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NASCIA UM NOVO DIA NA VILA FARMER. AQUELE LUGAR DE 

nome simples, onde gente simples vivia suas rotinas simples. 

Quer dizer, nem toda manhã era tão calma e ensolarada. Mas, 

quando os dias começavam de maneira perigosa, sempre ha-

via um herói para garantir a tranquilidade de todos. Quase 

sempre esse herói era o primeiro e único Authentic!

Sob sua proteção, os habitantes da Vila Farmer puderam 

prosperar e criar uma comunidade repleta de saúde e alegria. 

Alguns desses moradores eram corajosos, valentes e já ha-

viam passado por perigos fora das fronteiras da vila, mas, no 

fundo, todos sabiam que o Authentic estava lá para salvá-los 

caso a situação ficasse mais perigosa que o normal.

UM INÍCIO 
PROBLEMÁTICO

1
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A Vila Farmer surgiu em torno de uma pequena fogueira 

rodeada por árvores. Authentic e mais alguns poucos transfor-

maram aquele lugar em casas, fazendas, lojas e praças, por onde 

crianças se divertiam e novas famílias chegavam, em busca de 

proteção. Todos tinham casas simples. Até mesmo o Authentic 

tinha uma moradia comum, sem nenhum luxo, pois a amizade 

que cercava a vila era mais importante que armadilhas ou lápis-

lazúlis acumuladas. Em uma dessas casas, uma pessoa acordava 

– e acordava porque alguém batia loucamente em sua porta.

–Builder! Buillllllldeeeeer! Acorda, Builder! Ei, Builder!

Uma figura sonolenta e completamente descabelada levan-

ta-se de sua cama… Seu nome não era Builder. Aquele era seu 

apelido desde o começo da construção da vila, pois ele teve uma 

participação muito importante na formação daquele lugar. Ele 

empilhava blocos e craftava como ninguém, e o apelido pegou… 

Builder abriu a porta e deu de cara com uma figura de cabe-

los amarrados sobre os ombros. Era Nina, a filha do padeiro, que 

carregava uma cesta de pães recém-assados. O cheiro bom pa-

receu despertar Builder para o que estava acontecendo.

– Nina! Bom dia! Huuummm, que cheiro bom…

– Bom dia, Builder! – ela respondeu. – Está fresquinho!

– Estou vendo! Mas esse não é o meu nome, você sabe...

– Ai, desculpa! – ela respondeu envergonhada com a bron-

ca. – Eu gosto desse seu apelido. É bem legal.

– Eu gosto do meu nome. Não que Builder seja ruim… Mas 

às vezes gostaria que as pessoas se lembrassem que eu me cha-

mo  , sabe?
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– Boa sorte em fazer o pessoal 

deixar de chamar você assim, Builder! 

Quer dizer,  . Haha, 

sou muito desligada! – respondeu 

Nina. 

– Percebi...

– E aí, Tudo certo para hoje?

– Sim. Vou encontrar com o Au-

thentic daqui a pouco para 

começarmos. Posso pegar um desses 

pães e depois acerto com seu pai?

– Claro que pode! Aqui, pode es-

colher qual prefere…

VAMOS LÁ, MANINHO! 

PEGUE UMA CANETA E 

COLOQUE O NOME QUE 

QUISER SOBRE ESTE 

TRAÇO 

PODE SER O SEU NOME 

OU, SE PREFERIR,  

PODE INVENTAR O  

SEU PRÓPRIO  

PERSONAGEM! ESTE

LIVRO É SEU! VOCÊ É 

O PERSONAGEM 

PRINCIPAL DESTA 

HISTÓRIA. 

CIRCULE QUAL PÃO 
VOCÊ QUER COMER 

NO CAFÉ DA 
MANHÃ. É VOCÊ 
QUEM DECIDE! 

Tire uma foto da página e publique a sua 
escolha com a hashtag #ABatalhaDaTorre
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Builder pegou o pão e se despediu de Nina, que saltitou 

para oferecer o restante da cesta na próxima casa. Enquanto 

mastigava e espantava o sono, Builder lembrou-se de que 

aquele não era um dia comum: Authentic, seu amigo desde a 

criação da Vila Farmer, o chamou para coletar recursos e iniciar 

a construção da primeira biblioteca dos arredores.

Coletar recursos não é tão simples como parece, e essa fun-

ção é vista por todos como uma posição de grande prestígio. 

Builder conhecia bem os perigos envolvidos em fazer isso fora 

do território da vila, com centenas de mobs à espreita, apenas 

aguardando algum desavisado chegar perto o suficiente para 

atacarem. Porém, com Authentic na missão, não era preciso se 

preocupar: há anos a vila não sofria um ataque, pois todos sa-

bem que o fundador é implacável com as forças do mal. 

Na verdade, Builder não consegue mais se lembrar da úl-

tima vez que viu um creeper ou uma aranha andando pelas 

ruas; a vida era agradável e tranquila na vila.

Por escolha própria, Builder morava num ponto extremo, 

próxima à cadeia de montanhas que circunda dois lados da 

vila, ajudando na segurança do lugar. Para proteger o territó-

rio, Authentic vivia na ponta mais próxima da fronteira, pronto 

para reagir a qualquer acontecimento. 

Com o raiar do dia, Builder já se preparava para pegar sua 

picareta e partir em direção à casa do seu velho amigo, cru-

zando todo o vilarejo até chegar ao seu destino. Mas, antes, 

resolveu se olhar no espelho e tirar os farelos de pão do rosto 

e da roupa.



E AÍ? COMO VOCÊ É? 
MONTE E VISTA O SEU 
PERSONAGEM PARA 
VIVER UMA GRANDE 

AVENTURA!

Compartilhe o seu personagem com
a hashtag #EUSOUOBUILDER
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Builder escovou os dentes e saiu de casa. Para ele, a melhor 

parte do dia era poder passear por toda a vila, pois conseguia 

notar como o local crescia cada vez mais e como seus morado-

res eram felizes. Todos se conheciam e se ajudavam. Inclusive, 

andar por ali exigia um pouco mais de tempo, já que todos os 

moradores acenam e se cumprimentam quando se encontram. 

O caminho demorava mais, mas valia a pena.  

Boa parte dos moradores da vila já está acordada, começan-

do suas tarefas diárias. Os pescadores se reuniam em frente à 

casa de um deles, prontos para partir em direção ao lago; alguns 

fazendeiros já estavam arrebanhando seus animais para levá-los 

ao pasto, enquanto outros começavam a cuidar das plantações.

Depois de andar um pouco, Builder encontrou Nina segu-

rando o cesto vazio, sentada em um banquinho. A jovem acenou 

quando viu Builder se aproximando.

– Buildeeeeeer!

– Oooooi… – respondeu, percebendo que não adiantava 

pedir para a garota o chamar pelo seu nome verdadeiro.

– Já está indo? Gostaria de poder acompanhar vocês.

– É perigoso além da fronteira da vila, Nina. Você sabe disso!

– Eu sei, mas quem disse que eu não posso ser uma aventu-

reira? Também me preocupo com a vila!

– Você é muito novinha, Nina. Quando for mais velha, pode-

rá decidir o que vai fazer.

Não eram raras as ocasiões em que Builder se sentia como 

um irmão mais velho de Nina. A jovem era bastante corajosa e 

poderia se meter em enrascada se não a orientasse.
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– De qualquer jeito, duvido que meu pai deixaria... Ele diz 

que precisa da minha ajuda, como se ser padeiro fosse a coisa 

mais importante do mundo – disse a garota com um suspiro 

nada suave, deixando toda a sua irritação à mostra.

– Mas é importante! – Builder disse, tentando mostrar en-

tusiasmo. – Como nós teríamos pães todos os dias sem um 

padeiro? Todo mundo aqui tem uma função importante e ne-

nhum tipo de trabalho é melhor ou pior do que o outro. É uma 

das belezas da comunidade que criamos aqui. Cada um de nós 

é indispensável para formarmos esse incrível lugar, que, de lon-

ge, é o melhor do mundo!

Nina acenou com a cabeça e se levantou, pronta para voltar 

para casa. Visivelmente chateada, a garota começa a andar na 

direção oposta a Builder, que prometeu a si mesmo que tentaria 

trazer algo especial para animá-la. De certa forma, admirava a 

postura da garota, com aquele espírito indomável e vontade de 

conhecer novos lugares. Sem dúvida, Nina seria uma grande 

aventureira quando chegasse a hora!

Para quem nunca morou em uma vila, eis um segredo. Você 

sabe o que corre mais rápido por esses lugares? Não é um cavalo 

fujão ou a ventania que aparece antes de uma tempestade.  Nada 

é mais rápido que um boato em um vilarejo pequeno. A veloci-

dade da fofoca parecia ser maior que a da luz. 

Sendo assim, todos já sabiam que aquele era o grande dia, 

em que Authentic e Builder começariam as obras da biblioteca. 

Conforme fazia seu caminho pelas ruas, Builder recebia gritos de 

incentivo dos outros moradores, que sempre traziam um sorriso 
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no rosto. Ele chegou a perder a conta de quantos “Boa sorte lá 

fora!”, “Que belo dia para sair!” ou “Não vejo a hora de conhecer a 

nossa biblioteca!” escutou enquanto caminhava, e aquilo o ani-

mou ainda mais.

Na praça central, algumas crianças já estavam brincando en-

quanto seus pais visitavam os pontos de comércio ao seu redor 

– a mercearia, a padaria de Arthur, o pai de Nina, o sapateiro, o 

alfaiate e muito mais. Como era divertido passar o tempo por lá! 

Um ronco no estômago de Builder serviu para avisar que, na 

verdade, aquele pão tinha sido apenas um petisco e que ele pre-

cisaria de muito mais energia para encarar aquele dia de atividades 

tão cansativas. Por isso, decidiu passar na mercearia.

O lugar estava bem tranquilo, já que a maioria dos clientes 

não acordava tão cedo assim. Builder se sentou em uma mesa 

enquanto o Seu Martins se aproximava para anotar o pedido.

– O de sempre, meu caro? – disse o dono do lugar.

– Claro! Um suco de laranja e duas torradas, por favor.

– Hoje é o grande dia, não é mesmo?

– Sim, finalmente vamos começar aquela biblioteca. É uma 

grande mudança para a vila!

– Sem dúvida – disse Seu Martins, com um tom de voz pre-

ocupado. Em geral ele era tranquilo, e aquele comportamento 

preocupou Builder. Não era normal o Seu Martins ficar desse jei-

to, ele costuma ser risonho e animado com seus clientes.

– O que foi, Seu Martins? Tem algo errado?

– Não é nada, meu filho. É só que… Ah, deixa para lá.

– O que aconteceu?
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– É que a patrulha da noite passou aqui no fim do turno, 

falando algo que me preocupou. 

– A patrulha da noite? O que aconteceu?

– Eles viram um grupo de esqueletos rondando a vila, mas 

dessa vez tinham um comportamento bem diferente do que 

costumam ter e até um pouco estranho. Eles estavam indo em-

bora, como se já tivessem feito o que queriam, em vez do 

comportamento normal de rondar a vila pela fronteira.

– Isso é muito estranho, mesmo... – comentou Builder. 

O café da manhã estava bom como sempre, mas o que o 

Seu Martins acabara de dizer havia ficado na cabeça do aventu-

reiro, fazendo a comida perder o gosto. Antes de ir para a casa de 

Authentic, ele decidiu investigar um pouco mais sobre esse es-

tranho ataque das caveiras.

Seguindo adiante, Builder passou pelo posto da patrulha e 

percebeu que alguns integrantes da ronda noturna ainda esta-

vam por ali, em vez de estarem curtindo seu merecido descanso. 

Aproveitando a oportunidade, ele resolveu falar com Tiago, um 

dos seus amigos que fazia parte do grupo.

– E aí, Tiago! Ainda em pé?

–Pois é, Builder. Vimos uma coisa estranha durante a noite e 

ainda estamos discutindo…

– É tão difícil assim usar o meu nome?

– Poxa, Builder é um apelido tão legal… – disse Tiago, um 

pouco envergonhado.

– Ah, tudo bem, você é meu amigo! Mas vocês estão falando 

sobre o caso dos esqueletos, não é?
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– Puxa, que cara ligeiro. Como você sabe?

– Se tem uma coisa que viaja mais rápido do que o vento 

nessa vila são os boatos! Pode me contar o que aconteceu?

– Eram muitos esqueletos. Muitos mesmo! Na hora pensa-

mos que teríamos uma bela briga pela frente, mas eles estavam 

indo no sentido contrário ao da vila… E estavam com muita pres-

sa também, quase correndo. Não entendemos nada!

– Conseguiu ver se eles entraram na vila?

Tiago fez que não com a cabeça.

– Quando percebemos que os esqueletos estavam lá, já ti-

nham passado por uma das colinas, um pouco longe daqui. Não 

entendi até agora o que aconteceu e ninguém viu nada.

– Bom, vou avisar o Authentic. Ele vai querer saber disso.

– Batemos na porta dele mais cedo, mas acho que ele ainda 

estava dormindo, pois não respondeu aos nossos chamados. 

– Pode deixar que vou avisá-lo. Como vamos buscar recur-

sos, não custa nada ficarmos de olhos abertos para isso.

– Boa sorte hoje, Builder! Espero que vocês também consi-

gam nos ajudar a desvendar esse mistério!

– Também espero que sim.

Com muito mais pressa do que antes, Builder seguiu até a 

casa de Authentic na vila. Sem diminuir o passo, conseguiu escu-

tar cochichos dos moradores, algo sobre ruídos estranhos 

durante a noite e pessoas confessando estarem com medo.

Quando chegou à casa de Authentic, Builder entrou sem 

bater na porta, um costume após vários anos de amizade. Porém, 

desta vez, ele até que gostaria de ter batido…



QUE CONFUSÃO! SERÁ 
QUE CONSEGUIMOS 

ENCONTRAR PISTAS DO 
QUE ACONTECEU AQUI?
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Que cena horrível! Quem poderia ter feito uma coisa des-

sas, logo com o maior benfeitor da vila? 

Conforme Builder vasculhava a casa do Authentic, as coi-

sas começaram a fazer sentido: os esqueletos haviam entrado 

na vila, foram até a casa dele e o sequestraram! Mas por que se 

dariam a esse trabalho? Qual era o sentido daquilo tudo?

Um papel específico chamou a atenção do aventureiro 

que, desesperado, procurou por sinais de como encontrar o 

amigo no meio daquela bagunça. O recado parecia ter sido 

escrito às pressas por Authentic durante uma luta, mas não 

ajudava muito: o desenho de uma torre, uma seta, a letra N e 

o nome de um tal de Grogg, de quem Builder nunca tinha 

ouvido falar. Mesmo assim, o aventureiro guardou o papel, 

pois ele poderia ser sua única pista para encontrar o amigo.

Uma pequena multidão já havia se juntado em frente à 

casa de Authentic por conta do barulho que Builder fez en-

quanto mexia na bagunça. Como deixou a porta aberta após o 

choque de flagrar a casa tão desorganizada, várias pessoas viam 

a cena e passavam a entender o que estava acontecendo. Ins-

tantaneamente, várias teorias começaram a ser inventadas. 

Builder decide que o melhor a fazer é tentar acalmar os ânimos 

de todos que estavam ali, apesar de também estar apavorado.

– Pessoal, vamos dar um espacinho aqui, por favor. Sem 

juntar todo mundo na porta!

Foi o suficiente para várias pessoas começarem a falar ao 

mesmo tempo:

– Builder, o que aconteceu?
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– Cadê o Authentic?

– O que vai acontecer com a gente?

– É o fim dos tempos!

– Meus filhos não vão mais sair de casa!

– Eu estou com tanto medo!

Os moradores começaram a falar cada vez mais rápido e 

mais alto, até tudo virar um burburinho só.

– Gente… Ei, pessoal… Ei, CALMA! – gritou Builder. 

Na mesma hora todos ficaram quietos, olhando para o 

aventureiro, esperando que ele dissesse o que deveriam fazer. 

Mas ele mesmo estava bem perdido com essa situação.

– Eu, hummm... ainda estou juntando os pontos sobre o 

que aconteceu. Mas já tenho uma boa ideia! Preciso levar al-

guns objetos para o prefeito e só depois disso resolver o que 

fazer. Por favor, fiquem calmos e esperem um pouco.

– Mas, Builder… pegaram o Authentic! Se conseguiram le-

var o nosso protetor, imagine o que vão fazer com a gente?

– Ninguém mais vai ser pego. Isso eu prometo! – disse 

Builder, determinado, abrindo caminho pela multidão.

Enquanto caminhava o mais depressa que podia até a 

prefeitura, Builder começou a se lembrar dos momentos mar-

cantes de sua amizade com Authentic. Começaram a passar 

na sua cabeça imagens das primeiras lutas com creepers 

quando eles fundaram a Vila Farmer, os primeiros túneis feitos 

nas montanhas para coletar os recursos que iriam se tornar 

paredes das casas e muros de perímetro… E, principalmente, a 

vez em que Authentic salvou sua vida.
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Era uma noite fria e apenas as fundações do que seriam as casas 

do centro da vila estavam no lugar. Builder estava cochilando próximo 

a uma fogueira quando acordou com o barulho inconfundível de ara-

nhas se aproximando. Quando abriu os olhos, foi surpreendido pela 

visão mais aterrorizante da sua vida: dezenas das criaturas avança-

vam sobre o acampamento em uma velocidade incrível; gritos de 

alarme já tinham começado a soar, mas era tarde demais.

Após longos minutos de luta contra as aranhas, Builder começa-

va a sentir o cansaço tomar conta do seu corpo. Suas reações 

começaram a ficar mais lentas, mas os mobs continuavam a chegar, 

um atrás do outro... até que ele foi derrubado no chão. 

Ao cair, sua cabeça bateu em uma pedra. Com a visão embaçada, 

ele se preparou para o pior enquanto uma aranha pulava em sua dire-

ção. Até que, momentos antes daquele que seria seu último suspiro, 

Authentic acertou a criatura com sua espada de diamante, virando-se 

em seguida e oferecendo a mão para o amigo caído.

– Esses bichos são ferozes, mas nós temos uns aos outros. Jun-

tos somos mais fortes!

– O-obrigado, Authentic.

– Você faria o mesmo por mim. Vamos acabar com eles de uma 

vez! – disse o herói, com uma piscadela.

Parado em frente à porta da prefeitura, Builder se prepa-

rou para dar a pior notícia da sua vida. Não seria nada fácil.


