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1 一

Os dedos de Kenny cravaram-se nos descansos de braço 

do assento do avião com tanta força que suas mãos doe-

ram. A primeira vez que viajara de avião tinha sido uma 

aventura empolgante. Agora, contudo, era mais uma tarefa 

corriqueira.

O 747 deu outro tranco, e ele sentiu o estômago flutuar 

para cima antes de seu peso se acomodar novamente no 

assento. Era como estar numa montanha-russa, só que um 

pouco menos divertido.

“Relaxe”, Kenny disse para si mesmo, “isto é mais segu-

ro do que dirigir um carro. Tente não pensar em estar amar-

rado dentro de um tubo pressurizado de metal que pesa mil 

toneladas, onze quilômetros acima do chão e viajando a mil 

quilômetros por hora. Tudo perfeitamente seguro.”

O comissário de bordo, em cujo crachá estava escrito 

Daniel Mayer, apoiou-se em um joelho no corredor ao lado 

dele e deu uma palmadinha no braço tenso do menino.

– Com medo de voar? – perguntou ele, com um sorriso 

experiente.
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Kenny sacudiu a cabeça, o que não foi fácil para o seu 

pescoço enrijecido.

– Não – disse ele entredentes. – Só de cair. Por que só 

há turbulência quando vocês servem a comida? É de propó-

sito, para derramar as bebidas de todo mundo?

Dan sorriu.

– Não se preocupe. Já viajei nesta rota entre Seattle e 

Tóquio uma centena de vezes e ainda estou aqui. Além dis-

so, logo estaremos lá – ele olhou rapidamente para o assen-

to vazio ao lado de Kenny. – Você está viajando sozinho?

Kenny assentiu com a cabeça.

– Sim, vou encontrar o meu pai. Ele trabalha lá. Vou 

passar o verão com ele.

– Você não me parece muito feliz com isso.

Kenny encolheu os ombros.

– Bem... é complicado.

Dan deu mais uma palmadinha no braço de Kenny e 

pôs-se de pé.

– É a sua primeira vez no Japão?

O menino confirmou com a cabeça.

– Você vai adorar. É um lugar incrível. Super-high-tech 

por um lado e supertradicional por outro.

– Kenny Blackwood? – disse uma voz de mulher.

Kenny e o comissário ergueram os olhos ao mesmo tem-

po para ver uma comissária em pé no corredor com um 

envelope nas mãos com luvas brancas. O seu crachá dizia 

Naoko Iwamoto.
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– Assento 57C? Kenny Blackwood? É você? – pergun-

tou ela outra vez.

Kenny assentiu.

– Pediram-me para lhe entregar isto antes de aterrissar-

mos – disse Naoko e entregou-lhe o envelope.

Dan ergueu uma sobrancelha.

– Desde quando brincamos de carteiro? – murmurou ele.

Naoko sorriu para ele e seguiu em frente.

Kenny virou o envelope para um lado e para outro nas 

mãos; estava em branco, selado, mas dava para sentir lá 

dentro as beiradas de uma folha de papel dobrada e um 

pequeno objeto cilíndrico, mais ou menos do tamanho e 

formato de um batom.

“Estranho”, pensou ele. “Quem me mandaria uma carta 

em um avião? Ou melhor, quem é que saberia onde me 

encontrar?”

Ele abriu o envelope usando a faca de plástico da sua 

bandeja de comida e tirou de lá uma simples folha de papel 

digitada, que começou a ler:

Ao meu amado neto Kenneth,

Sim, eu sei que você detesta ser chamado de 

“Kenneth”, mas poderia ser pior – a sua avó queria 

chamá-lo de “Aloysius”.

Se tudo der certo, você receberá esta carta em uma 

aeronave bem acima do oceano Pacífico, fazendo a 
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aproximação final para o Japão, onde providenciei 

para que você passasse o verão com o seu pai.

Lembro-me de como foi para mim viajar sozinho 

para um lugar estranho e pouco familiar; porém, 

uma vez adaptado aos costumes locais, descobri que 

era um lugar de deslumbramento mágico. Suspeito 

que você também poderá embarcar em uma viagem 

similar de autoconhecimento.

Se eu tenho algum conselho para você, é este: 

acredite em si mesmo, confie nos seus sentimentos, 

faça o que é certo, especialmente quando é mais 

difícil, e sempre tenha um pepino com você quando 

estiver perto de água doce.

Com todo o meu amor, 

Seu avô, Lawrence

Kenny fez uma careta para o papel. Seu avô, um antigo 

professor de Estudos Orientais, agora aposentado e moran-

do em Buckinghamshire, estava com noventa e tantos anos. 

Também era notoriamente excêntrico, mas aquilo era bizar-

ro, para os padrões de qualquer pessoa.

Depois de verificar o verso da carta, Kenny olhou de 

novo para o envelope. Dentro havia um pequeno quadrado 

de papel translúcido, aproximadamente do tamanho de um 

selo postal, e um pequeno apito de madeira.
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Primeiro, ele tirou o papel e segurou-o no alto, junto à 

luz de leitura. Havia nele mais coisas escritas, dizendo:

Faça uma cópia da carta. Use o apito somente em 

emergências. Agora coma este bilhete.

Kenny teve de sorrir. O seu avô sempre gostara de misté-

rios, charadas e códigos. De fato, no verão passado ele insistira 

para que Kenny pegasse um voo para fora dos Estados Unidos, 

para se juntar a ele em uma elaborada caça ao tesouro.

Esse deveria ser, certamente, outro jogo sofisticado. Ke-

nny encolheu os ombros, pegou o celular e tirou uma foto 

da carta. Em seguida, mordiscou uma ponta do papel pero-

lado, que se dissolveu na sua língua como um wafer. “Papel 

de arroz”, pensou ele, antes de enfiar o restante na boca.

Agora, só restava o apito, um pedacinho curto de bam-

bu, com uma fenda para soprar através de um buraco qua-

drado no topo e um furo de verruma na ponta. Embaixo 

estava entalhado:

狸
Kenny olhou por cima do apoio de cabeça para conferir 

se ninguém estava olhando e, então, soprou de leve o apito: 

Pfft. Não saiu nenhum som. Ele tentou de novo, dessa vez 

soprando mais forte: Pffffft. Da mesma forma, tudo o que 
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pôde ouvir foi o próprio sopro passando rapidamente pelo 

tubo. Pensando que aquilo devia ser um truque, ele deu 

uma última soprada, com toda a força de que o seu pulmão 

era capaz: Pfffffffffffffff...

Ele parou, no meio do sopro, quando batidas furiosas 

vieram do compartimento de bagagem no alto. Kenny con-

gelou com o apito nos lábios e escutou. As batidas pararam, 

para serem substituídas por um arranhar vindo do mesmo 

lugar. “Isso é totalmente estranho.” Ali sentado, ele sentiu 

arrepios subindo pelos seus braços, sem saber o que fazer.

Um aviso dado pelo comissário aos passageiros fez Ke-

nny saltar da poltrona: “Estamos agora iniciando nossa 

aproximação final ao Aeroporto Internacional de Narita”. 

Enquanto os passageiros aproveitavam a deixa para se movi-

mentar de um lado para o outro, fazendo suas últimas visitas 

ao banheiro, arrumando sacolas nos compartimentos acima 

e embaixo dos assentos, espreguiçando-se e bocejando, Ke-

nny levantou-se e olhou fixamente para a porta do armário 

acima do seu assento. Ele queria abri-la para ver o que tinha 

lá dentro, mas estava com medo do que poderia encontrar. 

Em vez disso, ele bateu de leve na porta duas vezes. Instanta-

neamente, veio um toc-toc em resposta. Ele respirou fundo, 

abriu ligeiramente a porta e espiou para dentro.

O que pôde ver foram dois olhos redondos e líquidos. 

Kenny gritou, surpreso, e caiu para trás, desabando em 

cima de uma senhora extremamente corpulenta que masti-

gava amendoins, fazendo muito barulho.
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– Olhe só o que você fez! – disse a mulher quando os 

amendoins se espalharam pela cabine.

– Sinto muito, senhora – murmurou Kenny, recuando 

para longe dela e mantendo distância do armário semiaberto.

Dan, o comissário, reapareceu.

– Alguém precisa de ajuda? – perguntou ele.

Kenny apontou para o compartimento acima dele.

– Tem uma... uma... coisa lá dentro – disse ele.

– Uma coisa? Que tipo de coisa? Aconteceu algo com a 

sua mochila?

– Não, é algum tipo de... animal – disse Kenny, em voz baixa.

– Não é um pouco tarde para brincadeiras? Escute, sei 

que o voo foi longo, mas agora já estamos quase lá, e logo 

você estará fora do avião – disse Dan.

– Estou falando a verdade – disse Kenny, com a voz 

trêmula. – Tem um animal lá dentro, sim. Eu vi.

– Não é permitido levar animais nos voos – disse a se-

nhora dos amendoins. – Eu nunca ouvi tamanha baboseira 

na minha vida.

– Tudo bem, tudo bem – disse Dan, estendendo a mão 

para o fecho. – Vamos dar uma olhada lá dentro e ver o que 

está causando todo esse alvoroço.

Kenny ficou em pé atrás do comissário, espiando em 

volta dele. A porta abriu-se para cima e ali, esparramado 

no amplo compartimento, apoiando-se contra a mochila de 

Kenny com as pernas cruzadas, estava um animal gordo e 

peludo, mais ou menos do tamanho de um guaxinim. Sua 
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cara lembrava a de uma raposa, com um longo nariz estrei-

to, e o pelo espesso era marrom avermelhado. As pernas 

eram pretas e a pelagem escura subia até o peito e em volta 

do focinho, rodeando os olhos.

– Ora – disse Dan –, não há nada, só a sua mochila.

Kenny ficou boquiaberto.

– Você está...? Mas... mas não está vendo?

A criatura, seja lá o que fosse, acenou para Kenny e en-

costou um dedo sobre os lábios franzidos. Em seguida, bo-

cejou e soltou um pum. Kenny encarou-a antes de olhar em 

volta e ver que todos os demais passageiros olhavam para ele.

– Alguém... alguém mais viu... aquilo? – perguntou 

ele, apontando para a criatura peluda e tentando dizer 

alguma coisa.

– Garoto, não há nada lá dentro – disse a senhora dos 

amendoins, pesando cada palavra.

– Pobrezinho, ele deve estar realmente cansado para ter 

essas alucinações – disse alguém.

– Provavelmente está drogado – acrescentou outra voz. 

– Esses jovens de hoje em dia!

– Ora, vamos. Que é isso, algum tipo de brincadeira? 

– disse Kenny, levantando a voz e examinando rosto após 

rosto. – Vocês todos estão realmente me dizendo que não 

conseguem enxergar aquela... coisa lá dentro?

Fileiras de rostos inexpressivos responderam à pergunta 

de Kenny antes de os passageiros perderem o interesse e 

voltarem às suas atividades pré-pouso.
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– Olhe, rapazinho, eu acho que já é hora de você voltar 

ao seu lugar e se preparar para a aterrissagem – disse Dan, 

com a voz gentil, porém firme. – Você já se divertiu, mas 

agora a piada já está perdendo a graça, o.k.?

Kenny assentiu com a cabeça, meio chateado, e deu 

uma última olhada para a criatura peluda aninhada contra 

a sua mochila. Ela lhe soprou um beijo antes de Kenny fe-

char a porta. Ele se sentou, sua cabeça girava, e apertou o 

cinto de segurança.

Naoko, a comissária japonesa, aproximou-se pelo cor-

redor. Ela estendeu a mão para pegar os restos de amen-

doim e disse baixinho:

– Aquela coisa que você viu era grande e peluda, com 

olhos pretos como um guaxinim?

Kenny balançou a cabeça.

– Sim, como você...?

Naoko sorriu. 

– Eu também não vi – ela piscou para ele.
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2 二

De volta ao assento, com os braços cruzados, Kenny 

ignorou os olhares curiosos dirigidos a ele. Aquilo não era 

exatamente o que esperava. Já era bem ruim o avô tê-lo 

mandado para o Japão, justamente para o Japão, mas passar 

as próximas doze semanas com o pai era pior. E agora, para 

completar, algum animal bizarro o tocaiava.

Ele fechou os olhos, imaginando o seu quarto na Escola 

Internacional de Oregon. A essa altura o seu companheiro 

de quarto, Chad, já devia estar em casa, em Boston. Ele 

logo estaria de partida para a Namíbia, para um safári com 

a família, o sortudo. Como devia ser bom ter uma família.

O final do voo passou sem incidentes e, quando Ken-

ny foi pegar a sua mochila no compartimento do alto, o 

animal, ou o que quer que fosse, não estava mais lá. Devia 

mesmo ser coisa da sua imaginação.

Ele seguiu pela passarela para dentro do espaçoso ter-

minal ultramoderno e na direção do controle de imigração. 

Sentia-se muito mais feliz por estar novamente pisando em 

terra firme. Seu bom humor, contudo, não iria durar muito.
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Quando chegou a sua vez, o funcionário uniformiza-

do da imigração acenou para Kenny se aproximar e ele 

entregou o seu passaporte e o cartão de desembarque. O 

funcionário passou o passaporte de cor vinho pelo scanner 

biométrico, parou, examinou atentamente a tela do compu-

tador e, então, passou o documento outra vez. Ele acenou 

para o seu supervisor e os dois homens conversaram rapi-

damente. Kenny transferiu seu peso de um pé para o outro 

e enfiou as mãos nos bolsos.

O supervisor inspecionou a foto do passaporte e com-

parou com o rosto de Kenny.

– Qual é o seu nome, por favor? – perguntou o funcionário.

– É Kenny, senhor. Kenneth Blackwood.

– Quantos anos você tem?

– Tenho quinze.

– Está viajando sozinho?

Kenny assentiu, perguntando-se aonde levariam aquelas 

perguntas.

O funcionário bateu com um dedo no cartão de desem-

barque.

– Você tem um passaporte britânico, mas esse endereço 

é nos Estados Unidos. Está certo?

– Sim. Eu nasci na Inglaterra, mas me mudei para os Es-

tados Unidos quando tinha oito anos. Minha mãe era ameri-

cana, por isso tenho dupla nacionalidade. Algum problema?

– Esse endereço não é uma casa – disse o funcionário, 

lendo o cartão.
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Kenny suspirou.

– Não. É um internato. É onde eu moro.

O funcionário ergueu uma sobrancelha.

– Internato? Como Harry Po...

– Não. Nada de parecido. Ele adora a escola dele.

O funcionário estudou Kenny, tentando entender a ori-

gem da raiva súbita do menino.

– Qual é o propósito da sua visita ao Japão? – pergun-

tou ele.

– Meu pai é professor na Universidade de Tóquio. Vou 

passar o verão com ele.

O funcionário balançava a cabeça a cada resposta.

– Receio ter mais perguntas para você – disse ele. – Por 

favor, acompanhe-me.

– Isso vai levar muito tempo? – Kenny não pôde deixar 

de perguntar. – É que o meu pai está esperando por mim e...

– Venha. Por favor.

Os funcionários conduziram Kenny, passando pelos 

seus boquiabertos colegas de voo, inclusive a senhora dos 

amendoins.

– Viram? Eu sabia que ele estava drogado – disse ela, 

muito satisfeita consigo mesma.

Kenny seguiu os funcionários até um pequeno escritório.

– Por favor, sente-se – disse o funcionário mais gradu-

ado, fazendo um gesto para uma de duas cadeiras duras.

Kenny sentou-se e ficou tamborilando com os dedos na 

mesa, enquanto os dois homens saíam. A porta se abriu e 
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entrou outro homem. Estava usando um terno escuro, óculos 

de sol e o seu cabelo negro e brilhante era penteado para trás.

– Sr. Blackwood – disse o recém-chegado, estendendo 

a mão. – Meu nome é Sato – ele deslizou o seu cartão de 

visitas pela mesa e sentou-se diante de Kenny. – Estou aqui 

para ajudá-lo. Pode confiar em mim.

– Meu orientador diz que eu tenho problemas de con-

fiança – Kenny mordeu o lábio. – O que significa tudo isto, 

sr. Sato? Eu pensei que eu não precisasse de visto para vi-

sitar o Japão.

– Você é Kenny Blackwood, certo? Filho de Charles 

 Blackwood e neto de Lawrence Blackwood?

– Sim – disse Kenny, incapaz de esconder sua surpresa.  

– Como você...?

– O seu avô é um grande homem. Um herói para alguns 

japoneses. Você sabia disso?

Kenny piscou.

– Ah, não senhor. Não, realmente.

Sato inclinou-se para trás e juntou as pontas dos dedos.

– Não tenho certeza se posso lhe contar, nem se devo, 

mas vou tentar ajudá-lo e você me ajudará, certo?

Com o canto do olho, Kenny vislumbrou uma enorme 

sombra assomando por cima da porta de vidro fosco.

– O seu odjiisan, seu avô, veio ao Japão depois da Se-

gunda Guerra Mundial, certo?

Os olhos de Kenny voltaram rapidamente para Sato.

– Ele me contou isso, sim.
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– E ele contou que esteve aqui para ajudar o povo japo-

nês a se recuperar depois da guerra?

– Algo do gênero.

Sato sorriu.

– O seu avô, lamento dizer, era um mentiroso, além de 

ladrão.

Antes que Kenny pudesse responder, ouviu-se uma ba-

tida leve na porta.

– Entre – disse Sato.

A porta se abriu e outro funcionário entrou, seguido 

por uma figura enorme, que teve de se curvar para entrar 

no escritório. Embora a coisa estivesse usando um terno 

feito sob medida, tinha facilmente três metros de altura e 

músculos vigorosos. Só isso já era alarmante em si, mas o 

que realmente perturbou Kenny foi a pele vermelho-tijolo, 

as presas que cresciam na mandíbula e os dois chifres na ca-

beça. Ele deu um pulo, agarrou a sua cadeira como se fosse 

uma arma e agachou-se contra a parede.

– Taro! Ike! – bradou Sato, apontando para a porta. 

A criatura, que parecia um ogro, curvou-se e saiu apres-

sadamente.

– Sr. Blackwood, por favor, sente-se. Você está em se-

gurança – disse Sato, aproximando-se para ajudar Kenny a 

se levantar.

– O que... era aquela... coisa? – perguntou Kenny, com 

a voz rouca e trêmula.

– Diga-me o que você viu.
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– Oh, não de novo! Não me diga que você não viu – o 

coração de Kenny ainda batia violentamente.

Sato tocou seus óculos escuros.

– Não, eu vi. Só queria ter certeza de que você viu o 

mesmo.

– O que é aquela coisa enorme, vermelha e chifruda? 

Parecia um cruzamento de Shrek com Hellboy.

Sato arqueou uma sobrancelha.

– Então, você tem o Dom da Visão? Interessante. Eu 

pensei que gaijin não pudesse ver oni.

– Oni? É assim que se chama?

– Eu o chamo de Taro, mas sim, ele é oni.

– E o que é um “gai-jin”?

– Você. Um forasteiro, um estrangeiro – Sato sentou-se 

novamente. – Sr. Blackwood, o que acabou de ver é algo 

que a maioria das pessoas nunca vê. Você olhou atrás da 

cortina e deu uma espiada no mundo oculto do outro lado.

Kenny esfregou o rosto com as mãos.

– Eu não entendo.

– Você não precisa entender. O seu avô o mandou para 

cá a fim de terminar o seu trabalho. Disso, eu tenho certeza. 

Eu estou aqui para ajudá-lo.

– Terminar o trabalho dele? Que trabalho? Eu estou 

aqui só para ver o meu pai. Será que eu não posso apenas 

ir agora?

– Esvazie os bolsos, por favor. Você tem alguma coisa 

do seu avô? Qualquer coisa?
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– Espere. Você trouxe aquele oni para cá. Por quê?

– Chame isso de teste. O fato de que você pode ver Taro 

me diz tudo o que preciso saber. Agora, esvazie os bolsos, 

por favor.

– E se eu não esvaziar?

– Então, Taro os esvaziará para você – Sato examinou as 

suas unhas manicuradas. – Eu posso esperar.

Praguejando baixinho, Kenny colocou o conteúdo dos 

seus bolsos sobre a mesa: um molho de chaves preso a um 

chaveiro do time de futebol Newcastle United, algumas mo-

edas soltas, um pacote meio vazio de goma de mascar, o seu 

telefone celular, um maço de cards colecionáveis presos por 

um elástico e o apito de madeira.

– Isso é tudo? – Sato perguntou, levantando-se no-

vamente. 

Kenny assentiu e então se enrijeceu quando Sato se 

aproximou dele. Alguma coisa naquele homem o incomo-

dava, alguma coisa parecia não estar muito certa, mas ele 

não sabia o quê.

– Levante-se e erga os braços – disse Sato para revis-

tar Kenny. Houve um farfalhar de papel quando a sua mão 

pressionou a caixa torácica do menino. Sato enfiou a mão 

no casaco de Kenny e removeu o envelope que recebera no 

avião. – Algo que você esqueceu? – disse ele, retirando a 

carta e correndo os olhos pelo conteúdo.

– Ei! – protestou Kenny. – Isso é particular. Você não 

pode ler a correspondência de outras pe...
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A mão livre de Sato desenhou uma forma no ar e a voz 

de Kenny sumiu de repente, como se um botão de desligar 

tivesse sido apertado. Perplexo, Kenny continuou a protes-

tar; sua boca se mexia, ele sentia o ar passar pelas cordas 

vocais, mas não saía som nenhum. Ele tentou gritar, mas era 

como um personagem em um filme mudo.

Sato leu a carta três vezes, e em seguida se dirigiu a 

Kenny, com um olhar intrigado no rosto.

– Esta carta é estranha. Não é muito informativa. Vou 

tirar uma cópia. Por favor, permaneça aqui para sua própria 

segurança. Não tente sair, pois Taro estará de guarda na 

porta – disse sorrindo, sem nenhuma cordialidade. – Você 

pode gritar por ajuda, se quiser.

Sato jogou o envelope em cima da mesa e saiu da sala. A 

sombra imponente do oni moveu-se para a frente da porta.

A cabeça de Kenny estava agitada. Nada daquilo fazia 

o menor sentido. Há apenas doze horas ele era um menino 

aguardando, ansioso, por sua viagem para o Oriente distan-

te. Agora estava imerso em algum tipo de pesadelo acordado, 

repleto de monstros que a maioria das pessoas não podia ver.

Ele pegou seu telefone e praguejou em silêncio quando 

viu que estava sem sinal. Enfiando-o de volta no bolso, ele 

recolheu os outros pertences. O último item que pegou foi 

o envelope e, ao fazê-lo, alguma coisa rolou: o apito.

O que o avô havia dito? Use o apito somente em emer-

gências. Ridículo, mas por outro lado, se isso não fosse uma 

emergência, o que seria?
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Kenny soprou o apito o mais forte que pôde. Como 

antes, não saiu som algum. Ele estava prestes a soprar de 

novo quando ouviu um ruído abafado acima dele. Ao olhar 

para cima, viu o canto de uma das placas de revestimento 

do forro se erguer. Um focinho se enfiou pela abertura, se-

guido por dois olhos faiscantes.

Kenny deu um passo involuntário para trás ao avistar 

a criatura gorda e peluda do avião. Era real e estava ob-

servando-o. O menino ficou olhando enquanto ela passava 

o corpo pela abertura, pendurada pelos braços, e então se 

deixou cair desajeitadamente sobre a mesa. Ela se pôs em pé 

nas patas traseiras e estendeu os braços para a frente, como 

se estivesse pedindo um abraço.

Sem saber o que fazer, Kenny a pegou. As patas rápidas 

da criatura soltaram quatro botões da sua camisa e ela es-

corregou para debaixo das suas roupas.

– Ei! – disse silenciosamente a boca de Kenny. Ele estava 

prestes a lutar para expulsar a coisa quando ela mudou e 

pareceu derreter, escorrendo em volta do seu abdômen e 

achatando-se como uma panqueca. Em segundos, ela esta-

va envolvendo Kenny como uma faixa larga e peluda. Ao 

ouvir passos se aproximando, Kenny abotoou de novo a 

camisa, bem quando Taro deu um passo para o lado e Sato 

entrou novamente.

– Houve uma mudança de plano – disse Sato. – Você 

agora está preso e será levado a Tóquio para um interroga-

tório adicional.
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– Mas eu não fiz nada! – Kenny tentou gritar, porém as 

palavras não saíram.

Dois policiais entraram na sala e, momentos depois, Ke-

nny viu-se escoltado pelo terminal, algemado a um policial.

Eles pararam do lado de fora do Terminal Um do Aero-

porto de Narita, onde duas viaturas policiais e um par de 

guardas de motocicleta aguardavam. Sato entrou na primei-

ra viatura e  Kenny foi enfiado na segunda. Com as sirenes 

ligadas, as viaturas saíram e seguiram na direção de Tóquio; 

podiam-se ver as luzes da cidade reluzindo a distância.

Kenny olhou para trás, para o Terminal que, aos pou-

cos, se afastava. Seu pai deveria estar lá, esperando por ele, 

sem saber o que estava acontecendo. Aquilo tudo parecia 

loucura. Ele mal chegara e já era o Inimigo Público Número 

Um. Tinha de haver uma explicação. Tinha de haver.



Ninjas motoqueiros.  
Monstros de terno. Vampiros sem cabeça... 

Nada disso está nos planos de Kenny Blackwood  
quando ele chega ao Japão para visitar o pai.

Mas, mesmo antes de o avião aterrissar, as coisas  
começam a ficar estranhas. O garoto não demora muito  

a perceber que Tóquio está tomada por monstros míticos que  
só ele consegue ver – e todos querem acabar com Kenny!

Em vez de curtir as férias, Kenny se vê em meio a uma  
guerra oculta que pode explodir a qualquer momento  

e acabar com milhões de vidas – a menos que ele  
encontre uma mítica espada perdida e enfrente  

um destino que não escolheu. 

E terá de fazer tudo isso em  
apenas nove dias...

www.facebook.com.br/EspadadeKuromori
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