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Rick Yancey

Todos os livros merecem ser lidos, e
este não é exceção. O livro A 5.ª vaga tem
como autor Rick Yancey e foi publicado pela
Editorial Presença.
As personagens que dão vida à
história são a Cassie, a rapariga que não
desiste; Evan Walker, o rapaz que a ajudou,
aliando-se a ela; Sammy, o irmão de Cassie e
também a sua única esperança, e Ben, a sua
paixão. Vamos saber como todos eles se
cruzaram.
O planeta Terra foi invadido por
extraterrestres de uma maneira mais serena
do que imaginamos. Uma das suas naves
gigantes, a nave-mãe, fixou-se na órbita da
Terra. Todos a conseguiam ver e todos se
questionavam sobre quais seriam os seus
planos, pois, nos primeiros tempos, era
como se não estivessem lá, ou seja, não
tinham qualquer interação com os seres humanos.
Quando nos começaram a atacar, embora indiretamente, mostraram que estavam preparados e
organizados. Isso provou-se nas diferentes vagas: a primeira vaga originou o fim de tudo o que funciona
a motor e de toda a eletricidade; seguiu-se um enorme tsunami acompanhado da destruição total de
tudo por onde passava, isto é, os países do litoral; esta foi a segunda vaga; aos países do interior, foi
reservada uma contaminação provocada pelos milhares de aves, à qual só sobreviveu quem era imune à
doença.
Depois desta terceira vaga, formularam-se teorias segundo as quais os extraterrestres queriam a
Terra, os seus recursos naturais e alguns de nós, humanos. Mais tarde, apareceu a quarta vaga, que veio
acabar com os adultos.

Cassie Sullivan narra-nos tudo isto, achando que é a única sobrevivente da Terra. Os seus pais
morreram nas vagas anteriores e, assim, o seu irmão é o seu único foco. Sammy foi afastado de Cassie
na quarta vaga, quando um autocarro dos militares o levou (a ele e a outras crianças) do acampamento
onde estavam. Cassie não teve permissão para lá entrar, pois já era adolescente. Depois de levarem
todos os meninos e meninas, mataram os adultos e Cassie, escondida, apercebeu-se, com isso, de que
algo estava errado.
Sozinha, partiu em busca do seu irmão e foi depois de levar um tiro numa perna que um rapaz,
Evan Walker, a transportou para sua casa e lhe fez um curativo. Ao início, suspeitou dele, pois não podia
confiar em ninguém, mas, ao longo do tempo, concluiu que ele era boa pessoa. O que ela não sabia era
que ele guardava segredos que ela nunca imaginaria.
Entretanto, os militares contaram às crianças que nós estávamos a ser usados como hospedeiros
e começaram a treiná-los para matarem esses «fantoches». Benjamin, o rapaz por quem Cassie estava
apaixonada antes de tudo acontecer, também foi levado, mas este suspeitou logo de todos, e com
razão.
Recomendo o livro porque ele é todo um mistério, porque a sua escrita é especial, já que a
história é narrada por diferentes personagens, e, claro, porque tenho a certeza que todos quererão
saber quem era, afinal, Evan Walker, o que pretendiam, verdadeiramente, os militares e qual era a
famosa quinta vaga.
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