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A

Animals
a: imincharge
19/01/2016
Clexa
Terminada
"I'm hurting baby, I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now."
Clarke Griffin está dirigindo o conversível vermelho de seu pai e está atrasada. Quem é que 
casa no meio da manhã? Você precisa estar desesperado. Ou querendo construir uma vida 
nova. Ou tentando viver uma vida tão falsa quanto aquelas palmeiras de Polis. Mas nada 
disso importa agora, porque Clarke está determinada a conseguir o que quer. 
http://archiveofourown.org/works/5760100/chapters/13272154

Anjos and Demônios
a: iwanderess
01/04/2016
Clexa
Última actualização: 06/04/2016
A primeira vez que elas se conheceram foi há tanto tempo que Clarke sequer tem certeza 
de que tipo de calendário era usado na época. Se é que havia um. A guerra era difícil. 
Clarke era nova no negócio. Mas ela? Ela já estava fazendo história. Tão forte, tão boa com 
uma espada, tão dominante e poderosa no campo de batalha. 
Elas se encontraram em vários lugares e eras diferentes. E sempre pelo acaso.
ou: AU em que Clarke é um anjo e Lexa um demônio e as duas se encontram no meio de 
uma guerra em que cada parte de seu seres dizem que devem matar uma a outra. De um 
lado, Clarke segue as ordens do Arcanjo Miguel. Do outro, Lexa é a filha favorita de Lucifer.
http://archiveofourown.org/works/6426334/chapters/14710978

http://archiveofourown.org/works/5760100/chapters/13272154
http://archiveofourown.org/works/6426334/chapters/14710978
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Born To Die
a: SkyWithDiamond
28/04/0217
Clexa
Terminada
Continuação de Burn With You. Um ano após deixar New York e assumir novas identidades, 
Clarke e Lexa se encontram em uma vida "normal" e confortável, porém descobrirão que 
não se pode fugir do passado por muito tempo. Com fantasmas voltando a assombrá-las, 
Lexa e Clarke tentarão a todo custo se manter firmes em meio no caos que estão prestes a 
enfrentar. 
https://www.wattpad.com/story/107573214-born-to-die

Bucket List
a: SkyWithDiamond
02/08/2016
Clexa
Terminada
Há um momento na vida que é como um sussurro em seu ouvido, ou um grito em sua 
mente, ou até mesmo um simples evento no seu dia que faz você perceber que de alguma 
forma sua vida está passando diante dos seus olhos enquanto você apenas assiste, e ao 
mesmo tempo que deixa isso acontecer perde a oportunidade e o tempo de realmente 
buscar o que quer, quando você percebe isso é quando decide que é hora de viver como 
se fosse seu último dia na terra, fazer coisas que você adiou ou que sempre desejou, mas 
tinha muito medo de seguir. Lexa tinha uma mochila nas costas, dinheiro em seu bolso, um 
papel em sua mão e por coincidência, Clarke ao seu lado, e com isso ela iria embarcar em 
uma aventura em busca do que realmente importava.
https://www.wattpad.com/story/80337518-bucket-list

Burn With You
a: SkyWithDiamond
14/05/2016
Clexa
Terminada
Ela sabia quando parar, sabia a hora exata de dizer adeus, sabia que não iria acabar bem, 
sabia quando seguir em frente, mas "saber" não significava querer, e por mais que ela 
soubesse que não teria cura para a condição na qual se encontrava ela não queria, não 
conseguia abrir mão. Depois que Alexandria Woods apareceu na vida de Clarke Griffin, 
todas suas convicções foram aos poucos desaparecendo, seguir Alexandria era um 
caminho direto para a destruição e Clarke estava disposta a queimar com a garota se fosse 
necessário.
https://www.wattpad.com/story/71872078-burn-with-you

https://www.wattpad.com/story/107573214-born-to-die
https://www.wattpad.com/story/80337518-bucket-list
https://www.wattpad.com/story/71872078-burn-with-you
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Caminhada para o amor
a: DixxLoloZz
21/07/2017
Lexark
Última actualização: 15/06/2020
O caos dominou a terra e levou dela a benignidade, todos os motivos para continuarmos 
vivos já se esgotaram. O porquê de continuarmos lutando? A raça humana que sobreviveu 
a catástrofes, tragédias e perdas irreparáveis nunca perde sua força. Não, aquele fio de 
sanidade e raça que fica escondido por tanto tempo até que se esqueça que ele está lá. 
Mas ele está.   Ela chegou como mais uma das muitas garotas rebeldes e agora parte dela 
vive em mim. Por mais longe que chegue sem que ela esteja aqui não seria suficiente. 
Amanhã quando o sol se por eu sei que você estará em meus braços. E então o medo, os 
errantes e todo resto será um flash de luz que nada ilumina, por que você rouba toda luz. 
Você me roubou absolutamente tudo. Eu nunca me senti tão agradecida por isso.  Quando 
Alicia encontra Eliza ela encontra a luz.
https://www.wattpad.com/story/116808077-caminhada-para-o-amor-clexa-au

Clarke Griffin e a Professora de Hogwarts
a: imincharge
05/12/2016
Clexa
Terminada
aka. Lexa Woods e a Jogadora de Quadribol
Clarke e Lexa se reencontram anos depois de terem estudado na mesma época em 
Hogwarts, e dessa vez Clarke tem coragem para falar com ela. 
As duas só vão ter que lidar com o que acontece quando as notícias de que a Professora 
de Hogwarts e a famosa Jogadora de Quadribol foram vistas juntas se espalham.
http://archiveofourown.org/works/8755825/chapters/20070352

Codes
a: imincharge
03/01/2016
Clexa
Terminada
Ok, Clarke e Lexa são hackers que acabam entrando no mesmo site ao mesmo tempo e 
nenhuma das duas quer dar o braço a torcer. Não dá certo. Não dá nem um pouco certo. 
Ainda mais quando o que você fez vai parar nos principais sites de notícia e uma mulher 
estranha de terno está batendo na sua porta no meio da madrugada.
http://archiveofourown.org/works/5617597/chapters/12942043

https://www.wattpad.com/story/116808077-caminhada-para-o-amor-clexa-au
http://archiveofourown.org/works/8755825/chapters/20070352
http://archiveofourown.org/works/5617597/chapters/12942043
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Cursed by the bells
a: FemaleRedRanger
29/09/2016
Clexa
Última actualização: 04/10/2016
Quando Lexa é dispensada por mais uma namorada com o mesmo motivo, quase o mesmo 
tempo de namoro e a exata mesma frase que ouvira de todas as outras garotas com quem 
já se envolvera, ela finalmente cede e permite que Scarlett faça um teste idiota para saber 
se ela foi amaldiçoada ou algo do tipo.
Com um resultado que ela não esperava, Lexa, sua primeira namorada Clarke e os amigos 
das duas garotas saem atrás de tentar resolver uma maldição que não deveria ter sido nem 
lançada para começo de conversa.
http://archiveofourown.org/works/8163104/chapters/18706208

http://archiveofourown.org/works/8163104/chapters/18706208


7

D



8

E

Elycia: behind the scenes and reality
a: Charlotte_Luy
20/09/2016
Elycia
Terminada
Elycia – por trás das câmeras e da realidade, conforme denuncia o título, traz a relação de 
Eliza Taylor e Alycia Debnam-Carey nos bastidores das gravações de THE 100 bem como a 
relação construída fora do núcleo da série. Evidentemente, trará uma “realidade” que não 
veio a público (talvez, nunca venha).
Em um capítulo qualquer: "Você entende o que eu estou deixando para trás? Você 
consegue entender que eu nunca mais vou amar alguém assim.... com esta leveza sexual, 
com esta.... Completa felicidade?".
http://archiveofourown.org/works/8088328/chapters/18534265

Eu, Ela & Todos os Clichês do Mundo
a: danaandme
30/05/2020
Clexa
Última actualização: 15/09/2020
"Se fosse clichê, estava fadado a acontecer." Esse era o tema da vida de Clarke Griffin. Pois 
é, devia existir um SAC para essas coisas, nê?
https://archiveofourown.org/works/24459988

http://archiveofourown.org/works/8088328/chapters/18534265
https://archiveofourown.org/works/24459988
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Feitas para Ficarem Juntas
a: Thatsallme
09/11/2016
Clexa
Terminada
Clarke e Lexa se conhecem desde o Colégio, mas a vida as faz passar por encontros e 
desencontros até que se tornam amigas e depois algo mais.
http://archiveofourown.org/works/8515171/chapters/19517104

http://archiveofourown.org/works/8515171/chapters/19517104
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Hodnes laik kwelnes 
a: taaylin
24/03/2015
Clexa
Última actualização: 09/04/2015
Pós Season Finale da 2ª temporada. Só havia um lugar para onde Clarke poderia ir.
https://www.fanfiction.net/s/11136615/1/Hodnes-laik-kwelnes

Hurry up, we’re dreaming
a: lexatroxa
19/04/2016
Elycia
Última actualização: 22/08/2016
Eu estava completamente embaraçada. Minha boca estava com aquele famoso e amargo 
gosto metálico de álcool após uma noite de excessos, a cabeça ainda tonta e os 
pensamentos confusos tão conhecidos da ressaca do dia seguinte surgiam mais intensos 
do que jamais lembrava. Meus olhos ardiam tanto que eu estava dentro do avião com 
enormes óculos escuros, tentando manter a postura apesar da fraqueza e do enjoo que 
tomavam conta de mim. Até essa manhã de 24 de janeiro de 2016, eu considerava a 
ressaca (essa que te derruba) a pior sensação que alguém poderia experienciar, mas 
sinceramente? Os sintomas físicos não estavam me importunando tanto quanto os morais 
nesse momento.
http://archiveofourown.org/works/6599299/chapters/15097315

https://www.fanfiction.net/s/11136615/1/Hodnes-laik-kwelnes
http://archiveofourown.org/works/6599299/chapters/15097315
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I Hate Clarke Griffin 
a: lovemw
16/09/2015
Clexa
Terminada
Lexa realmente detesta Clarke. Ou é ao menos nisso que ela quer acreditar.
https://www.fanfiction.net/s/11510023/1/I-Hate-Clarke-Griffin

https://www.fanfiction.net/s/11510023/1/I-Hate-Clarke-Griffin
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Life is about more than just surviving
a: Thash_Steph
09/04/2016
Clexa
Última actualização: 03/07/2016
http://archiveofourown.org/works/6502630/chapters/14885512

http://archiveofourown.org/works/6502630/chapters/14885512
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Netflix and Chill
a: imincharge
27/06/2016
Clexa
Última actualização: 01/07/2016
Anya está cansada de Lexa só pensando em trabalho, e decide usar o Tinder pra se vingar. 
Clarke só queria se divertir.
http://archiveofourown.org/works/7313935/chapters/16611595

http://archiveofourown.org/works/7313935/chapters/16611595
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S

Saturn 
a: Lee_Sarfati
04/03/2016
Clexa
Terminada
Meu ponto de vista de como deveria ter sido o trágico sétimo episódio da terceira 
temporada. Uma singela e pequena homenagem ao casal que conquistou meu coração e 
uma personagem que me ensinou diversas coisas. May we meet again, Heda. Rest in 
peace, love.
https://www.fanfiction.net/s/11823440/1/Saturn

Sinta Vontade de Ficar 
a: MsArtheart
08/03/2016
Clexa
Terminada
"Nos próximos verões, outonos, invernos e primaveras sem você, farei questão de gritar 
minha saudade... Já que não mais a poderei levar em presença..." SongFic. Angst/Tragedy:
https://www.fanfiction.net/s/11830425/1/Sinta-Vontade-de-Ficar

https://www.fanfiction.net/s/11823440/1/Saturn
https://www.fanfiction.net/s/11830425/1/Sinta-Vontade-de-Ficar
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V

Viver
a: letstryagain
21/11/2016
Clexa
Terminada
"Você gostaria de não ser uma daquelas garotas que acredita no amor, mas você é. Você 
acredita. E talvez a cura seja demorada e difícil, mas ela um dia vai chegar. E quando esse 
dia chegar, então você vai poder dar a ela o que ela realmente merece. O que vocês duas 
merecem. 
Viver."
http://archiveofourown.org/works/8613898
https://www.fanfiction.net/s/11102737/1/Viver

http://archiveofourown.org/works/8613898
https://www.fanfiction.net/s/11102737/1/Viver
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We were right on the border
a: sansastark12
30/10/2016
Lexark
Terminada
Alicia Clark precisa de ajuda para salvar seu irmão de uma conspiração. Elyza Lex, uma 
misteriosa australiana que aparece do nada à sua porta, está disposta a ajudá-la.
http://archiveofourown.org/works/8415853/chapters/19284517

Where the Light Won’t Find Us
a: sansastark12
11/04/2020
Clexa
Terminada
O Beco da Perdição é o bairro mais pobre de Washington, capital dos Estados Unidos. 
Vendo a população dele sofrer por conta da Recessão causada pela Crise de 29 e o 
aumento drástico de ladrões e estupradores, Clarke Griffin decide fazer justiça com as 
próprias mãos, se tornando a Vigilante do bairro.
Não muito longe dali, a detetive Lexa Woods tenta impedir o avanço de um serial killer no 
Beco. Conhecido apenas como o Assassino, ele já matou três mulheres tarde da noite no 
bairro e parece ter tomado gosto pela coisa.
Os destinos das duas mulheres tão diferentes, mas com a mesma sede de justiça, vão se 
unir de modo inesperado.
https://archiveofourown.org/works/23599036/chapters/56627575

Written in the Stars   
a: SkyWithDiamond
18/01/2016
Clexa
Terminada
Alguns pensadores acreditam que destino é uma sucessão inevitável de acontecimentos a 
qual nenhuma pessoa pode escapar. Onde tudo é predestinado. Clarke Griffin acredita que 
tudo é questão de está na hora e no local certo. Já Alexandria Woods acredita que 
conhecer Clarke, não era coincidência, era algo que estava escrito nas estrelas. 
https://www.wattpad.com/story/60379464-written-in-the-stars

Written in the Stars - Bonus
a: SkyWithDiamond
28/07/2016
Clexa
Terminada
Apenas mais um dia na família Griffin Woods. Capítulo Bônus da Fanfic Written In The Stars
https://www.wattpad.com/story/79731057-written-in-the-stars-bônus

http://archiveofourown.org/works/8415853/chapters/19284517
https://archiveofourown.org/works/23599036/chapters/56627575
https://www.wattpad.com/story/60379464-written-in-the-stars
https://www.wattpad.com/story/79731057-written-in-the-stars-b%C3%B4nus
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Written in the Stars – S02
a: SkyWithDiamond
30/04/2017
Clexa
Terminada
Continuação de Written in The Stars. Após onze anos, Clarke e Lexa continuam vivendo seu 
conto de fadas, agora como uma grande família, porém encontrarão alguns obstáculos no 
qual como família terão que resolver.
https://www.wattpad.com/story/107706437-written-in-the-stars-s02

https://www.wattpad.com/story/107706437-written-in-the-stars-s02
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Zack
a: letstryagain
27/07/2016
Clexa
Terminada
Clarke sabia que ter um cachorro mudaria sua vida para sempre. Ela soube no momento 
em que ganhou Zack de presente. E graças a ele, Clarke havia conhecido o amor de sua 
vida.
http://archiveofourown.org/works/7603843
https://www.fanfiction.net/s/12100309/1/Zack

http://archiveofourown.org/works/7603843
https://www.fanfiction.net/s/12100309/1/Zack

