões, independentemente de como eu, ou qualquer outra 
pessoa, possa se sentir com isso. No entanto, eu com certeza 
vou ficar de olho neles. Qualquer grupo que ameace a igualdade 
dos jogadores de Elementia não será tolerado. A Aliança Noctem 
pode dizer o que quiser, não vou detê-los, por mais que eu dis-
corde deles. Mas se a Aliança fizer qualquer coisa para pôr suas 
ideias em prática, não haverá hesitação em acabar com o grupo.

Os aplausos sacudiram o pátio. Embora todos os presentes 
estivessem cientes de que Stan se opunha com veemência às vi-
sões da Aliança Noctem, era animador saber que ele acreditava 
nas leis a ponto de não impedir ativamente a Aliança a não ser 
que eles agissem.

–  Stan2012, esta é sua última pergunta: qual é a sua opinião a 
respeito de perseguir e neutralizar os aliados restantes do rei Kev?

–  Bem, acho que minha opinião sobre isso deveria ser bem ób-
via – respondeu Stan, disfarçando uma risada, e uma gargalhada 
enérgica se espalhou pela multidão. – Não sei onde os defensores 
restantes do rei Kev estão, ou o que estão fazendo. Nosso exército 
dedicou quase metade de seus recursos para capturar quaisquer 
dos seguidores do rei Kev que ainda estiverem por aí. Acho que 
estamos fazendo todo o possível pela busca, no momento, mas 
estou pronto para enviar mais soldados se os traidores não se en-
tregarem logo. Tenham certeza, porém, que, enquanto eu for presi-
dente, os aliados do rei Kev não oferecem perigo a Elementrópole.

Os aplausos que a multidão mal vinha contendo explodiram 
enquanto todos exaltavam o presidente em quem confiavam ple-
namente para mantê-los seguros e felizes. Stan estava exultante. 
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Os aplausos ainda soavam fortes quando ele saiu da plataforma 
e entrou na torre lateral para assistir à entrevista de Corvo-negro.

Ele sempre tivera pontos de vista um pouco diferentes de 
Stan. Pessoalmente, Stan acreditava que o jogador era a favor de 
colocar recursos onde não eram necessários, e tirá-los de onde 
eram. Apesar de Corvo-negro de fato ter seguidores entre os ci-
dadãos de Elementia, eles se apagavam em comparação aos de 
Stan.

Se havia uma coisa pela qual Stan dava crédito a ele era que, 
embora não concordassem, o oponente era firme em suas cren-
ças, e deixava isso claro. Por mais que fosse algo a se respeitar, 
Stan não sentia que ele deveria ter concorrido a presidente. O 
adversário tivera que desistir de seu lugar no Conselho dos Oito 
para isso, e era quase certo que ia perder, já que bem poucos 
jogadores concordavam com suas ideias.

Por exemplo, Corvo-negro acreditava que investir recursos em 
mineração de diamantes era de suma importância, mesmo que 
isso significasse menos esforço procurando pelos seguidores res-
tantes do rei Kev. Ele também acreditava que pessoas com pontos 
de vista parecidos deveriam se unir em partidos políticos. Isso era 
inquietante, já que a Aliança Noctem queria se tornar um partido 
político. Talvez o ponto de vista de que Stan mais discordasse era 
o de que, já que os aldeões PNJ moravam no servidor Elementia, 
deveriam pagar impostos assim como os demais jogadores.

Depois que Corvo-negro terminou de responder às pergun-
tas, ele foi se sentar ao lado de Stan enquanto aplausos educados 
esmoreciam. Stan se virou para lhe desejar boa sorte, mas um 
olhar pensativo tinha tomado o rosto de penas amarelas e pretas 
do velho jogador, fazendo Stan desviar o olhar. Em vez disso, 
observou pela janela da torre a máquina de votação.

A máquina era um dispositivo engenhoso com design do 
Mecanista. Um a um, os cidadãos de Elementia formaram uma 
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fila e andaram até uma sala, dentro da qual havia dois botões: 
um para votar em Stan, e outro para votar em Corvo-negro. Era 
só apertar um botão e pistões lançavam o jogador gentilmente 
para fora da sala, e a porta se abria para o próximo eleitor.

Na hora em que o sol estava se pondo, o último eleitor en-
trou na cabine. Logo que a porta se fechou pela última vez, hou-
ve um momento de silêncio enquanto um dos guardas verificava 
os registros de votos dentro da máquina. Então, um cabelo cres-
po branco apareceu na plataforma acima da máquina quando o 
Mecanista subiu e leu o circuito de redstone diante dele. Stan 
o viu assentir de leve com a cabeça e dar um pequeno sorriso 
antes de se virar para a multidão.

–  Os votos foram apurados – anunciou o Mecanista, o 
sotaque texano profundo e marcante. – O vencedor da elei-
ção para presidente da Grande República de Elementia é 
Stan2012, para seu segundo mandato!

Stan tentou parecer magnânimo, mas não conseguia conter 
o sorriso que se espalhou pelo seu rosto. Corvo-negro não pa-
receu se incomodar. Ele deu os parabéns a Stan, que retribuiu, 
apertando a mão do adversário. Quando ele desceu a escada 
para deixar o castelo, Stan olhou por cima da ponte para os 
aplausos estrondosos.

–  Obrigado, cidadãos de Elementia! Juntos, faremos des-
te servidor o melhor lugar possível! Obrigado por me darem a 
chance de continuar a provar meu valor a vocês! Meu trabalho 
é servi-los, então espero que vocês fiquem felizes, saudáveis e 
seguros sob a minha liderança. Boa noite, e obrigado de novo!

Os aplausos fizeram o chão sob os pés de Stan tremer con-
forme ele voltava à torre. Estava bem satisfeito de ser presidente 
de novo, mas se sentia exausto, e estava louco para enfim dor-
mir um pouco.
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S
tan não podia negar que estava muito feliz em ter sido 
reeleito, mas, no momento, não conseguia esconder 
sua irritação. Ele dissera explicitamente aos guardas 

do castelo que falaria no dia seguinte com qualquer um que 
precisasse dele, porém não naquela noite. Ainda assim, fora 
acordado quatro vezes, por MZ, Kat, Charlie, e MZ de novo. 
Seus amigos queriam apenas parabenizá-lo, mas Stan estava 
muito cansado para ficar agradecido. Ele ordenou firmemen-
te à guarda que dissesse a todos para deixá-lo em paz pelo 
resto da noite, e bateu a porta irritado. 2 A voz na noite

Stan voltou para a cama, satisfeito que a campanha ti-
vesse terminado e que agora pudesse dormir de verdade 
pela primeira vez em dias. Ele puxou as cobertas, fechou os 
olhos, e estava quase caindo no sono quando uma voz fraca 
chegou aos seus ouvidos.

–  Stan... Ei, Stan, você está acordado?
–  Quem quer que seja, vá embora! – vociferou Stan, es-

condendo a cabeça debaixo do travesseiro com raiva.
–  Ah, tá bom, então. Achei que você ficaria contente de 

ouvir minha voz de novo, noob, mas se você prefere dormir, 
entendo...

De repente, Stan estava bem acordado. Ele olhou freneti-
camente pelo quarto, ousando ter esperanças de que pudesse 
mesmo ser verdade, de que a voz pudesse mesmo ser de...

–  Sally? – perguntou Stan, hesitante.
–  Siiiiiim? – respondeu a voz, sarcástica e brincalhona.
–  Ah, meu Deus. É você! – gritou Stan, os olhos brilhando 

de felicidade. – Você está viva! Mas como... onde está...
–  Não, seu idiota! Não estou viva, o Minotaurus me abriu 

com um machado, lembra?
–  Mas... espera um segundo... – disse Stan, a alegria de sú-

bito se transformando em uma dor de cabeça. – Se você... mas 
então... Sal, como você está falando comigo se está morta?
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–  Bem – ecoou a voz de Sally, de uma fonte que Stan ainda 
não conseguia distinguir –, desde que eu morri, tenho tentado 
encontrar maneiras de voltar ao servidor. Tenho que dar esse 
crédito ao rei Kev, ele realmente pesquisou. Tentei todos os mé-
todos para reingressar, para forçar minha entrada, para driblar a 
lista negra... sabe, a lista de pessoas que foram banidas de Ele-
mentia. Mas o que você ouve agora é o mais perto que consegui 
chegar.

–  Então... você pode me ver? – indagou Stan.
–  Sim, eu te vejo – respondeu ela. – É esquisito, minha visão 

de você fica se deslocando pelo quarto e tenho que realmen-
te focar você para manter a visão aí. Francamente, você não é 
grande coisa para ficar olhando, então acho que me deve uma 
desculpa.

Stan deu uma risada.
–  Bom, a morte não te mudou em nada, Sally. É a primeira 

vez que você conseguiu fazer esse... esse... bem, o que quer que 
isso seja?

–  Não. Consegui fazer isso na última semana, mais ou me-
nos, e é tão estranho, eu realmente não tenho muito controle 
de onde consigo ver. É como se eu visse flashes de coisas que 
estão acontecendo por toda Elementia. Algumas vezes vejo ár-
vores na floresta, ou porcos nas planícies, ou prédios na cidade. 
Enfim, se não foco intensamente o que estou vendo, perco a 
conexão.

–  Que bizarro – falou Stan, pensando no que podia causar 
aquilo, mas sem compreender. – Então, você falou com mais 
alguém?

–  Não, francamente, a maioria das pessoas é muito mala 
para focar – respondeu Sally, e Stan quase via o sorriso sarcás-
tico no rosto dela. – Só tive a sorte de me teletransportar dire-
tamente para o seu quarto. Aliás, foi fofo quando o MZ tentou 
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entrar duas vezes para te parabenizar. E também, parabéns, sr. 
Presidente Segundo Mandato. Nada mau para um noob que nem 
sabe desabar em um travesseiro direito.

–  Algum dia você vai esquecer isso? – reclamou Stan, mas 
estava rindo. Mesmo que não enxergasse Sally, isso era o mais 
próximo que podia chegar dos velhos tempos.

–  Não – respondeu Sally na hora, e Stan riu um pouco mais. 
Mas quando Sally falou de novo, sua voz estava mais séria do 
que Stan jamais ouvira. – Na verdade, tem algo importante que 
preciso te contar. Eu vi Caesar e Leônidas.

As sobrancelhas de Stan se arquearam.
–  Espera, você viu aqueles dois? Leônidas está vivo? – inda-

gou ele, em choque.
Sally continuou, séria:
–  Sim. Uma vez, tentei entrar e fui parar em um lugar que 

não reconheci. Estava muito escuro, e eu mal conseguia enxer-
gar, mas Caesar e Leônidas estavam lá. Eles estavam falando 
algo que eu não consegui escutar para um grande grupo de ca-
ras, que pareciam estar prestando atenção. Tentei focar, mas 
perdi a conexão.

–  Então havia pessoas com eles? Quantas, Sally? – pergun-
tou Stan, o pânico crescendo em sua voz conforme ele contem-
plava as possibilidades do que isso podia significar.

–  Provavelmente umas vinte e cinco, no total. Não sei direi-
to, mas parecia que Caesar estava fazendo algum tipo de discur-
so, e as pessoas estavam aplaudindo.

Stan engoliu em seco, o suor brotando.
–  Então... isso significa... que Caesar e Leônidas estão reu-

nindo seguidores? E o Minotaurus, ele estava lá? Eles tinham 
armas? – Stan estava falando bem rápido agora, o pânico subin-
do pela garganta. – O que eles estavam fazendo lá, Sally? Você 
consegue me dizer mais alguma coisa?
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–  Eu não... ah, espere... ah, não... – A resposta de Sally de 
repente foi pontuada pela estática, como se um sinal de rádio 
estivesse sofrendo interferência. – Estou... perdendo a co... a 
conexão, Stan... tenho que... tenho que ir...

–  Não, Sally! Não vá! – Stan estava no limite agora. Com o 
cansaço, a ideia de uma organização encabeçada por Caesar, e a 
descoberta de que Sally ainda conseguia falar com ele, se sentia 
abalado. Estava desesperado para encontrar consolo na voz de 
Sally, que já estava sumindo.

–  Vá... vá dormir agora... Stan, você está exausto... tenha 
cuidado... prometo que vou fazer con... contato com você de... 
de novo, muito em breve...

E então houve um estalido estático e a voz desapareceu. 
Dominado pela exaustão e pelo desespero, Stan deu um gemido 
de tristeza e desmaiou na cama.

–  Estou te dizendo, foi a coisa mais estranha do mundo! – con-
tou Stan, empurrando para trás o capacete cerimonial de ouro 
da presidência para enxugar o suor acumulando na testa.

Todos os conselheiros e o presidente precisavam usar o ca-
pacete pela cidade, e eles eram os únicos que tinham permis-
são por lei de fazê-lo. Também estavam equipados com uma 
arma de ouro à escolha, para a cerimônia e também para au-
todefesa. Stan tinha um machado de ouro amarrado às costas, 
e Charlie, que andava a seu lado, tinha uma picareta de ouro 
atada à cintura.

–  Stan, escute, entendo que você sinta muita falta da Sally – 
comentou Charlie. – Mas não tem como a Sally ter feito contato 
telepático com você ou algo assim. Acredite em mim, eu meio 
que li todos os livros da biblioteca sobre este jogo e as coisas 
nele, e não tem jeito de isso ser possível. Desculpe, Stan, mas 
Sally está morta.
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Stan suspirou, começando a perder a paciência.
–  Charlie, tenho certeza do que ouvi. Sally estava falando 

comigo, e ela me contou que tinha visto Caesar e Leônidas fa-
lando com um grupo. E, pessoalmente, acho bem possível que o 
restante do exército do rei Kev tenha se unido.

–  Stan, pare! – interrompeu Charlie. Tendo perdido seu gato, 
Limão, no Deserto de Ender durante a missão para derrubar 
o rei Kev, Charlie entendia pelo que Stan estava passando. No 
entanto, achava que a dor de Stan tinha atingido um ponto de 
obsessão maluca. O fato de Stan ter esse tipo de alucinação três 
meses depois do ocorrido fazia Charlie questionar seriamente o 
estado mental do amigo.

–  Stan, me escute com atenção. Você estava sonhando. Sally 
está morta e não vai voltar. Você sente muita saudade dela e 
eu entendo. Mas me faça um favor, e não fale até chegarmos 
à arena. No caminho até lá, quero que pergunte a si mesmo se 
realmente escutou Sally falando com você na noite passada, ou 
se só estava ouvindo coisas porque estava muito cansado depois 
de uma longa campanha.

Stan seguiu as instruções do amigo. E quanto mais pensava 
naquilo, mais percebia que provavelmente Charlie estava certo. 
Stan ficara bastante tempo de luto por Sally, mas percebeu que a 
exaustão pós-campanha podia muito bem tê-lo feito ouvir vozes. 
Quando Stan, Charlie e a multidão de jogadores em volta deles 
cruzaram o pátio gramado e entraram na Arena de Spleef de Ele-
mentrópole, Stan tinha descartado a conversa com Sally naquela 
madrugada como nada mais que uma ilusão.
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