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Tradução de Jorge Candeias

A presente obra respeita as regras 
do Novo Acordo Ortográfico.
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Um começo é o momento de ter o mais delicado dos cuidados para que os 
equilíbrios estejam corretos. Qualquer irmã das Bene Gesserit sabe disto. 
Para começar o vosso estudo da vida do Muad’Dib, portanto, assegurem-se 
de que começam por localizá-lo no seu tempo: nascido no 57º ano do Im-
perador Padixá, Shaddam IV. E tenham o mais especial dos cuidados em 
localizar Muad’Dib no seu lugar: o planeta Arrakis. Não se deixem enganar 
pelo facto de ele ter nascido em Caladan e vivido aí os seus primeiros quinze 
anos. Arrakis, o planeta conhecido como Duna, é para sempre o seu lugar.

— do “Manual de Muad’Dib”, pela Princesa Irulan

Na semana anterior à partida para Arrakis, quando todas as correrias 
fi nais atingiram um frenesi quase insuportável, uma velha veio visitar 

a mãe do rapaz, Paul.
Estava uma noite quente no Castelo Caladan, e a antiga pilha de pedra 

que servira de lar à família Atreides durante vinte e seis gerações mostrava 
aquela sensação de suor arrefecido que adquiria antes de uma mudança no 
tempo.

A velha foi deixada entrar pela porta lateral, ao fundo da passagem abo-
badada que havia perto do quarto de Paul, e foi-lhe permitido um momen-
to para espreitar para onde ele se encontrava deitado na cama.

À meia-luz duma lâmpada suspensória, amortecida e a pairar perto do 
chão, o rapaz, acordado, viu uma volumosa silhueta feminina à sua porta, 
um passo à frente da sua mãe. A velha era uma sombra de bruxa — o cabelo 
parecia teias de aranha emaranhadas, um capuz rodeava-lhe a escuridão 
das feições, os olhos eram como joias cintilantes.

— Ele não é pequeno para a idade, Jessica? — perguntou a velha. A sua 
voz silvava e ressoava como um baliset desafi nado.

A mãe de Paul respondeu no seu suave contralto:
— Os Atreides são conhecidos por começarem a crescer tarde, Reve-

rência.
— Ouvi dizer, ouvi dizer — silvou a velha. — Mas ele já tem quinze 

anos.
— Sim, Reverência.
— Está acordado e a escutar-nos — disse a velha. — Patifório manho-
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so. — Soltou um risinho. — Mas a realeza precisa de manha. E se ele for 
realmente o Kwisatz Haderach… bem…

No interior das sombras da sua cama, Paul mantinha meras fendas 
abertas nos olhos. Duas ovais brilhantes como se duma ave se tratasse — os 
olhos da velha — pareceram expandir-se e brilhar ao fi tarem os seus.

— Dorme bem, patifório manhoso — disse a velha. — Amanhã vais pre-
cisar de todas as tuas faculdades para seres apresentado ao meu gom jabbar.

E desapareceu, empurrando a mãe de Paul para fora do quarto, fechan-
do a porta com um baque sólido.

Paul permaneceu acordado, perguntando a si próprio: O que é um gom 
jabbar?

Com toda a perturbação daquela época de mudança, a velha era a coisa 
mais estranha que vira até aí.

Reverência.
E o modo como chamava Jessica à mãe, como se ela fosse uma simples 

criada e não o que era — uma Dama Bene Gesserit, concubina de um du-
que e mãe do seu herdeiro.

Será um gom jabbar algo de Arrakis que eu tenha de conhecer antes de 
irmos para lá?, interrogou-se.

Articulou as estranhas palavras: Gom jabbar… Kwisatz Haderach.
Houvera tantas coisas a aprender. Arrakis seria um lugar tão diferente 

de Caladan que a mente de Paul rodopiava com o novo conhecimento. Ar-
rakis — Duna — Planeta Deserto.

Th ufi r Hawat, o Mestre de Assassinos do pai, explicara: os inimigos 
mortais da família, os Harkonnen, tinham passado oitenta anos em Ar-
rakis, controlando o planeta como um quase-feudo sob um contrato da 
Companhia CHOAM para minar a especiaria geriátrica, melange. Agora, 
os Harkonnen estavam a partir para serem substituídos pela Casa Atreides 
em feudo-completo — uma aparente vitória para o Duque Leto. No entan-
to, dissera Hawat, esta aparência continha o mais mortal dos perigos, pois o 
Duque Leto era popular entre as Grandes Casas do Landsraad.

— Um homem popular desperta a inveja dos poderosos — dissera 
Hawat.

Arrakis — Duna — Planeta Deserto.
Paul adormeceu e sonhou com uma caverna de Arrakis, consigo ro-

deado de gente silenciosa, deslocando-se à luz mortiça de globoclarões. 
O lugar era solene, como uma catedral, e ele escutava um ténue som — 
o ping-ping-ping da água. Mesmo enquanto permanecia no sonho, Paul 
soube que se lembraria dele quando acordasse. Lembrava-se sempre dos 
sonhos que eram predições.

O sonho desvaneceu-se.
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Paul acordou e achou-se no calor da sua cama — pensando… pensan-
do. Aquele mundo do Castelo Caladan, sem brincadeiras nem companhei-
ros da sua idade, talvez não merecesse tristeza na despedida. O Dr. Yueh, 
seu professor, sugerira que o sistema de classes faufreluches não era rigi-
damente defendido em Arrakis. O planeta abrigava pessoas que viviam à 
beira do deserto sem caid ou bashar que as comandasse: gente fugaz do 
deserto chamada fremen, que não estava contada em nenhum censo do 
Regate Imperial.

Arrakis — Duna — Planeta Deserto.
Paul detetou as suas próprias tensões, decidiu treinar uma das lições 

de mente e corpo que a mãe lhe ensinara: caiu na consciência fl utuante… 
focar a consciência… dilatação da aorta… evitar o mecanismo desfocado 
da consciência… para estar consciente por escolha própria… sangue en-
riquecido a inundar rapidamente as regiões de sobrecarga… não se obtém 
alimento-segurança-liberdade só através do instinto… a consciência animal 
não se prolonga para lá de cada momento nem abarca a ideia de que as suas 
vítimas poderão extinguir-se… o animal destrói e não produz… os praze-
res animais mantém-se próximos do nível das sensações e evitam o que é 
percetual… o humano requer uma matriz de base, através da qual possa ver 
o seu universo… consciência focada por escolha própria, é isso que forma a 
matriz… a integridade corporal segue o fl uxo nervoso-sanguíneo de acor-
do com a mais profunda consciência das necessidades celulares… todas as 
coisas/células/seres são impermanentes… tentar alcançar a permanência 
de fl uxo interior…

A lição rodopiou uma e outra e outra vez no interior da consciência 
fl utuante de Paul.

Quando a alvorada tocou o parapeito da sua janela com luz amarela, ele 
sentiu-a através de pálpebras fechadas e abriu-as, ouvindo então o renova-
do bulício e pressa do castelo, vendo o padrão familiar das vigas do teto do 
seu quarto.

A porta do corredor abriu-se e a mãe espreitou para dentro, com o ca-
belo, como bronze matizado, preso por uma fi ta no topo da cabeça, o rosto 
oval sem emoções e os olhos verdes a fi tá-lo, solenes.

— Estás acordado — disse. — Dormiste bem?
— Sim.
Ele estudou-lhe a silhueta, viu a sugestão de tensão nos seus ombros 

enquanto lhe escolhia roupa, no roupeiro. Para outra pessoa, a tensão po-
dia ter passado despercebida, mas ela treinara-o nos Modos Bene Gesse-
rit — na minúcia de observação. Virou-se com um casaco semiformal na 
mão, para ele vestir. Mostrava o brasão Atreides, vermelho com o falcão, 
por cima do bolso de peito.
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— Despacha-te e veste-te — disse ela. — A Reverenda Madre está à 
espera.

— Sonhei com ela, um dia — disse Paul. — Quem é?
— Foi minha professora na escola Bene Gesserit. Agora é a Verdaviden-

te do Imperador. E, Paul… — Hesitou. — Tens de lhe falar dos teus sonhos.
— Falarei. Foi por causa dela que obtivemos Arrakis?
— Nós não obtivemos Arrakis. — Jessica sacudiu poeira de um par de 

calças, pendurou-as juntamente com o casaco no cabide que havia junto da 
cama dele. — Não deixes a Reverenda Madre à espera.

Paul sentou-se, abraçou os joelhos.
— O que é um gom jabbar?
De novo, o treino que ela lhe dera expôs a sua hesitação quase imperce-

tível, uma revelação nervosa que ele sentiu como medo.
Jessica atravessou o quarto até à janela, abriu bem os cortinados, 

e perdeu os olhos por cima dos pomares do rio na direção do Monte 
Syubi.

— Depressa fi carás a saber o que é… o gom jabbar — disse.
Ele ouviu o medo na sua voz e interrogou-se acerca dele.
Jessica falou sem se virar.
— A Reverenda Madre está à espera na minha sala de estar. Por favor, 

despacha-te.

A Reverenda Madre Gaius Helen Mohiam estava sentada numa cadeira 
forrada de tapeçaria a observar a aproximação da mãe e do fi lho. Janelas de 
ambos os lados davam para a curva sul do rio e para as verdejantes terras 
de cultivo da propriedade da família Atreides, mas a Reverenda Madre ig-
norava a vista. Naquela manhã estava a sentir a idade duma forma que era 
mais do que um pouco impertinente. Punha as culpas na viagem espacial e 
no convívio com aquela abominável Guilda do Espaço e com os seus mo-
dos cheios de segredos. Mas encontrava-se ali uma missão que requeria a 
atenção pessoal de uma Bene Gesserit dotada de Visão. Nem mesmo a Ver-
davidente do Imperador Padixá podia esquivar-se a essa responsabilidade 
quando chegava o chamamento do dever.

Maldita seja esta Jessica!, pensou a Reverenda Madre. Se ao menos nos 
tivesse dado à luz uma rapariga, como lhe foi ordenado!

Jessica parou a três passos da cadeira, fez uma pequena vénia, um mo-
vimento suave mas rápido com a mão ao longo da costura da saia. Paul fez 
a vénia curta que o seu instrutor de dança lhe ensinara — aquela usada 
“quando em dúvida quanto ao estatuto da outra pessoa”.

As subtilezas da saudação de Paul não passaram despercebidas à Reve-
renda Madre. Disse:
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— Ele é cauteloso, Jessica.
A mão de Jessica pousou no ombro de Paul, apertou-se lá. Durante um 

segundo, o medo latejou na sua palma. De seguida, ela controlou-se.
— Foi assim que foi ensinado, Reverência.
De que tem ela medo?, perguntou Paul a si próprio.
A velha estudou Paul num bruxulear de gestalt: a cara oval como a de 

Jessica, mas ossos fortes… cabelo: o negro-negro do Duque mas com a tes-
ta do avô materno que não pode ser nomeado, e aquele nariz fi no e desde-
nhoso; dando forma a olhos verdes que olham diretamente: como o velho 
duque, o avô paterno que está morto.

Ora aí estava um homem que dava valor ao poder da bravata… mesmo 
na morte, pensou a Reverenda Madre.

— Ensinar é uma coisa — disse — o ingrediente básico é outra. Vere-
mos. — Os velhos olhos deitaram um relance duro a Jessica. — Deixa-nos. 
Ordeno-te que pratiques a meditação da paz.

Jessica tirou a mão do ombro de Paul.
— Reverência, eu…
— Jessica, sabes que tem de ser feito.
Paul ergueu os olhos para a mãe, confundido.
Jessica endireitou-se.
— Sim… claro.
Paul voltou a olhar para a Reverenda Madre. A delicadeza e o eviden-

te temor que a mãe sentia por aquela velha aconselhavam cautela. Mas o 
medo que sentia a irradiar da mãe causava-lhe uma apreensão irritada.

— Paul… — Jessica respirou fundo. — … este teste a que vais ser sujei-
to… é importante para mim.

— Teste? — Ergueu os olhos para ela.
— Lembra-te de que és fi lho de um duque — disse Jessica. Girou sobre 

si própria e saiu a passos largos da sala com uma vergastada seca da saia. A 
porta fechou-se solidamente nas suas costas.

Paul encarou a velha, controlando a ira.
— Agora manda-se embora a Dama Jessica como se ela fosse uma ra-

pariga de servir?
Um sorriso dobrou os cantos da velha boca enrugada.
— A Dama Jessica foi a minha rapariga de servir, rapaz, durante catorze 

anos, na escola. — Fez um aceno. — E era boa. Bom, tu, vem cá!
A ordem caiu sobre ele como um chicote. Paul deu por si a obedecer 

antes de conseguir pensar no assunto. A usar a Voz em mim, pensou. Parou 
a um gesto dela, junto aos seus joelhos.

— Estás a ver isto? — perguntou a mulher. Das dobras do vestido, er-
gueu um cubo verde de metal com cerca de quinze centímetros de lado. 
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Virou-o e Paul viu que um dos lados estava aberto… e era negro e estranha-
mente assustador. Nenhuma luz penetrava naquele negrume aberto.

— Põe a mão direita na caixa — disse ela.
O medo assaltou Paul. Começou a recuar, mas a velha disse:
— É assim que obedeces à tua mãe?
Paul ergueu o olhar para os seus olhos brilhantes como os duma ave.
Lentamente, sentindo as compulsões e incapaz de as inibir, Paul pôs a 

mão na caixa. Sentiu primeiro uma sensação de frio enquanto o negrume 
se lhe fechava em volta da mão, e depois um metal liso contra os dedos e 
um formigueiro, como se tivesse a mão dormente.

Uma expressão predatória encheu as feições da velha. Afastou a mão 
direita da caixa e colocou-a perto do lado do pescoço de Paul. Este viu aí 
uma cintilação metálica e começou a virar-se para ela.

— Para! — exclamou a velha.
Outra vez a usar a Voz! Voltou a desviar a atenção para a cara dela.
— Tenho o gom jabbar junto do teu pescoço — disse ela. — O gom ja-

bbar, o inimigo altaneiro. É uma agulha com uma gota de veneno na ponta. 
Ah-ah! Não te afastes, senão sentirás esse veneno.

Paul tentou engolir com uma garganta seca. Não conseguia afastar a 
atenção da velha cara enrugada, dos olhos cintilantes, das gengivas pálidas 
em volta de dentes de um metal prateado que relampejavam quando ela 
falava.

— Um fi lho de duque tem de possuir conhecimentos sobre venenos — 
disse ela. — É assim que os nossos tempos funcionam, hã? Musky, para se 
ser envenenado pela bebida. Aumas, para se ser envenenado pela comida. 
Os rápidos e os lentos e os intermédios. Aqui tens um novo: o gom jabbar. 
Só mata animais.

O orgulho subjugou o medo de Paul.
— Atreve-se a sugerir que o fi lho dum duque é um animal? — per-

guntou.
— Digamos que sugiro que talvez sejas humano — disse ela. — Firme! 

Aviso-te para não tentares afastar-te de repente. Sou velha, mas a minha 
mão é capaz de te enfi ar a agulha no pescoço antes de me escapares.

— Quem é você? — sussurrou Paul. — Como foi que levou a minha 
mãe a deixar-me sozinho consigo? Pertence aos Harkonnen?

— Aos Harkonnen? Abençoados sejamos, não! E agora cala-te. — Um 
dedo seco tocou-lhe o pescoço e ele acalmou a ânsia involuntária de saltar 
para longe.

— Ótimo — disse ela. — Passaste o primeiro teste. Agora aqui tens o 
modo como o resto se vai passar: se retirares a mão da caixa, morres. Essa é 
a única regra. Mantém a mão na caixa e sobrevives. Retira-a e morres.
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Paul respirou fundo para acalmar os tremores.
— Se eu gritar, cairão criados sobre si em segundos e será você a morrer.
— Criados não passarão pela tua mãe que está à frente daquela porta, 

de guarda. Podes confi ar nisso. A tua mãe sobreviveu a este teste. Agora é 
a tua vez. Sente-te honrado. Raramente administramos isto a crianças do 
sexo masculino.

A curiosidade reduziu o medo de Paul até um nível que era capaz de 
gerir. Ouvia a verdade na voz da velha, não havia como negá-lo. Se a mãe 
estava de guarda lá fora… se isto fosse realmente um teste… E, fosse o que 
fosse, sabia que estava preso, encurralado por aquela mão junto ao seu pes-
coço: o gom jabbar. Recordou a resposta da Litania contra o Medo, do rito 
Bene Gesserit, que a mãe lhe ensinara.

“Não devo ter medo. O medo é o destruidor da mente. O medo é a peque-
na morte que traz a obliteração completa. Enfrentarei o meu medo. Permitirei 
que ele passe por mim e através de mim. E quando terminar de passar, virarei 
o olho interno para ver o seu caminho. Por onde o medo passar, nada haverá. 
Só eu permanecerei.”

Sentiu a calma a regressar, disse:
— Avance lá com isso, velha.
— Velha! — exclamou ela. — Tens coragem, não há como negá-lo. 

Bem, veremos, malandro. — Dobrou-se para mais perto, baixou a voz até 
pouco passar dum sussurro. — Vais sentir dor nesta mão que está dentro 
da caixa. Dor. Mas! Se retirares a mão, eu toco-te no pescoço com o meu 
gom jabbar… uma morte tão rápida que é como a queda do machado do 
carrasco. Retira a mão e o gom jabbar leva-te. Entendes?

— O que há na caixa?
— Dor.
Sentiu um formigueiro crescente na mão, apertou os lábios com força. 

Como pode ser isto um teste?, perguntou a si próprio. O formigueiro trans-
formou-se numa comichão.

A velha disse:
— Ouviste falar de animais que roem uma perna para escapar a uma 

armadilha? Isso é um tipo de truque típico de animal. Um ser humano 
permaneceria na armadilha, aguentaria a dor, simulando a morte para 
poder matar quem armou a armadilha e destruir uma ameaça contra os 
seus.

A comichão transformou-se na mais ténue das queimaduras.
— Porque está a fazer isto? — quis ele saber.
— Para determinar se és humano. Cala-te.
Paul fechou a mão esquerda num punho enquanto a sensação de quei-

madura aumentava na outra. Crescia lentamente: calor sobre calor sobre 
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calor… sobre calor. Sentiu as unhas da mão livre a morder a palma. Tentou 
fl etir os dedos da mão que ardia, mas não conseguiu movê-los.

— Arde — sussurrou.
— Silêncio!
Dor latejou-lhe pelo braço acima. Surgiu-lhe suor na testa. Cada fi bra do 

seu corpo gritava para que retirasse a mão daquele poço ardente… mas… o 
gom jabbar. Sem virar a cabeça, tentou mover os olhos para ver aquela ter-
rível agulha suspensa ao lado do seu pescoço. Apercebeu-se de que estava a 
respirar em arquejos, tentou abrandar a respiração mas não conseguiu.

Dor!
O seu mundo esvaziou-se de tudo, exceto aquela mão submersa em 

agonia, e a cara antiga, a centímetros de distância, fi tando-o.
Tinha os lábios tão secos que teve difi culdade em separá-los.
O ardor! O ardor!
Pensou sentir a pele a encarquilhar-se para fora daquela mão massacra-

da, a carne a esturricar e a cair até só restarem ossos carbonizados.
E parou!
Como se um interruptor tivesse sido desligado, a dor parou.
Paul sentiu o braço direito a tremer, sentiu o suor a banhar-lhe o corpo.
— Basta — resmungou a velha. — Kull wahad! Nenhuma criança do 

sexo feminino alguma vez aguentou tanto. Devo ter desejado que falhasses. 
— Recostou-se, afastando-lhe o gom jabbar de junto do pescoço. — Tira a 
mão da caixa, jovem humano, e olha para ela.

Paul reprimiu um estremecimento dorido, fi tou o vazio sem luz onde a 
mão parecia permanecer por vontade própria. A memória da dor inibia-lhe 
todos os movimentos. A razão dizia-lhe que iria retirar daquela caixa um 
coto enegrecido.

— Tira! — exclamou ela.
Puxou a mão de dentro da caixa, fi tou-a atónito. Nem uma marca. Ne-

nhum sinal de agonia na carne. Ergueu a mão, virou-a, fl etiu os dedos.
— Dor por indução nervosa — disse ela. — Não podemos andar por aí 

a estropiar potenciais seres humanos. Mas há quem desse uma bela soma 
pelo segredo desta caixa. — Enfi ou-a nas dobras do vestido.

— Mas a dor… — disse ele.
— Dor — fungou a mulher. — Um ser humano pode sobrepor-se a 

qualquer nervo do corpo.
Paul sentiu a mão esquerda a doer, desenrolou os dedos apertados, 

olhou para as marcas ensanguentadas que tinha onde as unhas lhe haviam 
mordido a palma. Deixou cair a mão, olhou para a velha.

— Fez isto um dia à minha mãe?
— Alguma vez peneiraste areia? — perguntou ela.
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O raspão tangencial da pergunta chocou-lhe a mente, colocando-a 
num estado de consciência mais elevado: Peneirar areia. Confi rmou com 
a cabeça.

— Nós, as Bene Gesserit, peneiramos gente para encontrar os seres hu-
manos.

Ele ergueu a mão direita, controlando a memória da dor.
— E tudo se resume a isto… a dor?
— Observei-te na dor, rapaz. A dor não é mais do que o eixo do teste. A 

tua mãe falou-te dos nossos modos de observação. Vejo em ti os sinais dos 
seus ensinamentos. O nosso teste é crise e observação.

Ele ouviu a confi rmação na voz dela e disse:
— É verdade!
Ela fi tou-o. Ele apercebe-se da verdade! Poderá ser o tal? Poderá real-

mente ser o tal? Extinguiu a excitação, lembrando a si própria: “A esperança 
encobre a observação.”

— Sabes quando as pessoas acreditam no que dizem — disse.
— Sei.
Os harmónicos da capacidade confi rmada pela repetição de testes en-

contravam-se na sua voz. A velha ouviu-os e disse:
— Talvez sejas o Kwisatz Haderach. Senta-te, irmãozinho, aqui a meus 

pés.
— Prefi ro fi car em pé.
— A tua mãe sentou-se um dia a meus pés.
— Eu não sou a minha mãe.
— Odeias-nos um bocadinho, hã? — Olhou na direção da porta, cha-

mou: — Jessica!
A porta abriu-se num rompante e Jessica parou aí, a fi tar a sala com 

olhos duros. A dureza liquefez-se nela quando viu Paul. Conseguiu fazer 
um ténue sorriso.

— Jessica, alguma vez deixaste de me odiar? — perguntou a velha.
— Eu amo-a e odeio-a ao mesmo tempo — disse Jessica. — O ódio vem 

de dores que não posso nunca esquecer. O amor é…
— Apenas o facto básico — disse a velha, mas a sua voz soou gentil. — 

Podes agora entrar, mas fi ca em silêncio. Fecha essa porta e assegura-te de 
que ninguém nos interrompe.

Jessica entrou na sala, fechou a porta e fi cou em pé, com as costas en-
costadas a ela. O meu fi lho está vivo, pensou. O meu fi lho está vivo e é… 
humano. Eu sabia que era… mas… está vivo. Agora posso continuar a viver. 
Sentia a porta como uma realidade dura de encontro às suas costas. Tudo 
na sala era imediato e premente nos seus sentidos.

O meu fi lho está vivo.
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Paul olhou para a mãe. Ela disse a verdade. Desejou ir-se embora sozi-
nho e refl etir bem naquela experiência, mas sabia que não poderia sair até 
que fosse mandado embora. A velha ganhara poder sobre si. Elas falaram 
verdade. A mãe passara por aquele teste. Deve haver nele um terrível pro-
pósito… a dor e o medo tinham sido terríveis. Paul compreendia terríveis 
propósitos. Impeliam as pessoas contra todas as probabilidades. Eram a sua 
própria necessidade. Paul sentia que fora infetado com um terrível propó-
sito. Ainda não sabia o que o terrível propósito seria.

— Um dia, rapaz — disse a velha — também tu poderás ter de fi car 
assim do lado de fora duma porta. Fazê-lo exige bastante.

Paul baixou os olhos para a mão que conhecera a dor, e de seguida er-
gueu-os para a Reverenda Madre. O som da voz dela contivera naquele 
momento uma diferença em relação a todas as outras vozes que experi-
mentara. As palavras estavam delineadas em brilhantismo. Houvera nelas 
uma espécie de aresta. Sentiu que qualquer pergunta que lhe fi zesse traria 
uma resposta que seria capaz de o erguer daquele mundo de carne para 
algo maior.

— Porque fazem testes para procurar seres humanos? — perguntou.
— Para vos libertar.
— Libertar?
— Em tempos, os homens entregaram o pensamento às máquinas, na 

esperança de que isso os libertasse. Mas só permitiu que outros homens 
com máquinas os escravizassem.

— “Não fareis uma máquina à semelhança duma mente humana” — 
citou Paul.

— Tirado diretamente da Jihad Butleriana e da Bíblia Orange Católi-
ca — disse ela. — Mas o que a Bíblia O. C. devia dizer é: “Não fareis uma 
máquina que falsifi que uma mente humana.” Estudaste o mentat ao teu 
serviço?

— Estudei com Th ufi r Hawat.
— A Grande Revolta retirou-nos uma muleta — disse ela. — Forçou 

mentes humanas a desenvolver-se. Foram iniciadas escolas para treinar ta-
lentos humanos.

— Escolas Bene Gesserit?
Ela anuiu.
— Temos dois sobreviventes principais dessas escolas antigas: as Bene 

Gesserit e a Guilda do Espaço. A Guilda, segundo pensamos, dá ênfase à 
matemática quase pura. As Bene Gesserit desempenham outra função.

— Política — disse ele.
— Kull wahad! — disse a velha. Atirou um relance duro a Jessica.
— Eu não lhe contei, Reverência — disse Jessica.
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A Reverenda Madre devolveu a atenção a Paul.
— Fizeste isso com um conjunto de pistas notavelmente reduzido — 

disse. — De facto é a política. A escola Bene Gesserit original era dirigi-
da por pessoas que viam a necessidade de uma linha de continuidade nos 
assuntos humanos. Viam que não podia haver uma tal continuidade sem 
separar o tronco humano do tronco animal… para fi ns de reprodução.

As palavras da velha perderam de repente a sua intensidade especial 
para Paul. Sentiu nelas uma ofensa contra aquilo a que a mãe chamava o 
seu instinto de correção. Não se dava o caso da Reverenda Madre lhe estar a 
mentir. Era evidente que ela acreditava no que dizia. Era algo de mais pro-
fundo, algo ligado ao seu terrível propósito.

Disse:
— Mas a minha mãe diz-me que muitas das Bene Gesserit das escolas 

não conhecem a sua ascendência.
— As linhagens genéticas encontram-se sempre nos nossos registos — 

disse ela. — A tua mãe sabe que ou é de ascendência Bene Gesserit, ou o seu 
tronco era aceitável em si mesmo.

— Então porque não pôde ela saber quem são os pais?
— Algumas sabem… Muitas não. Podíamos, por exemplo, ter querido 

reproduzi-la com um parente próximo, para estabelecer uma dominância 
nalgum traço genético. Temos muitas razões.

De novo, Paul sentiu a ofensa contra a correção. Disse:
— Encarregam-se de muita coisa.
A Reverenda Madre fi tou-o, perguntando a si própria: terei ouvido crí-

tica na voz dele?
— Transportamos um pesado fardo — disse.
Paul sentiu-se a sair cada vez mais do choque do teste. Virou para ela 

um olhar avaliador, disse:
— Diz que eu talvez seja o… Kwisatz Haderach. O que é isso? Um gom 

jabbar humano?
— Paul — disse Jessica. — Não deves usar esse tom de voz com…
— Eu lido com isto, Jessica — disse a velha. — Ora, rapaz, sabes o que é 

a droga da Verdavidência?
— Vocês tomam-na para aumentar a vossa capacidade para detetar a 

falsidade — disse ele. — A minha mãe contou-me.
— Alguma vez viste um verdatranse?
Ele abanou a cabeça.
— Não.
— A droga é perigosa — disse ela — mas dá perspicácia. Quando uma 

verdavidente é dotada pela droga, pode olhar para muitos lugares na sua 
memória… na memória do seu corpo. Olhamos ao longo de tantas aveni-
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das do passado… mas só avenidas femininas. — A voz ganhou uma nota de 
tristeza. — No entanto, há um lugar que nenhuma verdavidente pode ver. 
Somos repelidas por ele, aterrorizadas. Diz-se que um homem chegará um 
dia e encontrará na dádiva da droga o seu olho interior. Olhará para onde 
nós não podemos… para passados tanto femininos como masculinos.

— O vosso Kwisatz Haderach?
— Sim, aquele que pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo: o 

Kwisatz Haderach. Muitos homens experimentaram a droga… tantos, mas 
nenhum teve sucesso.

— Tentaram e falharam, todos?
— Oh, não. — Abanou a cabeça. — Tentaram e morreram.

Tentar um entendimento de Muad’Dib sem entender os seus inimigos mor-
tais, os Harkonnen, é como tentar ver a Verdade sem conhecer a Falsidade. 
É a tentativa de ver a Luz sem conhecer a Escuridão. Não pode ser.

— do “Manual de Muad’Dib”, pela Princesa Irulan

Era um globo em relevo dum mundo, parcialmente nas sombras, giran-
do sob o ímpeto duma mão gorda que cintilava de anéis. O globo es-

tava assente numa mesinha assimétrica junto duma parede duma sala sem 
janelas, cujas outras paredes mostravam uma manta de retalhos de rolos, 
livrilmes, fi tas e bobinas multicoloridos. A luz brilhava na sala, proveniente 
de bolas douradas que pairavam em campos suspensórios móveis.

Uma secretária elipsoidal com um tampo jade e rosa de madeira pe-
trifi cada de elacca encontrava-se no centro da sala. Cadeiras suspensórias 
veriformes rodeavam-na, e duas estavam ocupadas. Numa, sentava-se um 
jovem de cabelo escuro com cerca de dezasseis anos, de rosto redondo e 
olhos taciturnos. A outra continha um homem esguio e baixo, com um 
rosto efeminado.

Tanto o jovem como o homem fi tavam o globo e o homem meio escon-
dido nas sombras que o fazia girar.

Uma gargalhadinha soou ao lado do globo. Uma voz de baixo ribom-
bou de dentro da gargalhadinha.

— Aí tens, Piter… a maior armadilha de toda a história. E o Duque 
vai direitinho a ela. Não é uma coisa magnífi ca que eu, o Barão Vladimir 
Harkonnen, faço?

— Com certeza, Barão — disse o homem. A sua voz soou num tom de 
tenor, com uma qualidade doce e musical.
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A mão gorda desceu para o globo, parou a rotação. Agora, todos os 
olhos na sala podiam focar-se na superfície imóvel e ver que o globo era do 
tipo que era produzido para colecionadores ricos ou governadores planetá-
rios do Império. Tinha em si os traços característicos das ofi cinas imperiais. 
As linhas de latitude e longitude tinham sido embutidas com fi os de platina 
fi nos como cabelos. As calotas polares eram incrustações dos melhores dia-
mantes leitebruma.

A mão gorda deslocou-se, seguindo certos detalhes da superfície.
— Convido-vos a observar — ribombou a voz de baixo. — Observa 

bem, Piter, e tu também, Feyd-Rautha, meu querido: desde os sessen-
ta graus norte até aos setenta graus sul estas requintadas ondulações. 
A cor: não vos faz lembrar caramelos doces? E não se vê em sítio ne-
nhum o azul de lagos, rios ou mares. E estas adoráveis calotas polares… 
tão pequenas. Haverá alguém capaz de confundir este lugar? Arrakis! 
Verdadeiramente único. Um soberbo pano de fundo para uma vitória 
inaudita.

Um sorriso tocou os lábios de Piter.
— E pensar, Barão, que o Imperador Padixá acredita que deu ao Duque 

o seu planeta da especiaria. Que comovente.
— Essa é uma afi rmação sem sentido — ribombou o Barão. — Dizes 

isso para confundir o jovem Feyd-Rautha, mas não é necessário confundir 
o meu sobrinho.

O jovem de rosto taciturno mexeu-se na cadeira, alisou uma ruga na 
malha justa e negra que usava. Endireitou-se na cadeira quando um discre-
to batimento soou na porta que se abria na parede atrás de si.

Piter desdobrou-se de cima da cadeira, atravessou a sala até à porta, 
entreabriu-a apenas o sufi ciente para aceitar um cilindro mensageiro. Fe-
chou a porta, desenrolou o cilindro e passou os olhos por ele. Um risinho 
soou vindo dele. E outro.

— Então? — quis saber o Barão.
— O tolo respondeu-nos, Barão!
— E quando foi que um Atreides recusou a oportunidade de fazer um 

gesto? — perguntou o Barão. — Então, que diz ele?
— É muito grosseiro, Barão. Trata-o por “Harkonnen”… nada de “Se-

nhor et Cher Cousin”, nada de título, nada de nada.
— É um bom nome — rosnou o Barão, e a voz traiu-lhe a impaciência. 

— O que diz o caro Leto?
— Diz: “A sua sugestão para um encontro é recusada. Já me deparei 

frequentes vezes com os seus modos traiçoeiros, e todos o sabem.”
— E? — perguntou o Barão.
— Diz: “A arte de kanly ainda tem admiradores no Império.” E assina: 
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“Duque Leto de Arrakis.” — Piter desatou a rir. — De Arrakis! Caramba! 
Isto é quase demasiado saboroso!

— Cala-te, Piter — disse o Barão, e o riso parou como se tivesse sido 
desligado por um interruptor. — Com que então kanly? — perguntou o 
Barão. — Vendeta, hã? E usa a bela palavra antiga, tão rica de tradições, 
para se assegurar de que eu saiba que fala a sério.

— Você fez o gesto de paz — disse Piter. — As formalidades foram 
cumpridas.

— Para mentat, falas demasiado, Piter — disse o Barão. E pensou: terei 
de me ver livre deste em breve. Já quase sobreviveu à sua utilidade. O olhar 
do Barão cruzou a sala até ao seu assassino mentat, vendo a característica 
do homem em que a maior parte das pessoas reparava primeiro: os olhos, 
as sombrias fendas de azul em fundo azul, os olhos que não possuíam nem 
um pouco de branco.

Um sorriso cruzou a cara de Piter. Foi como um esgar de máscara, sob 
aqueles olhos semelhantes a buracos.

— Mas, Barão! Nunca a vingança foi mais bela. É ver um plano da mais 
refi nada perfídia: obrigar Leto a trocar Caladan por Duna… e sem ter alter-
nativa porque o Imperador o ordena. Que cómico da sua parte!

Numa voz fria, o barão disse:
— Estás com uma fl uxão na boca, Piter.
— Mas estou feliz, Barão. Enquanto que você… você está tocado de 

inveja.
— Piter!
— Ha-ha, Barão! Não é lamentável que tenha sido incapaz de conceber 

esta deliciosa maquinação sozinho?
— Um dia, mandar-te-ei estrangular, Piter.
— Com certeza, Barão. Enfi m! Mas um ato bondoso nunca se perde, hã?
— Andaste a mascar verite ou semuta, Piter?
— A verdade sem medo surpreende o Barão — disse Piter. O seu rosto 

repuxou-se numa caricatura duma máscara carrancuda. — Ah, hah! Mas 
está a ver, Barão, na minha qualidade de mentat, eu sei quando irá enviar o 
verdugo. Enquanto eu for útil, conter-se-á. Fazer a jogada mais cedo seria 
um desperdício, e eu ainda tenho grande utilidade. Sei o que aprendeu com 
aquele adorável planeta Duna: não desperdiçar. Certo, Barão?

O Barão continuou a fi tar Piter.
Feyd-Rutha remexeu-se na cadeira. Estes palermas quezilentos, pensou. 

O meu tio não é capaz de conversar com o seu mentat sem discutir. Pensarão 
que eu não tenho nada que fazer além de escutar as suas discussões?

— Feyd — disse o Barão. — Disse-te para escutares e aprenderes quan-
do te convidei para assistires a isto. Estás a aprender?
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— Sim, tio. — A voz soou cautelosamente subserviente.
— Às vezes tenho dúvidas a respeito de Piter — disse o Barão. — Eu 

causo dor por necessidade, mas ele… juro que ele se deleita com isso. Por 
mim, consigo sentir piedade pelo pobre Duque Leto. O Dr. Yueh irá ata-
cá-lo em breve, e isso será o fi m de todos os Atreides. Mas Leto certamente 
saberá que mão dirigiu o maleável doutor… e saber isso será uma coisa 
terrível.

— Então porque não instruiu o doutor para que lhe enfi asse uma kind-
jal entre as costelas discreta e efi cientemente? — perguntou Piter. — Você 
fala de piedade, mas…

— O Duque tem de saber quando eu lograr levá-lo à perdição — disse 
o Barão. — E as outras Grandes Casas têm de ser informadas. O conhe-
cimento dar-lhes-á que pensar. Eu ganharei um pouco mais de espaço de 
manobra. A necessidade é óbvia, mas eu não tenho de gostar disso.

— Espaço de manobra — troçou Piter. — Você já tem os olhos do Im-
perador postos em si, Barão. Joga com demasiada ousadia. Um dia, o Im-
perador enviará aqui para Giedi Prime uma ou duas legiões dos seus sar-
daukar, e isso será o fi m do Barão Vladimir Harkonnen.

— Gostavas de ver isso, não gostavas, Piter? — perguntou o Barão. — 
Adoravas ver o Corpo de Sardaukar a pilhar as minhas cidades e a saquear 
este castelo. Irias realmente deliciar-te com isso.

— O Barão precisa de perguntar? — sussurrou Piter.
— Devias ter sido um Bashar do Corpo — disse o Barão. — Estás de-

masiado interessado em sangue e dor. Eu talvez tenha sido demasiado lesto 
a prometer os despojos de Arrakis.

Piter deu cinco passos curiosamente afetados para o interior da sala, 
parou diretamente atrás de Feyd-Rautha. Na sala surgiu uma cerrada at-
mosfera de tensão, e o jovem ergueu os olhos para Piter com a testa franzida 
de preocupação.

— Não brinque com o Piter, Barão — disse Piter. — Você prometeu-me 
a Dama Jessica. Prometeu-ma.

— Para quê, Piter? — perguntou o Barão. — Para a dor?
Piter fi tou-o, deixando que o silêncio se arrastasse.
Feyd-Rautha deslocou a sua cadeira suspensória para o lado, e disse:
— Tio, eu tenho de fi car? Disse que…
— O meu querido Feyd-Rautha está a fi car impaciente — disse o Barão. 

Mudou de posição no interior das sombras ao lado do globo. — Paciência, 
Feyd. — E devolveu a atenção ao mentat. — E o duquezinho, o miúdo Paul, 
meu caro Piter?

— A armadilha trá-lo-á até si, Barão — resmungou Piter.
— A minha pergunta não foi essa — disse o Barão. — Recordar-te-ás 
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que predisseste que a bruxa Bene Gesserit daria ao Duque uma fi lha. Enga-
naste-te, hã, mentat?

— Não me enganei com frequência, Barão — disse Piter, e pela pri-
meira vez havia medo na sua voz. — Conceda-me isso. Não me engano 
com frequência. E você mesmo sabe que aquelas Bene Gesserit dão à luz 
principalmente fi lhas. Até a consorte do Imperador só produziu mulheres.

— Tio — disse Feyd-Rautha — o senhor disse que haveria aqui algo de 
importante para eu…

— Escutem o meu sobrinho — disse o Barão. — Ele aspira a governar o 
meu baronato, mas não consegue governar-se a si próprio. — O Barão mo-
veu-se ao lado do globo, uma sombra entre sombras. — Então muito bem, 
Feyd-Rautha Harkonnen, chamei-te aqui na esperança de te ensinar um 
pouco de sabedoria. Observaste o nosso bom mentat? Devias ter aprendido 
alguma coisa com esta conversa.

— Mas, tio…
— O Piter é um mentat muito efi ciente, não te parece, Feyd?
— Sim, mas…
— Ah! Exatamente, mas! Mas ele consome demasiada especiaria, co-

me-a como rebuçados. Olha para os olhos dele! Podia ter saído diretamente 
dos trabalhadores de Arrakeen. O Piter é efi ciente, mas apesar disso é emo-
cional e dado a acessos de paixão. O Piter é efi ciente, mas mesmo assim 
pode errar.

Piter interveio num tom de voz baixo e taciturno.
— Chamou-me cá para comprometer a minha efi ciência com críticas, 

Barão?
— Comprometer a tua efi ciência? Conheces-me melhor do que isso, Pi-

ter. Só desejo que o meu sobrinho compreenda as limitações de um mentat.
— Já está a treinar o meu substituto? — perguntou Piter.
— Substituir-te? Ora, Piter, onde conseguiria eu encontrar outro men-

tat com a tua astúcia e veneno?
— No mesmo sítio onde me encontrou a mim, Barão.
— Talvez deva fazê-lo — refl etiu o Barão. — Tu realmente pareces um 

pouco instável nos últimos tempos. E a especiaria que comes!
— Os meus prazeres são demasiado caros, Barão? Levanta-lhes obje-

ções?
— Meu caro Piter, os teus prazeres são aquilo que te une a mim. Como 

poderia eu levantar-lhes objeções? Meramente desejo que o meu sobrinho 
observe isto a teu respeito.

— Então estou em exibição — disse Piter. — Quer que eu dance? Quer 
que desempenhe as minhas várias funções para o eminente Feyd-Rau…

— Precisamente — disse o Barão. — Estás em exibição. Agora cala-te. 
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— Olhou de relance Feyd-Rautha, reparando nos lábios do sobrinho, no as-
peto cheio e saliente que eles tinham, o marcador genético dos Harkonnen, 
agora ligeiramente torcido em divertimento. — Isto é um mentat, Feyd. Foi 
treinado e condicionado para cumprir certos deveres. O facto de estar en-
cerrado num corpo humano, no entanto, não deve ser ignorado. Isso é um 
sério inconveniente. Por vezes penso que os antigos, com as suas máquinas 
pensantes, tinham a ideia certa.

— Elas eram brinquedos, comparadas comigo — rosnou Piter. — Até 
você, Barão, conseguiria melhor desempenho do que essas máquinas.

— Talvez — disse o Barão. — Enfi m… — Respirou fundo, arrotou. — 
Ora bem, Piter, delineia para o meu sobrinho as características relevantes 
da nossa campanha contra a Casa de Atreides. Funciona como um mentat 
para nós, por favor.

— Barão, eu avisei-o para que não confi asse esta informação a alguém 
tão jovem. As minhas observações de…

— Eu serei juiz disso — disse o Barão. — Dou-te uma ordem, mentat. 
Desempenha uma das tuas várias funções.

— Assim seja — disse Piter. Endireitou-se, assumindo uma estranha 
atitude de dignidade… como se fosse outra máscara, mas daquela vez re-
vestindo todo o seu corpo. — Dentro de alguns dias-padrão, todo o pessoal 
do Duque Leto embarcará numa nave de carreira da Guilda do Espaço com 
destino a Arrakis. A Guilda depositá-los-á na cidade de Arrakeen e não na 
nossa cidade de Carthag. O mentat do Duque, Th ufi r Hawat, terá concluí-
do acertadamente que Arrakeen é mais fácil de defender.

— Escuta cuidadosamente, Feyd — disse o Barão. — Observa os planos 
dentro de planos dentro de planos.

Feyd-Rautha anuiu, pensando: Assim está melhor. O velho monstro está 
fi nalmente a pôr-me ao corrente das suas coisas secretas. Deve realmente que-
rer que eu seja seu herdeiro.

— Há várias possibilidades tangenciais — disse Piter. — Eu indico que 
a Casa Atreides irá para Arrakis. No entanto, não podemos ignorar a pos-
sibilidade do Duque ter contratado com a Guilda que o leve para um lugar 
seguro fora do Sistema. Outros em semelhantes circunstâncias tornaram-se 
Casas renegadas, pegando nas armas atómicas e nos escudos da família e 
fugindo para fora do Império.

— O Duque é um homem demasiado orgulhoso para isso — disse o 
Barão.

— É uma possibilidade — disse Piter. — No entanto, a derradeira con-
sequência seria para nós a mesma.

— Não seria, não! — rosnou o Barão. — Eu tenho de o ter morto e a sua 
linhagem exterminada.
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— Essa é a probabilidade mais elevada — disse Piter. — Há certos pre-
parativos que indicam que uma Casa se vai tornar renegada. O Duque pa-
rece não estar a fazer nenhuma dessas coisas.

— Bom — suspirou o Barão. — Continua, Piter.
— Em Arrakeen — disse Piter — o Duque e a família ocuparão a Resi-

dência, que tem sido o lar do Conde e da Dama Fenring.
— O Embaixador junto dos Contrabandistas — disse o Barão com um 

risinho.
— Embaixador junto de quê? — perguntou Feyd-Rautha.
— O seu tio está a fazer uma piada — disse Piter. — Chama Embaixa-

dor junto dos Contrabandistas ao Conde Fenring, indicando o interesse do 
Imperador nas operações de contrabando em Arrakis.

Feyd-Rautha virou um olhar confundido para o tio.
— Porquê?
— Não sejas parvo, Feyd — disse o Barão com dureza. — Enquanto 

a Guilda continuar para todos os efeitos fora do controlo imperial, como 
poderia ser de outro modo? De que outra maneira poderiam os espiões e 
assassinos deslocar-se dum lado para o outro?

A boca de Feyd-Rautha fez um insonoro “Oh-h-h-h.”
— Organizámos manobras de diversão na Residência — disse Piter. — 

Haverá um atentado contra a vida do herdeiro Atreides… um atentado que 
poderá ser bem-sucedido.

— Piter — trovejou o Barão — tu indicaste…
— Eu indiquei que é possível que aconteçam acidentes — disse Piter. — 

E o atentado tem de parecer válido.
— Ah, mas o rapaz tem um corpinho jovem tão delicioso — disse o 

Barão. — Claro, é potencialmente mais perigoso do que o pai… com aquela 
mãe bruxa a treiná-lo. Maldita mulher! Enfi m, continua por favor, Piter.

— Hawat terá adivinhado que temos um agente colocado contra ele 
— disse Piter. — O suspeito óbvio é o Dr. Yueh, que é realmente nosso 
agente. Mas Hawat investigou e descobriu que o nosso doutor é graduado 
da Escola Suk com Condicionamento Imperial… supostamente seguro o 
sufi ciente para socorrer até o Imperador. Dá-se grande crédito ao Condi-
cionamento Imperial. Assume-se que esse derradeiro condicionamento 
não pode ser removido sem matar o paciente. No entanto, como alguém 
um dia observou, com a alavanca adequada, é possível mover um planeta. 
Descobrimos a alavanca que movia o doutor.

— Como? — perguntou Feyd-Rautha. Achava aquele assunto fascinan-
te. Toda a gente sabia que não era possível subverter o Condicionamento 
Imperial!

— Noutra altura — disse o Barão. — Continua, Piter.
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— Em vez de Yueh — disse Piter — faremos atravessar-se no caminho 
de Hawat uma suspeita muito interessante. A própria audácia desta suspei-
ta irá recomendá-la à atenção de Hawat.

— Suspeita? — perguntou Feyd-Rautha.
— A própria Dama Jessica — disse o Barão.
— Não é sublime? — perguntou Piter. — A mente de Hawat estará tão 

preenchida com esta possibilidade que isso irá comprometer o seu funcio-
namento como mentat. Pode até tentar matá-la. — Piter franziu o sobrolho, 
após o que disse: — Mas não me parece que seja capaz de levar isso a cabo.

— Não queres que o faça, hã? — perguntou o Barão.
— Não me distraia — disse Piter. — Enquanto Hawat está ocupado 

com a Dama Jessica, distraímo-lo mais com revoltas nalgumas guarnições 
e coisas do género. Essas serão dominadas. O Duque tem de acreditar que 
está a conquistar alguma segurança. Depois, quando o momento estiver 
maduro, faremos sinal a Yueh e avançaremos com as nossas forças princi-
pais… ah…

— Continua, conta-lhe tudo — disse o Barão.
— Avançaremos fortalecidos por duas legiões de sardaukar disfarçadas 

com uniformes Harkonnen.
— Sardaukar! — suspirou Feyd-Rautha. A sua mente focou-se nas te-

midas tropas imperiais, nos assassinos sem misericórdia, nos soldados fa-
náticos do Imperador Padixá.

— Estás a ver como confi o em ti, Feyd — disse o Barão. — Nem uma 
alusão a isto deve chegar a outra Grande Casa, caso contrário o Landsraad 
poderá unir-se contra a Casa Imperial e haverá caos.

— O ponto principal — disse Piter — é este: como a Casa Harkonnen 
está a ser usada para fazer o trabalho sujo do Imperador, ganhámos uma 
verdadeira vantagem. É uma vantagem perigosa, é certo, mas, se for usada 
com cautela, trará à Casa Harkonnen maior riqueza do que a de qualquer 
outra Casa do Império.

— Não fazes ideia de quanta riqueza está envolvida nisto, Feyd — disse 
o Barão. — Nem nos teus sonhos mais loucos. Para começar, teremos uma 
diretoria irrevogável na Companhia CHOAM.

Feyd-Rautha acenou com a cabeça. A questão era a riqueza. A CHO-
AM era a chave para a riqueza, e todas as Casas nobres metiam a mão nos 
cofres da companhia sempre que podiam sob o poder das diretorias. Es-
sas diretorias da CHOAM… eram a verdadeira prova de poder político no 
Império, sendo transmitidas segundo as mudanças no poder de votação 
dentro do Landsraad à medida que este ia encontrando equilíbrios com o 
Imperador e os seus apoiantes.

— O Duque Leto — disse Piter — pode tentar fugir para junto da nova 
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escumalha fremen na borda do deserto. Ou pode tentar enviar a família 
para essa segurança imaginada. Mas esse caminho está bloqueado por um 
dos agentes de Sua Majestade: o ecologista planetário. Talvez se lembrem 
dele: Kynes.

— O Feyd lembra-se dele — disse o Barão. — Continua.
— Você a babar-se não é lá muito bonito, Barão — disse Piter.
— Continua com isso, ordeno-te! — rugiu o Barão.
Piter encolheu os ombros.
— Se as coisas seguirem conforme o planeado — disse — a Casa Har-

konnen terá um subfeudo em Arrakis dentro de um ano-padrão. O seu tio 
terá a concessão desse feudo. O seu agente pessoal governará em Arrakis.

— Mais lucros — disse Feyd-Rautha.
— Precisamente — disse o Barão. E pensou: É de elementar justiça. Fo-

mos nós que domámos Arrakis… à parte a mão-cheia de mestiços fremen 
que se escondem debaixo das saias do deserto… e alguns contrabandistas 
maçadores presos ao planeta quase tão fi rmemente como os trabalhadores 
nativos.

— E as Grandes Casas saberão que o Barão destruiu os Atreides — dis-
se Piter. — Elas saberão.

— Saberão — suspirou o Barão.
— O mais adorável de tudo — disse Piter — é que o Duque também 

saberá. Já o sabe. Já consegue sentir a armadilha.
— É verdade que o Duque sabe — disse o Barão, e a sua voz continha 

uma ponta de tristeza. — Não pode evitar saber… maior é a pena.
O Barão afastou-se do globo de Arrakis. Ao emergir das sombras, a 

sua silhueta ganhou dimensão… disforme e imensamente gorda. E com 
subtis protuberâncias por baixo de dobras das suas vestes escuras que re-
velavam que toda aquela gordura era parcialmente sustida por suspen-
sores portáteis presos à sua carne por arneses. Talvez pesasse realmente 
duzentos quilos-padrão, mas os seus pés não transportavam mais de cin-
quenta desses quilos.

— Tenho fome — ribombou o Barão, e esfregou os lábios proeminentes 
com uma mão cheia de anéis, fi tando Feyd-Rautha através de olhos envol-
tos em gordura. — Manda pedir comida, querido. Vamos comer antes de 
nos retirarmos.

Assim falou Santa Alia-da-Faca: “ A Reverenda Madre deve combinar os 
estratagemas de sedução duma cortesã com a majestade intocável duma 
deusa virgem, mantendo esses atributos em tensão enquanto os poderes da 
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sua juventude resistirem. Pois quando a juventude e a beleza desaparece-
rem, ela irá descobrir que o lugar intermédio, antes ocupado pela tensão, se 
transformou numa fonte de astúcia e desenvoltura.”

— de “Muad’Dib, Comentários de Família”, pela Princesa Irulan

—Bem, Jessica, que tens a dizer em tua defesa? — perguntou a Re-
verenda Madre.

Era perto do pôr-do-sol, no Castelo Caladan, no dia da provação de 
Paul. As duas mulheres encontravam-se sós na sala de estar de Jessica, 
enquanto Paul esperava no Quarto de Meditação adjacente, à prova de 
som.

Jessica estava virada para as janelas que davam para sul. Via, ao mesmo 
tempo que não via, as cores contidas na tarde, no prado e no rio. Ouviu, ao 
mesmo tempo que não ouviu, a pergunta da Reverenda Madre.

Um dia — tantos anos antes — tinha havido outra provação. Uma rapa-
riga muito magra com o cabelo da cor do bronze, o corpo torturado pelos 
ventos da puberdade, tinha entrado no estúdio da Reverenda Madre Gaius 
Helen Mohaim, Superiora-Procuradora da escola Bene Gesserit de Wallach 
IX. Jessica baixou os olhos para a mão direita, fl etiu os dedos, lembrando-se 
da dor, do terror, da ira.

— Pobre Paul — murmurou.
— Fiz-te uma pergunta, Jessica! — A voz da velha era ríspida, exigente.
— O quê? Oh… — Jessica arrancou a atenção ao passado e encarou a 

Reverenda Madre, a qual estava sentada com as costas viradas para a parede 
de pedra entre as duas janelas ocidentais. — Que quer que lhe diga?

— Que quero que me digas? Que quero que me digas? — A velha voz 
trazia consigo um tom de cruel imitação.

— Tive um fi lho, e daí? — abespinhou-se Jessica. E soube que estava a 
ser deliberadamente aguilhoada até àquela ira.

— Foi-te dito para só dares fi lhas aos Atreides.
— Eu queria tanto para ele — suplicou Jessica.
— E, no teu orgulho, julgaste que poderias produzir o Kwisatz Hade-

rach!
Jessica ergueu o queixo.
— Detetei a possibilidade.
— Só pensaste no desejo que o teu duque tinha de ter um fi lho! — 

exclamou a velha. — E os desejos dele não se encaixam nisto. Uma fi lha 
Atreides podia ter sido casada com um herdeiro Harkonnen e posto fi m 
à zanga. Tu complicaste as coisas sem remédio. Agora poderemos perder 
ambas as linhagens de sangue.
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— Vocês não são infalíveis — disse Jessica. Enfrentou o olhar fi rme que 
vinha dos velhos olhos.

Pouco depois, a velha resmungou:
— O que está feito, feito está.
— Jurei nunca me arrepender da minha decisão — disse Jessica.
— Que nobre — troçou a Reverenda Madre. — Sem arrependimento. 

Veremos quando fores uma fugitiva com a cabeça a prémio e as mãos de to-
dos os homens viradas contra ti para tentar tirar-te a vida, tua e do teu fi lho.

Jessica empalideceu.
— Não há alternativa?
— Alternativa? Isso é coisa que uma Bene Gesserit pergunte?
— Só pergunto o que vê no futuro com as suas capacidades superiores.
— Vejo no futuro o que vi no passado. Tu conheces bem o padrão dos 

nossos assuntos, Jessica. A raça conhece a sua própria mortalidade e teme a 
estagnação da sua hereditariedade. A ânsia por fundir sem plano linhagens 
genéticas encontra-se no sangue. O Império, a Companhia CHOAM, todas 
as Grandes Casas, não passam todos de bocados de destroços no caminho 
da inundação.

— CHOAM — murmurou Jessica. — Suponho que já esteja decidido 
como irão dividir os despojos de Arrakis.

— O que será a CHOAM, senão o cata-vento dos nossos tempos? — 
disse a velha. — O Imperador e os seus amigos controlam agora cinquenta 
e nove vírgula sessenta e cinco por cento dos votos da diretoria CHOAM. 
Decerto que lhes cheira a lucro, e é provável que quando a outros cheirar 
aos mesmos lucros, o seu poder de votação irá aumentar. É esse o padrão 
da história, rapariga.

— É certamente disso que eu preciso neste momento — disse Jessica. — 
Uma recapitulação da história.

— Não te armes em engraçada, rapariga! Conheces tão bem como eu as 
forças que nos rodeiam. Temos uma civilização com três pontas: a Casa Im-
perial equilibrada com as Grandes Casas Federadas do Landsraad e, entre 
elas, a Guilda com o seu maldito monopólio do transporte interstelar. Na 
política, o tripé é a mais instável de todas as estruturas. Já seria sufi ciente-
mente mau sem a complicação duma cultura comercial feudal que vira as 
costas à maior parte da ciência.

Jessica interveio com amargura:
— Fichas de jogo no caminho da inundação… e aqui esta fi cha, este é o 

Duque Leto, e este é o fi lho dele, e esta…
— Oh, cala a boca, rapariga. Tu entraste nisto conhecendo perfeitamen-

te a delicada aresta por onde caminhavas.
— “Sou Bene Gesserit: existo apenas para servir” — citou Jessica.
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— É verdade — disse a velha. — E agora só podemos ter esperança de 
evitar que isto rebente num incêndio generalizado, de salvar o que puder-
mos das linhagens-chave.

Jessica fechou os olhos, sentindo lágrimas a exercer pressão sob as pál-
pebras. Dominou o estremecimento interno, o estremecimento externo, a 
respiração irregular, o pulso arrítmico, o suor das palmas das mãos. Pouco 
depois, disse:

— Eu pagarei pelo meu erro.
— E o teu fi lho pagará contigo.
— Protegê-lo-ei o melhor que possa.
— Proteger! — exclamou a velha. — Bem sabes que fraqueza aí reside! 

Protege demasiado o teu fi lho, Jessica, e ele não crescerá sufi cientemente 
forte para cumprir destino nenhum.

Jessica virou-se, olhou pela janela, para a escuridão que aumentava.
— Esse planeta Arrakis é assim tão terrível?
— Bastante mau, mas não é mau de todo. As Missionaria Protetiva es-

tiveram lá, e suavizaram-no até certo ponto. — A Reverenda Madre pôs-se 
em pé, alisou uma dobra no vestido. — Chama cá o rapaz. Tenho de me ir 
embora em breve.

— Tem mesmo?
A voz da velha suavizou-se.
— Jessica, rapariga, gostava de poder pôr-me no teu lugar e recolher 

para mim o teu sofrimento. Mas cada uma de nós tem de construir o seu 
próprio caminho.

— Eu sei.
— És-me tão querida como qualquer uma das minhas fi lhas, mas não 

posso deixar que isso interfi ra com o dever.
— Eu compreendo… a necessidade.
— O que fi zeste, Jessica, e o motivo por que o fi zeste… ambas o conhe-

cemos. Mas a bondade força-me a dizer-te que há poucas hipóteses de que 
o teu moço seja a Totalidade Bene Gesserit. Não podes permitir-te dema-
siada esperança.

Jessica sacudiu lágrimas dos cantos dos olhos. Era um gesto irritado.
— Está a fazer-me sentir outra vez como uma rapariga pequena… a 

recitar a minha primeira aula. — Forçou as palavras a sair: — “Os seres hu-
manos não podem nunca submeter-se aos animais.” — Foi subjugada por 
um soluço seco. Em voz baixa, disse: — Tenho estado tão solitária.

— Isso devia ser um dos testes — disse a velha. — Os seres humanos 
estão sempre solitários. Vá, chama o rapaz. Ele teve um dia longo e assus-
tador. Mas teve tempo para pensar e recordar-se, e eu tenho de lhe fazer as 
outras perguntas sobre aqueles sonhos que tem.
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Jessica anuiu, dirigiu-se à porta do Quarto de Meditação, abriu-a.
— Paul, vem agora cá, por favor.
Paul emergiu com uma lentidão obstinada. Fitou a mãe como se ela 

fosse uma estranha. A cautela velou-lhe os olhos quando deitou um relance 
à Reverenda Madre, mas desta vez dirigiu-lhe um aceno, o aceno que se 
dirige a um igual. Ouviu a mãe fechar a porta atrás de si.

— Meu jovem — disse a velha — regressemos a esse assunto dos so-
nhos.

— Que quer?
— Sonhas todas as noites?
— Sonhos que valha a pena recordar, não. Eu consigo recordar-me de 

todos os sonhos, mas alguns valem a pena e outros não.
— Como conheces a diferença?
— Simplesmente conhecendo-a.
A velha deitou um relance a Jessica, devolveu o olhar a Paul.
— Com que sonhaste na noite passada? Valia a pena recordar?
— Sim. — Paul fechou os olhos. — Sonhei com uma caverna… e com 

água… e com uma rapariga que lá havia… muito magra, com grandes 
olhos. Os olhos dela são todos azuis, sem branco. Eu falo com ela e fa-
lo-lhe de si, de ter visto a Reverenda Madre em Caladan. — Paul abriu os 
olhos.

— E o que contas a esta estranha rapariga sobre teres-me visto aconte-
ceu hoje?

Paul refl etiu na pergunta, e disse:
— Sim. Eu conto à rapariga que você veio e pôs em mim um carimbo 

de estranheza.
— Carimbo de estranheza — sussurrou a velha, e de novo atirou a Jessi-

ca um relance e devolveu a atenção a Paul. — Diz-me agora a verdade, Paul, 
tens com frequência sonhos sobre coisas que depois acontecem exatamente 
como as sonhaste?

— Sim. E já antes tinha sonhado com aquela rapariga.
— Oh? Conhece-la?
— Vou conhecê-la.
— Fala-me dela.
De novo, Paul fechou os olhos.
— Estamos num sítio pequeno em cima dumas rochas, onde estamos 

abrigados. É quase noite, mas está calor e eu vejo extensões de areia por 
uma abertura nas rochas. Estamos a… à espera de alguma coisa… à espe-
ra que eu me encontre com umas pessoas. E ela está assustada mas tenta 
escondê-lo de mim, e eu estou entusiasmado. E ela diz: “Fala-me das águas 
do teu mundo natal, Usul.” — Paul abriu os olhos. — Não é estranho? O 
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meu mundo natal é Caladan. Nunca tinha ouvido falar dum planeta cha-
mado Usul.

— Há mais alguma coisa nesse sonho? — instou Jessica.
— Sim. Mas é possível que ela estivesse a chamar-me Usul a mim — 

disse Paul. — Acabei de pensar nisso. — De novo, fechou os olhos. — Ela 
pede-me para lhe falar das águas. E eu pego-lhe na mão. E digo que lhe vou 
recitar um poema. E recito-lhe o poema, mas tenho de explicar algumas 
das palavras… como praia e rebentação, algas e gaivotas.

— Que poema? — perguntou a Reverenda Madre.
Paul abriu os olhos.
— É só um dos poemas tonais de Gurney Halleck para momentos tris-

tes.
Atrás de Paul, Jessica pôs-se a recitar:

“Recordo o fumo salgado duma fogueira de praia
E sombras sob os pinheiros…
Sólidas, limpas… fi xas…
Gaivotas empoleiradas na ponta de terra,
Brancas sobre o verde…
E um vento que chega por entre os pinheiros
Para balouçar as sombras;
As gaivotas estendem as asas,
Erguem-se
E enchem o céu de gritos.
E eu ouço o vento
A soprar pela nossa praia,
E a rebentação,
E vejo que a nossa fogueira
Chamuscou as algas.”

— É esse — disse Paul.
A velha fi tou Paul, depois disse:
— Meu jovem, na qualidade de Procuradora das Bene Gesserit procuro 

o Kwisatz Haderach, o homem que realmente pode tornar-se num de nós. 
A tua mãe vê em ti essa possibilidade, mas vê com os olhos duma mãe. Eu 
também vejo possibilidade, mas nada mais.

Silenciou-se e Paul compreendeu que queria que ele falasse. Espe-
rou.

Pouco depois, ela disse:
— Assim sendo, como queiras. Tens em ti profundidade; isso admito.
— Já me posso ir embora? — perguntou o jovem.
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— Não queres saber o que a Reverenda Madre te pode contar sobre o 
Kwisatz Haderach? — perguntou Jessica.

— Ela disse que aqueles que tentavam sê-lo morriam.
— Mas posso ajudar-te com algumas sugestões sobre o motivo por que 

falharam — disse a Reverenda Madre.
Ela fala de sugestões, pensou Paul. Na verdade não sabe nada. E disse:
— Então sugira.
— E que vá para o diabo? — A mulher fez um sorriso irónico, entre-

laçando as rugas no velho rosto. — Muito bem: “Aquele que se submete, 
governa.”

Paul sentiu espanto: ela estava a falar de coisas tão elementares como a 
tensão dentro do signifi cado. Julgaria que a mãe não lhe ensinara absoluta-
mente nada?

— Isso é uma sugestão? — perguntou.
— Não estamos aqui para esgrimir palavras ou jogar com os seus signi-

fi cados — disse a velha. — O salgueiro submete-se ao vento e prospera até 
ao dia em que é muitos salgueiros… uma muralha contra o vento. É esse o 
propósito do salgueiro.

Paul fi tou-a. Ela dissera propósito, e ele sentira a palavra esbofeteá-lo, 
reinfetando-o com um terrível propósito. Sentiu uma súbita ira contra ela: 
velha bruxa imbecil, com a boca cheia de banalidades.

— Você acha que eu posso ser esse Kwisatz Haderach — disse. — Fala 
de mim, mas não disse absolutamente nada sobre o que podemos fazer 
para ajudar o meu pai. Ouvi-a conversar com a minha mãe. Fala como se o 
meu pai estivesse morto. Pois bem, não está!

— Se houvesse alguma coisa que pudéssemos fazer por ele, tê-la-íamos 
feito — resmungou a velha. — Podemos conseguir salvar-te a ti. É duvido-
so, mas possível. Mas quanto ao teu pai, nada. Quando aprenderes a aceitar 
isso como um facto, aprendeste uma verdadeira lição Bene Gesserit.

Paul viu como aquelas palavras abalaram a mãe. Fitou furioso a velha. 
Como podia dizer uma coisa daquelas sobre o pai? O que lhe dava tanta 
certeza? A sua mente fervia de ressentimento.

A Reverenda Madre olhou para Jessica.
— Tens andado a treiná-lo nos Modos… vejo os sinais. Eu teria feito o 

mesmo se estivesse na tua pele, e que o diabo carregasse as Regras.
Jessica anuiu.
— Mas aviso-te — disse a velha — que deves ignorar a ordem normal 

do treino. A segurança dele requer a Voz. Já tem um bom começo, mas 
ambas sabemos como precisa de mais… e com que desespero. — Apro-
ximou-se de Paul, fi tou-o. — Adeus, jovem humano. Espero que consigas 
escapar. Mas se não conseguires… bem, um dia teremos sucesso.
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Voltou a olhar para Jessica. Um sinal vacilante de entendimento foi 
transmitido entre ambas. Depois a velha saiu apressada da sala, fazendo o 
vestido silvar, sem mais um relance para trás. A sala e os seus ocupantes já 
estavam trancados fora dos seus pensamentos.

Mas Jessica tivera um vislumbre da cara da Reverenda Madre quando 
esta se virara. Houvera lágrimas nas bochechas vincadas de rugas. As lá-
grimas eram mais enervantes do que qualquer outra palavra ou sinal que 
tivesse sido trocado entre elas naquele dia.

Já leram que Muad’Dib não tinha companheiros de brincadeira da sua ida-
de em Caladan. Os perigos eram demasiado grandes. Mas Muad’Dib tinha 
maravilhosos professores-companheiros. Tinha Gurney Halleck, o trova-
dor-guerreiro. Vão cantar algumas das canções de Gurney ao longo da leitu-
ra deste livro. Tinha Th ufi r Hawat, o velho mentat Mestre de Assassinos, que 
causava medo até no coração do Imperador Padixá. Tinha Duncan Idaho, 
o mestre de esgrima dos Ginaz; o Dr. Wellington Yueh, um nome negro em 
traição mas brilhante em conhecimento; a Dama Jessica, que guiou o fi lho 
nos Modos Bene Gesserit, e — claro — o Duque Leto, cujas qualidades como 
pai são há muito ignoradas.

— de “Uma História Infantil de Muad’Dib”, pela Princesa Irulan

Thufi r Hawat esgueirou-se para dentro da sala de treinos do Castelo Ca-
ladan, fechou a porta em silêncio. Ficou um momento parado, a sen-

tir-se velho, cansado e surrado pela tempestade. Doía-lhe a perna esquerda 
onde fora um dia ferido ao serviço do Velho Duque.

Já são três gerações deles, pensou.
Fitou o outro lado da grande sala, brilhantemente iluminada pela luz do 

meio-dia que jorrava pelas claraboias, viu o rapaz sentado de costas viradas 
para a porta, atento a papéis e mapas espalhados por uma mesa.

Quantas vezes terei de dizer àquele rapaz para nunca se instalar de costas 
viradas para uma porta? Hawat pigarreou.

Paul manteve-se debruçado sobre os seus estudos.
A sombra duma nuvem passou pelas claraboias. Hawat voltou a pigar-

rear.
Paul endireitou-se, falou sem se virar:
— Eu sei. Estou sentado de costas viradas para a porta.
Hawat suprimiu um sorriso, atravessou a sala a passos largos.
Paul ergueu os olhos para o velho grisalho, que parou junto a um dos 



36  

cantos da mesa. Os olhos de Hawat eram duas lagoas de vivacidade numa 
cara escura e profundamente enrugada.

— Ouvi-te a aproximares-te pelo corredor — disse Paul. — E ouvi-te a 
abrir a porta.

— Os sons que eu faço podem ser imitados.
— Eu reconheceria a diferença.
Talvez o fi zesse, pensou Hawat. Aquela sua mãe bruxa está certamen-

te a dar-lhe um treino profundo. Pergunto a mim próprio o que pensará do 
assunto a sua preciosa escola. Talvez seja por isso que mandaram cá a velha 
Procuradora — para pôr a nossa querida Dama Jessica na linha.

Hawat puxou por uma cadeira em frente de Paul, sentou-se de frente 
para a porta. Fê-lo com intenção, recostou-se e estudou a sala. De súbito, 
pareceu-lhe um lugar estranho, um lugar de estranheza, com a maior parte 
do material já embarcado para Arrakis. Restava uma mesa de treinos, e 
um espelho de esgrima com os seus prismas de cristal em repouso, com 
um manequim ao lado, remendado e acolchoado, assemelhando-se a um 
antigo soldado raso, surrado e estropiado nas guerras.

Ali estou eu, pensou Hawat.
— Th ufi r, estás a pensar em quê? — perguntou Paul.
Hawat olhou para o rapaz.
— Estava a pensar que estaremos todos em breve longe daqui e que é 

provável que nunca mais vejamos este lugar.
— Isso entristece-te?
— Entristecer? Disparate! A separação de amigos é uma tristeza. Um 

lugar é só um lugar. — Olhou de relance os mapas sobre a mesa. — E Ar-
rakis é só outro lugar.

— O meu pai mandou-te cá para me testares?
Hawat franziu o sobrolho — o rapaz era muito observador. Anuiu.
— Estás a pensar que teria sido mais simpático se ele tivesse vindo em 

pessoa, mas deves saber como está ocupado. Aparecerá mais tarde.
— Tenho estado a estudar as tempestades de Arrakis.
— As tempestades. Estou a ver.
— Parecem bastante más.
— Essa é uma palavra demasiado cautelosa: más. Essas tempestades 

acumulam-se ao longo de seis ou sete mil quilómetros de planícies, ali-
mentando-se de qualquer coisa que lhes possa dar um empurrão: a força 
de coriolis, outras tempestades, qualquer coisa que contenha um grama 
de energia. Podem soprar até setecentos quilómetros por hora, carregadas 
com qualquer coisa solta que estiver no seu caminho: areia, poeira, qual-
quer coisa. Podem arrancar a carne dos ossos e fazer os ossos em lascas.

— Porque é que eles não têm controlo climático?
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— Arrakis tem problemas especiais, os custos são mais elevados, e teria 
de haver manutenção e essas coisas. A Guilda quer um preço tremenda-
mente elevado por controlo por satélite e a Casa do teu pai não é uma das 
grandes e ricas, rapaz. Sabes disso.

— Alguma vez viste os fremen?
Hoje, a mente do rapaz está a correr para todo o lado, pensou Hawat.
— O mais provável é que os tenha visto — disse. — Há pouco que os 

distinga das pessoas dos graben e das fossas. Todos usam aquelas grandes 
vestes largas. E fedem como um raio em qualquer espaço fechado. É dos fa-
tos que usam — chamam-lhes fatos destilatórios — que recuperam a água 
do corpo.

Paul engoliu em seco, de súbito consciente da humidade na sua boca, 
recordando um sonho de sede. Que as pessoas pudessem ter tanta falta de 
água que tivessem de reciclar a humidade do corpo enchia-o de um senti-
mento de desolação.

— A água lá é preciosa — disse.
Hawat anuiu, pensando: Talvez eu esteja a conseguir transmitir-lhe a im-

portância daquele planeta enquanto inimigo. É uma loucura ir para lá sem 
essa advertência nas nossas mentes.

Paul ergueu os olhos para a claraboia, consciente de que começara a 
chover. Viu a humidade a espalhar-se pelo metavidro cinzento.

— Água — disse.
— Irás aprender a ter uma grande preocupação com a água — disse 

Hawat. — Sendo fi lho do Duque, nunca te faltará, mas verás a pressão da 
sede a toda a tua volta.

Paul humedeceu os lábios com a língua, recordando o dia de uma se-
mana antes e a provação com a Reverenda Madre. Também ela dissera 
qualquer coisa sobre a carência de água.

— Aprenderás sobre as planícies funerárias — dissera ela — sobre a 
vastidão vazia, o deserto onde nada vive exceto a especiaria e os vermes de 
areia. Mancharás as órbitas para reduzir o clarão do sol. Abrigo signifi cará 
um buraco para saíres do vento e te esconderes da vista. Caminharás pelos 
teus próprios pés, sem tóptero, carro terrestre ou montada.

E Paul fi cara mais enfeitiçado pelo seu tom de voz — uma toada monó-
tona e trémula — do que pelas palavras.

— Quando viveres em Arrakis — dissera ela — khala, a terra é vazia. As 
luas serão tuas amigas, o sol teu inimigo.

Paul sentira a mãe a aproximar-se por trás de si, afastando-se do seu 
posto de guarda, à porta. Olhara para a Reverenda Madre e perguntara:

— Não vê esperança, Reverência?
— Para o pai, não. — E a velha silenciara Jessica com um gesto e bai-
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xara os olhos para Paul. — Grava isto na memória, rapaz: Um mundo é 
suportado por quatro coisas… — Erguera quatro dedos nodosos. — … 
os conhecimentos dos sábios, a justiça dos grandes, as preces dos justos e 
o valor dos bravos. Mas tudo isto de nada vale… — Cerrara os dedos num 
punho. — … sem um governante que conheça a arte de governar. Faz disso 
a ciência da tua tradição!

Passara-se uma semana desde esse dia com a Reverenda Madre. As suas 
palavras só agora estavam a começar a assentar por completo. Agora, senta-
do na sala de treinos com Th ufi r Hawat, Paul sentiu uma forte ferroada de 
medo. Olhou para o confuso sobrolho franzido do mentat.

— Por onde andaste agora? — perguntou Hawat.
— Conheceste a Reverenda Madre?
— Aquela bruxa verdavidente do Império? — Os olhos de Hawat aviva-

ram-se com interesse. — Conheci.
— Ela… — Paul hesitou, descobriu que não conseguia contar a prova-

ção a Hawat. As inibições eram profundas.
— Sim? Ela o quê?
Paul respirou fundo duas vezes.
— Ela disse uma coisa. — Fechou os olhos, evocando as palavras, 

e quando falou a sua voz tomou inconscientemente parte do tom da ve-
lha: — “Tu, Paul Atreides, descendente de reis, fi lho de um duque, tens de 
aprender a governar. É algo que nenhum dos teus antepassados aprendeu.” 
— Paul abriu os olhos, e disse: — Isso zangou-me e eu disse que o meu pai 
governa um planeta inteiro. E ela disse: “Está a perdê-lo.” E eu disse que o 
meu pai estava a obter um planeta mais rico. E ela disse: “Também vai per-
der esse.” E eu quis correr a avisar o meu pai, mas ela disse que ele já tinha 
sido prevenido… por ti, pela mãe, por muitas pessoas.

— É bastante verdade — murmurou Hawat.
— Então porque vamos? — quis saber Paul.
— Porque o Imperador o ordenou. E porque há esperança, apesar do 

que essa bruxa espia disse. Que mais brotou dessa antiga fonte de sabedoria?
Paul baixou os olhos para a mão direita apertada num punho por baixo 

da mesa. Lentamente, obrigou os músculos a descontrair-se. Ela obteve so-
bre mim uma espécie qualquer de domínio, pensou. Como?

— Pediu-me para lhe dizer o que é governar — disse Paul. — E eu disse 
que se ordena. E ela disse que eu tinha de desaprender algumas coisas.

Acertou bastante perto do alvo, ali, pensou Hawat. Fez um sinal para que 
Paul prosseguisse.

— Ela disse que um governante tem de aprender a persuadir, e não a 
compelir. Disse que temos de apresentar a melhor mesa de café para atrair 
os melhores homens.
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— Como julga ela que o teu pai atraiu homens como Duncan e Gur-
ney? — perguntou Hawat.

Paul encolheu os ombros.
— Depois disse que um bom governante tem de aprender a língua do 

seu mundo, que para cada mundo é diferente. E eu pensei que ela queria 
dizer que não falavam galach em Arrakis, mas ela disse que não era nada 
disso. Disse que se referia à língua das rochas e das coisas que crescem, a 
língua que não se ouve só com os ouvidos. E eu disse que é a isso que o Dr. 
Yueh chama o Mistério da Vida.

Hawat soltou um risinho.
— Como foi que ela recebeu isso?
— Acho que fi cou furiosa. Disse que o mistério da vida não é um pro-

blema a resolver, mas uma realidade a experimentar. De modo que eu citei 
a Primeira Lei do Mentat: “Um processo não pode ser compreendido inter-
rompendo-o. O entendimento tem de se mover com o fl uxo do processo, 
tem de se lhe juntar e fl uir com ele.” Isso pareceu satisfazê-la.

Ele parece estar a ultrapassá-lo, pensou Hawat, mas aquela velha bruxa 
assustou-o. Porque motivo o terá feito?

— Th ufi r — disse Paul — Arrakis será tão mau como ela disse?
— Nada poderá ser tão mau — disse Hawat e forçou um sorriso. — 

Olha esses fremen, por exemplo, o povo renegado do deserto. Através da 
análise de primeira aproximação, eu posso dizer-te que eles são muitos, 
muitos mais do que o Império suspeita. Há pessoas a viver lá, rapaz, muitas 
pessoas, e… — Hawat pôs um dedo vigoroso ao lado do olho — … eles 
odeiam os Harkonnen com uma paixão sangrenta. Não podes nem mur-
murar uma palavra disto, rapaz. Só te conto como ajudante do teu pai.

— O meu pai falou-me de Salusa Secundus — disse Paul. — Sabes, 
Th ufi r, parece muito semelhante a Arrakis… talvez não tão mau, mas mui-
to semelhante.

— Nós não sabemos realmente como Salusa Secundus é hoje — disse 
Hawat. — Só como era há muito tempo… quase. Mas por aquilo que se 
sabe… tens razão.

— Os fremen vão ajudar-nos?
— É uma possibilidade. — Hawat levantou-se. — Eu parto hoje para 

Arrakis. Entretanto, faz um favor a um velho que gosta de ti e cuida de ti, 
hã? Vem para aqui como um bom rapaz e senta-te de frente para a porta. 
Não é que eu ache que há algum perigo no castelo; é só um hábito que que-
ro que ganhes.

Paul pôs-se em pé, deu a volta à mesa.
— Vais hoje?
— É hoje, e tu seguirás amanhã. Da próxima vez que nos encontrarmos 
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estaremos a pisar o teu novo mundo. — Agarrou o bíceps do braço direi-
to de Paul. — Mantém livre o braço da faca, hã? E o escudo com a carga 
completa. — Soltou o braço, deu uma palmadinha no ombro de Paul, girou 
sobre si próprio e caminhou rapidamente até à porta.

— Th ufi r! — chamou Paul.
Hawat virou-se, enquadrado pela soleira da porta aberta.
— Não te sentes de costas viradas para nenhuma porta — disse Paul.
Um sorriso espalhou-se pela velha cara enrugada.
— Não o farei, rapaz. Conta com isso. — E desapareceu, fechando sua-

vemente a porta atrás de si.
Paul sentou-se onde Hawat estivera, endireitou os papéis. Mais um dia 

aqui, pensou. Olhou a sala em volta. Vamo-nos embora. A ideia da partida 
tornou-se de repente mais real para ele do que alguma vez fora. Lembrou-se 
de outra coisa que a velha dissera sobre um mundo ser a soma de muitas 
coisas — as pessoas, a terra, as coisas que crescem, as luas, as marés, os sóis 
— a soma desconhecida chamada natureza, uma vaga totalidade sem qual-
quer sentido do agora. E perguntou a si próprio: O que é o agora?

A porta em frente de Paul abriu-se com estrondo e um homem feio 
e maciço atravessou-a a cambalear, precedido por uma mão-cheia de ar-
mas.

— Bem, Gurney Halleck — chamou Paul — és o novo mestre de ar-
mas?

Halleck fechou a porta com um calcanhar.
— Preferias que eu viesse jogar, bem sei — disse. Examinou a sala de re-

lance, notando que os homens de Hawat já a tinham revistado, verifi cando 
tudo, tornando-a segura para o herdeiro de um duque. Os subtis sinais em 
código encontravam-se por todo o lado.

Paul viu o bamboleante e feio homem voltar a pôr-se em movimento, 
desviar-se para a mesa de treinos com a carga de armas, viu o baliset de 
nove cordas pendurado a tiracolo às costas de Gurney com a multipalheta 
presa às cordas perto da ponta do braço.

Halleck deixou cair as armas na mesa de exercício, ordenou-as — os 
espadins, os furadores, os kindjais, os atordoadores de munição lenta, os 
escudos de cinto. A cicatriz de trepadeira de tinta que tinha na linha do 
maxilar contorceu-se quando ele se virou, fazendo correr um sorriso pela 
sala fora.

— Então nem sequer tens um bom dia a dar-me, seu diabretezinho? — 
disse Halleck. — E que farpa enfi aste no velho Hawat? Ele passou por mim 
no corredor como um homem a correr para o funeral dum inimigo.

Paul sorriu. Entre todos os homens do pai, aquele que preferia era Gur-
ney Halleck, conhecia os estados de espírito e crueldades do homem, os 
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seus humores, e pensava mais nele como amigo do que como soldado con-
tratado.

Halleck tirou o baliset do ombro e pôs-se a afi ná-lo.
— Se nã queres falar, nã falas — disse.
Paul pôs-se em pé, avançou pela sala fora, gritando:
— Então, Gurney, vimos preparados para a música quando é altura de 

combater?
— Então hoje estamos insolentes com os mais velhos — disse Halleck. 

Experimentou um acorde no instrumento, fez um aceno.
— Onde está Duncan Idaho? — perguntou Paul. — Não estava previsto 

que ele me desse uma lição sobre armas?
— Duncan partiu para liderar a segunda vaga a chegar a Arrakis — dis-

se Halleck. — Tudo o que te resta é o pobre Gurney, que acabou de sair dum 
combate e está em pulgas por música. — Fez soar outro acorde, escutou-o, 
sorriu. — E decidiu-se no conselho que, sendo tu um combatente tão fra-
quinho, é melhor que te ensinemos o ofício da música para não desperdi-
çares a vida inteira.

— Então se calhar é melhor que me cantes uma balada — disse Paul. — 
Quero ter a certeza de como não se faz.

— Ah-h-h, hah! — riu Gurney, e atirou-se a “Raparigas Galacianas,” 
transformando a multipalheta num borrão sobre as cordas enquanto can-
tava:

“Oh, as moças galacianas
Fazem-no por porcelanas,
E por água as arrakinas!
Mas se preferires damas
Iguais a fogosas chamas
Experimenta as caladinas!”

— Não está mal, para uma mão tão fraca na palheta — disse Paul — 
mas se a minha mãe te ouvisse cantar uma canção picante como essa no 
castelo pendurava-te as orelhas na muralha exterior como decoração.

Gurney puxou pela orelha esquerda.
— E fraca decoração seriam, magoadas como estão por terem ouvido 

tanto prego enquanto um jovem que eu conheço praticava umas estranhas 
cançonetas no seu baliset.

— Quer então dizer que te esqueceste de como é encontrares areia na 
cama — disse Paul. Tirou um escudo de cinto da mesa, afi velou-o em volta 
da cintura. — Nesse caso, vamos lutar!

Os olhos de Halleck esbugalharam-se com uma surpresa fi ngida.
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— Oh! Então foi a tua mão malvada quem cometeu esse ato! Hoje de-
fende-te, jovem amo… hoje defende-te. — Agarrou um espadim, fez com 
ele um fl oreado no ar. — Estou em pulgas por vingança!

Paul pegou num espadim igual ao de Halleck, dobrou-o nas mãos, 
pôs-se em aguile, com um pé para a frente. Deixou que a sua atitude se 
tornasse solene, numa imitação cómica do Dr. Yueh.

— Que palerma que o meu pai me manda para o estudo de armas — 
entoou Paul. — Este palerma deste Gurney Halleck esqueceu a primeira 
lição para um combatente armado e escudado. — Paul fez estalar o botão 
de força que tinha à cintura, sentiu as cócegas do campo defensivo a enge-
lhar a pele na testa e ao longo das costas, ouviu os sons exteriores tomarem 
uma característica ausência de vivacidade ao serem fi ltrados pelo escudo. 
— Num combate com escudos, movemo-nos depressa na defesa e lenta-
mente no ataque — disse Paul. — O ataque tem o único propósito de levar 
o oponente a cometer um erro, preparando-o para o ataque pela esquerda. 
O escudo desvia o golpe rápido, deixa passar o kindjal lento! — Paul ergueu 
rapidamente o espadim, fez uma fi nta rápida e puxou-o para trás para uma 
estocada lenta, sincronizada por forma a penetrar nas defesas acéfalas de 
um escudo.

Halleck observou a ação, virou-se no último momento para fazer com 
que a lâmina embotada lhe passasse pelo peito.

— Rapidez, excelente — disse. — Mas fi caste escancarado para um con-
tragolpe dissimulado com uma desliza-ponta.

Paul deu um passo para trás, contrariado.
— Devia açoitar-te o traseiro por tal descuido — disse Halleck. Tirou 

da mesa um kindjal desembainhado e ergueu-o. — Isto na mão dum ini-
migo pode fazer jorrar o sangue da tua vida! És um aluno capaz, não há 
melhor, mas já te tinha avisado de que nem mesmo a brincar podes deixar 
um homem ultrapassar-te a guarda com a morte na mão.

— Suponho que hoje não esteja com disposição para isto — disse Paul.
— Disposição? — A voz de Halleck traiu a sua indignação mesmo atra-

vés do fi ltro do escudo. — Que tem a disposição a ver com isso? Luta-se 
quando surge a necessidade… independentemente da disposição! A dis-
posição é coisa para o gado ou para fazer amor, ou para tocar baliset. Não 
para lutar.

— Lamento, Gurney.
— Não lamentas o sufi ciente!
Halleck ativou o seu escudo, acocorou-se com o kindjal espetado na 

mão esquerda, o espadim em posição alta na direita.
— Agora, digo-te a sério para te defenderes! — Deu um grande salto 

para um lado, de seguida outro em frente, atacando furiosamente.
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Paul recuou, parando a espada do oponente. Sentiu o campo a crepitar 
quando os limites dos escudos se tocaram e se repeliram mutuamente, sen-
tiu na pele a comichão elétrica do contacto. Que bicho mordeu o Gurney?, 
perguntou a si próprio. Ele não está a fi ngir! Paul moveu a mão esquerda, 
deixou cair o furador da bainha de pulso para a palma da mão.

— Vês a necessidade duma lâmina extra, hã? — grunhiu Halleck.
Será isto traição?, perguntou Paul a si próprio. O Gurney certamente que 

não!
Combateram pela sala fora… estocada e parada, fi nta e contrafi nta. O 

ar no interior das bolhas criadas pelos escudos tornou-se viciado devido às 
exigências que lhe eram feitas e que as lentas trocas ao longo dos limites das 
barreiras não eram capazes de compensar. A cada novo contacto entre os 
escudos, o cheiro a ozono tornava-se mais forte.

Paul continuou a recuar, mas agora dirigia a retirada na direção da mesa 
de exercícios. Se conseguir virá-lo junto da mesa, mostro-lhe um truque, pen-
sou. Mais um passo, Gurney.

Halleck deu o passo.
Paul dirigiu uma parada para baixo, virou-se, viu o espadim de Halleck 

a prender-se na borda da mesa. Paul atirou-se para o lado, deu uma estoca-
da alta com o espadim e avançou para o pescoço de Halleck com o furador. 
Parou a lâmina a dois centímetros da jugular.

— É isto que procuras? — sussurrou.
— Olha para baixo, rapaz — arquejou Gurney.
Paul obedeceu, viu o kindjal de Halleck projetado por baixo da borda 

da mesa, com a ponta quase a tocar-lhe as virilhas.
— Ter-nos-íamos unido na morte — disse Halleck. — Mas admito que 

lutaste um pouco melhor quando foste forçado a isso. Pareceste ganhar dis-
posição. — E fez um sorriso de lobo, com a cicatriz de trepadeira de tinta a 
ondular ao longo do maxilar.

— A maneira como caíste sobre mim — disse Paul. — Ter-me-ias mes-
mo feito correr sangue?

Halleck recolheu o kindjal e endireitou-se.
— Se tivesses lutado um milímetro abaixo das tuas capacidades, tinha-te 

feito um bom arranhão, uma cicatriz de que te lembrasses. Não quero que 
o meu aluno favorito caia perante o primeiro vagabundo Harkonnen que 
lhe apareça na frente.

Paul desativou o escudo, apoiou-se à mesa para recuperar o fôlego.
— Eu mereci isso, Gurney. Mas teria enfurecido o meu pai se me tives-

ses ferido. Não quero ver-te punido pelas minhas falhas.
— Quanto a isso — disse Halleck — a falha também foi minha. E tu não 

precisas de te preocupar com uma ou duas cicatrizes de treino. Terás sorte 



44  

se fi cares só com essas. Quanto ao teu pai… o Duque só me puniria se eu 
falhasse em transformar-te num guerreiro de primeira classe. E teria falha-
do nisso se não tivesse explicado a falácia nessa conversa sobre a disposição 
que arranjaste de repente.

Paul endireitou-se, voltou a enfi ar o furador na bainha de pulso.
— O que fazemos aqui não é exatamente uma brincadeira — disse 

Halleck.
Paul confi rmou com a cabeça. Sentiu uma espécie de maravilhamen-

to pela seriedade incaracterística, pela intensidade nos modos de Halleck. 
Olhou para a cor de beterraba da cicatriz de trepadeira de tinta no maxilar 
do homem, recordando a história de como fora lá colocada por Rabban, o 
Animal, numa arena de escravos Harkonnen em Giedi Prime. E Paul sentiu 
uma súbita vergonha por ter duvidado de Halleck, ainda que por um ins-
tante. Ocorreu-lhe então que a criação da cicatriz de Halleck fora acompa-
nhada de dor… uma dor tão intensa, talvez, como aquela que era infl igida 
por uma Reverenda Madre. Pôs violentamente o pensamento de parte; ele 
enregelava o seu mundo.

— Suponho que realmente estava à espera de um pouco de brincadeira, 
hoje — disse Paul. — As coisas têm andado tão sérias por aqui nos últimos 
tempos…

Halleck virou-lhe as costas para esconder as emoções. Algo lhe ardia 
nos olhos. Havia em si dor — como uma borbulha, tudo o que restava de 
um qualquer ontem perdido que o Tempo lhe cortara.

Que depressa tem esta criança de assumir a condição de homem, pensou 
Halleck. Que depressa tem de ler esse formulário dentro da sua mente, esse 
contrato de brutal cautela, para assentar o facto necessário na linha necessá-
ria: “Liste por favor os seus parentes mais próximos”.

Halleck falou sem se virar.
— Eu senti em ti a brincadeira, rapaz, e não havia nada que me tivesse 

dado mais prazer do que juntar-me a ela. Mas isto já não pode ser brinca-
deira. Amanhã vamos para Arrakis. Arrakis é real. Os Harkonnen são reais.

Paul tocou a testa com a lâmina do espadim erguida verticalmente.
Halleck virou-se, viu a saudação e respondeu-lhe com um aceno. Indi-

cou o manequim de treino com um gesto.
— Agora vamos trabalhar o teu timing. Quero ver-te a apanhar aquela 

coisa da esquerda. Eu controlo o manequim daqui, de onde posso ver a 
ação por inteiro. E aviso-te de que vou testar hoje novos contra-ataques. É 
um aviso que um inimigo verdadeiro não te fará.

Paul espreguiçou-se nos bicos dos pés para aliviar os músculos. Sen-
tiu-se assaltado de solenidade com a súbita compreensão de que a sua vida 
se enchera de mudanças rápidas. Atravessou a sala até junto do manequim, 
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ligou o interruptor que ele tinha no peito com a ponta do espadim e sentiu 
o escudo defensivo a forçar a sua lâmina a afastar-se.

— En garde! — gritou Halleck, e o manequim atirou-se ao ataque.
Paul ativou o escudo, parou e contra-atacou.
Halleck observava enquanto manipulava os controlos. A sua mente pa-

recia dividir-se em duas partes: um alerta para as necessidades do combate 
de treino, e a outra a pensar a toda a velocidade.

Sou a árvore de fruto bem treinada, pensou. Cheia de sentimentos e ca-
pacidades bem treinadas, todos enxertados em mim… todos a gerar frutos 
para que outros os colham.

Sem que soubesse porquê, recordou a irmã mais nova, com a cara de 
duende tão clara na sua mente. Mas agora estava morta — numa casa de 
prazer para soldados Harkonnen. Ela adorara amores-perfeitos… ou se-
riam margaridas? Não conseguia lembrar-se. Incomodou-o não conseguir 
lembrar-se.

Paul contrariou um golpe lento do manequim, ergueu a mão esquerda 
em entretisser.

Diabinho esperto!, pensou Halleck, agora atento aos movimentos entrela-
çados das mãos de Paul. Ele tem andado a treinar e a estudar sozinho. Aquilo 
não é o estilo de Duncan, e de certeza que não é nada que eu lhe tenha ensinado.

Este pensamento só se foi somar à tristeza de Halleck. Estou infetado por 
disposição, pensou. E pôs-se a interrogar-se a respeito de Paul, com curiosi-
dade de saber se o rapaz alguma vez escutaria com medo o latejar da almo-
fada durante a noite.

— Se os desejos fossem peixes, todos lançaríamos redes — murmurou.
Era uma expressão da mãe, e ele usava-a sempre que sentia em si o negru-

me do amanhã. Depois pensou em como era uma expressão estranha para 
ser levada para um planeta que nunca conhecera nem mares nem peixes.

YUEH (iü’ē), Wellington (ueling-tan), Estdrd 10.082-10.191; médico da Esco-
la Suk (lic estdrd 10.112); cas: Wanna Marcus, B. G. (Estdrd 10.092-10.186?); 
notável principalmente como traidor do Duque Leto Atreides. (Cf: Bibliogra-
fi a, Apêndice VII [Condicionamento Imperial] e Traição, A.)

— Do “Dicionário de Muad’Dib”, pela Princesa Irulan

Embora tivesse ouvido o Dr. Yueh entrar na sala de treino, reparan-
do na hirta determinação dos passos do homem, Paul manteve-se 

estendido de cara para baixo na mesa de exercício onde a massagista o 
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deixara. Sentia-se deliciosamente relaxado depois do treino com Gurney 
Halleck.

— Pareces confortável — disse Yueh na sua voz calma e aguda.
Paul ergueu a cabeça, viu o boneco de palitos que o homem era parado 

a vários passos de distância, interiorizou num relance a roupa negra e en-
rugada, o bloco quadrado duma cabeça com lábios purpúreos e bigode de 
pontas viradas para baixo, a tatuagem em forma de diamante do Condicio-
namento Imperial na testa, o longo cabelo negro preso ao ombro esquerdo 
com o anel prateado da Escola Suk.

— Vais fi car contente por saber que hoje não temos tempo para uma 
aula normal — disse Yueh. — O teu pai chegará em breve.

Paul sentou-se.
— No entanto, eu consegui arranjar-te um visor de livrilmes e várias 

aulas para a travessia para Arrakis.
— Oh.
Paul começou a vestir-se. Sentiu-se excitado por o pai vir ter com ele. 

Tinham passado muito pouco tempo juntos desde a ordem imperial para 
assumirem o controlo do feudo de Arrakis.

Yueh dirigiu-se à outra mesa, pensando: Como se desenvolveu o rapaz 
nestes últimos meses. Que desperdício! Oh, que triste desperdício. E lembrou 
a si próprio: Não posso vacilar. O que faço é feito para ter a certeza de que a 
minha Wanna já não poderá ser magoada pelos animais Harkonnen.

Paul juntou-se-lhe junto da mesa, a abotoar o casaco.
— Que é que vou estudar durante a travessia?
— Ah-h-h-h, as formas de vida terranas de Arrakis. O planeta parece 

ter aberto os braços a certas formas de vida terranas. Não está claro como. 
Tenho de ir à procura do ecologista planetário quando chegarmos, um tal 
Dr. Kynes, e oferecer o meu auxílio na investigação.

E Yueh pensou: Que estou eu a dizer? Faço de hipócrita até comigo pró-
prio.

— Haverá alguma coisa sobre os fremen? — perguntou Paul.
— Os fremen? — Yueh fez tamborilar os dedos na mesa, apanhou Paul 

a fi tar o seu movimento nervoso, retraiu a mão.
— Talvez tenhas alguma coisa sobre a população inteira de Arrakis — 

disse Paul.
— Sim, com certeza — disse Yueh. — Há uma separação genérica do 

povo… os fremen são um grupo, e os outros são as pessoas dos graben, das 
fossas e das cavidades. Disseram-me que há alguns casamentos mistos. As 
mulheres das aldeias das cavidades e das fossas preferem maridos fremen; 
os seus homens preferem esposas fremen. Têm um ditado: “O verniz vem 
das cidades; a sabedoria do deserto.”
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— Tens imagens deles?
— Vou ver o que te posso arranjar. A característica mais interessante 

são, claro, os olhos… completamente azuis, sem qualquer branco.
— Mutação?
— Não; está ligado à saturação do sangue com melange.
— Os fremen devem ser corajosos para viverem à beira daquele deserto.
— Todos dizem que sim — disse Yueh. — Eles compõem poemas às 

suas facas. As mulheres são tão ferozes como os homens. Até as crianças 
fremen são violentas e perigosas. Atrevo-me a dizer que não serás autoriza-
do a conviver com eles.

Paul fi tou Yueh, descobrindo naqueles curtos vislumbres dos fremen 
um poder nas palavras que lhe capturava por completo a atenção. Que povo 
para ser conquistado como aliado!

— E os vermes? — perguntou Paul.
— O quê?
— Gostava de estudar mais sobre os vermes de areia.
— Ah-h-h-h, com certeza. Tenho um livrilme sobre um espécimen pe-

queno, só com cento e dez metros de comprimento e vinte e dois de diâme-
tro. Foi apanhado nas latitudes setentrionais. Foram registados vermes de 
mais de quatrocentos metros de comprimento por testemunhas dignas de 
confi ança, e há razões para crer que existem outros ainda maiores.

Paul olhou de relance o mapa em projeção cónica das latitudes seten-
trionais de Arrakis que estava estendido na mesa.

— O cinturão desértico e as latitudes meridionais estão marcados como 
inabitáveis. São os vermes?

— E as tempestades.
— Mas qualquer lugar pode ser tornado habitável.
— Se for economicamente praticável — disse Yueh. — Arrakis tem 

muitos perigos dispendiosos. — Alisou o bigode. — O teu pai estará aqui 
em breve. Antes de me ir embora, tenho um presente para te dar, algo que 
encontrei quando fazia as malas. — Pôs um objeto na mesa entre ambos… 
negro, oblongo, não era maior do que a ponta do polegar de Paul.

Paul olhou-o. Yueh reparou que o rapaz não estendeu a mão para o 
objeto e pensou: Que cauteloso que é.

— É uma Bíblia Orange Católica muito antiga, feita para viajantes espa-
ciais. Não é um livrilme, é realmente impressa em papel fi lamentoso. Tem 
a sua própria lupa e um sistema de carga eletrostática. — Pegou no objeto e 
demonstrou. — O livro é mantido fechado pela carga, que faz força contra a 
capa trancada com molas. Comprime-se a borda… assim, e as páginas que 
selecionaste repelem-se e o livro abre-se.

— É tão pequeno.
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— Mas tem mil e oitocentas páginas. Comprime-se a borda… assim 
e assim… e a carga avança uma página de cada vez enquanto lês. Nunca 
toques com os dedos nas páginas propriamente ditas. O tecido fi lamen-
toso é demasiado delicado. — Fechou o livro, entregou-o a Paul. — Ex-
perimenta.

Yueh observou Paul a manusear o ajustamento das páginas e pensou: 
Apaziguo a minha consciência. Dou-lhe o fi m da religião antes de o trair. 
Para que possa dizer a mim próprio que foi para onde eu não posso ir.

— Isto deve ter sido feito antes dos livrilmes — disse Paul.
— É muito antigo. Que seja o nosso segredo, hã? Os teus pais podem 

achá-lo demasiado valioso para alguém tão novo.
E Yueh pensou: A mãe sem dúvida se interrogaria sobre os meus motivos.
— Bem… — Paul fechou o livro, estendeu a mão. — Se é assim tão 

valioso…
— Cede ao capricho dum velho — disse Yueh. — Foi-me dado quando 

eu era muito novo. — E pensou: Tenho de lhe capturar a cupidez, mas tam-
bém a mente. — Abre-o em quatrocentos e sessenta e sete Kalima… onde 
diz: “Da água começa toda a vida.” Há um ligeiro entalhe na borda da capa 
para assinalar o local.

Paul tateou a capa, detetou dois entalhes, um menos profundo do que 
o outro. Premiu o menos profundo e o livro abriu-se-lhe na palma da mão, 
com a lupa a deslizar para o lugar.

— Lê em voz alta — disse Yueh.
Paul humedeceu os lábios com a língua e leu:
— Pensai no facto de que um surdo não pode ouvir. E depois em que 

surdez poderemos todos ter. Que sentidos nos faltam para não conseguir-
mos ver e ouvir outro mundo à nossa volta? O que existe à nossa volta para 
não sermos capazes…

— Para! — ladrou Yueh.
Paul interrompeu-se, e fi tou-o.
Yueh fechou os olhos, lutou por reconquistar a compostura. Que per-

versidade levou o livro a abrir-se na passagem favorita da minha Wanna? 
Abriu os olhos, viu Paul a fi tá-lo.

— Passa-se alguma coisa? — perguntou Paul.
— Desculpa — disse Yueh. — Isso era a passagem favorita da… mi-

nha… falecida esposa. Não era a que eu queria que tu lesses. Traz-me re-
cordações que são… dolorosas.

— Havia dois entalhes — disse Paul.
Claro, pensou Yueh. Wanna assinalou a sua passagem. Os dedos dele são 

mais sensíveis do que os meus e encontraram a marca dela. Foi um acidente, 
nada mais.
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— Talvez aches o livro interessante — disse Yueh. — Contém muitas 
verdades históricas, além de boa fi losofi a ética.

Paul baixou os olhos para o minúsculo livro na palma da mão… uma 
coisinha tão pequena. E no entanto, continha um mistério… algo que acon-
tecera enquanto o lia. Sentira alguma coisa a agitar o seu terrível propósito.

— O teu pai estará cá a qualquer momento — disse Yueh. — Guarda o 
livro e lê-o nos tempos livres.

Paul tocou a borda do livro como Yueh lhe mostrara. O livro selou-se. 
Enfi ou-o na túnica. Por um momento, quando Yueh lhe ladrara, Paul teme-
ra que o homem fosse exigir a devolução do livro.

— Agradeço-lhe pelo presente, Dr. Yueh — disse Paul, falando formal-
mente. — Será o nosso segredo. Se existir algum presente ou favor que de-
seje de mim, peço-lhe que não hesite em pedir.

— Eu… não preciso de nada — disse Yueh.
E pensou: Porque fi co eu aqui a torturar-me? E a torturar este pobre ra-

paz… embora ele não o saiba. Oeyh! Malditos sejam aqueles animais Ha-
rkonnen! Porque me escolheram a mim para a sua abominação?

Como abordar o estudo do pai do Muad’Dib? O Duque Leto Atreides era 
um homem de inigualável cordialidade e de surpreendente frieza. No entan-
to, muitos factos abrem caminho até este duque: o seu duradouro amor pela 
sua dama Bene Gesserit; os sonhos que acalentava para o fi lho; a devoção 
com que os homens o serviam. É possível vê-lo aí — um homem enredado 
no Destino, uma fi gura solitária cuja luz brilha atenuada por trás da glória 
do fi lho. Ainda assim, temos de perguntar: O que é o fi lho, senão uma ex-
tensão do pai?

— de “Muad’Dib, Comentários Familiares”, pela Princesa Irulan

Paul viu o pai entrar na sala de treinos, viu os guardas ocuparem posições 
lá fora. Um deles fechou a porta. Como sempre, Paul experimentou 

uma sensação de presença no pai, de alguém que estava completamente ali.
O Duque era alto, com uma pele cor de azeitona. A sua cara magra os-

tentava ângulos duros, só aquecidos por profundos olhos cinzentos. Usava 
um uniforme de trabalho, negro, com o brasão vermelho do falcão ao peito. 
Um cinturão de escudo prateado com a pátina de muito uso cingia-lhe a 
cintura estreita.

O Duque disse:
— A trabalhar duramente, fi lho?
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Atravessou a sala até à mesa, olhou de relance os papéis que nela se 
encontravam, percorreu com o olhar a sala e devolveu-o a Paul. Sentiu-se 
cansado, cheio com a dor de não mostrar a fadiga. Tenho de aproveitar todas 
as oportunidades para descansar durante a travessia para Arrakis, pensou. 
Não haverá descanso em Arrakis.

— Não muito duramente — disse Paul. — Está tudo tão… — E enco-
lheu os ombros.

— Sim. Bem, amanhã partimos. Será bom instalarmo-nos na nova 
casa, pôr todo este rebuliço para trás.

Paul anuiu, de súbito assaltado pela memória das palavras da Reveren-
da Madre: “… para o pai, nada.”

— Pai — disse Paul — Arrakis será tão perigoso como toda a gente diz?
O Duque forçou um gesto indiferente, sentou-se num canto da mesa, 

sorriu. Um padrão completo de conversa veio-lhe à mente — o tipo de 
coisa que ele poderia usar para dispersar as ideias incómodas antes duma 
batalha. O padrão estacou antes de poder ser vocalizado, confrontado com 
um único pensamento:

Este é o meu fi lho.
— Será perigoso — admitiu.
— Hawat disse-me que temos um plano para os fremen — disse Paul. E 

perguntou a si próprio: Porque é que não lhe conto o que a velha disse? Como 
foi que ela me trancou a língua?

O Duque reparou na angústia do fi lho e disse:
— Como sempre, Hawat vê a melhor hipótese. Mas há muito mais. 

Eu também vejo o Combinado Honnete Ober de Avanços Mercantis… 
a Companhia CHOAM. Ao dar-me Arrakis, Sua Majestade é forçada a 
dar-nos uma diretoria CHOAM… um ganho subtil.

— A CHOAM controla a especiaria — disse Paul.
— E Arrakis, com a sua especiaria, é a nossa via para a CHOAM — dis-

se o Duque. — Há na CHOAM mais do que melange.
— A Reverenda Madre avisou-o? — disse precipitadamente Paul. Cer-

rou os punhos, sentindo as palmas escorregadias de suor. O esforço que fora 
necessário para fazer aquela pergunta.

— Hawat disse-me que ela te assustou com avisos sobre Arrakis — disse 
o Duque. — Não deixes que os medos duma mulher te ofusquem a mente. 
Não há mulher que queira ver aqueles que ama em perigo. A mão por trás 
desses avisos foi a da tua mãe. Toma isso como sinal do seu amor por nós.

— Ela sabe dos fremen?
— Sim, e de muito mais.
— O quê?
E o Duque pensou: A verdade pode ser pior do que ele imagina, mas 
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mesmo os factos perigosos são valiosos se se foi treinado para lidar com eles. 
E aí está algo em que nada foi poupado ao meu fi lho — o lidar com factos 
perigosos. Em todo o caso, isto tem de ser atenuado; ele é novo.

— Poucos produtos escapam ao toque da CHOAM — disse o Duque. 
— Madeira, burros, cavalos, vacas, estrume, tubarões, pelo de baleia… os 
mais prosaicos e os mais exóticos… até o nosso pobre arroz pundi de Cala-
dan. Qualquer coisa que a Guilda transporte, as formas de arte de Ecaz, as 
máquinas de Richesse e Ix. Mas tudo empalidece perante a melange. Uma 
mão-cheia de especiaria comprará uma casa em Tupile. Não pode ser fabri-
cada, tem de ser minada em Arrakis. É única, e tem verdadeiras proprieda-
des geriátricas.

— E agora controlamo-la?
— Até certo ponto. Mas o importante é pensar em todas as Casas que 

dependem dos lucros da CHOAM. E pensar na enorme proporção desses 
lucros que está dependente de um único produto: a especiaria. Imagina o 
que aconteceria se algo reduzisse a produção da especiaria.

— Qualquer um que tivesse açambarcado melange podia entrar a ma-
tar — disse Paul. — Os outros fi cariam sem nada.

O Duque permitiu-se um momento de sombria satisfação, olhando 
para o fi lho e pensando em como a sua observação fora penetrante, verda-
deiramente educada. Anuiu.

— Os Harkonnen têm vindo a açambarcá-la há mais de vinte anos.
— Eles querem que a produção de melange caia e que o pai arque com 

as culpas.
— Querem que o nome Atreides se torne impopular — disse o Duque. 

— Pensa nas Casas do Landsraad que procuram em mim um certo grau de 
liderança… sou o seu porta-voz ofi cioso. Pensa em como elas reagiriam se 
eu fosse responsável por uma séria redução nos seus rendimentos. Afi nal, 
os lucros de cada um estão em primeiro lugar. Que se dane a Grande Con-
venção! Não se pode permitir que alguém nos empobreça! — Um sorriso 
duro torceu a boca do Duque. — Eles fi ngiriam não ver fosse o que fosse que 
fi zessem comigo.

— Mesmo se fôssemos atacados com armas atómicas?
— Nada assim tão escandaloso. Nenhum desafi o aberto à Convenção. 

Mas quase qualquer coisa que não chegue lá… talvez mesmo polvilhamen-
to e um pouco de envenenamento de solos.

— Então porque nos vamos nós meter nisto?
— Paul! — O duque franziu o sobrolho ao fi lho. — Saber onde está a 

armadilha é o primeiro passo para a evitar. Isto é como combate singular, fi -
lho, só que numa escala maior… uma fi nta dentro duma fi nta dentro duma 
fi nta… aparentemente sem fi m. A nossa tarefa é deslindá-las. Sabendo que 
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os Harkonnen açambarcam melange, fazemos outra pergunta: Quem mais 
está a açambarcar? Essa é a lista dos nossos inimigos.

— Quem?
— Certas Casas que sabíamos que eram hostis e algumas que julgá-

vamos amigas. Não precisamos de pensar nelas de momento, porque há 
outro muito mais importante: o nosso querido Imperador Padixá.

Paul tentou engolir com a garganta subitamente seca.
— Não podia convocar o Landsraad, expor…
— Deixar o nosso inimigo consciente de que sabemos qual é a mão que 

tem a faca? Ora, ora, Paul… nós agora estamos a ver essa faca. Quem sabe 
para onde poderá ser enviada de seguida? Se pusermos isto à consideração 
do Landsraad, isso só irá criar uma nuvem maior de confusão. O Impera-
dor negá-lo-á. Quem poderá desmenti-lo? Tudo o que ganharíamos seria 
um pouco de tempo, ao mesmo tempo que arriscaríamos o caos. E de onde 
viria o ataque seguinte?

— Todas as casas poderiam começar a açambarcar especiaria.
— Os nossos inimigos levam-nos avanço… demasiado para ser anu-

lado.
— O Imperador — disse Paul. — Isso quer dizer os sardaukar.
— Disfarçados com uniformes Harkonnen, sem dúvida — disse o Du-

que. — Mas soldados fanáticos na mesma.
— Como podem os fremen ajudar-nos contra os sardaukar?
— Hawat falou-te de Salusa Secundus?
— O planeta-prisão do Imperador? Não.
— E se fosse mais do que um planeta-prisão, Paul? Há uma pergunta 

que não ouves ninguém fazer a respeito do Corpo Imperial dos Sardaukar. 
De onde eles vêm?

— Do planeta-prisão?
— De algum sítio têm de vir.
— Mas os recrutas de apoio que o Imperador exige de…
— É isso que somos levados a crer: que eles são só os recrutas do Im-

perador, treinados em jovens e de forma soberba. Ouve-se um resmungo 
ocasional sobre os quadros de treino do Imperador, mas o equilíbrio da 
nossa civilização mantém-se igual: as forças militares das Grandes Casas do 
Landsraad de um lado, os sardaukar e os seus recrutas de apoio do outro. E 
os seus recrutas de apoio, Paul. Os sardaukar continuam a ser os sardaukar.

— Mas todos os relatórios sobre Salusa Secundus dizem que S. S. é um 
mundo infernal!

— Sem dúvida. Mas se fosses criar homens duros, fortes e ferozes, que 
condições ambientais lhes imporias?

— Como é possível conquistar a lealdade de tais homens?
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— Há maneiras bem testadas: jogar com a certeza da sua superioridade, 
com a mística de pactos secretos, com o espírito do sofrimento partilhado. 
Pode fazer-se. Fez-se em muitos mundos e em muitos momentos.

Paul anuiu, prendendo a atenção na cara do pai. Sentiu que uma reve-
lação estava iminente.

— Pensa em Arrakis — disse o Duque. — Quando sais das aldeias e das 
vilas fortifi cadas, é um sítio precisamente tão terrível como Salusa Secun-
dus.

Os olhos de Paul esbugalharam-se.
— Os fremen!
— Temos aí o potencial para um corpo tão forte e mortífero como os 

sardaukar. Será necessária paciência para tirar partido deles em segredo e 
riqueza para os equipar como deve ser. Mas os fremen estão lá… e a riqueza 
da especiaria está lá. Vês agora porque nos metemos em Arrakis, sabendo 
que a armadilha se encontra lá.

— Os Harkonnen não sabem dos fremen?
— Os Harkonnen riram-se dos fremen, caçaram-nos por desporto, 

nunca sequer se incomodaram a tentar contá-los. Nós conhecemos a políti-
ca dos Harkonnen para as populações planetárias: gastar o mínimo possível 
para as manter.

Os fi os metálicos no símbolo do falcão ao peito do pai de Paul cintila-
ram quando o Duque mudou de posição.

— Estás a ver?
— Estamos a negociar com os fremen agora mesmo — disse Paul.
— Enviei uma missão encabeçada por Duncan Idaho — disse o Duque. 

— É um homem orgulhoso e implacável, o Duncan, mas amigo da verdade. 
Acho que os fremen irão admirá-lo. Se tivermos sorte, julgar-nos-ão por 
ele: Duncan, o moral.

— Duncan, o moral — disse Paul — e Gurney, o valoroso.
— Apelida-los bem — disse o Duque.
E Paul pensou: Gurney é um dos homens de que a Reverenda Madre 

falou, um suporte de mundos — “… o valor do bravo.”
— Gurney disse-me que hoje estiveste bem com as armas — disse o 

Duque.
— Não foi isso que ele me disse.
O Duque soltou uma sonora gargalhada.
— Bem me pareceu que Gurney seria poupado nos elogios. Ele disse 

que tu tens uma exatidão de consciência, nas suas próprias palavras, da di-
ferença entre o gume duma lâmina e a sua ponta.

— Gurney diz que não há arte em matar com a ponta, que se deve ma-
tar com o gume.
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— Gurney é um romântico — rosnou o Duque. Aquela conversa sobre 
matar, vinda do fi lho, perturbou-o de súbito. — Eu prefi ro que tu nunca 
tenhas de matar… mas se a necessidade surgir, fá-lo como puderes… com 
a ponta ou com o gume. — Ergueu o olhar para a claraboia, na qual a chuva 
tamborilava.

Vendo a direção do olhar do pai, Paul pensou nos céus húmidos lá fora 
— coisa nunca vista em Arrakis, segundo todos os registos — e aquele pen-
samento sobre os céus trouxe-lhe à mente o espaço que se estendia para lá 
deles.

— As naves da Guilda são mesmo grandes? — perguntou.
O Duque olhou para ele.
— Esta vai mesmo ser a primeira vez que sais do planeta — disse. — 

Sim, são grandes. Vamos num enagueiro porque a viagem é longa. Um 
enagueiro é realmente grande. O seu porão podia acolher todas as nossas 
fragatas e transportadores num pequeno canto; nós seremos apenas uma 
pequena parte do manifesto da nave.

— E não poderemos deixar as nossas fragatas?
— Isso é parte do preço que pagamos pela Segurança da Guilda. Podia 

haver naves Harkonnen mesmo ao nosso lado e não teríamos nada a temer 
delas. Os Harkonnen têm consciência de que não é grande ideia pôr em 
risco os seus privilégios de navegação.

— Vou fi car a observar os nossos instrumentos para ver se vejo um 
membro da Guilda.

— Não verás. Nem mesmo os seus agentes chegam a ver um membro 
da Guilda. A Guilda é tão ciosa da sua privacidade como do seu monopó-
lio. Não faças nada que ponha em risco os nossos privilégios de navegação, 
Paul.

— Acha que eles se escondem porque estão mutados e já não pare-
cem… humanos?

— Quem sabe? — O Duque encolheu os ombros. — É um mistério 
que não é provável que solucionemos. Temos problemas mais imediatos… 
entre os quais, tu.

— Eu?
— A tua mãe quis que fosse eu a dizer-te, fi lho. Estás a ver, pode ser que 

tenhas capacidades de mentat.
Paul fi tou o pai, por um momento incapaz de falar; depois:
— Um mentat? Eu? Mas eu…
— Hawat concorda, fi lho. É verdade.
— Mas eu pensava que o treino de mentat tinha de começar durante a 

infância e que a pessoa não podia ser informada porque isso poderia inibir 
o desenvolvimento inicial… — Interrompeu-se quando todas as suas cir-



55  

cunstâncias anteriores se focaram num cálculo rápido como um relâmpa-
go. — Estou a ver — disse.

— Chega um dia — disse o Duque — em que o mentat potencial tem 
de fi car a saber o que está a ser feito. Já não pode ser-lhe feito. O mentat tem 
de partilhar a decisão de continuar o seu treino ou abandoná-lo. Alguns 
podem continuar; outros são incapazes de o fazer. Só o mentat potencial 
pode ter esta certeza sobre si próprio.

Paul esfregou o queixo. Todo o treino especial que Hawat e a mãe lhe 
tinham dado… as mnemónicas, a focagem da consciência, o controlo mus-
cular e o aguçar da sensibilidade, o estudo das línguas e das nuances das 
vozes… tudo se ajustou num novo tipo de compreensão na sua mente.

— Um dia serás tu o duque, fi lho — disse o pai. — Um duque mentat 
será realmente extraordinário. Podes decidir já… ou precisas de mais tempo?

Não houve hesitação na sua resposta.
— Prosseguirei o treino.
— Realmente extraordinário — murmurou o Duque, e Paul viu o sor-

riso orgulhoso na cara do pai. O sorriso chocou Paul: nas feições estreitas 
do Duque ganhava um aspeto de caveira. Paul fechou os olhos, sentindo o 
terrível propósito voltar a despertar dentro de si. Ser um mentat talvez seja 
um terrível propósito, pensou.

Mas logo no momento em que se concentrou naquele pensamento, a 
sua nova consciência negou-o.

Com a Dama Jessica e Arrakis, o sistema Bene Gesserit de semear lendas 
implantadas através das Missionaria Protetiva teve a sua plena materiali-
zação. Há muito se reconhecia a sabedoria de disseminar pelo universo co-
nhecido um padrão de profecias para proteção do pessoal B. G., mas nunca 
tínhamos visto uma condição extrema com uma conjunção mais ideal de 
pessoa e preparação. As lendas proféticas tinham ganho raízes em Arrakis 
até ao ponto de existirem designações adaptadas (incluindo Reverenda Ma-
dre, canto e respondu e a maior parte da panoplia propheticus da Shari-a). 
E é agora geralmente aceite que as capacidades latentes da Dama Jessica 
foram grosseiramente subestimadas.

— de “Análise: A Crise de Arrakis”, pela Princesa Irulan
[circulação privada: número de fi cheiro B. G. AR-81088587]

Em todo o redor da Dama Jessica — empilhada aos cantos do grande 
salão de Arrakeen, amontoada nos espaços abertos — estava a carga 
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empacotada das suas vidas: caixas, baús, caixotes, malas — alguma parcial-
mente desembrulhada. E ela ouvia o pessoal de carga do vaivém da Guilda 
a depositar mais um carregamento à entrada.

Jessica parou no centro do salão. Virou-se lentamente, olhando em 
volta para as sombras que encobriam esculturas, vãos e janelas abertas em 
profundos recessos. O gigantesco anacronismo que aquela sala era fez-lhe 
lembrar o Salão das Irmãs na sua escola Bene Gesserit. Mas, na escola, o 
efeito fora caloroso. Ali, tudo era pedra sem vida.

Pensou que um arquiteto qualquer procurara aquelas paredes refor-
çadas e colgaduras escuras bem longe nas profundezas da história. O teto 
arqueado erguia-se dois andares acima da sua cabeça com grandes traves 
mestras que teve a certeza de terem sido enviadas ali para Arrakis por via 
espacial e a um custo monstruoso. Nenhum planeta daquele sistema tinha 
árvores que pudessem ser usadas para fazer tais traves — a menos que elas 
fossem feitas de madeira de imitação.

Achava que não.
Aquela fora a mansão do governo no tempo do Velho Império. Os cus-

tos, nessa época, tinham menos importância. Fora antes dos Harkonnen 
e da sua nova megalópole de Carthag — um lugar reles e ruidoso cerca 
de duzentos quilómetros a nordeste dali, do lado de lá da Terra Quebra-
da. Leto fora sensato ao escolher aquele lugar para sua sede de governo. O 
nome, Arrakeen, tinha um bom som, cheio de tradição. E aquela cidade era 
mais pequena, mais fácil de esterilizar e defender.

De novo soou o estrépito das caixas a serem descarregadas à entrada. 
Jessica suspirou.

O retrato do pai do Duque via-se encostado a um caixote, à sua direita. 
Cordéis de embrulho pendiam dele como uma decoração estragada. Um 
bocado de cordel ainda se mantinha na mão esquerda de Jessica. Ao lado 
do quadro estava uma cabeça de touro preto montada numa tábua polida. 
A cabeça era uma ilha escura num mar de papel enchumaçado. A tábua 
estava assente no chão, e o focinho brilhante do touro apontava para o teto, 
como se a fera se estivesse a preparar para berrar um desafi o contra aquela 
sala cheia de ecos.

Jessica perguntou a si própria que compulsão a levara a desempacotar 
primeiro aquelas duas coisas — a cabeça e o quadro. Sabia que havia algo 
de simbólico no ato. Não se sentia tão assustada e insegura de si desde que 
os compradores do Duque a tinham levado da escola.

A cabeça e o quadro.
Os objetos aumentavam a sua sensação de confusão. Estremeceu, olhou 

de relance as janelas estreitas como seteiras, muito acima da sua cabeça. Ali 
ainda se estava no início da tarde, e naquelas latitudes o céu parecia negro e 
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frio — muito mais escuro do que o acolhedor azul de Caladan. Uma pon-
tada de saudade trespassou-a.

Tão longe, Caladan.
— Aqui estamos nós!
A voz pertencia ao Duque Leto.
Jessica girou sobre si própria, viu-o a aproximar-se a passos largos, vin-

do da arcada que dava para o salão de jantar. O seu uniforme negro de 
trabalho, com o brasão vermelho do falcão ao peito, parecia empoeirado e 
amarrotado.

— Pensei que te tivesses perdido neste sítio hediondo — disse ele.
— É uma casa fria — disse ela. Olhou para a altura dele, para a pele 

escura que a levava a pensar em olivais e no sol dourado refl etido em águas 
azuis. Havia fumo no cinzento dos seus olhos, mas a cara era predatória: 
magra, cheia de ângulos e planos aguçados.

Um súbito medo por ele apertou-lhe o peito. Tornara-se numa pes-
soa tão feroz e motivada desde a decisão de se vergar à ordem do Impe-
rador!

— Toda a cidade parece fria — disse ela.
— É uma vilória fortifi cada suja e poeirenta — concordou ele. — Mas 

nós vamos alterar isso. — Olhou o salão em volta. — Estas são salas públi-
cas para ocasiões de estado. Acabei de dar uma vista de olhos aos aposentos 
familiares, na ala sul. São muito mais agradáveis. — Aproximou-se mais 
dela e tocou-lhe no braço, admirando a sua majestade.

E, de novo, interrogou-se sobre os seus antepassados desconhecidos — 
uma Casa renegada, talvez? Alguma família real caída em desgraça? Parecia 
mais régia do que os próprios familiares do Imperador.

Sob a pressão do olhar dele, ela virou-se um pouco de lado, expondo 
o perfi l. E ele apercebeu-se de que não havia uma coisa única e precisa em 
que se concentrasse a sua beleza. A cara era oval sob uma coroa de cabelo 
da cor do bronze polido. Os olhos eram muito afastados, tão verdes e límpi-
dos como os céus matinais de Caladan. O nariz era pequeno, a boca larga e 
generosa. O corpo era bem feito, mas parco: alto e com as curvas reduzidas 
à magreza.

Lembrou-se de que as irmãs leigas na escola lhe chamavam magricela, 
segundo o que lhe fora dito pelos compradores. Mas essa descrição simpli-
fi cava demasiado. Ela trouxera para a linhagem Atreides uma beleza régia. 
Sentiu-se contente por Paul sair à mãe.

— Onde está Paul? — perguntou.
— Nalgum sítio desta casa, a estudar com Yueh.
— Provavelmente na ala sul — disse ele. — Julguei ouvir a voz de Yueh, 

mas não tive tempo para ir à procura dele. — Baixou o olhar para ela, hesi-
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tando. — Só vim até aqui para pendurar a chave do Castelo de Caladan na 
sala de jantar.

Ela prendeu a respiração, interrompeu o impulso para estender os bra-
ços para ele. Pendurar a chave — havia fi nalidade nesse ato. Mas aquele não 
era nem o lugar nem o momento para o reconfortar.

— Vi a nossa bandeira por cima da casa quando entrámos — disse.
Ele olhou de relance o retrato do pai.
— Onde ias pendurar aquilo?
— Algures por ali.
— Não. — A palavra ressoou, sem calor e taxativa, informando-a de 

que podia usar truques para o persuadir, mas que uma discussão aberta era 
inútil. Apesar disso, tinha de tentar, mesmo se o gesto só servisse para fazer 
lembrar a si mesma que não usaria de truques com ele.

— Senhor — disse — se ao menos…
— A resposta continua a ser não. Eu faço-te vergonhosamente a vonta-

de na maioria das coisas, mas nisto não. Acabei de chegar da sala de jantar, 
onde há…

— Senhor! Por favor.
— A escolha é entre a tua digestão e a minha dignidade ancestral, mi-

nha querida — disse ele. — O retrato fi cará na sala de jantar.
Ela suspirou.
— Sim, senhor.
— Podes reatar o teu costume de jantar nos teus aposentos sempre que 

possível. Só esperarei que ocupes a posição que te é própria em ocasiões 
formais.

— Obrigada, senhor.
— E não te ponhas toda fria e formal comigo! Fica grata por eu nunca 

ter casado contigo, querida. Se o tivesse feito, seria teu dever juntares-te a 
mim à mesa a todas as refeições.

Ela manteve o rosto imóvel e anuiu.
— O Hawat já tem o nosso farejador de veneno instalado por cima da 

mesa de jantar — disse ele. — Há um portátil no teu quarto.
— Antecipou esta… discórdia — disse ela.
— Querida, também penso no teu conforto. Contratei criados. São in-

dígenas, mas Hawat aprovou-os… são todos fremen. Servirão até que o 
nosso pessoal possa ser libertado dos seus outros deveres.

— Poderá alguma pessoa originária deste lugar ser realmente segura?
— Qualquer uma que odeie os Harkonnen é. Talvez queiras até manter 

a governanta principal, a Shadout Mapes.
— Shadout — disse Jessica. — Um título fremen?
— Disseram-me que quer dizer “mergulhador num poço,” um signifi -
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cado com conotações bastante importantes por aqui. Ela pode não te pare-
cer ser do tipo servil, embora Hawat a elogie bastante com base no relatório 
de Duncan. Eles estão convencidos de que ela quer servir… especifi camen-
te de que te quer servir a ti.

— A mim?
— Os fremen souberam que tu és Bene Gesserit — disse ele. — Há aqui 

lendas sobre as Bene Gesserit.
As Missionaria Protetiva, pensou Jessica. Não há lugar que lhes escape.
— Isso signifi ca que Duncan teve sucesso? — perguntou. — Os fremen 

serão nossos aliados?
— Não está nada defi nido — disse ele. — Duncan crê que eles querem 

observar-nos durante algum tempo. Em todo o caso, prometeram parar de 
atacar as nossas aldeias periféricas durante um período de tréguas. Isso é 
uma conquista mais importante do que possa parecer. Segundo o Hawat, os 
fremen eram um espinho profundamente cravado no fl anco dos Harkon-
nen, e a extensão dos estragos que causavam era um segredo ciosamente 
guardado. Não teria ajudado se o Imperador conhecesse a inefi cácia dos 
militares Harkonnen.

— Uma governanta fremen — matutou Jessica, regressando ao assunto 
Shadout Mapes. — Deve ter os olhos todos azuis.

— Não deixes que a aparência desta gente te iluda — disse ele. — Há 
neles uma profunda força e uma saudável vitalidade. Acho que serão tudo 
aquilo de que necessitamos.

— É uma aposta perigosa — disse ela.
— Não quero voltar a essa conversa — disse ele.
Ela forçou um sorriso.
— Estamos comprometidos, quanto a isso não há dúvida. — Entre-

gou-se ao regime rápido de calma: as duas inspirações profundas, os pensa-
mentos rituais; de seguida: — Quando atribuir os quartos, há alguma coisa 
especial que deva reservar para si?

— Um dia tens de me ensinar a fazer isso — disse ele — a atirar as preo-
cupações para longe e virar-me para assuntos práticos, como tu fazes. Deve 
ser coisa das Bene Gesserit.

— É uma coisa de mulher — disse ela.
Ele sorriu.
— Bem, atribuição dos quartos: assegura-te de que eu tenha um espa-

ço vasto de escritório perto dos aposentos para dormir. Aqui haverá mais 
trabalho propriamente dito do que em Caladan. Uma sala da guarda, claro. 
Deve ser tudo. Não te preocupes com a segurança da casa. Os homens de 
Hawat já se dedicaram profundamente a isso.

— Tenho a certeza de que sim.
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Ele deitou um olhar ao relógio de pulso.
— E podias assegurar-te de que todos os nossos relógios estão certos 

pela hora local de Arrakeen. Eu designei um técnico para tratar disso. Deve 
cá chegar em breve. — Afastou uma madeixa de cabelo de Jessica da sua 
testa. — Agora tenho de voltar para o campo de aterragem. O segundo vai-
vém deve chegar a qualquer momento com o meu pessoal de reserva.

— O Hawat não podia recebê-los, senhor? Parece tão cansado.
— O bom do Th ufi r ainda está mais atarefado do que eu. Bem sabes 

que este planeta está infestado de intrigas Harkonnen. Além disso, tenho de 
tentar convencer alguns dos caçadores de especiaria treinados a não parti-
rem. Como sabes, têm essa opção, com a mudança de feudo… e aquele pla-
netologista que o Imperador e o Landsraad designaram Juiz da Mudança 
não pode ser comprado. Está a permitir a opção. Espera-se que oitocentos 
trabalhadores treinados partam no vaivém da especiaria, e há uma nave de 
carga da Guilda a postos.

— Senhor… — Jessica interrompeu-se, hesitando.
— Sim?
Ele não se deixará convencer a não tentar deixar este planeta seguro para 

nós, pensou. E eu não posso usar nele os meus truques.
— A que horas quer o jantar? — perguntou.
Não era isto que ela ia dizer, pensou ele. Ah-h-h-h, minha Jessica, era 

bom que estivéssemos noutro lugar, nalgum sítio distante deste buraco horrí-
vel… sozinhos, só nós dois, sem uma preocupação.

— Eu como na messe de ofi ciais, no campo — disse. — Não contes 
comigo até que seja muito tarde. E… ah, vou mandar um carro para vir 
buscar o Paul. Quero que ele esteja presente na nossa conferência estra-
tégica.

Pigarreou como quem vai dizer mais alguma coisa mas, sem aviso, vi-
rou-se e saiu a passos largos, na direção da entrada onde Jessica ouvia mais 
caixas a serem depositadas. A sua voz soou uma vez, vinda daí, autoritária e 
desdenhosa, a voz que usava para falar aos criados sempre que estava com 
pressa:

— A Dona Jessica está no Grande Salão. Vai imediatamente ter lá com 
ela.

A porta exterior bateu.
Jessica virou-se, encarou o retrato do pai de Leto. Fora feito pelo famoso 

artista Albe, durante a meia idade do Velho Duque. Estava retratado num 
fato de toureiro com uma capa magenta atirada sobre o braço esquerdo. A 
cara parecia jovem, pouco mais velha do que Leto era agora, e com as mes-
mas feições de falcão, o mesmo olhar cinzento. Jessica apertou os punhos 
aos lados do corpo, fi tou furiosa o quadro.
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— Maldito! Maldito! Maldito! — murmurou.
— Quais são as suas ordens, Bem-nascida?
Era uma voz de mulher, fi na e dura.
Jessica girou sobre si própria, fi tou uma mulher nodosa e grisalha enfi a-

da num vestido em forma de saco, de um castanho de servo. A mulher pa-
recia tão encarquilhada e desidratada como qualquer membro da turba que 
os acolhera naquela manhã no caminho que vinha do campo de aterragem. 
Todos os nativos que vira naquele planeta, pensou Jessica, pareciam secos 
como ameixas e subnutridos. No entanto, Leto dissera que eram fortes e 
cheios de vitalidade. E havia os olhos, claro — aquela camada do mais pro-
fundo e escuro azul, sem qualquer branco — secretos, misteriosos. Jessica 
forçou-se a não fi car a olhar.

A mulher fez um aceno hirto e disse:
— Chamam-me Shadout Mapes, Bem-nascida. Quais são as suas or-

dens?
— Podes chamar-me “senhora” — disse Jessica. — Não sou bem-nasci-

da. Sou a concubina vinculada do Duque Leto.
De novo aquele estranho aceno, e a mulher ergueu os olhos para Jessica 

com uma interrogação astuta.
— Então existe uma esposa?
— Não existe, nem nunca existiu. Eu sou a única… companheira do 

Duque, a mãe do seu herdeiro.
Enquanto falava, Jessica riu-se para dentro do orgulho que espreitava 

por trás das suas palavras. O que foi que Santo Agostinho disse?, perguntou a 
si própria. “A mente comanda o corpo e este obedece. A mente dá ordens a si 
própria e encontra resistência.” Sim — nos últimos tempos tenho encontrado 
mais resistência. Seria bom fazer um retiro sossegado, sozinha.

Um estranho grito soou na estrada lá fora. Era repetido: “Soo-soo-Sook! 
Soo-soo-Sook!” E depois: “Ikhut-eigh! Ikhut-eigh!” E de novo: 
“Soo-soo-Sook!”

— Que é aquilo? — perguntou Jessica. — Ouvi-o várias vezes enquanto 
percorríamos as ruas hoje de manhã.

— É só um vendedor de água, senhora. Mas não tem de se interessar 
por gente como essa. A cisterna que aqui tem contém cinquenta mil litros e 
é sempre mantida cheia. — Baixou os olhos para o vestido. — Ora, sabe, se-
nhora, que eu nem sequer tenho de usar aqui o fato destilatório? — Soltou 
uma gargalhadinha. — E ainda nem estou morta!

Jessica hesitou, desejando interrogar aquela mulher fremen, precisando 
de dados que a guiassem. Mas trazer ordem à confusão reinante no castelo 
era mais urgente. Apesar disso, achou perturbador pensar que a água era ali 
um sinal importante de riqueza.
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— O meu marido falou-me do teu título, Shadout — disse Jessica. — 
Reconheci a palavra. É uma palavra muito antiga.

— Quer dizer que conhece as línguas antigas? — perguntou Mapes, e 
esperou a resposta com uma estranha intensidade.

— As línguas são os primeiros ensinamentos Bene Gesserit — disse 
Jessica. — Conheço o bhotani jib e o chakobsa, todas as línguas de caça.

Mapes fez um aceno.
— Tal como reza a lenda.
E Jessica perguntou a si própria: Porque é que participo neste embuste? 

Mas os modos Bene Gesserit são tortuosos e envolventes.
— Conheço as Coisas Escuras e os modos da Grande Mãe — disse Jes-

sica. Lia os sinais mais óbvios nos atos e aparência de Mapes, as pequenas 
denúncias. — Miseces prejia — disse, em chakobsa. — Andral t’re pera! 
Trada cik buscakri miseces perakri…

Mapes deu um passo para trás, pareceu pronta a fugir.
— Sei muitas coisas — disse Jessica. — Sei que tiveste fi lhos, que per-

deste entes queridos, que te escondeste com medo e que cometeste violên-
cia e que ainda virás a cometer mais violência. Sei muitas coisas.

Numa voz baixa, Mapes disse:
— Não pretendia ofender, senhora.
— Falas da lenda e procuras respostas — disse Jessica. — Cuidado com 

as respostas que possas encontrar. Sei que vieste preparada para a violência 
com uma arma escondida no corpete.

— Senhora, eu…
— Existe a remota possibilidade de poderes derramar o sangue da mi-

nha vida — disse Jessica — mas ao fazê-lo causarás mais estragos do que 
os teus maiores medos são capazes de imaginar. Há coisas piores do que 
morrer, sabes?… Mesmo para um povo inteiro.

— Senhora! — suplicou Mapes. Parecia prestes a cair de joelhos. — A 
arma foi enviada como presente para si, caso provasse ser a Tal.

— E como meio de me causar a morte, caso provasse não ser — disse 
Jessica. Esperou na descontração aparente que tornava aquelas que eram 
treinadas como Bene Gesserit tão terríveis em combate.

Agora vejamos para que lado cai a decisão, pensou.
Lentamente, Mapes enfi ou a mão na gola do vestido, tirou-a agarrada 

a uma bainha escura. Um cabo negro com profundas estrias para os dedos 
projetava-se da bainha. Pegou com uma mão na bainha e com a outra no 
cabo, puxou por uma lâmina branca como o leite, ergueu-a. A lâmina pare-
cia brilhar e cintilar com uma luz própria. Tinha um gume duplo como um 
kindjal e um comprimento de cerca de vinte centímetros.

— Sabe o que é isto, senhora? — perguntou Mapes.
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Jessica sabia que só podia ser uma coisa, a legendária crisfaca de Ar-
rakis, a arma que nunca fora levada para fora do planeta e só era conhecida 
através de boatos e mexericos imaginativos.

— É uma crisfaca — disse.
— Não o diga com ligeireza — disse Mapes. — Conhece o seu signifi -

cado?
E Jessica pensou: Esta pergunta é importante. Aqui está o motivo desta 

fremen se ter posto ao meu serviço, para fazer esta pergunta. A minha res-
posta pode precipitar a violência ou… o quê? Ela quer uma resposta de mim: 
o signifi cado duma faca. Chamam-lhe Shadout na língua chakobsa. A faca 
é uma “Criadora de Morte” em chakobsa. Ela está a fi car nervosa. Tenho de 
responder já. Um atraso é tão perigoso como a resposta errada.

Jessica disse:
— É uma criadora…
— Aie-e-e-e-e! — gemeu Mapes. Era um som de desgosto e júbilo. Tre-

mia tanto que a lâmina atirou estilhaços de refl exos por toda a sala.
Jessica aguardou, a postos. Tencionara dizer que a faca era uma criadora 

de morte, e depois acrescentar a palavra antiga, mas agora todos os sentidos 
a avisavam, todo o profundo treino e vigilância que expunham signifi cado 
na mais casual contração muscular.

A palavra-chave era… criador.
Criador? Criador.
Contudo, Mapes pegava na faca como se estivesse pronta a usá-la.
Jessica disse:
— Julgas que eu, conhecendo os mistérios da Grande Mãe, não conhe-

ceria o Criador?
Mapes baixou a arma.
— Senhora, quando se vive durante tanto tempo com a profecia, o mo-

mento da revelação é um choque.
Jessica pensou na profecia — a Shari-a e toda a panoplia propheticus, 

uma Bene Gesserit das Missionaria Protetiva ali deixada muitos séculos 
antes — há muito morta, sem dúvida, mas com o objetivo cumprido: as 
lendas protetoras implantadas naquele povo, para o dia em que uma Bene 
Gesserit tivesse delas necessidade.

Bem, esse dia chegara.
Mapes devolveu a faca à bainha, e disse:
— Esta é uma lâmina por fi xar, senhora. Mantenha-a próxima de si. 

Mais de uma semana passada longe da carne, começa a desintegrar-se. É 
sua, um dente do shai-hulud, enquanto a senhora viver.

Jessica estendeu a mão direita, arriscou uma jogada:
— Mapes, embainhaste essa lâmina sem fazer correr sangue.
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Com um arquejo, Mapes deixou cair a faca embainhada na mão de Jes-
sica, e abriu o corpete, gritando:

— Tire-me a água da vida!
Jessica desembainhou a lâmina. Como brilhava! Dirigiu a ponta para 

Mapes, viu um medo maior do que o pânico da morte a dominar a mulher. 
Veneno na ponta?, perguntou Jessica a si própria. Virou a ponta para cima, 
fez um delicado arranhão com o gume da faca por cima do seio esquerdo 
de Mapes. Houve um espesso brotar de sangue que parou quase de ime-
diato. Coagulação ultrarrápida, pensou Jessica. Uma mutação destinada a 
conservar humidade?

Embainhou a arma e disse:
— Abotoa o vestido, Mapes.
Mapes obedeceu, a tremer. Os olhos sem branco fi taram Jessica.
— Somos seus — murmurou. — Você é a Tal.
Da entrada veio outro som de descarregar. Apressadamente, Mapes 

agarrou na faca embainhada, escondeu-a no corpete de Jessica.
— Quem vê essa faca tem de ser purifi cado ou morto! — rosnou. — A 

senhora sabe disso!
Agora sei, pensou Jessica.
O pessoal de carga foi-se embora sem se intrometer no Grande Salão.
Mapes compôs-se e disse:
— Os impuros que viram uma crisfaca não podem partir vivos de Ar-

rakis. Nunca se esqueça disso, senhora. Foi-lhe confi ada uma crisfaca. — 
Respirou fundo. — Agora, a coisa tem de seguir o seu curso. Não pode 
ser apressada. — Deitou uma olhadela às caixas e bens empilhados à volta 
delas. — E há aqui para nós trabalho com fartura para passar o tempo.

Jessica hesitou. “A coisa tem de seguir o seu curso.” Aquilo era uma ex-
pressão específi ca proveniente da reserva de encantamentos das Missiona-
ria Protetiva — A chegada da Reverenda Madre para vos libertar.

Mas eu não sou uma Reverenda Madre, pensou Jessica. E de seguida: 
Grande Mãe! Elas plantaram essa aqui! Isto deve ser um lugar hediondo!

Num tom neutro, Mapes disse:
— O que vai querer que eu faça primeiro, senhora?
O instinto avisou Jessica para usar o mesmo tom casual. Disse:
— Ali aquele quadro do Velho Duque deve ser pendurado de um dos 

lados da sala de jantar. A cabeça de touro deve fi car na outra parede, em 
frente do quadro.

Mapes dirigiu-se à cabeça do touro.
— Que grande animal deve ter sido para ter uma cabeça destas — disse. 

Acocorou-se. — Vou ter de limpar isto primeiro, não vou, senhora?
— Não.
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— Mas tem sujidade seca nos cornos.
— Isso não é sujidade, Mapes. É o sangue do pai do nosso Duque. Esses 

cornos foram cobertos com um fi xador transparente horas depois de esta 
fera matar o Velho Duque.

Mapes levantou-se.
— Ah, não pode ser! — disse.
— É só sangue — disse Jessica. — E sangue velho, ainda por cima. Ar-

ranja quem te ajude a pendurar isto. O raio das coisas são pesadas.
— Acha que o sangue me incomodou? — perguntou Mapes. — Eu sou 

do deserto, e vi fartura de sangue.
— Eu… vejo que sim — disse Jessica.
— E algum era meu — disse Mapes. — Mais do que fez correr com o 

seu arranhão insignifi cante.
— Preferias que eu tivesse cortado mais profundamente?
— Ah, não! A água do corpo já é sufi cientemente escassa sem a fazer 

jorrar ao monte p’ró ar. Fez o que está certo.
E Jessica, tomando nota das palavras e dos modos, apercebeu-se das 

implicações mais profundas contidas na frase: “a água do corpo”. De novo 
sentiu uma sensação de opressão perante a importância que a água tinha 
em Arrakis.

— De que lado da sala de jantar quer que eu pendure cada uma destas 
lindezas, senhora? — perguntou Mapes.

Sempre prática, esta Mapes, pensou Jessica. Disse:
— Usa o teu bom senso, Mapes. Não faz nenhuma diferença real.
— Como queira, senhora. — Mapes agachou-se, pôs-se a afastar papel 

de embrulho e cordéis da cabeça. — Mataste um duque velho, foi? — can-
tarolou.

— Queres que eu chame um carregador para te ajudar? — perguntou 
Jessica.

— Eu cá me arranjo, senhora.
Sim, ela arranjar-se-á, pensou Jessica. Há isso nesta criatura fremen: o 

impulso para se arranjar.
Jessica sentiu a bainha fria da crisfaca por baixo do corpete, pensou 

na longa cadeia de maquinações Bene Gesserit que forjara ali outro elo. 
Devido a essas maquinações, sobrevivera a uma crise mortífera. “A coisa 
não pode ser apressada,” dissera Mapes. Mas havia naquele lugar um rit-
mo de pressa precipitada que enchia Jessica de pressentimentos. E nem 
todos os preparativos das Missionaria Protetiva, nem a inspeção descon-
fi ada daquela pilha de pedras encasteladas que Hawat fi zera conseguia 
afastar a sensação.

— Quando acabares de pendurar isso, começa a desembalar as caixas 
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— disse Jessica. — Um dos carregadores que estão à entrada tem todas as 
chaves e sabe para onde as coisas devem ir. Pede-lhe as chaves e a lista. Se 
houver alguma dúvida, eu estarei na ala sul.

— Como queira, senhora — disse Mapes.
Jessica virou-se, pensando: Hawat pode ter declarado a residência segu-

ra, mas há algo de errado com o sítio. Eu sinto-o.
Uma necessidade urgente de ver o fi lho subjugou Jessica. Caminhou 

na direção da porta em arco que dava para o corredor que levava à sala de 
jantar e às alas familiares. Pôs-se a caminhar cada vez mais depressa, até 
quase correr.

Atrás de si, Mapes fez uma pausa no retirar do papel de embrulho da 
cabeça de touro e olhou para as costas que se afastavam.

— Ela é mesmo a Tal — murmurou. — Pobrezinha.

“Yueh! Yueh! Yueh!”, reza o estribilho. “Um milhão de mortes não bastaram 
para Yueh!”

— de “Uma História Infantil de Muad’Dib”, pela Princesa Irulan

A porta estava entreaberta, e Jessica atravessou-a e entrou numa sala 
com paredes amarelas. À sua esquerda estendia-se um sofá baixo de 

pele negra e duas estantes vazias, um balão de água pendente com poeira 
nos lados proeminentes. À direita, fl anqueando outra porta, estavam mais 
estantes vazias, uma mesa vinda de Caladan e três cadeiras. Junto às jane-
las, diretamente na sua frente, encontrava-se o Dr. Yueh, de costas voltadas 
para ela, com a atenção presa ao mundo exterior.

Jessica deu mais um passo silencioso para dentro da sala.
Viu que o casaco de Yueh estava amarrotado, com uma mancha branca 

perto do cotovelo esquerdo como se se tivesse encostado a cal. Por trás, 
parecia um boneco de varas sem carne, metido em roupa preta grande de 
mais, uma caricatura preparada para movimentos escanzelados sob a dire-
ção dum bonecreiro. Só o bloco razoavelmente quadrado da cabeça, com 
longos cabelos de ébano presos no seu anel prateado da Escola Suk, parecia 
vivo — virando-se ligeiramente para seguir um movimento qualquer no 
exterior.

Jessica voltou a deitar um relance à sala, sem ver sinal do fi lho, mas 
sabia que a porta à sua direita dava para um pequeno quarto de que Paul 
manifestara gostar.

— Boa tarde, Dr. Yueh — disse ela. — Onde está o Paul?
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Ele fez um aceno como se se dirigisse a alguma coisa do lado de fora, 
falou duma forma ausente, sem se virar:

— O seu fi lho cansou-se, Jessica. Mandei-o para a sala ao lado para 
descansar.

De repente, endireitou-se, girou sobre si próprio com o bigode a adejar 
por cima dos lábios purpúreos.

— Perdoe-me, senhora! Tinha os pensamentos longe daqui… eu… não 
queria usar de familiaridade.

Ela sorriu, estendeu a mão direita. Por um momento, temeu que ele 
pudesse ajoelhar.

— Wellington, por favor.
— Usar assim o seu nome… eu…
— Já nos conhecemos há seis anos — disse ela. — Há muito que as for-

malidades deviam ter caído entre nós… em privado.
Yueh ousou fazer um fi no sorriso, pensando: Acho que resultou. Agora, 

achará que qualquer coisa fora do comum nas minhas atitudes se deverá ao 
embaraço. Não procurará motivos mais profundos quando julga que já co-
nhece a resposta.

— Estava distraído — disse ele. — Sempre que… sinto uma pena mais 
forte de si, penso em si como… bem, como Jessica.

— Pena de mim? Porquê?
Yueh encolheu os ombros. Muito tempo antes, apercebera-se de que 

Jessica não era dotada de uma verdavidência completa, como a sua Wanna 
fora. Apesar disso, usava com ela a verdade, sempre que possível. Era mais 
seguro.

— Já viu este lugar, senh… Jessica. — Tropeçou no nome, mergulhando 
de cabeça: — Tão estéril, depois de Caladan. E as pessoas. Aquelas mulhe-
res por que passámos a caminho daqui, a gritar sob os seus véus. Como nos 
olharam.

Ela cruzou os braços ao peito, abraçando-se, sentindo aí a crisfaca, uma 
lâmina que, se os relatos estivessem corretos, fora esmerilada a partir de um 
dente de verme de areia.

— É só por lhes sermos estranhos… gente diferente, costumes diferen-
tes. Só conheceram os Harkonnen. — Olhou para lá dele, pela janela. — 
Estava a olhar para quê aí fora?

Ele voltou a virar-se para a janela.
— Para as pessoas.
Jessica foi pôr-se a seu lado, olhou para a esquerda, na direção da frente 

da casa, onde a atenção de Yueh se focava. Crescia aí um renque de vinte 
palmeiras, e o chão entre elas era limpo, estéril. Uma cerca que servia de 
guarda-vento separava-os da estrada, na qual passava gente vestida com 
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vestes largas. Jessica detetou um ténue tremeluzir no ar entre si e as pesso-
as — um escudo doméstico — e pôs-se a estudar a multidão que passava, 
perguntando a si própria por que motivo Yueh os acharia tão absorventes.

O padrão emergiu e ela levou uma mão à cara. O modo como as pesso-
as que passavam olhavam para as palmeiras! Viu inveja, algum ódio… até 
uma sensação de esperança. Toda a gente varria aquelas árvores com uma 
expressão fi xa no olhar.

— Sabe o que eles estão a pensar? — perguntou Yueh.
— Está a confessar que lê pensamentos? — perguntou ela.
— Aqueles pensamentos — disse ele. — Eles olham para aquelas árvo-

res e pensam: “Ali estão cem dos nossos.” É isso o que pensam.
Ela virou para ele uma testa franzida em confusão.
— Porquê?
— Aquilo são tamareiras — disse ele. — Uma tamareira precisa de qua-

renta litros de água por dia. Um homem não precisa de mais do que oito. 
Portanto uma tamareira é igual a cinco homens. Há ali vinte palmeiras… 
cem homens.

— Mas algumas daquelas pessoas olham as árvores com esperança.
— Limitam-se a ter esperança de que algumas tâmaras caiam, só que a 

estação não é a certa.
— Olhamos para este sítio com olhos demasiado críticos — disse ela. 

— Aqui, além do perigo, também há esperança. A especiaria pode enrique-
cer-nos. Com um tesouro bem recheado, podemos transformar este mun-
do no que quer que desejemos.

E riu-se em silêncio de si própria. A quem estou eu a tentar convencer? O 
riso atravessou os constrangimentos, emergindo quebradiço, sem humor.

— Mas não se pode comprar segurança — disse.
Yueh virou-se para esconder o rosto dela. Se ao menos fosse possível 

odiar estas pessoas em vez de as amar! Nas atitudes que tomava, de muitas 
maneiras, Jessica era parecida com a sua Wanna. Contudo, esse pensamen-
to trazia consigo os seus próprios rigores, endurecendo-o para o seu objeti-
vo. A crueldade Harkonnen era tortuosa. Wanna poderia não estar morta. 
Ele tinha de ter a certeza.

— Não se preocupe connosco, Wellington — disse Jessica. — O proble-
ma é nosso, não seu.

Ela pensa que me preocupo com ela! Reprimiu lágrimas, pestanejando. 
E preocupo, claro. Mas tenho de me apresentar àquele Barão negro com o seu 
ato cumprido, e aproveitar a minha única hipótese de o atingir quando está 
mais fraco: no seu momento de regozijo!

Suspirou.
— Incomodaria o Paul se eu o fosse ver? — perguntou ela.
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— Nem um pouco. Dei-lhe um sedativo.
— Ele está a aceitar bem a mudança? — perguntou ela.
— À parte fi car um pouco cansado de mais, sim. Anda excitado, mas 

que rapaz de quinze anos não fi caria excitado nestas circunstâncias? — Di-
rigiu-se à porta, abriu-a. — Ele está aqui.

Jessica seguiu-o, espreitou para dentro dum quarto sombrio.
Paul estava deitado num estreito beliche, com um braço por baixo 

duma manta leve, o outro atirado para trás, por cima da cabeça. Uma per-
siana de ripas numa janela ao lado da cama tecia-lhe um tear de sombras 
pela cara e pela manta.

Jessica fi tou o fi lho, vendo a forma oval da cara, tão semelhante à sua. 
Mas o cabelo era do Duque — cor de carvão e desgrenhado. Longas pes-
tanas escondiam os olhos cor de lima. Jessica sorriu, sentindo os temores 
a recuar. Ficou subitamente presa pela ideia dos sinais genéticos presentes 
nas feições do fi lho — os seus traços nos olhos e no contorno da cara, mas 
fortes toques do pai a espreitar através desse contorno como se fosse a ma-
turidade a emergir da infância.

Pensou nas feições do rapaz como uma destilação requintada de pa-
drões aleatórios — fi las infi nitas de acasos que se encontravam naquele 
nexo. Aquele pensamento fê-la desejar ajoelhar-se ao lado da cama e tomar 
o fi lho nos braços, mas foi inibida de o fazer pela presença de Yueh. Recuou, 
fechou suavemente a porta.

Yueh regressara à janela, incapaz de suportar ver o modo como Jessica 
fi tava o fi lho. Porque será que Wanna nunca me deu fi lhos?, perguntou a si 
próprio. Sei, como médico, que não havia nenhum motivo físico para isso. 
Haveria alguma razão Bene Gesserit? Poderia ter sido instruída a servir outro 
objetivo? Que poderá ter sido? Ela de certeza que me amava.

Pela primeira vez, foi assaltado pela ideia de que poderia fazer parte de 
um padrão mais intrincado e complicado do que a sua mente era capaz de 
abarcar.

Jessica parou a seu lado, e disse:
— Que delicioso abandono existe no sono duma criança.
Ele falou de forma mecânica:
— Seria bom que os adultos pudessem descontrair-se dessa forma.
— Sim.
— Onde será que o perdemos? — murmurou ele.
Ela olhou-o de relance, apercebendo-se do estranho tom, mas a sua 

mente permanecia com Paul, pensando nos novos rigores do treino que 
teria ali, pensando nas diferenças que a sua vida agora teria — tão diferente 
da vida que tinham em tempos planeado para ele.

— Realmente perdemos alguma coisa — disse.



70  

Olhou para a direita, para uma encosta carregada com o cinzento esver-
deado perturbado pelo vento dos arbustos — folhas poeirentas e ramos se-
cos e aguçados. O céu demasiado escuro pairava sobre a encosta como um 
borrão, e a luz leitosa do sol de Arrakis emprestava à cena uma tonalidade 
prateada — luz que era como a crisfaca escondida no seu corpete.

— O céu é tão escuro — disse ela.
— É em parte devido à falta de humidade — disse ele.
— Água! — exclamou ela. — Seja qual for o sítio para onde nos viremos 

aqui, somos envolvidos pela falta de água!
— É o precioso mistério de Arrakis — disse ele.
— Porque há tão pouca? Há aqui rocha vulcânica. Eu podia enume-

rar uma dúzia de fontes de energia. Há gelo polar. Dizem que não é pos-
sível perfurar no deserto; as tempestades e as marés de areia destroem o 
equipamento mais depressa do que ele pode ser instalado, se os vermes 
não nos apanharem primeiro. Seja como for, nunca lá encontraram ves-
tígios de água. Mas o mistério, Wellington, o verdadeiro mistério está 
nos poços que foram feitos aqui em cima, nas fossas e bacias. Leu sobre 
eles?

— Primeiro umas gotas, depois nada — disse ele.
— Mas, Wellington, o mistério é esse. A água estava lá. Ela seca. E nunca 

mais aparece. No entanto, outro poço próximo produz o mesmo resultado: 
umas gotas e para. Nunca ninguém se sentiu curioso acerca disto?

— É curioso — disse ele. — Suspeita de algum organismo vivo? E isso 
não teria aparecido em carotes?

— O que é que teria aparecido? Matéria vegetal alienígena… ou ani-
mal? Quem a teria reconhecido? — Voltou a virar-se para a encosta. — A 
água para de correr. Algo a para. Essa é a minha suspeita.

— Talvez a razão seja conhecida — disse ele. — Os Harkonnen proibi-
ram o acesso a muitas fontes de informação sobre Arrakis. Talvez exista um 
motivo para suprimir essa.

— Que motivo? — perguntou Jessica. — E além disso há a humidade 
atmosférica. É muito pouca, certamente, mas existe alguma. É a maior fon-
te de água por aqui, apanhada em bocas de vento e precipitadores. De onde 
vem ela?

— Das calotas polares?
— O ar frio absorve pouca humidade, Wellington. Há aqui, por trás do 

véu Harkonnen, coisas que precisam de ser investigadas de perto, e nem 
todas essas coisas estão diretamente ligadas à especiaria.

— Estamos realmente por trás do véu Harkonnen — disse ele. — É 
possível que… — Interrompeu-se, notando a forma subitamente intensa 
como ela o olhava. — Passa-se alguma coisa?
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— O modo como diz “Harkonnen,” — disse ela. — Nem a voz do meu 
Duque carrega esse peso de veneno quando usa o nome odiado. Não sabia 
que tinha motivos pessoais para os odiar, Wellington.

Grande Mãe!, pensou ele. Despertei-lhe as suspeitas! Agora tenho de usar 
todos os truques que a minha Wanna me ensinou. Só há uma solução: dizer 
a verdade até onde possa.

E disse:
— Não sabia que a minha mulher, a minha Wanna… — Encolheu os 

ombros, incapaz de ultrapassar uma súbita constrição na garganta. Em se-
guida: — Eles… — As palavras não queriam sair. Sentiu o pânico, fechou os 
olhos com força, sentindo uma agonia no peito e pouco mais até que uma 
mão lhe tocou gentilmente o braço.

— Desculpe-me — disse Jessica. — Não pretendia abrir uma velha feri-
da. — E pensou: Aqueles animais! A mulher dele era Bene Gesserit; ele mos-
tra sinais disso por todo o lado. E é óbvio que os Harkonnen a mataram. Aqui 
está outra pobre vítima ligada aos Atreides por um cherem de ódio.

— Lamento — disse ele. — Não sou capaz de falar sobre isso. — Abriu 
os olhos, entregando-se à consciência interna da dor. Isso, pelo menos, era 
verdadeiro.

Jessica estudou-o, vendo as faces subidas e angulosas, as lantejoulas es-
curas dos olhos amendoados, a tez amanteigada, e o bigode fi broso que 
pendia como uma moldura curva em volta de lábios purpúreos e um quei-
xo estreito. Apercebeu-se de que as pregas nas bochechas e na testa eram 
rugas tanto de desgosto como de idade. Foi assaltada por uma profunda 
afeição por ele.

— Wellington, lamento tê-lo trazido para este lugar perigoso — dis-
se.

— Eu vim de bom grado — disse ele. E também isso era verdade.
— Mas todo este planeta é uma armadilha Harkonnen. Tem de saber 

disso.
— Será preciso mais do que uma armadilha para apanhar o Duque Leto 

— disse ele. E também isso era verdade.
— Eu talvez devesse ter mais confi ança nele — disse ela. — É um estra-

tega brilhante.
— Fomos desenraizados — disse ele. — É por isso que estamos inquie-

tos.
— E como é fácil matar a planta desenraizada — disse ela. — Especial-

mente quando é plantada em solo hostil.
— Temos a certeza de que o solo é hostil?
— Houve tumultos por água quando se soube quantas pessoas o Duque 

ia acrescentar à população — disse ela. — Só pararam quando as pessoas 
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souberam que íamos instalar mais bocas de vento e condensadores para 
compensar a sobrecarga.

— Há uma quantidade limitada de água para suportar aqui a vida hu-
mana — disse ele. — O povo sabe que se chegarem mais pessoas para beber 
uma quantidade limitada de água, o preço sobe e os muito pobres morrem. 
Mas o Duque resolveu esse assunto. Não é inevitável que os tumultos signi-
fi quem uma hostilidade permanente contra ele.

— E guardas — disse ela. — Guardas por todo o lado. E escudos. Vê-se 
a turbidez que eles causam olhe-se para onde se olhar. Não vivíamos assim 
em Caladan.

— Dê uma hipótese a este planeta — disse ele.
Mas Jessica continuou a olhar pela janela com olhos duros.
— Consigo sentir o cheiro da morte neste lugar — disse. — Hawat 

mandou para cá batalhões de agentes avançados. Aqueles guardas lá fora 
são homens dos dele. Os carregadores são homens dos dele. Houve le-
vantamentos de grandes somas do tesouro que não foram explicados. Os 
montantes só podem querer dizer uma coisa: subornos em cargos elevados. 
— Abanou a cabeça. — Para onde quer que Th ufi r Hawat vá, a morte e o 
engano seguem-no.

— Está a caluniá-lo.
— Caluniá-lo? Estou a elogiá-lo. A morte e o engano são agora as nos-

sas únicas esperanças. Limito-me a não me deixar enganar a respeito dos 
métodos de Th ufi r.

— Devia… manter-se ocupada — disse ele. — Não se conceda tempo 
para pensamentos mórbidos como…

— Ocupada! O que é que ocupa a maior parte do meu tempo, Welling-
ton? Sou a secretária do Duque; tão ocupada que todos os dias fi co a saber 
de mais coisas a temer… coisas que nem ele suspeita que sei. — Apertou 
os lábios, falou numa voz fi na. — Às vezes pergunto a mim própria até que 
ponto o meu treino comercial Bene Gesserit pesou na escolha que ele fez 
de mim.

— Que quer dizer? — Yueh deu por si preso do tom cínico, da amargu-
ra que nunca antes a vira expor.

— Não lhe parece, Wellington — perguntou ela — que uma secretária 
que está ligada a um homem por amor é muito mais segura?

— Isso não é uma ideia digna, Jessica.
A censura veio-lhe naturalmente aos lábios. Não havia dúvida quanto 

aos sentimentos que o Duque nutria pela concubina. Bastava observá-lo 
quando a seguia com os olhos.

Ela suspirou.
— Tem razão. Não é digna.
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De novo se abraçou, apertando a crisfaca embainhada contra a pele e 
pensando no assunto não acabado que ela representava.

— Em breve haverá muito derramamento de sangue — disse ela. — 
Os Harkonnen não descansarão até estarem mortos ou o meu Duque des-
truído. O Barão não consegue esquecer que Leto é um primo do sangue 
real, não importa a que distância, enquanto os títulos Harkonnen provêm 
do bolso da CHOAM. Mas o veneno nele, profundamente cravado na sua 
mente, é saber que um Atreides fez com que um Harkonnen fosse banido 
por cobardia depois da Batalha de Corrin.

— A velha contenda — murmurou Yueh. E por um momento sen-
tiu um toque ácido de ódio. A velha contenda encurralara-o na sua teia, 
matara a sua Wanna ou, pior, atirara-a para as mãos dos torturadores Ha-
rkonnen até que o marido fi zesse o que eles queriam. A velha contenda 
encurralara-o e aquela gente fazia parte dessa coisa venenosa. A ironia era 
que algo de tão mortífero acabasse por fl orescer ali em Arrakis, a única 
fonte que existia no universo para a melange, a droga que prolongava a 
vida, que dava saúde.

— Em que está a pensar? — perguntou ela.
— Estou a pensar que neste momento, no mercado livre, a especiaria dá 

a lucrar seiscentos e vinte mil solaris por decagrama. Isso é riqueza sufi cien-
te para comprar muitas coisas.

— Será que a ganância até a si toca, Wellington?
— Não é ganância.
— Então é o quê?
Ele encolheu os ombros.
— A futilidade. — Olhou-a de relance. — Lembra-se da primeira vez 

que provou especiaria?
— Soube-me a canela.
— Mas uma vez nunca é igual à outra — disse ele. — É como a vida; 

apresenta uma face diferente de cada vez que é tomada. Há quem sustente 
que a especiaria produz uma reação de sabor aprendido. O corpo, apren-
dendo que uma coisa lhe faz bem, interpreta o sabor como agradável… 
ligeiramente eufórico. E, tal como a vida, nunca pode ser realmente sinte-
tizado.

— Acho que teria sido mais sensato se nos tivéssemos tornado renega-
dos, se partíssemos para longe do alcance do Imperador — disse ela.

Yueh compreendeu que ela não estivera a escutá-lo e concentrou-se nas 
suas palavras, perguntando a si próprio: Sim… porque foi que ela não o obri-
gou a fazer isso? Podia levá-lo a fazer quase qualquer coisa.

Falou rapidamente porque ali existia verdade e uma mudança de as-
sunto:
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— Acharia ousadia da minha parte… Jessica, se lhe fi zesse uma per-
gunta pessoal?

Ela encostou-se ao parapeito da janela com uma ferroada inexplicável 
de inquietação.

— Claro que não. Você é… meu amigo.
— Porque foi que não obrigou o Duque a casar consigo?
Ela girou sobre si própria, de cabeça erguida, com fogo no olhar.
— Obrigá-lo a casar comigo? Mas…
— Eu não devia ter perguntado — disse ele.
— Não. — Ela encolheu os ombros. — Há um bom motivo político: 

enquanto o meu Duque permanecer solteiro, algumas das Grandes Casas 
podem ainda ter esperanças numa aliança. E… — suspirou — … motivar 
as pessoas, forçá-las a fazer o que se quer, dá-nos uma atitude cínica para 
com a humanidade. Degrada tudo aquilo que toca. Se eu o obrigasse a… 
fazer isso, então não seria obra sua.

— Isso é algo que a minha Wanna poderia ter dito — murmurou ele. E 
também isso era verdade. Levou uma mão à boca, engolindo convulsiva-
mente em seco. Nunca estivera mais perto de falar, de confessar o seu papel 
secreto.

Jessica interveio, estilhaçando o momento.
— Além disso, Wellington, o Duque é na verdade dois homens. Um, eu 

amo muito. É encantador, engraçado, atencioso… terno. Tudo o que uma 
mulher poderia desejar. Mas o outro homem é… frio, insensível, exigente, 
egoísta. Tão duro e cruel como um vento de inverno. Foi esse o homem 
esculpido pelo pai. — A sua cara contorceu-se. — Se ao menos esse homem 
tivesse morrido quando o meu Duque nasceu!…

No silêncio que se instalou entre eles, ouviu-se uma brisa vinda dum 
ventilador a dedilhar as persianas.

Pouco depois, ela respirou fundo e disse:
— Leto tem razão: estas salas são mais agradáveis do que as das outras 

secções da casa. — Virou-se, percorrendo a sala com o olhar. — Se me dá 
licença, Wellington, quero passar outra vista de olhos por esta ala antes de 
distribuir os aposentos.

Ele fez um aceno.
— Claro. — E pensou: se ao menos houvesse uma maneira de não fazer 

esta coisa que tenho de fazer…
Jessica deixou cair os braços, dirigiu-se à porta que dava para o corre-

dor e parou aí um momento, hesitando, após o que saiu. Enquanto falá-
vamos, ele esteve o tempo todo a esconder qualquer coisa, a omitir qualquer 
coisa, pensou. Para me poupar os sentimentos, sem dúvida. É um homem 
bom. E de novo hesitou, quase voltou para trás para confrontar Yueh e 
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arrancar-lhe a coisa que escondera. Mas isso só o envergonharia, e assus-
tá-lo-ia fi car a saber que é lido com tanta facilidade. Devia confi ar mais nos 
meus amigos.

Muitos repararam na rapidez com que Muad’Dib aprendeu as necessida-
des de Arrakis. As Bene Gesserit, claro, conhecem a base desta rapidez. Aos 
outros, podemos dizer que o Muad’Dib aprendeu depressa porque a sua 
primeira aprendizagem foi em como aprender. E a primeira lição de todas 
constituiu na confi ança básica de que era capaz de aprender. É chocante 
descobrir quantas pessoas não acreditam que podem aprender, e quantas 
mais acreditam que a aprendizagem é difícil. Muad’Dib sabia que cada ex-
periência traz a sua lição.

— De “A Humanidade de Muad’Dib”, pela Princesa Irulan

Paul estava deitado na cama, fi ngindo dormir. Fora fácil escamotear o 
comprimido para dormir do Dr. Yueh e fi ngir engoli-lo. Paul reprimiu 

uma gargalhada. Até a mãe acreditara que ele dormia. Sentira vontade de 
dar um salto e pedir-lhe autorização para ir explorar a casa, mas compre-
endera que ela não aprovaria. As coisas ainda estavam demasiado instáveis. 
Não. Assim era melhor.

Se me escapulir sem pedir, não desobedeci a ordens. E permanecerei den-
tro de casa, onde é seguro estar.

Ouviu a mãe e Yueh a conversar na outra sala. As palavras que troca-
vam eram indistintas — qualquer coisa sobre a especiaria… os Harkonnen. 
A conversa avolumava-se e decaía.

A atenção de Paul prendeu-se na cabeceira esculpida da cama — uma 
cabeceira falsa, presa à parede, que escondia os controlos para as funções 
daquela sala. Um peixe a saltar fora entalhado na madeira com espessas on-
das castanhas por baixo. Paul sabia que se empurrasse o único olho visível 
do peixe, isso faria com que as lâmpadas suspensórias da sala se ligassem. 
Uma das ondas, quando torcida, controlava a ventilação. Outra mudava a 
temperatura.

Silenciosamente, Paul sentou-se na cama. Uma estante alta encon-
trava-se encostada à parede à sua esquerda. Podia ser empurrada para 
revelar um armário com gavetas de um dos lados. O puxador da porta 
que dava para o corredor tinha a forma de uma barra de propulsão de 
um ornitóptero.

Era como se o quarto tivesse sido concebido para o seduzir.
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O quarto e aquele planeta.
Pensou no livrilme que Yueh lhe mostrara — “Arrakis: A Estação De-

sértica Botânica Experimental de Sua Majestade Imperial.” Era um velho 
livrilme dos tempos anteriores à descoberta da especiaria. Nomes esvoaça-
ram pela mente de Paul, cada um com a imagem respetiva impressa no pul-
so mnemónico do livro: saguaro, ambrósia americana, tamareira, verbena 
de areia, onagra, catos barril, arbusto do incenso, árvore de fumo, creosote… 
raposa kit, falcão do deserto, rato-canguru…

Nomes e imagens, nomes e imagens do passado terrano do homem 
— e muitos impossíveis de encontrar agora em qualquer sítio do universo, 
exceto ali em Arrakis.

Tantas coisas novas para aprender — a especiaria.
E os vermes de areia.
Uma porta fechou-se na outra sala. Paul ouviu os passos da mãe a afas-

tar-se pelo corredor fora. Sabia que o Dr. Yueh iria arranjar alguma coisa 
para ler e permaneceria na outra sala.

O momento para ir explorar era agora.
Paul saiu sorrateiro da cama, dirigiu-se para a porta da estante que se 

abria para o armário. Parou ao ouvir um som atrás de si, virou-se. A cabe-
ceira esculpida da cama estava a dobrar-se por cima do local onde estivera 
a dormir. Paul imobilizou-se, e a imobilidade salvou-lhe a vida.

Um minúsculo caçador-buscador que não teria mais de cinco centíme-
tros de comprimento deslizou de trás da cabeceira. Paul reconheceu-o de 
imediato — uma arma de assassínio comum, sobre a qual todas as crianças 
com sangue real eram informadas desde tenra idade. Era uma voraz fi bra 
de metal, guiada por um olho e mão localizados a pequena distância. Podia 
introduzir-se em carne em movimento e devorar o seu caminho ao longo 
de canais nervosos até chegar ao órgão vital mais próximo.

O buscador subiu, deslocou-se de lado pelo quarto e regressou à posi-
ção inicial.

Pela mente de Paul precipitaram-se os conhecimentos relacionados 
com os caçadores-buscadores, as suas limitações: o seu campo suspensório 
comprimido distorcia a visão do olho transmissor. Sem nada além da ténue 
luz que havia no quarto para se refl etir no alvo, o operador devia estar a 
confi ar no movimento — em conseguir encontrar qualquer coisa que se 
movesse. Um escudo podia abrandar um caçador, podia dar tempo para 
destruí-lo, mas Paul deixara o seu na cama. As lasarmas eram capazes de 
abatê-los, mas as lasarmas eram caras e tinham uma manutenção notoria-
mente difícil — e havia sempre o risco de pirotecnia explosiva se o feixe de 
laser intersetasse um escudo em funcionamento. Os Atreides confi avam 
nos escudos corporais e na esperteza.
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Agora, Paul mantinha-se numa imobilidade quase catatónica, sabendo 
que só tinha a esperteza para enfrentar aquela ameaça.

O caçador-buscador subiu mais meio metro. Ondulou através da luz 
ripada que penetrava pelas persianas, dum lado para o outro, percorrendo 
o quarto.

Tenho de tentar apanhá-lo, pensou. O campo suspensório irá deixá-lo 
escorregadio na parte de baixo. Tenho de agarrar bem.

A coisa baixou meio metro, derivou para a esquerda, rodeou a cama. 
Ouvia-se um ténue zumbido vindo dela.

Quem está a operar esta coisa?, perguntou Paul a si próprio. Tem de ser 
alguém aqui perto. Eu podia gritar por Yueh, mas aquilo apanhá-lo-ia no 
instante em que a porta se abrisse.

A porta do corredor por trás de Paul rangeu. Soou um toque vindo daí. 
A porta abriu-se.

O caçador-buscador precipitou-se na direção do movimento, passando 
junto da sua cabeça.

A mão direita de Paul saltou para fora e para baixo, agarrando aquela 
coisa mortífera. Ela zumbiu e torceu-se-lhe na mão, mas os músculos de 
Paul estavam trancados nela em desespero. Com um rodopio e um arre-
messo violentos, atirou o nariz da coisa contra a placa de metal que havia 
na porta. Sentiu-a a esmagar-se quando o olho situado no nariz se quebrou 
e o buscador lhe morreu na mão.

Mesmo assim manteve-o preso — para não correr riscos.
O olhar de Paul subiu, enfrentou o olhar abertamente fi xo e de um azul 

total da Shadout Mapes.
— O seu pai mandou buscá-lo — disse ela. — Há homens no corredor 

para o escoltar.
Paul fez um aceno, com os olhos e a consciência focados naquela estra-

nha mulher enfi ada num vestido em forma de saco e de um castanho de 
servo. Ela estava agora a olhar para a coisa que a sua mão agarrava.

— Ouvi falar de coisas dessas — disse. — Ter-me-ia morto, não é?
Paul teve de engolir em seco antes de conseguir falar.
— Eu… era eu o seu alvo.
— Mas ela vinha direita a mim.
— Porque estava a mexer-se. — E perguntou a si próprio: Quem é esta 

criatura?
— Então salvou-me a vida — disse ela.
— Salvei as vidas de ambos.
— Parece-me que você podia ter deixado que ele me apanhasse e fugido 

sozinho — disse ela.
— Quem é você?
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— A Shadout Mapes, governanta.
— Como soube onde encontrar-me?
— A sua mãe disse-me. Encontrei-a na escada que leva à sala extrava-

gante, ao fundo do corredor. — Apontou para a direita. — Os homens do 
seu pai continuam à espera.

Esses deverão ser homens de Hawat, pensou ele. Temos de encontrar o 
operador desta coisa.

— Vá ter com os homens do meu pai — disse. — Diga-lhes que apa-
nhei um caçador-buscador dentro de casa e que eles devem espalhar-se e 
encontrar o operador. Diga-lhes para fecharem imediatamente a casa e os 
seus terrenos. Eles saberão como tratar disso. O operador é de certeza um 
estranho entre nós.

E perguntou a si próprio: Poderá ser esta criatura? Mas sabia que não 
era. O buscador estivera sob controlo quando ela entrara.

— Antes de cumprir as suas ordens, homenzinho — disse Mapes — 
tenho de purifi car o caminho entre nós. Você pôs em cima de mim um 
fardo de água que eu não tenho a certeza de querer carregar. Mas nós, os 
fremen, pagamos as nossas dívidas… sejam elas negras ou brancas. E é por 
nós sabido que têm um traidor entre vós. Não sabemos quem é, mas temos 
certeza absoluta de que ele existe. Se calhar está aí a mão que guiava esse 
cortador de carne.

Paul absorveu aquilo em silêncio: um traidor. Antes de conseguir falar, 
a estranha mulher deu meia volta e correu de volta para a entrada.

Pensou em chamá-la, mas havia nela um ar que lhe disse que fi caria 
ressentida se o fi zesse. Contara-lhe o que sabia e agora ia cumprir as suas 
ordens. A casa estaria repleta de homens de Hawat num minuto.

A mente de Paul dirigiu-se às outras partes daquela estranha conver-
sa: sala extravagante. Olhou para a esquerda, para onde ela apontara. Nós, 
os fremen. Então um fremen era aquilo. Fez uma pausa para a piscadela 
mnemónica que lhe gravaria na memória o padrão da cara dela — feições 
enrugadas como uma ameixa e fortemente bronzeadas, olhos azuis sobre 
azul, sem qualquer branco. Anexou-lhe a etiqueta: A Shadout Mapes.

Segurando ainda o buscador estilhaçado, Paul virou-se para o quarto, 
tirou com a mão esquerda o cinto de escudo de cima da cama, passou-o em 
volta da cintura e afi velou-o enquanto voltava a sair e corria pelo corredor 
fora, para a esquerda.

Ela dissera que a mãe estava algures para ali — escadas… uma sala ex-
travagante.
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Que tinha a Dama Jessica a sustentá-la durante o seu período de prova-
ção? Refl itam cuidadosamente sobre este provérbio Bene Gesserit e talvez 
compreendam: “Qualquer estrada seguida com precisão até ao seu fi m leva 
precisamente a sítio nenhum. Escalem apenas um pouco da montanha para 
testarem se é uma montanha. Do topo da montanha, não se vê a monta-
nha.”

— de: “Muad’Dib, Comentários Familiares”, pela Princesa Irulan

Na extremidade da ala sul, Jessica encontrou uma escada de metal que 
subia em espiral até uma porta oval. Deitou um olhar ao corredor, e 

voltou a olhar para a porta.
Oval?, perguntou a si própria. Que forma tão estranha para uma porta 

numa casa.
Através das janelas que se abriam sob a escada em espiral via o gran-

de sol branco de Arrakis a deslocar-se para a noite. Longas sombras per-
furavam o corredor. Devolveu a atenção à escada. Uma dura iluminação 
lateral punha em evidência bocados de terra seca no metal nu dos de-
graus.

Jessica pôs uma mão no corrimão, começou a subir. O corrimão pa-
receu-lhe frio sob a palma deslizante. Parou junto da porta, viu que não 
tinha puxador, mas havia uma ténue depressão na sua superfície, onde um 
puxador devia encontrar-se.

Não pode ser um trinco de palma, disse a si própria. Um trinco de palma 
tem de ser sintonizado para a forma das linhas da palma da mão de um indi-
víduo. Mas parecia um trinco de palma. E havia maneiras de abrir qualquer 
trinco de palma — como ela aprendera na escola.

Jessica olhou para trás, para se assegurar de que não estava a ser ob-
servada, encostou a palma da mão à depressão na porta. A mais suave das 
pressões para distorcer as linhas — uma volta de pulso, outra, uma torção 
deslizante da palma ao longo da superfície.

Sentiu o estalido.
Mas ouviram-se passos apressados no corredor em baixo. Jessica tirou a 

mão da porta, virou-se, viu Mapes chegar à base da escada.
— Há homens no grande salão que dizem que foram enviados pelo 

Duque para levar o jovem senhor Paul — disse Mapes. — Têm o sinete 
ducal e a guarda identifi cou-os. — Olhou a porta de relance, voltou a olhar 
para Jessica.

Esta Mapes é cautelosa, pensou Jessica. É um bom sinal.
— Ele está na quinta sala a partir desta ponta do corredor, no quarto 

pequeno — disse Jessica. — Se tiver problemas em acordá-lo, chame o 
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Dr. Yueh que está na sala ao lado. Paul pode precisar duma injeção para 
acordar.

De novo, Mapes deitou um olhar penetrante à porta oval, e Jessica pen-
sou detetar repugnância na expressão. Antes de ter tempo para fazer per-
guntas sobre a porta e aquilo que ela escondia, Mapes virara-lhe costas e 
afastava-se apressadamente pelo corredor fora.

Hawat certifi cou este sítio, pensou Jessica. Não pode haver aqui dentro 
nada de muito terrível.

Empurrou a porta. Ela abriu-se para uma sala pequena com outra porta 
oval do outro lado. A outra porta tinha um trinco de volante.

Uma câmara estanque!, pensou Jessica. Olhou para baixo, viu uma es-
cora para portas caída no chão da pequena sala. A escora mostrava a mar-
ca pessoal de Hawat. A porta foi deixada escorada, pensou. Provavelmente 
alguém derrubou acidentalmente a escora, sem se aperceber de que a porta 
exterior se trancaria com um trinco de palma.

Passou por cima da borda e penetrou na pequena sala.
Para que serve uma câmara estanque numa casa?, perguntou a si pró-

pria. E pensou subitamente em criaturas exóticas trancadas em climas es-
peciais.

Clima especial!
Isso faria sentido em Arrakis, onde até as mais secas das plantas prove-

nientes de fora do planeta tinham de ser irrigadas.
A porta atrás de si começou a fechar-se. Jessica agarrou-a e escorou-a 

bem, aberta, com o pau que Hawat deixara. Voltou a olhar para a porta 
interior com o volante, vendo agora uma ténue inscrição gravada no metal 
por cima do puxador. Reconheceu palavras em galach, e leu:

“Oh, Homem! Aqui encontras uma encantadora porção da Criação 
Divina; por isso, para a admirá-la e aprende a amar a perfeição do Teu Su-
premo Amigo.”

Jessica aplicou o seu peso ao volante. Este girou para a esquerda e a por-
ta interior abriu-se. Uma suave aragem roçou-lhe pelo rosto, agitou-lhe o 
cabelo. Sentiu uma mudança no ar, um sabor mais rico. Escancarou a porta, 
olhou para a vegetação que se amontoava do outro lado, com a luz amarela 
do sol a jorrar através dela.

Um sol amarelo?, perguntou Jessica a si própria. Depois: Vidro fi ltrador!
Ultrapassou a soleira e a porta fechou-se atrás de si.
— Uma estufa de planeta húmido — sussurrou.
Erguiam-se por todo o lado plantas envasadas e árvores mantidas bai-

xas pela poda. Reconheceu uma mimosa, um marmeleiro em fl or, um son-
dagi, uma plenicheira de infl orescências verdes, um akarso às riscas verdes 
e brancas… rosas…
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Até rosas!
Dobrou-se para cheirar a fragrância duma gigantesca fl or cor-de-rosa, 

endireitou-se para olhar em volta.
Um ruído rítmico invadiu-lhe os sentidos.
Afastou uma selva de folhas sobrepostas, olhou através delas para o 

centro da sala. Aí encontrava-se uma fonte pouco elevada, pequena e com 
bordas caneladas. O ruído rítmico era um arco de água, que se abria e des-
dobrava e que caía ruidosamente na bacia de metal.

Jessica fez-se passar pelo regime rápido de limpeza dos sentidos e deu 
início a uma inspeção metódica do perímetro da sala. Parecia ocupar cerca 
de dez metros quadrados. Dada a sua localização mais elevada relativamen-
te ao fi m do corredor e as subtis diferenças na construção, deduziu que fora 
acrescentada ao telhado daquela ala muito depois do edifício original ter 
sido concluído.

Parou no limite sul da sala, em frente da grande extensão de vidro fi l-
trador, e olhou em volta. Cada espaço disponível na sala estava atulhado 
com plantas exóticas de clima húmido. Algo restolhou na vegetação. Ficou 
tensa, mas depois viu um simples servok com mecanismo de relógio e bra-
ços com tubos e mangueiras. Um braço ergueu-se, lançou uma nuvem fi na 
de humidade que lhe humedeceu a cara. O braço retraiu-se e Jessica olhou 
para aquilo que ele irrigara: um feto arbóreo.

Água por todo o lado naquela sala — num planeta onde a água era o 
mais precioso sumo de vida. Água a ser desperdiçada duma forma tão fl a-
grante que a deixou num silêncio interior devido ao choque.

Olhou o sol amarelecido pelo fi ltro. Pairava baixo sobre um horizonte 
irregular, por cima de montes que faziam parte da imensa projeção de ro-
cha conhecida como Muralha Escudo.

Vidro fi ltrador, pensou. Para transformar um sol branco em algo mais 
suave e familiar. Quem poderia ter construído um sítio destes? Leto? Seria 
muito dele surpreender-me com um presente destes, mas não houve tempo 
sufi ciente. E tem estado ocupado com problemas mais sérios.

Recordou o relatório que dizia que muitas casas de Arrakis estavam iso-
ladas por portas e janelas estanques para conservar e recuperar a humidade 
interior. Leto dissera que o facto daquela casa ignorar tais precauções, man-
tendo as portas e janelas isoladas apenas contra a omnipresente poeira, era 
uma afi rmação deliberada de poder e riqueza.

Mas aquela sala dava corpo a uma afi rmação muito mais signifi cativa 
do que a ausência de isolamento nas portas exteriores. Calculou que aquela 
sala de prazer usava uma quantidade de água que seria sufi ciente para sus-
tentar mil pessoas em Arrakis — possivelmente mais.

Jessica deslocou-se ao longo da janela, continuando a fi tar a sala. O mo-
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vimento trouxe-lhe à vista uma superfície metálica da altura duma mesa, 
ao lado da fonte, e reparou num bloco de notas branco e numa caneta que 
aí se encontravam, parcialmente escondidos por uma folha pendente em 
forma de leque. Dirigiu-se à mesa, reparou nos sinais que Hawat aí deixara, 
estudou uma mensagem escrita no bloco:

“PARA A DAMA JESSICA…
Que este lugar possa dar-lhe tanto prazer quanto me deu a mim. Permita, 
por favor, que a sala transmita uma lição que os mesmos professores nos 
ensinaram: a proximidade duma coisa desejável tenta-nos a um excesso 
de complacência. Nesse caminho reside perigo.

Os meus melhores cumprimentos,
MARGOT, DAMA FENRING”

Jessica acenou com a cabeça, lembrando-se de que Leto se referira ao 
anterior representante do Imperador naquele local como Conde Fenring. 
Mas a mensagem escondida da nota exigia atenção imediata, formulada 
como estava duma forma que a informava de que quem a escrevera era 
outra Bene Gesserit. Um pensamento amargo tocou Jessica de passagem: O 
Conde casou com a sua Dama.

Ainda aquele pensamento lhe relampejava na mente, já ela se baixava 
para procurar a mensagem escondida. Tinha de estar ali. A nota visível con-
tinha a frase em código que todas as Bene Gesserit não sujeitas a um Em-
bargo Escolar estavam obrigadas a transmitir a outra Bene Gesserit quando 
as circunstâncias o exigiam: “Nesse caminho reside perigo.”

Jessica tateou a parte de trás da nota, esfregou a superfície em busca de 
pontos codifi cados. Nada. A borda do bloco foi sujeita à atenção dos seus 
dedos perscrutadores. Nada. Voltou a colocar o bloco onde o encontrara, 
sentindo uma sensação de urgência.

Algo na posição do bloco?, perguntou a si própria.
Mas Hawat revistara aquela sala e sem dúvida teria deslocado o bloco. 

Olhou para a folha que estava por cima dele. A folha! Passou com um dedo 
ao longo da superfície inferior, ao longo da borda, ao longo do caule. Estava 
ali! Os seus dedos detetaram os subtis pontos codifi cados, leram-nos numa 
única passagem:

“O seu fi lho e o Duque estão num perigo imediato. Houve um quarto 
que foi concebido para atrair o seu fi lho. O H encheu-o de armadilhas mor-
tais para serem descobertas, deixando uma que pode escapar à deteção.” 
Jessica reprimiu a vontade de correr de volta para junto de Paul; tinha de 
conhecer a mensagem completa. Os seus dedos apressaram-se a percorrer 
os pontos: “Não conheço a natureza exata da ameaça, mas tem qualquer 
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coisa a ver com uma cama. A ameaça ao seu Duque envolve a deserção 
de um companheiro ou lugar-tenente de confi ança. O H planeia dá-la de 
presente a um subordinado. Tanto quanto eu sei, esta estufa é segura. Per-
doe-me por não lhe poder dizer mais. As minhas fontes são escassas, visto 
que o meu Conde não é pago pelo H. Apressadamente, MF.”

Jessica empurrou a folha para o lado, girou sobre si própria a fi m de 
correr para junto de Paul. Nesse mesmo instante, a porta estanque abriu-se 
com estrondo. Paul atravessou-a de um salto, trazendo algo na mão direita, 
fechou com força a porta atrás de si. Viu a mãe, abriu caminho até ela por 
entre as folhas, deitou um relance à fonte e pôs a mão e a coisa que ela agar-
rava sob a água que caía.

— Paul! — Jessica pegou-lhe no ombro, fi tando a mão. — O que é isso?
Ele falou num tom indiferente, mas ela apercebeu-se do esforço subja-

cente ao tom:
— Caçador-buscador. Apanhei-o no meu quarto e parti-lhe o nariz, 

mas quero ter a certeza. A água deve curto-circuitá-lo.
— Submerge-o! — ordenou ela.
Ele obedeceu.
Pouco depois, ela disse:
— Retira a mão. Deixa essa coisa na água.
Ele tirou a mão da água, sacudiu-a, fi tando o metal imóvel na fonte. 

Jessica quebrou o caule duma planta, empurrou a agulha mortífera.
Estava morta.
Deixou cair o caule na água, olhou para Paul. Os olhos dele estudavam a 

sala com uma intensidade perscrutadora que ela reconheceu. O Modo B. G.
— Este lugar podia esconder qualquer coisa — disse ele.
— Tenho motivos para crer que é seguro — disse ela.
— O meu quarto também era supostamente seguro. O Hawat disse…
— Aquilo era um caçador-buscador — fez-lhe ela lembrar. — Isso sig-

nifi ca que há alguém dentro da casa para o operar. Os feixes de controlo dos 
caçadores têm um alcance limitado. A coisa podia ter sido introduzida na 
casa depois da investigação de Hawat.

Mas pensou na mensagem na folha: “…deserção de um companheiro ou 
lugar-tenente de confi ança.” Certamente que não pode ser Hawat. Oh, certa-
mente que não pode ser Hawat.

— Os homens de Hawat estão a revistar a casa agora mesmo — disse 
ele. — Aquele buscador quase apanhou a velha que veio acordar-me.

— A Shadout Mapes — disse Jessica, lembrando-se do encontro junto 
à escada. — Uma convocatória vinda do teu pai para…

— Isso pode esperar — disse Paul. — Porque acha que esta sala é segu-
ra?
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Jessica apontou para a nota, explicou-a.
Ele descontraiu-se ligeiramente.
Mas Jessica manteve-se tensa por dentro, pensando: Um caçador-bus-

cador! Mãe Misericordiosa! Precisou de todo o seu treino para evitar um 
ataque de tremura histérica.

Paul falou com objetividade:
— São os Harkonnen, claro. Teremos de os destruir.
Soou uma batida na porta estanque — o toque codifi cado de um mem-

bro do corpo de Hawat.
— Entra — gritou Paul.
A porta escancarou-se e um homem alto, num uniforme Atreides com 

uma insígnia de Hawat no boné, espreitou para dentro da sala.
— Aí está, senhor — disse ele. — A governanta disse que estaria aqui. 

— Deitou um olhar à sala. — Descobrimos um abrigo de pedra na adega e 
apanhámos um homem lá dentro. Ele tinha uma consola de buscador.

— Vou querer participar no interrogatório — disse Jessica.
— Lamento, senhora. Deixámo-lo maltratado quando o apanhámos. 

Ele morreu.
— Não havia nada que o identifi casse? — perguntou ela.
— Ainda não encontrámos nada, senhora.
— Era nativo de Arrakis? — perguntou Paul.
Jessica fez um aceno, aprovando a astúcia da pergunta.
— Tem o ar dos nativos — disse o homem. — Foi posto naquele abrigo 

há mais de um mês, pelo aspeto, e foi lá deixado à espera da nossa chegada. 
A pedra e a argamassa que ele atravessou para entrar na adega estavam 
intocadas quando inspecionámos o sítio ontem. Aposto nisso a minha re-
putação.

— Ninguém questiona a tua minúcia — disse Jessica.
— Eu questiono-a, senhora. Devíamos ter usado sondas sónicas lá em 

baixo.
— Parto do princípio de que é isso que estão a fazer agora — disse 

Paul.
— Sim, senhor.
— Manda dizer ao meu pai que me vou atrasar.
— Imediatamente, senhor. — Olhou para Jessica. — Tenho ordens de 

Hawat para que em circunstâncias como estas o jovem senhor seja protegi-
do num lugar seguro. — De novo, os seus olhos varreram a sala. — Como 
é este sítio?

— Tenho motivos para o crer seguro — disse ela. — Foi inspecionado 
tanto por Hawat, como por mim.

— Então eu monto guarda ali fora, senhora, até voltarmos a revistar a 
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casa. — fez uma vénia, dirigiu a Paul uma saudação militar, recuou e fechou 
a porta atrás de si.

Paul quebrou o silêncio súbito, dizendo:
— Será melhor que revistemos nós a casa mais tarde? Os seus olhos 

podem ver coisas que escapam aos outros.
— Esta ala era o único sítio que eu não tinha examinado — disse ela. — 

Deixei-a para o fi m, porque…
— Porque Hawat lhe dedicou uma atenção pessoal — disse ele.
Ela atirou-lhe um rápido olhar à cara, interrogando-se.
— Desconfi as de Hawat? — perguntou.
— Não, mas ele está a fi car velho… tem trabalho a mais. Podíamos tirar 

alguma da carga de cima dele.
— Isso só iria envergonhá-lo e comprometer a sua efi ciência — disse 

ela. — Depois de ele ouvir falar disto, nem um inseto perdido será capaz de 
entrar nesta ala. Sentirá vergonha por…

— Temos de tomar as nossas próprias medidas — disse ele.
— Hawat serviu três gerações de Atreides com honra — disse ela. — 

Merece todo o respeito e confi ança que lhe pudermos dar… multiplicados 
muitas vezes.

Paul disse:
— Quando o meu pai está incomodado por alguma coisa que a mãe fez, 

diz “Bene Gesserit!”, como se fosse um palavrão.
— E em que é que eu incomodo o teu pai?
— Quando discute com ele.
— Tu não és o teu pai, Paul.
E Paul pensou: Vai preocupá-la, mas tenho de lhe dizer o que aquela 

Mapes disse sobre haver um traidor entre nós.
— O que é que não me estás a dizer? — perguntou Jessica. — Nem 

pareces tu, Paul.
Ele encolheu os ombros, contou a conversa com Mapes.
E Jessica pensou na mensagem da folha. Tomou uma decisão súbita, 

mostrou a folha a Paul e falou-lhe da mensagem.
— O meu pai tem de saber disto imediatamente — disse ele. — Vou 

radiografar esta informação em código e enviá-la.
— Não — disse ela. — Vais esperar até podermos falar com ele a sós. 

Quanto menos pessoas souberem disto, melhor.
— Quer dizer que não devemos confi ar em ninguém?
— Há outra possibilidade — disse ela. — Esta mensagem pode ser des-

tinada a atingir-nos. As pessoas que no-la deram podem acreditar que é 
verdadeira, mas pode acontecer que o único fi to tenha sido fazer-nos che-
gar a mensagem.
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A cara de Paul permaneceu fi rmemente séria.
— Para semear a desconfi ança e a suspeita nas nossas fi leiras, para nos 

enfraquecer dessa forma — disse.
— Tens de o dizer ao teu pai em privado e acautelá-lo contra este aspeto 

— disse ela.
— Compreendo.
Jessica virou-se para a alta extensão de vidro fi ltrador, olhou para sudo-

este, onde o sol de Arrakis se afundava — uma bola amarelecida por cima 
dos penhascos.

Paul virou-se com ela e disse:
— Também não me parece que seja o Hawat. Será possível que seja 

Yueh?
— Ele não é nem lugar-tenente nem companheiro — disse ela. — E 

asseguro-te de que odeia tanto os Harkonnen como nós.
Paul dirigiu a atenção para os penhascos, pensando: E não pode ser Gur-

ney… nem Duncan. Poderia ser um dos subtenentes? Impossível. São todos de 
famílias que nos são leais há gerações… por bons motivos.

Jessica esfregou a testa, apercebendo-se da sua fadiga. Há aqui tanto 
perigo! Olhou para a paisagem amarelecida pelo fi ltro, estudando-a. Para 
lá da propriedade ducal estendia-se um recinto para armazenagem cerca-
do por altas vedações — fi leiras de silos de especiaria, com torres de vigia 
pernilongas a erguer-se à sua volta como outras tantas aranhas sobressalta-
das. Conseguia ver pelo menos vinte recintos de armazenagem com silos a 
estender-se até aos penhascos da Muralha Escudo — silos repetidos, tarta-
mudeando pela bacia fora.

Lentamente, o sol fi ltrado enterrou-se abaixo do horizonte. Saltaram 
estrelas. Jessica viu uma estrela brilhante tão baixa no horizonte que treme-
luzia com um ritmo claro e preciso — um tremor de luz: pisca-pisca-pis-
ca-pisca-pisca…

Paul mexeu-se ao lado dela na sala escurecida.
Mas Jessica estava concentrada naquela única estrela brilhante, aper-

cebendo-se de que estava demasiado baixa, de que a luz devia provir dos 
penhascos da Muralha Escudo.

Alguém a fazer sinais!
Tentou ler a mensagem, mas não estava em nenhum código que tivesse 

aprendido.
Outras luzes tinham-se acendido na planície sob os penhascos: peque-

nos pontos amarelos espaçados na escuridão azul. E uma luz à sua esquerda 
tornou-se mais brilhante, começou a piscar em resposta ao penhasco — 
muito depressa: piscadelas em jato, bruxuleio, piscadela!

E desapareceu.
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A falsa estrela no penhasco apagou-se imediatamente.
Sinais… e encheram-na de premonições.
Porque foram usadas luzes para sinalizar entre um lado da bacia e o ou-

tro?, perguntou a si própria. Porque não usaram eles a rede de comunicações?
A resposta era óbvia: a comunirrede estava agora, de certeza, sujeita a 

escutas por agentes do Duque Leto. Sinais de luzes só podiam signifi car que 
a mensagem estava a ser trocada entre os seus inimigos — entre agentes 
Harkonnen.

Ouviu-se uma batida na porta atrás deles e a voz do homem de Hawat:
— Está tudo em ordem, senhor… senhora. É tempo de ir levando o 

jovem senhor ao pai.

Diz-se que o Duque Leto se cegou para os perigos de Arrakis, que se atirou 
precipitadamente ao poço. Não seria mais adequado sugerir que ele vivera 
durante tanto tempo na presença de perigo extremo, que calculou mal uma 
mudança na sua intensidade? Ou será possível que se tenha sacrifi cado deli-
beradamente para que o fi lho pudesse encontrar uma vida melhor? Todos os 
sinais indicam que o Duque não era homem que fosse facilmente ludibriado.

— de: “Muad’Dib: Comentários Familiares”, pela Princesa Irulan

O Duque Leto Atreides encostou-se a um parapeito na torre de con-
trolo de aterragens, nos arredores de Arrakeen. A primeira lua da 

noite, uma moeda de prata achatada nos polos, pairava bem acima do 
horizonte meridional. Por baixo, os penhascos irregulares da Muralha Es-
cudo brilhavam como geada ressequida através duma neblina de poeira. 
À esquerda, as luzes de Arrakeen cintilavam na neblina — amarelas… 
brancas… azuis.

Pensou nos avisos agora afi xados por cima da sua assinatura em todos 
os lugares populosos do planeta: “O Nosso Sublime Imperador Padixá en-
carregou-me de tomar posse deste planeta e de pôr fi m a todas as disputas.”

A formalidade ritual daquilo tocou-o com uma sensação de solidão. 
Quem se deixou enganar por aquele legalismo estúpido? Os fremen certamen-
te que não. Nem as Casas menores que controlavam o comércio interno de 
Arrakis… e eram criaturas Harkonnen quase até ao último homem.

Tentaram tirar a vida ao meu fi lho!
A raiva era difícil de suprimir.
Viu as luzes dum veículo que se aproximava do campo de aterragem, 

vindo de Arrakeen. Teve a esperança de ser o transportador de guardas e 
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tropas que trazia Paul. O atraso era vexatório, mesmo sabendo que fora 
motivado por cautela por parte do tenente de Hawat.

Tentaram tirar a vida ao meu fi lho!
Abanou a cabeça para afastar os pensamentos zangados, devolveu o 

olhar ao campo em cuja periferia cinco das suas fragatas se encontravam a 
postos como sentinelas monolíticas.

Antes um atraso cauteloso do que…
Lembrou a si próprio que o tenente era bom. Um homem marcado 

para promoção, completamente leal.
“O Nosso Sublime Imperador Padixá…”
Se ao menos as pessoas daquela decadente cidade fortifi cada pudessem 

ver a nota privada que o Imperador enviara ao seu “Nobre Duque”… as 
desdenhosas alusões a homens e mulheres velados: “… mas que mais se 
pode esperar de bárbaros cujo sonho mais querido é viver fora da seguran-
ça ordenada do faufreluches?”

O Duque sentia naquele momento que o seu próprio sonho mais que-
rido era acabar com todas as distinções de classe e nunca mais pensar em 
ordem mortal. Ergueu o olhar para fora da poeira, para as estrelas fi rmes, 
e pensou: Em volta de uma daquelas pequenas luzes gira Caladan… mas eu 
nunca mais verei o meu lar. A saudade de Caladan foi uma súbita dor no 
seu peito. Sentiu que não vinha de dentro de si, mas que se estendia até si 
desde Caladan. Não conseguia convencer-se a chamar lar àquele ermo seco 
de Arrakis, e duvidava de que alguma vez fosse capaz de o fazer.

Tenho de esconder os meus sentimentos, pensou. A bem do rapaz. Se ele 
tiver algum dia um lar, terá de ser este. Eu posso pensar em Arrakis como um 
inferno a que cheguei antes de morrer, mas ele tem de encontrar aqui aquilo 
que o irá inspirar. Tem de haver alguma coisa.

Assolou-o uma onda de pena de si próprio, imediatamente desprezada 
e rejeitada, e sem que soubesse porquê deu por si a lembrar-se de dois ver-
sos dum poema que Gurney Halleck repetia com frequência…

“Os meus pulmões saboreiam o ar do Tempo
Que é soprado através duma queda de areia…”

Bem, Gurney encontrará aqui fartura de quedas de areia, pensou o 
Duque. Os ermos centrais que se estendiam para lá daqueles penhascos 
cobertos de luar eram deserto — rocha estéril, dunas e poeira soprada pelo 
vento, uma vastidão seca por mapear, com aglomerados de fremen aqui e 
ali ao longo da sua borda, e talvez espalhados por ela. Se alguma coisa era 
capaz de comprar um futuro para a linhagem Atreides, essa coisa poderia 
vir a ser os fremen.
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Desde que os Harkonnen não tivessem logrado infetar até os fremen 
com as suas intrigas venenosas.

Tentaram tirar a vida ao meu fi lho!
Uma algazarra de metal a raspar vibrou através da torre, sacudiu o pa-

rapeito sob os seus braços. Portadas de impacto caíram na sua frente, blo-
queando a paisagem.

Vem aí um vaivém, pensou. É tempo de descer e de começar a trabalhar. 
Virou-se para a escada que se encontrava atrás de si, desceu à grande sala 
de reuniões, tentando manter-se calmo enquanto descia, a fi m de preparar 
o rosto para o encontro próximo.

Tentaram tirar a vida ao meu fi lho!
Os homens já entravam, vindos do campo, quando chegou à sala co-

berta com uma cúpula amarela. Traziam os sacos espaciais ao ombro, gri-
tando e rindo como estudantes de regresso das férias.

“Eh! Tás a sentir isto debaixo do traseiro? É a gravidade, pá!” “Quantos 
G tem este sítio? Sinto-me pesado.” “Nove décimos de G como as regras 
mandam.”

O fogo cruzado de palavras arremessadas enchia aquela grande sala.
“Deste uma boa vista de olhos a este buraco durante a descida? Que 

é do saque que este sítio é suposto ter?” “Os Harkonnen levaram-no com 
eles!” “Cá eu estou prontinho para um duche quente e uma cama mole!” 
“Não te disseram, palerma? Cá em baixo não há duches. Esfregas o cu com 
areia!” “Eh! Bico calado! O Duque!”

O Duque saiu da escada e penetrou numa sala subitamente silenciosa.
Gurney Halleck avançou a passos largos pela orla da multidão, com a 

mochila pendurada de um ombro e o braço do seu baliset de nove cordas 
agarrado pela outra mão. Eram mãos de dedos longos com grandes polega-
res, cheias de minúsculos movimentos que arrancavam ao baliset a música 
delicada que ele tocava.

O Duque observou Halleck, admirando o feio corpanzil do homem, 
reparando nas esquírolas de vidro dos seus olhos, que brilhavam de feroz 
entendimento. Ali estava um homem que vivia fora do faufreluches ao 
mesmo tempo que obedecia a cada um dos seus preceitos. Que lhe chama-
ra Paul? “Gurney, o valoroso.”

O fi no cabelo louro de Halleck cobria pontos estéreis na sua cabeça. A 
sua boca larga estava retorcida num sorriso agradável de chacota, e a cica-
triz da chicotada de trepadeira de tinta, marcada na linha do maxilar, pare-
cia mover-se com vida própria. Todo o seu aspeto revelava uma capacidade 
descontraída. Aproximou-se do Duque, fez uma vénia.

— Gurney — disse Leto.
— Senhor. — Indicou com o baliset os homens que enchiam a sala. 
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— Estes são os últimos. Eu teria preferido vir com a primeira vaga, 
mas…

— Ainda há alguns Harkonnen para ti — disse o Duque. — Vem comi-
go até ali, Gurney, para conversarmos.

— Às suas ordens, senhor.
Dirigiram-se para um nicho ao lado duma máquina de venda automá-

tica de água, enquanto os homens se remexiam inquietos na sala grande. 
Halleck deixou cair o saco a um canto, manteve o baliset na mão.

— Quantos homens podes ceder a Hawat? — perguntou o Duque.
— Th ufi r está metido em sarilhos, senhor?
— Só perdeu dois agentes, mas os seus homens de vanguarda deram-nos 

excelentes informações sobre toda a organização que os Harkonnen deixa-
ram por aqui. Se nos movermos com rapidez podemos conquistar algu-
ma segurança, o espaço para respirar de que precisamos. Ele quer tantos 
homens quantos possas dispensar… homens que não vacilem perante um 
pouco de trabalho com facas.

— Posso ceder-lhe trezentos dos meus melhores homens — disse Hal-
leck. — Para onde devo enviá-los?

— Para o portão principal. Hawat tem lá um agente à espera para os 
levar.

— Devo tratar disso imediatamente, senhor?
— Dentro de um momento. Temos outro problema. O comandante do 

campo irá manter aqui o vaivém até à alvorada, com um pretexto qualquer. 
O Enagueiro da Guilda que nos trouxe está a tratar dos seus assuntos, e 
espera-se que o vaivém contacte uma nave de carga que vai partir com um 
carregamento de especiaria.

— Especiaria da nossa, senhor?
— Especiaria da nossa. Mas o vaivém também vai levar alguns dos ca-

çadores de especiaria do antigo regime. Eles optaram por partir com a mu-
dança de feudo e o Juiz da Mudança está a autorizar a partida. São trabalha-
dores valiosos, Gurney, cerca de oitocentos. Antes do vaivém partir, tens de 
convencer alguns desses homens a alistar-se nas nossas fi leiras.

— Que força devo usar no convencimento, senhor?
— Quero que cooperem voluntariamente, Gurney. Aqueles homens 

têm experiência e capacidades de que necessitamos. O facto de estarem a 
partir sugere que não fazem parte da máquina Harkonnen. Hawat crê que 
pode haver uns quantos maus plantados no grupo, mas ele vê assassinos em 
cada sombra.

— Th ufi r descobriu algumas sombras muito produtivas nos seus tem-
pos, senhor.

— E há algumas que não descobriu. Mas parece-me que plantar agentes 
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adormecidos nesta multidão que está de partida mostraria demasiada ima-
ginação para os Harkonnen.

— Possivelmente, senhor. Onde estão esses homens?
— Lá em baixo no primeiro andar, numa sala de espera. Sugiro que des-

ças e toques uma ou duas músicas para lhes amolecer as mentes, e depois 
ligues a pressão. Podes oferecer posições de autoridade para aqueles que se 
qualifi carem. Oferece salários vinte por cento mais elevados do que os que 
recebiam dos Harkonnen.

— Só isso, senhor? Eu sei que os Harkonnen pagam a peso. E para ho-
mens com o pagamento de fi m de contrato nos bolsos e cheios de vontade 
de viajar… bem, senhor, vinte por cento difi cilmente pareceriam um inci-
tamento sufi ciente para fi car.

Leto falou com impaciência:
— Então usa o teu bom senso em casos particulares. Lembra-te apenas 

de que o tesouro tem fundo. Mantém a coisa nos vinte por cento sempre 
que possas. Precisamos principalmente de condutores de especiaria, leito-
res do tempo, homens das dunas… de qualquer homem com experiência 
das areias profundas.

— Compreendo, senhor. “Todos virão pela violência: os seus rostos be-
berão o vento leste, e eles obterão o cativeiro da areia.”

— Citação muito comovente — disse o Duque. — Entrega o teu pessoal 
a um lugar-tenente. Diz-lhe para fazer um curto exercício de disciplina de 
água, e para instalar depois os homens para a noite no quartel que há ao 
lado do campo de aterragem. O pessoal do campo orientá-los-á. E não te 
esqueças dos homens para Hawat.

— Trezentos dos melhores, senhor. — Pegou no saco. — Onde deverei 
apresentar-me quando terminar as minhas tarefas?

— Eu ocupei uma sala de reuniões aqui em cima. Estaremos lá em reu-
nião. Quero organizar uma nova ordem de dispersão planetária, avançan-
do primeiro com esquadrões blindados.

Halleck parou meio virado, olhou Leto nos olhos.
— Está a prever esse tipo de sarilhos, senhor? Pensei que havia aqui um 

Juiz da Mudança.
— Tanto batalhas abertas como secretas — disse o Duque. — Haverá 

fartura de sangue aqui derramado antes disto acabar.
— “E a água que retirardes do rio transformar-se-á em sangue na terra 

seca” — citou Halleck.
O Duque suspirou.
— Volta depressa, Gurney.
— Muito bem, senhor. — A cicatriz da chicotada ondulou no seu sor-

riso. — “Contemplai, como um burro selvagem no deserto, eu avanço para 



92  

realizar o meu trabalho.” — Virou-se, dirigiu-se a passos largos para o cen-
tro da sala, parou um momento para transmitir as suas ordens, e apres-
sou-se a passar entre os homens.

Leto dirigiu às costas que se afastavam um abanão de cabeça. Halleck 
era um espanto contínuo — uma cabeça cheia de canções, citações e frases 
fl oridas… e o coração dum assassino quando se tratava de lidar com os 
Harkonnen.

Pouco depois, Leto seguiu um rumo calmo e diagonal até ao elevador, 
respondendo a saudações com acenos descontraídos de mão. Reconheceu 
um membro do corpo de propaganda, parou para lhe entregar uma men-
sagem que podia ser transmitida aos homens através dos canais do corpo: 
aqueles que tinham trazido as suas mulheres quereriam saber que elas es-
tavam em segurança e onde podiam ser encontradas. Os outros gostariam 
de saber que a população local parecia ter mais mulheres do que homens.

O Duque deu uma palmada no braço do homem da propaganda, um 
sinal de que a mensagem tinha uma prioridade elevada e devia ser transmi-
tida de imediato, e depois continuou a atravessar a sala. Acenou com a cabe-
ça aos homens, sorriu, trocou palavras de circunstância com um subalterno.

O comando deve parecer sempre confi ante, pensou. Toda aquela fé pousada 
nos nossos ombros enquanto ocupamos a posição crítica e nunca o mostramos.

Soltou um suspiro de alívio quando o elevador o engoliu e se pôde virar 
e encarar as portas impessoais.

Tentaram tirar a vida ao meu fi lho!

Por cima da saída do campo de aterragem de Arrakeen, toscamente cinze-
lada como se tivesse sido feita por um instrumento de má qualidade, havia 
uma inscrição que Muad’Dib viria a repetir muitas vezes. Viu-a naquela 
primeira noite em Arrakis, quando foi trazido ao posto de comando do Du-
que para participar na primeira reunião de todo o estado-maior do pai. As 
palavras na inscrição eram uma súplica àqueles que iam partir de Arrakis, 
mas caíram com sombria importância sob os olhos de um rapaz que aca-
bara de escapar a um encontro próximo com a morte. Diziam: “Oh, tu, que 
conheces o que aqui sofremos, não nos esqueças nas tuas preces.”

— do “Manual de Muad’Dib”, pela Princesa Irulan

—Toda a teoria da guerra tem a ver com o risco calculado — disse 
o Duque — mas quando toca a arriscar a própria família, o ele-

mento do cálculo fi ca submerso por… outras coisas.
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Sabia que não estava a conter a ira tão bem como devia, e virou-se, ca-
minhou até ao fundo da longa mesa e regressou.

O Duque e Paul estavam sós na sala de conferências no campo de ater-
ragem. Era uma sala que ressoava de vazio, mobilada apenas com uma 
mesa comprida, rodeada por cadeiras antiquadas de três pernas, e o qua-
dro de mapas e o projetor numa das extremidades. Paul estava sentado à 
mesa perto do quadro de mapas. Contara ao pai a experiência com o caça-
dor-buscador, e transmitira os relatos de que um traidor o ameaçava.

O Duque parou em frente de Paul, deu um murro na mesa.
— Hawat disse-me que a casa estava segura!
Paul falou com hesitação.
— Eu também fi quei zangado… a princípio. E culpei Hawat. Mas a 

ameaça veio de fora da casa. Foi simples, inteligente e direta. E teria tido 
sucesso, se não fosse o treino que me foi dado por si e por muitos outros… 
incluindo Hawat.

— Estás a defendê-lo? — perguntou o Duque.
— Sim.
— Ele está a fi car velho. É isso. Devia ser…
— Ele é sensato e tem muita experiência — disse Paul. — Quantos erros 

de Hawat consegue recordar?
— Eu é que devia defendê-lo — disse o Duque. — Não tu.
Paul sorriu.
Leto sentou-se à cabeceira da mesa, pousou uma mão sobre a do fi lho.
— Tu… amadureceste nos últimos tempos, fi lho. — Ergueu a mão. — 

Isso alegra-me. — Respondeu ao sorriso do fi lho com um seu. — Hawat 
punir-se-á a si próprio. Dirigirá mais fúria contra si próprio por causa disto 
do que nós os dois juntos podíamos despejar-lhe em cima.

Paul deitou um relance às janelas escurecidas atrás do quadro de mapas, 
olhando para o negrume da noite. As luzes da sala refl etiam-se num para-
peito de varanda que aí havia. Viu movimentos e reconheceu a forma de 
um guarda com um uniforme Atreides. Paul voltou a olhar para a parede 
branca por trás do pai, e depois para a superfície brilhante da mesa, vendo 
as suas próprias mãos que aí se cerravam em punhos.

A porta em frente do Duque abriu-se com estrondo. Th ufi r Hawat 
atravessou-a a passos largos, parecendo mais velho e mais coriáceo do que 
nunca. Percorreu todo o comprimento da mesa, parou em sentido em fren-
te de Leto.

— Senhor — disse, falando para um ponto acima da cabeça de Leto — 
acabei de saber como lhe falhei. Torna-se imperativo que apresente a minha 
demiss…

— Oh, senta-te e para de fazer fi gura de idiota — disse o Duque. Indi-
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cou com um gesto a cadeira em frente de Paul. — Se cometeste algum erro 
foi em sobrestimares os Harkonnen. As suas mentes simples arranjaram 
um truque simples. Não contávamos com truques simples. E o meu fi lho 
esforçou-se muito para me fazer notar que sobreviveu a isto em boa parte 
graças ao teu treino. Não falhaste naquilo! — Deu uma palmada nas costas 
da cadeira vazia. — Já te disse para te sentares!

Hawat afundou-se na cadeira.
— Mas…
— Não quero ouvir falar mais disso — disse o Duque. — O incidente é 

passado. Temos assuntos mais urgentes a tratar. Onde estão os outros?
— Pedi-lhes para esperarem lá fora enquanto eu…
— Chama-os.
Hawat olhou Leto nos olhos.
— Senhor, eu…
— Eu sei quem são os meus verdadeiros amigos, Th ufi r — disse o Du-

que. — Chama os homens.
Hawat engoliu em seco.
— Imediatamente, senhor. — Girou na cadeira, gritou para a porta 

aberta: — Gurney, fá-los entrar.
Halleck entrou na sala à frente da fi la de homens, primeiro os ofi ciais do 

estado-maior, com expressões sombrias e sérias, seguidos pelos ajudantes e 
pelos especialistas, mais jovens, com um ar ardente nos rostos. Breves sons 
de arrasto ecoaram na sala enquanto os homens ocupavam as cadeiras. Um 
ténue cheiro a estimulante rachag fl utuou ao longo da mesa.

— Há café para quem quiser — disse o Duque.
Observou os seus homens, pensando: São uma boa equipa. Podia ter 

arranjado muito pior para este tipo de guerra. Esperou enquanto o café era 
trazido da sala adjacente e servido, reparando no cansaço patente em al-
guns dos rostos.

Pouco depois, colocou a sua máscara de calma efi ciência, levantou-se e 
exigiu a atenção dos homens batendo na mesa com os nós dos dedos.

— Bem, meus senhores — disse — a nossa civilização parece ter caí-
do tão profundamente no hábito da invasão que nem sequer conseguimos 
obedecer a uma simples ordem do Império sem que os antigos costumes 
reapareçam.

Gargalhadinhas secas ecoaram em volta da mesa, e Paul apercebeu-se 
de que o pai dissera precisamente a coisa certa no tom precisamente certo 
para melhorar a disposição na sala. Até a sugestão de fadiga na sua voz 
estava certa.

— Acho que é melhor sabermos primeiro se Th ufi r tem alguma coisa 
a acrescentar ao seu relatório sobre os fremen — disse o Duque. — Th ufi r?
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Hawat ergueu o olhar.
— Tenho de me debruçar sobre algumas questões económicas depois 

do relatório geral, senhor, mas posso agora dizer que os fremen parecem 
cada vez mais ser os aliados de que necessitamos. Agora estão à espera para 
ver se podem confi ar em nós, mas parecem estar a jogar abertamente. En-
viaram-nos um presente: fatos destilatórios fabricados por eles… mapas de 
certas áreas do deserto que rodeiam fortifi cações que os Harkonnen deixa-
ram fi car para trás… — Baixou o olhar para a mesa. — As informações que 
nos prestaram têm mostrado ser completamente fi dedignas e deram-nos 
uma considerável ajuda nas negociações com o Juiz da Mudança. Também 
enviaram algumas coisas de menor importância: joias para a Dama Jessica, 
licor de especiaria, rebuçados, remédios. Os meus homens estão a investi-
gar tudo agora mesmo. Parece não haver truques.

— Gosta desta gente, Th ufi r? — perguntou um homem do fundo da 
mesa.

Hawat virou-se para encarar o homem.
— O Duncan Idaho diz que são dignos de admiração.
Paul olhou o pai de relance, devolveu o olhar a Hawat, ousou fazer uma 

pergunta:
— Tens alguma informação nova sobre quantos fremen existem?
Hawat olhou para Paul.
— Com base no processamento de alimentos e noutros dados, Idaho 

estima que o complexo de grutas que visitou consistisse de cerca de dez 
mil pessoas ao todo. O líder deles disse que governava um sietch de dois 
mil fogos. Temos motivos para crer que existe um grande número dessas 
comunidades de sietch. Todas parecem ser fi éis a alguém chamado Liet.

— Isso é uma novidade — disse Leto.
— Pode ser um erro da minha parte, senhor. Há coisas que sugerem 

que esse Liet possa ser uma divindade local.
Outro homem ao fundo da mesa pigarreou e perguntou:
— Já há a certeza de que eles negoceiam com os contrabandistas?
— Uma caravana de contrabandistas partiu daquele sietch enquanto 

Idaho estava lá, levando uma pesada carga de especiaria. Usavam animais 
de carga e indicaram que tinham à sua frente uma viagem de dezoito dias.

— Parece — disse o Duque — que os contrabandistas redobraram as 
suas operações durante este período de instabilidade. Isto merece uma re-
fl exão cuidadosa. Não nos devemos preocupar muito com batelões não-li-
cenciados a operar no nosso planeta: isso sempre aconteceu. Mas tê-los 
completamente fora da nossa vista… não é bom.

— Tem um plano, senhor? — perguntou Hawat.
O Duque olhou para Halleck.
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— Gurney, quero que encabeces uma delegação, uma embaixada se 
preferires, para contactar esses românticos negociantes. Diz-lhes que eu ig-
norarei as suas atividades desde que me paguem um dízimo ducal. Aqui o 
Hawat estima que os subornos e os combatentes extra de que até aqui pre-
cisaram para operar lhes têm custado quatro vezes esse montante.

— E se o Imperador ouvir falar disto? — perguntou Halleck. — Ele é 
muito cioso dos seus lucros da CHOAM, senhor.

Leto sorriu.
— Depositaremos abertamente o dízimo em nome de Shaddam IV e 

deduzi-lo-emos legalmente dos nossos custos de apoio à arrecadação de 
impostos. Que os Harkonnen lutem contra isso! E estaremos a arruinar 
mais alguns dos indígenas que engordaram sob o sistema Harkonnen. Aca-
baram-se os subornos!

Um sorriso retorceu a cara de Halleck.
— Ahh, senhor, um belíssimo golpe baixo. Gostava de ver a cara do 

Barão quando souber disto.
O Duque virou-se para Hawat.
— Th ufi r, arranjaste aqueles livros de contabilidade que disseste que 

podias comprar?
— Sim, senhor. Estão a ser examinados em detalhe agora mesmo. Mas 

eu dei-lhes uma vista de olhos e posso fornecer uma primeira aproximação.
— Então fornece-a.
— Os Harkonnen tiravam daqui dez mil milhões de solaris a cada tre-

zentos e trinta dias-padrão.
Um murmúrio abafado percorreu a mesa. Até os ajudantes mais jovens, 

que tinham estado a trair algum aborrecimento, endireitaram-se nas cadei-
ras e trocaram olhares de olhos muito abertos.

Halleck murmurou:
— “Pois eles sugarão a abundância dos mares e do tesouro escondido 

na areia.”
— Estão a ver, senhores — disse Leto. — Algum dos presentes é tão 

ingénuo que acredite que os Harkonnen fi zeram calmamente as malas e se 
afastaram de tudo isto simplesmente porque o Imperador o ordenou?

Houve um abanar de cabeças geral, um acordo murmurado.
— Teremos de tomar o planeta com a ponta da espada — disse Leto. 

Virou-se para Hawat. — Esta é uma boa altura para um relatório sobre o 
equipamento. Quantos rastejadores de areia, coletores, fábricas de especia-
ria e equipamento de suporte nos deixaram?

— Um conjunto completo, segundo o inventário Imperial auditado 
pelo Juiz da Mudança, senhor — disse Hawat. Ordenou com um gesto a 
um ajudante que lhe desse um dossier, abriu-o em cima da mesa à sua fren-
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te. — Esquecem-se de mencionar que menos de metade dos rastejadores 
estão operacionais, que só cerca de um terço tem levatudos para os trans-
portar por via aérea até às areias de especiaria… que tudo o que os Harkon-
nen nos deixaram está prestes a avariar-se e a desfazer-se. Teremos sorte se 
conseguirmos pôr metade do equipamento a funcionar, e ainda mais sorte 
se ainda tivermos um quarto dele operacional daqui a seis meses.

— É mais ou menos o que esperávamos — disse Leto. — Qual é a esti-
mativa segura relativa a equipamento básico?

Hawat olhou para o dossier.
— Cerca de novecentas e trinta fábricas coletoras que podem ser en-

viadas dentro de alguns dias. Cerca de seis mil, duzentos e cinquenta orni-
tópteros para levantamento do terreno, reconhecimento e observação do 
estado do tempo… levatudos são pouco menos de mil.

Halleck disse:
— Não seria mais barato voltar a abrir negociações com a Guilda para 

obter autorização para deixar um batelão em órbita como satélite meteoro-
lógico?

O Duque olhou para Hawat.
— Nada de novo por aí, hã, Th ufi r?
— Por agora temos de seguir outras vias — disse Hawat. — O agente 

da Guilda não estava realmente a negociar connosco. Estava meramente 
a deixar claro (de um mentat para outro) que o preço estava fora do nos-
so alcance e iria permanecer assim por maior que fosse o alcance que nós 
acabássemos por desenvolver. A nossa tarefa é descobrir porquê antes de 
voltarmos a abordá-lo.

Um dos ajudantes de Halleck ao fundo da mesa girou na cadeira, e ex-
clamou:

— Não há justiça!
— Justiça? — O Duque olhou para o homem. — Quem pede justiça? 

Nós fazemos a nossa própria justiça. Fazemo-la aqui em Arrakis: ganhar ou 
morrer. O senhor arrepende-se de estar no mesmo barco que nós?

O homem fi tou o Duque, de seguida disse:
— Não, senhor. Podia mudar de rumo, e eu nada poderia fazer a não 

ser segui-lo. Perdoe a explosão, mas… — Encolheu os ombros. — … todos 
devemos sentir amargura, por vezes.

— A amargura eu compreendo — disse o Duque. — Mas que não nos 
queixemos da justiça enquanto tivermos armas e liberdade para as usar-
mos. Alguém mais nutre amargura? Se assim for, deixem-na sair. Isto é uma 
reunião de amigos, onde qualquer homem pode dizer o que pensa.

Halleck mexeu-se na cadeira e disse:
— Eu acho que o que exaspera, senhor, é não termos recebido quais-
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quer voluntários das outras Grandes Casas. Eles falam de si como “Leto, o 
Justo” e prometem amizade eterna, mas só enquanto não lhes custar nada.

— Eles ainda não sabem quem vai vencer isto — disse o Duque. — A 
maior parte das Casas engordou por correr poucos riscos. Na verdade não 
podemos culpá-las por isso; só podemos desprezá-las. — Olhou para Ha-
wat. — Estávamos a discutir o equipamento. Queres projetar alguns exem-
plos para familiarizar os homens com esta maquinaria?

Hawat confi rmou com a cabeça, indicou o projetor a um ajudante com 
um gesto.

Uma projeção solido tri-D surgiu sobre a superfície da mesa, afastada 
do Duque cerca de um terço do comprimento da mesa. Alguns dos ho-
mens sentados mais ao fundo levantaram-se para ver melhor.

Paul inclinou-se para a frente, fi tando a máquina.
Usando as minúsculas fi guras humanas que eram projetadas à sua volta 

como escala, aquela coisa tinha cerca de cento e vinte metros de compri-
mento e quarenta de largura. Era basicamente um longo corpo semelhante 
a um inseto que se movia sobre conjuntos independentes de lagartas largas.

— Isto é uma fábrica coletora — disse Hawat. — Escolhemos uma em 
boas condições para esta projeção. Há, no entanto, um equipamento de 
arrasto que chegou com a primeira equipa de ecologistas imperiais, e que 
continua a funcionar… embora eu não saiba como… nem porquê.

— Se é a máquina a que chamam “Velha Maria”, o lugar dela é num mu-
seu — disse um ajudante. — Acho que os Harkonnen a usavam como pu-
nição, uma ameaça que pendia sobre as cabeças dos trabalhadores. Porta-te 
bem, senão és transferido para a Velha Maria.

Soaram risinhos em volta da mesa.
Paul manteve-se à parte do humor, com a atenção focada na projeção e 

na pergunta que lhe enchia a mente. Apontou para a imagem sobre a mesa 
e disse:

— Th ufi r, existem vermes de areia sufi cientemente grandes para engolir 
aquilo inteiro?

Instalou-se em redor da mesa um rápido silêncio. O Duque praguejou 
em surdina, mas depois pensou: Não — eles têm de encarar as realidades 
deste lugar.

— Existem vermes no deserto profundo capazes de tragar aquela fá-
brica inteira de um só gole — disse Hawat. — Aqui mais perto da Muralha 
Escudo, onde é feita a maior parte da recolha de especiaria, há bastantes 
vermes capazes de avariar esta fábrica e devorá-la pouco a pouco.

— Porque é que não as protegemos com escudos? — perguntou Paul.
— Segundo o relatório de Idaho — disse Hawat — os escudos são pe-

rigosos no deserto. Um escudo do tamanho duma pessoa chamará todos 
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os vermes centenas de metros em redor. Parece deixá-los num frenesi de 
matança. Temos a palavra dos fremen a este respeito e não temos motivos 
para duvidar dela. Idaho não viu nenhum sinal de escudos no sietch.

— Absolutamente nenhum? — perguntou Paul.
— Seria bastante difícil esconder esse tipo de coisa entre vários milhares 

de pessoas — disse Hawat. — Idaho tinha acesso livre a todas as partes do 
sietch. Não viu nenhum escudo nem qualquer indicação do seu uso.

— É um enigma — disse o Duque.
— Os Harkonnen certamente usaram escudos com fartura por aqui — 

disse Hawat. — Tinham estações de reparação em todas as aldeias fortifi -
cadas, e as suas contas mostram fortes gastos com peças e substituição de 
escudos.

— Poderão os fremen ter uma maneira de anular os escudos? — per-
guntou Paul.

— Não parece provável — disse Hawat. — É teoricamente possível, 
claro: uma contra-carga estática do tamanho dum condado supostamente 
resulta, mas nunca ninguém foi capaz de o testar.

— Já teríamos ouvido falar disso — disse Halleck. — Os contraban-
distas estão em contacto direto com os fremen e teriam adquirido um tal 
aparelho se ele estivesse disponível. E não teriam quaisquer inibições contra 
vendê-lo para fora do planeta.

— Não gosto de perguntas sem resposta com esta importância — dis-
se Leto. — Th ufi r, quero que dês prioridade máxima à solução deste pro-
blema.

— Já estamos a trabalhar no assunto, senhor. — Pigarreou. — Ah-h, 
Idaho disse uma coisa: disse que não há dúvida possível quanto à atitude 
dos fremen a respeito dos escudos. Diz que é algo que no fundamental os 
diverte.

O Duque franziu o sobrolho, e depois disse:
— O assunto em discussão é o equipamento de recolha de especiaria.
Hawat indicou com um gesto o projetor ao ajudante.
A imagem-solido da fábrica coletora foi substituída por uma projeção 

dum aparelho alado que tornava insignifi cantes as imagens de fi guras hu-
manas à sua volta.

— Isto é um levatudo — disse Hawat. — É essencialmente um tóptero 
grande, cuja única função é levar uma fábrica para areias ricas em especia-
ria e depois ir resgatar a fábrica quando aparecer um verme de areia. Apare-
cem sempre. Colher a especiaria é um processo em que se avança e depois 
se regressa com o máximo que se puder arranjar.

— Admiravelmente adequado à moralidade Harkonnen — disse o 
Duque.
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O riso foi abrupto e demasiado ruidoso.
Um ornitóptero substituiu o levatudo no foco de projeção.
— Estes tópteros são bastante convencionais — disse Hawat. — As mo-

difi cações principais dão-lhes um alcance aumentado. Houve um cuidado 
adicional em isolar áreas essenciais contra a areia e a poeira. Só cerca de 
um em trinta está escudado; provavelmente trocam o peso do gerador de 
escudo por um alcance superior.

— Não gosto deste abandono dos escudos — resmungou o Duque. E 
pensou: Será este o segredo dos Harkonnen? Quererá isto dizer que nem se-
quer poderemos fugir em fragatas providas de escudos se tudo nos correr mal? 
Abanou a cabeça com força para afastar tais pensamentos e disse: — Pas-
semos à estimativa preliminar. Quais serão os números dos nossos lucros?

Hawat virou duas páginas no seu bloco de notas.
— Depois de avaliar as reparações necessárias e o equipamento ope-

racional, encontrámos uma primeira estimativa dos custos de operação. 
Baseia-se naturalmente em números desvalorizados para termos uma clara 
margem de segurança. — Fechou os olhos num semitranse mentat e disse: 
— Sob o domínio Harkonnen, a manutenção e os salários foram contidos 
para obter quarenta por cento. Nós teremos sorte se conseguirmos a princí-
pio trinta por cento. Tomando em consideração os fatores de reinvestimen-
to e crescimento, incluindo a percentagem da CHOAM e os custos milita-
res, a nossa margem de lucro será reduzida a uns muito estreitos seis ou sete 
por cento até conseguirmos substituir o equipamento envelhecido. Depois 
devemos conseguir aumentá-la até aos doze ou quinze por cento, que já são 
uma margem aceitável. — Abriu os olhos. — A menos que o senhor queira 
adotar os métodos Harkonnen.

— Estamos a trabalhar para obtermos uma base planetária sólida e per-
manente — disse o Duque. — Temos de manter uma larga percentagem do 
povo contente… especialmente os fremen.

— Muito em especial os fremen — concordou Hawat.
— A nossa supremacia em Caladan — disse o Duque — dependia do 

poderio marítimo e aéreo. Aqui, temos de desenvolver algo a que eu decidi 
chamar poderio desértico. Ele pode incluir poderio aéreo, mas é possível 
que não. Chamo-vos a atenção para a ausência de escudos nos tópteros. 
— Abanou a cabeça. — Os Harkonnen dependiam da rotatividade pro-
veniente de fora do planeta para obter algum do seu pessoal chave. Nós 
não ousamos fazer o mesmo. Cada novo grupo traria a sua quota-parte de 
provocadores.

— Então teremos de nos contentar com muito menos lucros e uma co-
lheita reduzida — disse Hawat. — A nossa produção durante as duas pri-
meiras estações deve fi car um terço abaixo da média Harkonnen.
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— Aí está — disse o Duque — exatamente como esperávamos. Tere-
mos de avançar depressa com os fremen. Gostava de ter cinco batalhões 
completos de soldados fremen antes da primeira auditoria da CHOAM.

— Isso não é muito tempo, senhor — disse Hawat.
— Não temos muito tempo, como bem sabes. Eles descerão aqui com 

sardaukar disfarçados de Harkonnen à primeira oportunidade. Quantos te 
parece que enviarão, Th ufi r?

— Quatro ou cinco batalhões no total, senhor. Mais, não, com o preço 
a que a Guilda  tem o transporte de tropas.

— Então cinco batalhões de fremen mais as nossas forças devem bastar. 
Com alguns sardaukar cativos para fazer desfi lar em frente do Conselho do 
Landsraad, as coisas serão muito diferentes… com lucros ou sem eles.

— Faremos os possíveis, senhor.
Paul olhou para o pai, devolveu o olhar a Hawat, de súbito consciente 

da idade avançada do mentat, consciente de que o velho servira três gera-
ções de Atreides. Idoso. A idade mostrava-se no brilho húmido dos seus 
olhos castanhos, nas bochechas fendidas e queimadas por climas exóticos, 
na curvatura arredondada dos ombros e nos lábios fi nos com a mancha cor 
de arando do sumo de sapho.

É tanto, o que depende de um homem idoso, pensou Paul.
— Estamos atualmente numa guerra de assassinos — disse o Duque — 

mas ainda não chegou à máxima intensidade. Th ufi r, em que condições se 
encontra a máquina Harkonnen no planeta?

— Eliminámos duzentas e cinquenta e nove das suas pessoas-chave, 
senhor. Não restam mais de três células Harkonnen… talvez uma centena 
de pessoas, ao todo.

— Essas criaturas Harkonnen que eliminaste — disse o Duque — ti-
nham propriedades?

— A maioria gozava de uma boa posição na sociedade, senhor… na 
classe empresarial.

— Quero que falsifi ques certifi cados de lealdade com as assinaturas 
de todos eles — disse o Duque. — Apresenta cópias ao Juiz da Mudança. 
Vamos tomar a posição legal de que eles permaneceram sob falsa lealda-
de. Confi sca-lhes as propriedades, tira tudo, encontra as famílias, deixa-as 
nuas. E assegura-te de que a Coroa obtenha os seus dez por cento. Tem de 
ser inteiramente legal.

Th ufi r sorriu, revelando dentes manchados de vermelho por baixo dos 
lábios carmesim.

— Uma jogada digna do seu bisavô, senhor. Envergonha-me não ter 
pensado nela primeiro.

Halleck franziu o sobrolho do outro lado da mesa, surpreendeu um 
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semblante muito carregado na cara de Paul. Os outros estavam a sorrir e 
a acenar.

Está errado, pensou Paul. Isto só vai levar os outros a lutar com mais 
força. Não têm nada a ganhar por se renderem.

Conhecia a convenção de vale-tudo que dominava no kanly, mas aque-
le era o tipo de jogada que podia destrui-los ao mesmo tempo que lhes dava 
a vitória.

— “Fui um estranho numa terra estranha” — citou Halleck.
Paul fi tou-o, reconhecendo a citação da Bíblia O. C., e perguntando a si 

próprio: Será que também Gurney quer que se ponha fi m aos estratagemas 
desleais?

O Duque olhou a escuridão das janelas e voltou a olhar para Halleck.
— Gurney, quantos daqueles trabalhadores das areias convenceste a fi -

car connosco?
— Duzentos e oitenta e seis ao todo, senhor. Acho que devemos con-

tratá-los e sentir-nos afortunados. Todos eles pertencem a categorias úteis.
— Só? — O Duque franziu os lábios e depois disse: — Bem, passa pa-

lavra a…
Uma perturbação à porta interrompeu-o. Duncan Idaho passou pela 

guarda que aí se encontrava, percorreu apressadamente a mesa e baixou-se 
sobre o ouvido do Duque.

Leto fez-lhe um sinal para se afastar e disse:
— Fala em voz alta, Duncan. Como podes ver, isto é pessoal estratégico.
Paul estudou Idaho, reparando nos movimentos felinos, na rapidez de 

refl exos que o transformava num instrutor de armas tão difícil de imitar. 
A cara escura e redonda de Idaho virou-se para Paul, com olhos de caver-
nícola que não mostravam qualquer sinal de reconhecimento, mas Paul 
apercebeu-se da máscara da serenidade colocada sobre a excitação.

Idaho percorreu a mesa com o olhar e disse:
— Capturámos uma força de mercenários Harkonnen disfarçados de 

fremen. Foram os próprios fremen que nos enviaram um correio a avisar 
contra o falso bando. No ataque, no entanto, descobrimos que os Harkon-
nen tinham emboscado o correio fremen; feriram-no com gravidade. Es-
távamos a trazê-lo para cá para ser tratado pelos nossos médicos quando 
morreu. Vi como o homem estava maltratado e parei para fazer o que pu-
desse. Surpreendi-o a tentar deitar uma coisa fora. — Idaho baixou os olhos 
para Leto. — Uma faca, senhor, uma faca como nenhuma que já tenha visto.

— Crisfaca? — perguntou alguém.
— Sem qualquer dúvida — disse Idaho. — De um branco leitoso, a 

brilhar com uma luz própria. — Enfi ou a mão na túnica, tirou de lá uma 
bainha com um cabo estriado de negro a sobressair dela.
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— Mantenha essa arma embainhada!
A voz veio da porta aberta do outro lado da sala, uma voz vibrante e 

penetrante que os deixou a todos atentos, a olhar.
Uma silhueta alta e velada encontrava-se à porta, impedida de entrar 

pelas espadas cruzadas dos guardas. Uma veste castanha-clara envolvia o 
homem por completo, à parte uma fenda entre o capuz e o véu negro, que 
expunha uns olhos completamente azuis — sem qualquer branco.

— Deixe-o entrar — sussurrou Idaho.
— Deixem passar esse homem — disse o Duque.
Os guardas hesitaram, depois baixaram as espadas.
O homem entrou rapidamente na sala, parou em frente do Duque.
— Este é Stilgar, chefe do sietch que eu visitei, líder daqueles que nos 

avisaram a respeito do falso bando — disse Idaho.
— Bem-vindo, senhor — disse Leto. — E por que motivo não devemos 

desembainhar a faca?
Stilgar olhou Idaho e disse:
— Você observou os costumes de pureza e honra que existem entre nós. 

Eu permitir-lhe-ia que visse a arma do homem de quem se fez amigo. — O 
seu olhar varreu os outros homens presentes na sala. — Mas não conheço 
os outros. Quer que eles profanem uma arma honrosa?

— Eu sou o Duque Leto — disse o Duque. — Autorizar-me-ia a ver esta 
lâmina?

— Autorizá-lo-ia a conquistar o direito a desembainhá-la — disse Stil-
gar e, enquanto um resmungo de protesto soava em volta da mesa, ergueu 
uma mão fi na cheia de veias escuras. — Faço-vos lembrar que esta é a lâmi-
na de alguém que se fez vosso amigo.

No silêncio expectante, Paul estudou o homem, detetando a aura de 
poder que dele irradiava. Era um líder — um líder fremen.

Um homem sentado perto do centro da mesa em frente de Paul res-
mungou:

— Quem é ele para nos dizer que direitos temos em Arrakis?
— Diz-se que o Duque Leto Atreides governa com o consentimento 

dos governados — disse o fremen. — Assim, tenho que lhe falar dos nossos 
costumes: há uma certa responsabilidade que recai sobre aqueles que viram 
uma crisfaca. — Deitou a Idaho um escuro relance. — São nossos. Não 
poderão nunca sair de Arrakis sem o nosso consentimento.

Halleck e vários dos outros começaram a erguer-se, com expressões 
zangadas nos rostos. Halleck disse:

— O Duque Leto é que determina se…
— Um momento, por favor — disse Leto, e foi a brandura da sua voz 

que os deteve. Isto não pode descontrolar-se, pensou. Dirigiu-se ao fremen: 
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— Senhor, eu honro e respeito a dignidade pessoal de qualquer homem 
que respeite a minha. Estou de facto em dívida para consigo. E pago sem-
pre as minhas dívidas. Se é vosso costume que esta lâmina permaneça aqui 
embainhada, então está ordenado que permaneça… por mim. E se existir 
alguma outra maneira em que possa honrar o homem que morreu ao nos-
so serviço, basta-lhe indicá-la.

O fremen fi tou o Duque, após o que afastou lentamente o véu, revelan-
do um nariz estreito e uma boca de lábios fi nos no interior duma reluzen-
te barba negra. Dobrou-se intencionalmente por cima da extremidade da 
mesa e cuspiu na sua superfície polida.

Quando os homens em volta da mesa começaram a pôr-se precipitada-
mente em pé, a voz de Idaho ribombou pela sala fora:

— Esperem!
No súbito silêncio carregado, Idaho disse:
— Agradecemos-lhe, Stilgar, pelo presente da humidade do seu corpo. 

Aceitamo-lo no espírito em que nos é oferecido. — E Idaho cuspiu na mesa 
em frente do Duque.

Num aparte, disse ao Duque:
— Lembre-se de como a água é aqui preciosa, senhor. Aquilo foi um 

sinal de respeito.
Leto voltou a afundar-se na cadeira, cruzou um olhar com Paul, vendo 

um sorriso triste na cara do fi lho, sentiu a lenta diminuição da tensão à 
volta da mesa à medida que o entendimento ia chegando aos seus homens.

O fremen olhou para Idaho e disse:
— Você esteve à altura no meu sietch, Duncan Idaho. Existe algum vín-

culo na sua fi delidade ao seu Duque?
— Ele está a pedir-me para me juntar a ele, senhor — disse Idaho.
— Uma dupla lealdade seria aceitável? — perguntou Leto.
— Quer que eu vá com ele, senhor?
— Quero que tomes a tua própria decisão neste assunto — disse Leto, 

sem conseguir afastar a urgência da voz.
Idaho estudou o fremen.
— Aceitar-me-ia sob estas condições, Stilgar? Haveria alturas em que 

eu teria de regressar para servir o meu Duque.
— Você luta bem e fez o melhor que pôde pelo nosso amigo — disse 

Stilgar. Olhou para Leto. — Que assim seja: Idaho fi ca com a crisfaca que 
tem na mão como símbolo da sua lealdade a nós. Terá de ser purifi cado, 
claro, e os ritos terão de ser cumpridos, mas é possível fazê-lo. Será fremen 
e soldado dos Atreides. Há precedente: Liet serve dois amos.

— Duncan? — perguntou Leto.
— Compreendo, senhor — disse Idaho.
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— Então estamos de acordo — disse Leto.
— A tua água é nossa, Duncan Idaho — disse Stilgar. — O corpo do 

nosso amigo fi ca com o teu Duque. A sua água é água Atreides. É um elo 
entre nós.

Leto suspirou, deitou um relance a Hawat, cruzando o olhar com o do 
velho mentat. Hawat fez um aceno, com uma expressão de contentamento.

— Eu espero lá em baixo — disse Stilgar — enquanto Idaho se despede 
dos amigos. O nome do nosso amigo morto era Turok. Lembrem-se disso 
quando chegar o momento de libertar o seu espírito. São amigos de Turok.

Stilgar começou a virar-se.
— Não quer fi car algum tempo connosco? — perguntou Leto.
O fremen voltou a virar-se para ele, pondo o véu no lugar com um gesto 

descontraído e ajustando qualquer coisa por baixo dele. Paul vislumbrou 
aquilo que parecia ser um fi no tubo antes do véu assentar no lugar.

— Há motivo para fi car? — perguntou o fremen.
— Honrá-lo-íamos — disse o Duque.
— A honra exige que eu esteja em breve noutro sítio — disse o fremen. 

Atirou outro relance a Idaho, girou sobre si próprio e passou pelos guardas 
da porta a passos largos.

— Se os outros fremen forem como ele, serviremos bem uns aos outros 
— disse Leto.

Idaho falou com uma voz seca:
— Ele é uma boa amostra, senhor.
— Compreendes o que deves fazer, Duncan?
— Sou o seu embaixador junto dos fremen, senhor.
— Muito depende de ti, Duncan. Vamos precisar de pelo menos cinco 

batalhões desta gente antes dos sardaukar caírem sobre nós.
— Isso vai exigir algum esforço, senhor. Os fremen são uma gente bas-

tante independente. — Idaho hesitou, depois disse: — E, senhor, há mais 
uma coisa. Um dos mercenários que capturámos estava a tentar tirar esta 
lâmina ao nosso falecido amigo fremen. O mercenário diz que há uma re-
compensa de um milhão de solaris para qualquer um que entregue uma 
única crisfaca.

O queixo de Leto levantou-se, num movimento de óbvia surpresa.
— Porque desejam eles tanto uma dessas armas?
— A faca é amolada a partir dum dente de verme de areia; é aquilo que 

identifi ca um fremen, senhor. Com ela, um homem de olhos azuis poderia 
introduzir-se em qualquer sietch do planeta. A mim interrogariam, a me-
nos que fosse conhecido. Eu não pareço um fremen. Mas…

— Piter de Vries — disse o Duque.
— Um homem duma astúcia diabólica, senhor — disse Hawat.
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Idaho guardou a lâmina embainhada por baixo da túnica.
— Protege essa faca — disse o Duque.
— Compreendo, senhor. — Deu uma palmadinha no transcetor que 

trazia ao cinto. — Farei um relatório assim que seja possível. Th ufi r tem 
o meu código de chamada. Usa língua de batalha. — Fez uma saudação, 
girou sobre si próprio e apressou-se a seguir o fremen.

Um olhar de compreensão foi trocado por Leto e Hawat. Sorriram.
— Temos muito que fazer, senhor — disse Halleck.
— E eu estou a afastar-vos do vosso trabalho — disse Leto.
— Tenho o relatório sobre as bases avançadas — disse Hawat. — Deve-

rei apresentá-lo noutra altura, senhor?
— Demorará muito tempo?
— Resumindo, não. Diz-se entre os fremen que havia mais de duzen-

tas dessas bases avançadas, construídas aqui em Arrakis durante o período 
da Estação Desértica Botânica Experimental. Todas foram supostamente 
abandonadas, mas há relatos de terem sido isoladas antes de serem aban-
donadas.

— Há nelas equipamento? — perguntou o Duque.
— De acordo com os relatórios que recebi de Duncan, sim.
— Quais são as suas localizações?
— A resposta a essa pergunta — disse Hawat — é invariavelmente: “Liet 

sabe.”
— Deus sabe — murmurou Leto.
— Talvez não, senhor — disse Hawat. — Ouviu aquele Stilgar a usar o 

nome. Poderia estar a referir-se a uma pessoa real?
— Ao serviço de dois amos — disse Halleck. — Parece uma citação 

religiosa.
— E tu que o digas — disse o Duque.
Halleck sorriu.
— Este Juiz da Mudança — disse Leto — o ecologista imperial… Ky-

nes… Ele não saberia onde essas bases estão?
— Senhor — acautelou Hawat — esse Kynes é criado do Imperador.
— E está muito longe do Imperador — disse Leto. — Quero essas bases. 

Devem estar repletas de material que podíamos recuperar e usar para repa-
rar o nosso equipamento de trabalho.

— Senhor! — disse Hawat. — Essas bases continuam a ser legalmente 
um feudo de Sua Majestade.

— O clima aqui é sufi cientemente violento para destruir seja o que for 
— disse o Duque. — Podemos sempre deitar as culpas para cima dele. Vai 
buscar esse Kynes e pelo menos descobre se as bases existem.

— Seria perigoso requisitá-las — disse Hawat. — Duncan foi claro 
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acerca duma coisa: as bases, ou a ideia delas, tem um signifi cado profundo 
qualquer para os fremen. Poderemos aliená-los se tomarmos as bases.

Paul olhou para as caras dos homens que os rodeavam, viu o modo 
intenso com que seguiam cada palavra. Pareciam profundamente pertur-
bados pela atitude do pai.

— Dê-lhe ouvidos, pai — disse Paul em voz baixa. — Ele fala a verdade.
— Senhor — disse Hawat — aquelas bases podem dar-nos material su-

fi ciente para reparar cada um dos equipamentos que nos foi deixado, mas 
estar fora de alcance por motivos estratégicos. Seria imprudente avançar 
sem termos mais conhecimentos. Esse Kynes tem a autoridade arbitral do 
Império. Não nos podemos esquecer disso. E os fremen submetem-se-lhe.

— Então fá-lo com jeito — disse o Duque. — Só quero saber se as bases 
existem.

— Como queira, senhor — Hawat voltou a sentar-se, baixou os olhos.
— Então pronto — disse o Duque. — Sabemos o que temos à nossa 

frente: trabalho. Fomos treinados para o fazer. Temos alguma experiência 
nele. Sabemos quais são as recompensas e as alternativas são bastante cla-
ras. Têm todos as vossas tarefas. — Olhou para Halleck. — Gurney, trata 
primeiro dessa situação com os contrabandistas.

— “Irei ter com os rebeldes que habitam na terra seca” — entoou Halleck.
— Um dia ainda hei de apanhar este homem sem uma citação, e ele 

parecerá nu — disse o Duque.
Ecoaram risinhos em volta da mesa, mas Paul ouviu o esforço que eles 

continham.
O Duque virou-se para Hawat.
— Monta outro posto de comando para informações e comunicações 

neste piso, Th ufi r. Quando o tiveres pronto, vou querer falar contigo.
Hawat ergueu-se, olhou em volta da sala como se procurasse apoio. 

Virou-se e liderou a procissão que saiu da sala. Os outros seguiram-no à 
pressa, arrastando as cadeiras pelo chão, amontoando-se em pequenos nós 
de confusão.

Terminou em confusão, pensou Paul, fi tando as costas do último ho-
mem a sair. Antes, as reuniões do estado-maior tinham sempre terminado 
com um ar incisivo. Aquela reunião parecera simplesmente esgotar-se, des-
gastada pelas suas próprias inadequações, e com uma discussão a rematá-la.

Pela primeira vez, Paul permitiu-se pensar na possibilidade real de der-
rota — não pensando nela por medo ou devido a avisos como o da velha 
Reverenda Madre, mas encarando-a devido à sua própria avaliação da si-
tuação.

O meu pai está desesperado, pensou. As coisas não nos estão a correr 
nada bem.
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E Hawat — Paul recordou o modo como o velho mentat atuara durante 
a reunião — subtis hesitações, sinais de inquietação.

Hawat estava profundamente perturbado com qualquer coisa.
— É melhor fi cares aqui o resto da noite, fi lho — disse o Duque. — Seja 

como for, a alvorada chegará em breve. Eu informo a tua mãe. — Pôs-se em 
pé lenta e rigidamente. — Porque é que não juntas algumas dessas cadeiras 
e te estendes nelas para descansar um pouco?

— Não estou muito cansado, senhor.
— Como queiras.
O Duque fechou as mãos atrás das costas, pôs-se a passear de um lado 

para o outro ao longo da mesa.
Como um animal enjaulado, pensou Paul.
— Vai discutir com Hawat a hipótese do traidor? — perguntou Paul.
O Duque parou na frente do fi lho, falou para as janelas escuras.
— Já discutimos essa hipótese muitas vezes.
— A velha parecia tão segura de si — disse Paul. — E a mensagem que 

a mãe…
— Foram tomadas precauções — disse o Duque. Olhou em volta, para 

a sala, e Paul reparou no arrebatamento perseguido que havia nos olhos do 
pai. — Fica aqui. Há algumas coisas a respeito dos postos de comando que 
quero discutir com Th ufi r. — Virou-se e saiu da sala a passos largos, diri-
gindo um curto aceno aos guardas da porta.

Paul fi cou a fi tar o local onde o pai estivera. O espaço já estava vazio 
mesmo antes do Duque sair da sala. E recordou o aviso da velha: “… para 
o pai, nada.”

Naquele primeiro dia em que Muad’Dib atravessou as ruas de Arrakeen 
com a família, algumas das pessoas ao longo do caminho recordaram-se das 
lendas e da profecia e ousaram gritar: “Mahdi!” Mas o seu grito era mais 
uma pergunta do que uma afi rmação, pois nesse momento só podiam ter 
esperança de que ele fosse aquele a quem a profecia chamava Lisan al-Gaib, 
a Voz do Mundo Exterior. A sua atenção também estava concentrada na 
mãe, pois tinham ouvido dizer que era uma Bene Gesserit e era para elas 
evidente que era como o outro Lisan al-Gaib.

— do “Manual de Muad’Dib”, pela Princesa Irulan

O Duque foi encontrar Th ufi r Hawat sozinho na sala de canto que um 
guarda lhe indicara. Ouvia-se o som de homens a instalar equipamen-
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to de comunicações numa sala adjacente, mas aquele local estava razoavel-
mente calmo. O Duque olhou em volta enquanto Hawat se levantava duma 
mesa repleta de papéis. Era um recinto de paredes verdes com, além da 
mesa, três cadeiras suspensórias das quais o “H” Harkonnen fora apressa-
damente removido, deixando uma imperfeita mancha de cor.

— As cadeiras estão soltas mas são bastante seguras — disse Hawat. — 
Onde está Paul, senhor?

— Deixei-o na sala de conferências. Espero que descanse um pouco se 
eu não estiver lá a distrai-lo.

Hawat fez um aceno, foi até à porta que dava para a sala adjacente, fe-
chou-a, silenciando o ruído de estática e de faíscas eletrónicas.

— Th ufi r — disse Leto — as reservas de especiaria do Imperador e dos 
Harkonnen atraem a minha atenção.

— Senhor?
O Duque franziu os lábios.
— Os armazéns são suscetíveis à destruição. — Ergueu uma mão quan-

do Hawat começou a falar. — Ignora os depósitos do Imperador. Ele fi caria 
secretamente satisfeito se os Harkonnen fossem envergonhados. E poderá 
o Barão levantar objeções se for destruído algo que ele não pode admitir 
abertamente que tem?

Hawat sacudiu a cabeça.
— Há poucos homens que possamos dispensar, senhor.
— Usa alguns dos homens de Idaho. E talvez alguns dos fremen apre-

ciassem uma viagem até fora do planeta. Uma incursão em Giedi Prime… 
há vantagens táticas numa tal diversão, Th ufi r.

— Como queira, senhor. — Hawat virou-lhe costas, e o Duque viu 
sinais de nervosismo no velho e pensou: Talvez suspeite de que desconfi o 
dele. Deve saber que recebi avisos privados sobre traidores. Bem… é melhor 
acalmar-lhe imediatamente os medos.

— Th ufi r — disse — uma vez que és dos poucos homens em que posso 
confi ar por inteiro, há outro assunto que convém discutir. Ambos sabemos 
como tem de ser constante a vigilância para evitar que traidores se infi ltrem 
nas nossas forças… mas eu recebi dois relatórios novos.

Hawat virou-se e fi tou-o.
E Leto repetiu as histórias que Paul trouxera.
Em vez de desencadearem a intensa concentração mentat, os relatórios 

limitaram-se a aumentar a agitação de Hawat.
Leto estudou o velho e pouco depois disse:
— Tu tens estado a omitir alguma coisa, velho amigo. Devia ter suspei-

tado quando te vi tão nervoso durante a reunião do estado-maior. Que coi-
sa é essa que é demasiado desagradável para mencionar durante a reunião?
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Os lábios manchados de sapho foram retesados numa linha reta e for-
mal, de onde irradiavam minúsculas rugas. Mantiveram a sua rigidez en-
rugada enquanto ele disse:

— Senhor, não sei bem como abordar isto.
— Aguentámos muitas cicatrizes um pelo outro, Th ufi r — disse o Du-

que. — Sabes que podes abordar qualquer assunto comigo.
Hawat continuou a fi tá-lo, pensando: É assim que gosto mais dele. Este é 

o homem de honra que merece cada fragmento da minha lealdade e serviço. 
Porque terei de o magoar?

— Então? — exigiu Leto.
Hawat encolheu os ombros.
— É um bocado duma nota. Tirámo-lo dum correio Harkonnen. A 

nota destinava-se a um agente chamado Pardee. Temos bons motivos 
para crer que Pardee era o homem de topo da organização clandestina 
que os Harkonnen cá instalaram. A nota… é uma coisa que pode ter 
grandes consequências ou nenhumas. É suscetível de várias interpreta-
ções.

— Qual é o delicado conteúdo dessa nota?
— Bocado de nota, senhor. Incompleta. Estava em fi lme minimic com 

a habitual cápsula de destruição a ele ligada. Parámos a ação do ácido pou-
co antes do apagamento total, deixando só um fragmento. O fragmento, 
contudo, é extremamente sugestivo.

— Sim?
Hawat esfregou os lábios.
— Diz: “… eto nunca suspeitará, e quando o golpe cair sobre ele vindo 

duma mão amada, deverá bastar a origem do golpe para o destruir.” A nota 
trazia o selo do próprio Barão e eu autentiquei-o.

— A tua suspeita é óbvia — disse o Duque, com uma voz que fi cara 
subitamente fria.

— Preferiria cortar os braços a magoá-lo — disse Hawat. — Senhor, e 
se…

— A Dama Jessica — disse Leto, e sentiu a ira a consumi-lo. — Não 
conseguiste arrancar os factos a esse Pardee?

— Infelizmente, Pardee já não se encontrava entre os vivos quando in-
tercetámos o correio. E tenho a certeza de que o correio não sabia o que 
transportava.

— Estou a ver.
Leto abanou a cabeça, pensando: Que coisinha lamacenta. Não pode ha-

ver nenhuma verdade nela. Eu conheço a minha mulher.
— Senhor, se…
— Não! — ladrou o Duque. — Há aqui um engano que…
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— Não podemos ignorar isto, senhor.
— Ela está comigo há dezasseis anos! Houve incontáveis oportunidades 

para… Tu próprio investigaste a escola e a mulher!
Hawat falou com amargura:
— É sabido que houve coisas que me escaparam.
— Estou a dizer-te que é impossível! Os Harkonnen querem destruir a 

linhagem Atreides… o que signifi ca também o Paul. Já fi zeram uma tentati-
va. Poderá uma mulher conspirar contra o seu próprio fi lho?

— Ela talvez não conspire contra o fi lho. E o atentado de ontem pode 
ter sido uma simulação inteligente.

— Não pode ter sido uma simulação.
— Senhor, ela diz que não conhece a sua ascendência. Mas e se conhe-

cer? E se fosse uma órfã, digamos, deixada órfã por um Atreides?
— Teria agido muito antes deste momento. Veneno na minha bebida… 

um punhal durante a noite. Quem teve melhores oportunidades?
— Os Harkonnen pretendem destrui-lo, senhor. As suas intenções não 

são apenas matar. Há toda uma quantidade de pequenas distinções no kan-
ly. Esta pode ser uma obra de arte entre as vendettas.

Os ombros do Duque caíram. Fechou os olhos, parecendo velho e can-
sado. Não pode ser, pensou. A mulher abriu-me o coração.

— Que melhor maneira haverá para me destruir do que gerar suspeitas 
contra a mulher que amo? — perguntou.

— Uma interpretação que eu tive em conta — disse Hawat. — Ainda 
assim…

O Duque abriu os olhos, fi tou Hawat, pensando: Ele que seja desconfi a-
do. A suspeita é o seu ofício, não o meu. É possível que se eu parecer acreditar 
nisto, isso torne outro homem descuidado.

— O que sugeres? — murmurou o Duque.
— Por agora, vigilância constante, senhor. Ela deve ser permanente-

mente observada. Tratarei de que isso se faça de forma discreta. Idaho seria 
a escolha ideal para esse trabalho. Talvez possamos trazê-lo de volta dentro 
de cerca de uma semana. Há nas tropas de Idaho um jovem que temos an-
dado a treinar e que pode ser ideal para enviar aos fremen como substituto. 
É dotado para a diplomacia.

— Não ponhas em risco a nossa posição junto dos fremen.
— Claro que não, senhor.
— E Paul?
— Talvez pudéssemos alertar o Dr. Yueh.
Leto virou as costas a Hawat.
— Deixo isso nas tuas mãos.
— Serei discreto, senhor.
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Pelo menos posso contar com isso, pensou Leto. E disse:
— Vou dar um passeio. Se precisares de mim, não sairei do terreno de 

aterragem. Os guardas podem…
— Senhor, antes de se ir embora tenho um doquilme que devia ler. É 

uma análise de primeira aproximação da religião fremen. Deve lembrar-se 
de me ter pedido para fazer um relatório sobre o assunto.

O Duque parou, falou sem se virar.
— Não pode esperar?
— Claro que sim, senhor. Mas o senhor perguntou o que eles estavam a 

gritar. Era “Mahdi!” Dirigiam o termo ao jovem amo. Quando…
— A Paul?
— Sim, senhor. Têm aqui uma lenda, uma profecia, de que virá ter com 

eles um líder, fi lho duma Bene Gesserit, para os liderar na conquista duma 
liberdade verdadeira. Segue o familiar padrão messiânico.

— Acham que Paul é esse… esse…
— Só têm esperança, senhor. — Hawat estendeu uma cápsula de do-

quilme.
O Duque aceitou-a, enfi ou-a num bolso.
— Olharei para isto mais tarde.
— Com certeza, senhor.
— Neste momento, preciso de tempo para… pensar.
— Sim, senhor.
O Duque deu um grande suspiro e encaminhou-se para a porta. Virou 

à direita ao chegar ao corredor, e começou a caminhar, de mãos atrás das 
costas, prestando pouca atenção ao local em que estava. Passou por corre-
dores e escadas, varandas e salas… por pessoas que lhe faziam saudações e 
que se afastavam para ele passar.

A seu tempo regressou à sala de conferências e foi encontrá-la às es-
curas, com Paul adormecido em cima da mesa com a capa de um guarda 
atirada por cima do corpo e uma mochila a fazer de almofada. O Duque 
atravessou em silêncio a sala e saiu para a varanda que dava para o campo 
de aterragem. Um guarda a um canto da varanda, reconhecendo o Duque 
ao fraco refl exo das luzes do campo, pôs-se em sentido.

— À vontade — murmurou o Duque. Encostou-se ao metal frio do 
parapeito da varanda.

O silêncio que antecede a alvorada caíra sobre a bacia deserta. Olhou 
para cima. Mesmo por cima da sua cabeça, as estrelas eram um xaile de 
lantejoulas posto aos ombros de um negro azulado. Baixa, no horizonte 
meridional, a segunda lua da noite espreitava através duma fi na bruma de 
poeira — uma lua incrédula que o olhava com uma luz cínica.

Enquanto o Duque observava, a lua mergulhou nos penhascos da Mu-
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ralha Escudo, cobrindo-os de prata e, na súbita intensidade da escuridão, 
foi acometido por um arrepio. Estremeceu.

A fúria percorreu-o.
Os Harkonnen entravaram-me, atacaram-me e perseguiram-me pela úl-

tima vez, pensou. São montes de estrume com mentes de regedor de aldeia! É 
aqui que os enfrento! E pensou, com uma nota de tristeza: Tenho de governar 
de olho e com garra — como o falcão entre aves menores. Inconscientemente, 
roçou a mão pelo emblema do falcão que trazia na túnica.

Para leste, a noite gerou um feixe de cinzento luminoso, e depois uma 
opalescência de concha que esbateu as estrelas. E seguiu-se o lento repique 
da alvorada a ressoar num horizonte irregular.

Era uma cena duma beleza tal que captou toda a sua atenção.
Há coisas que ultrapassam a semelhança, pensou.
Nunca imaginara que algo ali pudesse ser tão belo como aquele hori-

zonte estilhaçado e rubro e os penhascos coloridos de púrpura e ocre. Para 
lá do campo de aterragem, onde o ligeiro orvalho da noite dera um sopro 
de vida às apressadas sementes de Arrakis, viu grandes lagoas de fl ores ver-
melhas e, percorrendo-as, um fi o articulado de violeta… como passos de 
gigante.

— É uma bela manhã, senhor — disse o guarda.
— Pois é.
O Duque fez um aceno, pensando: Talvez ainda consiga gostar deste pla-

neta. Talvez se possa transformar num bom lar para o meu fi lho.
Então viu as fi guras humanas que penetravam nos campos de fl ores, 

varrendo-as com estranhos dispositivos semelhantes a gadanhas — cole-
tores de orvalho. A água era ali tão preciosa que até o orvalho tinha de ser 
recolhido.

E pode ser um sítio hediondo, pensou o Duque.

É provável que não exista instante mais terrível de tomada de consciência 
do que aquele em que se descobre que o nosso pai é um homem — feito de 
carne humana.

— de: “Ditos Coligidos de Muad’Dib”, pela Princesa Irulan

O Duque disse:
— Paul, estou a fazer uma coisa detestável, mas tenho de a fazer. — 

Estava ao lado do farejador de veneno portátil que fora trazido para o pe-
queno-almoço dos dois. Os braços sensoriais da coisa pendiam inertes por 
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cima da mesa, fazendo lembrar a Paul um inseto bizarro qualquer, morto 
há pouco tempo.

A atenção do Duque dirigia-se para fora das janelas, para o campo de 
aterragem, e para a poeira que dele se erguia no céu da manhã.

Paul tinha à sua frente um visor com um pequeno doquilme sobre as 
práticas religiosas fremen. O documento fora compilado por um dos es-
pecialistas de Hawat e Paul deu por si perturbado pelas referências que lhe 
fazia.

“Mahdi!”
“Lisan al-Gaib!”
Conseguia fechar os olhos e recordar os gritos das multidões. Eles têm 

uma esperança tão grande, pensou. E lembrou-se do que a velha Reveren-
da Madre dissera: Kwisatz Haderach. As recordações tocaram-lhe os sen-
timentos de terrível propósito, dando àquele estranho mundo sensações de 
familiaridade que não conseguia compreender.

— Uma coisa detestável — disse o Duque.
— Que quer dizer, senhor?
Leto virou-se, olhou para o fi lho.
— É que os Harkonnen julgam enganar-me levando-me a desconfi ar 

da tua mãe. Não sabem que mais depressa desconfi aria de mim próprio.
— Não compreendo, senhor.
Leto voltou a olhar pelas janelas. O sol branco estava bem alto no seu 

quadrante matinal. Uma luz leitosa realçava um turbilhão de nuvens de po-
eira que penetravam nos desfi ladeiros sem saída que se entrecruzavam na 
Muralha Escudo.

Lentamente, falando numa voz lenta para conter a fúria, o Duque expli-
cou a nota misteriosa a Paul.

— Isso também daria para desconfi ar de mim — disse Paul.
— Eles têm de pensar que tiveram sucesso — disse o Duque. — Têm de 

julgar-me sufi cientemente idiota para acreditar nisto. Tem de parecer real. 
Nem a tua mãe pode conhecer o embuste.

— Mas, senhor! Porquê?
— A resposta da tua mãe não pode ser uma representação. Oh, ela é 

capaz de suprema representação… mas o que depende disto é demasiado. 
Tenho a esperança de levar um traidor a denunciar-se. Tem de parecer que 
fui completamente intrujado. Ela tem de ser magoada desta forma para que 
não sofra mágoas maiores.

— Porque está a informar-me, pai? Eu talvez exponha o plano.
— Eles não vão vigiar-te a respeito disto — disse o Duque. — Tu guar-

darás o segredo. Tens de o guardar. — Caminhou até às janelas, falou sem 
se virar. — Desta forma, se alguma coisa me acontecer, tu podes contar-lhe 
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a verdade… que eu nunca duvidei dela, nem durante o mais pequeno dos 
instantes. Gostaria que ela soubesse disso.

Paul reconheceu os pensamentos de morte nas palavras do pai, falou 
rapidamente:

— Nada vai acontecer-lhe, senhor. O…
— Cala-te, fi lho.
Paul fi tou as costas do pai, vendo a fadiga no ângulo do pescoço, na 

linha dos ombros, nos movimentos lentos.
— Está só cansado, pai.
— Estou mesmo cansado — concordou o Duque. — Estou moralmente 

cansado. A degenerescência melancólica das Grandes Casas talvez me te-
nha fi nalmente afetado. E em tempos fomos gente forte.

Paul interveio numa fúria rápida:
— A nossa Casa não degenerou!
— Ah não?
O Duque virou-se, encarou o fi lho, revelando olheiras escuras por bai-

xo dos olhos duros e uma torção cínica na boca.
— Eu devia casar-me com a tua mãe, fazer dela duquesa. Mas… a mi-

nha condição de solteiro dá a algumas Casas a esperança de ainda poderem 
vir a aliar-se comigo através das fi lhas casadouras. — Encolheu os ombros. 
— Portanto eu…

— A mãe explicou-me isso.
— Nada conquista mais lealdades para um líder do que um ar de bravu-

ra — disse o Duque. — E eu, por consequência, cultivo um ar de bravura.
— O pai lidera bem — protestou Paul. — Governa bem. Os homens 

seguem-no voluntariamente e amam-no.
— O meu corpo de propaganda é dos melhores — disse o Duque. Vol-

tou-se mais uma vez para perder o olhar na bacia. — Há melhores possi-
bilidades para nós aqui em Arrakis do que o Império poderia suspeitar. 
Mas por vezes penso que estaríamos melhor se tivéssemos fugido, se nos 
tivéssemos tornado renegados. Às vezes desejo poder voltar a perder-me, 
anónimo, entre as pessoas, fi car menos exposto a…

— Pai!
— Sim, eu estou cansado — disse o Duque. — Sabias que estamos a 

usar resíduos de especiaria como matéria-prima e já temos a nossa própria 
fábrica a manufaturar base para fi lme?

— Como?
— Não se nos pode esgotar a base para fi lme — disse o Duque. — Caso 

contrário, como poderemos inundar as cidades e as aldeias com a nossa 
informação? As pessoas têm de fi car a saber como as governo bem. E como 
saberão se não lhes dissermos?
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— Devia descansar um pouco — disse Paul.
O Duque voltou a encarar o fi lho.
— Arrakis tem outra vantagem que quase me esqueci de mencionar. 

Aqui há especiaria em tudo. Estás a respirá-la, e come-la em quase tudo. E 
eu acho que isso confere uma certa imunidade natural contra alguns dos 
venenos mais comuns do Manual dos Assassinos. E a necessidade de vi-
giar cada gota de água coloca toda a produção de alimentos — a cultura de 
levedura, a hidropónica, a quimavite, tudo — sob a mais estrita vigilância. 
Não podemos matar vastas porções da nossa população com veneno… e 
também não podemos ser atacados dessa forma. Arrakis torna-nos morais 
e éticos.

Paul começou a falar, mas o Duque interrompeu-o, dizendo:
— Tenho de ter alguém a quem possa dizer estas coisas, fi lho. — Sus-

pirou, olhou de relance a paisagem seca de onde até as fl ores tinham ago-
ra desaparecido; pisadas pelos coletores de orvalho, emurchecidas pelo sol 
matinal.

— Em Caladan, governávamos com o poderio marítimo e aéreo — dis-
se o Duque. — Aqui, temos de alcançar o poderio desértico. É esta a tua 
herança, Paul. Que será de ti se alguma coisa me acontecer? Não terás uma 
Casa renegada, mas uma Casa de guerrilha… em fuga, perseguida.

Paul tentou encontrar o que dizer, mas não conseguiu. Nunca vira o pai 
tão desencorajado.

— Para manter Arrakis — disse o Duque — somos confrontados com 
decisões que nos podem custar o respeito próprio. — Apontou pela janela 
para a bandeira verde e negra dos Atreides que pendia de um mastro à beira 
do campo de aterragem. — Aquela honrosa bandeira pode vir a signifi car 
muitas coisas perversas.

Paul engoliu com uma garganta seca. As palavras do pai traziam consi-
go inutilidade, um sentido de fatalismo que deixou o rapaz com uma sen-
sação de vazio no peito.

O Duque tirou um comprimido antifadiga dum bolso, engoliu-o a seco.
— Poder e medo — disse. — As ferramentas da arte de governar. Tenho 

de encomendar para ti uma nova ênfase no treino de guerrilha. Ali naquele 
doquilme… chamam-te “Mahdi”… “Lisan al-Gaib”… como último recurso 
poderias tirar partido disso.

Paul fi tou o pai, vendo os ombros a endireitar-se à medida que o com-
primido desempenhava a sua função, mas lembrando-se das palavras de 
medo e dúvida.

— O que está a atrasar aquele ecologista? — resmungou o Duque. — 
Disse a Th ufi r para o trazer cá cedo.
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O meu pai, o Imperador Padixá, pegou-me um dia na mão e eu aperce-
bi-me, através dos modos que a minha mãe me tinha ensinado, que ele es-
tava perturbado. Levou-me pelo Corredor dos Retratos até à ego-efígie do 
Duque Leto Atreides. Reparei na forte semelhança que havia entre eles — o 
meu pai e aquele homem no retrato — possuindo ambos rostos magros e ele-
gantes e traços marcados, dominados por olhos frios. “Princesa-fi lha,” disse 
o meu pai, “preferia que tu fosses mais velha quando chegasse a altura deste 
homem escolher uma mulher.” O meu pai tinha 71 anos na altura e não 
parecia mais velho do que o homem no retrato, e eu não passava dos 14, 
mas lembro-me de deduzir naquele instante que o meu pai desejava secreta-
mente que o Duque tivesse sido seu fi lho, e que não gostava das necessidades 
políticas que os tinham transformado em inimigos.

— “Na Casa do Meu Pai”, pela Princesa Irulan

O seu primeiro encontro com as pessoas que lhe fora ordenado que tra-
ísse deixou o Dr. Kynes abalado. Orgulhava-se de ser um cientista, al-

guém para quem as lendas não passavam de pistas interessantes, apontan-
do para raízes culturais. Mas o rapaz ajustava-se tão precisamente à antiga 
profecia! Possuía “os olhos perscrutadores” e o ar de “candura reservada”.

Claro que a profecia deixava alguma margem de interpretação quanto a 
se a Mãe Deusa traria o Messias consigo ou O geraria no local. Ainda assim, 
aquela estranha correspondência entre predição e pessoas não deixava de 
existir.

Encontraram-se a meio da manhã, à porta do edifício administrativo 
do campo de aterragem de Arrakeen. Um ornitóptero sem sinais de iden-
tifi cação acocorava-se ali perto, zumbindo baixinho, a postos, como um 
inseto sonolento. Um guarda Atreides encontrava-se a seu lado, de espada 
desembainhada e rodeado pela ténue distorção de ar de um escudo.

Kynes fez um sorriso escarninho perante o padrão do escudo, pensan-
do: Arrakis tem uma surpresa reservada para eles a respeito daquilo!

O planetologista ergueu uma mão, fazendo sinal para que os seus guar-
das fremen se deixassem fi car para trás. Continuou a caminhar na direção 
da entrada do edifício — do buraco escuro de rocha revestida de plástico. 
Que exposto está este edifício monolítico, pensou. É tão menos adequado 
do que uma gruta.

Um movimento no interior da entrada chamou-lhe a atenção. Parou, 
gastando um momento para ajustar o manto e o modo como o fato destila-
tório assentava ao ombro esquerdo.

As portas da entrada escancararam-se. Guardas Atreides emergiram 
rapidamente, todos armados até aos dentes — com atordoadores de pro-
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jétil lento, espadas e escudos. Atrás deles veio um homem alto, com rosto 
de falcão e pele e cabelo escuros. Usava um manto de jubba com o brasão 
Atreides ao peito, e usava-o de um modo que traía a sua falta de familiari-
dade com aquela peça de roupa. Agarrava-se às pernas do fato destilatório 
de um dos lados. Faltava-lhe o ritmo balançante nos passos.

Ao lado do homem caminhava um jovem com o mesmo cabelo escuro, 
mas de rosto mais redondo. O jovem parecia pequeno para os quinze anos 
que Kynes sabia que tinha. Mas o jovem corpo mostrava um sentido de 
comando, uma segurança equilibrada, como se ele visse e conhecesse coi-
sas à sua volta que não eram visíveis para os outros. E usava um manto ao 
mesmo estilo do pai, mas com uma facilidade descontraída que fazia crer 
que o rapaz sempre usara roupas daquelas.

“O Mahdi estará consciente de coisas que os outros não conseguem 
ver,” rezava a profecia.

Kynes abanou a cabeça, dizendo a si próprio: Eles são só pessoas.
Com os dois, vestido para o deserto, como eles, veio um homem que 

Kynes reconheceu — Gurney Halleck. Kynes respirou fundo para aquietar 
o seu ressentimento contra Halleck, que lhe dera instruções sobre como 
comportar-se com o Duque e o herdeiro ducal.

“Pode chamar ao Duque “senhor”. “Bem-nascido” também é correto, mas 
é um tratamento que está geralmente reservado para ocasiões mais formais. 
O fi lho pode ser chamado “jovem amo” ou “senhor”. O Duque é um homem 
de grande brandura, mas tolera pouca familiaridade.”

E Kynes pensou enquanto via o grupo a aproximar-se: Aprenderão bem 
depressa quem é o chefe em Arrakis. Com que então mandaram interro-
gar-me durante metade da noite por aquele mentat? Com que então esperam 
que os guie numa inspeção à mineração de especiaria?

O signifi cado das perguntas de Hawat não escapara a Kynes. Eles que-
riam as bases imperiais. E era óbvio que tinham fi cado a saber das bases por 
intermédio de Idaho.

Vou fazer com que Stilgar mande a cabeça de Idaho a este duque, disse 
Kynes de si para si.

O grupo ducal estava agora a apenas alguns passos de distância, esma-
gando a areia com pés calçados com botas de deserto.

Kynes fez uma vénia.
— Senhor Duque.
Enquanto se fora aproximando da fi gura solitária parada junto ao or-

nitóptero, Leto estudara-a: o homem era alto, magro, estava vestido para 
o deserto com um manto largo, fato destilatório e botas de cano baixo. O 
capuz estava atirado para trás, o véu pendia de um lado da cara, revelando o 
longo cabelo cor de areia e uma barba pouco densa. Os olhos eram daquele 
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insondável azul-sobre-azul sob sobrancelhas espessas. Resquícios de man-
chas escuras maculavam-lhe as órbitas.

— O senhor é o ecologista — disse o Duque.
— Aqui preferimos o título antigo, senhor — disse Kynes. — Planeto-

logista.
— Como queira — disse o Duque. Deitou um relance a Paul. — Filho, 

este é o Juiz da Mudança, o árbitro da disputa, o homem aqui colocado para 
se assegurar de que as formalidades são cumpridas na nossa assunção de 
poder sobre este feudo. — Olhou para Kynes. — E este é o meu fi lho.

— Senhor — disse Kynes.
— O senhor é um fremen? — perguntou Paul.
Kynes sorriu.
— Sou aceite tanto no sietch como na aldeia, jovem amo. Mas estou ao 

serviço de Sua Majestade, como Planetologista Imperial.
Paul fez um aceno com a cabeça, impressionado pelo ar de força que 

o homem tinha. Halleck indicara Kynes a Paul de uma janela superior do 
edifício administrativo:

— O homem ali em pé com a escolta fremen… aquele que se dirige 
agora na direção do ornitóptero.

Paul inspecionara brevemente Kynes com binóculos, reparando na 
boca afetada e direita, na testa alta. Halleck falara ao ouvido de Paul:

— Um tipo esquisito. Tem uma forma precisa de falar… bem articula-
da, sem entoações vagas… certa como uma navalha.

E o Duque, atrás deles, dissera:
— Do tipo científi co.
Agora, apenas a pouco mais de um metro do homem, Paul sentia o 

poder que havia em Kynes, o impacto de personalidade, como se ele fosse 
de sangue real, nascido para comandar.

— Segundo julgo saber, temos de lhe agradecer pelos fatos destilatórios 
e por estes mantos — disse o Duque.

— Espero que vos sirvam bem, senhor — disse Kynes. — São de fabri-
co fremen, com umas dimensões o mais aproximadas possível às que me 
foram dadas aqui pelo seu subordinado Halleck.

— Fiquei preocupado por nos dizer que não nos podia levar ao deserto 
a menos que usássemos estas vestimentas — disse o Duque. — Podemos 
transportar água com fartura. Não tencionamos fi car por fora durante mui-
to tempo e teremos cobertura aérea… a escolta que vê agora mesmo lá em 
cima. Não é provável que sejamos forçados a descer.

Kynes fi tou-o, vendo a carne gorda de água. Falou friamente.
— Em Arrakis, nunca se fala de probabilidades. Só se fala de possibili-

dades.
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Halleck fi cou hirto.
— O Duque deve ser tratado por senhor!
Leto dirigiu a Halleck o sinal de mão privado para não insistir e disse:
— Os nossos costumes são aqui novos, Gurney. Temos de fazer cedên-

cias.
— Como queira, senhor.
— Estamos em dívida para consigo, Dr. Kynes — disse Leto. — Lem-

brar-nos-emos destes fatos e da consideração pelo nosso bem-estar.
Seguindo um impulso, Paul chamou à mente uma citação da Bíblia O. 

C. e disse:
— “O presente é a bênção do rio.”
As palavras ressoaram demasiado sonoras no ar imóvel. A escolta fre-

men que Kynes deixara à sombra do edifício administrativo saltou do seu 
repouso acocorado, murmurando em aberta agitação. Um gritou:

— Lisan al-Gaib!
Kynes girou sobre si próprio, fez um sinal brusco e cortante com uma 

mão, mandou a guarda embora. Os homens recuaram, resmungando entre 
si, perdendo-se atrás do edifício.

— Muito interessante — disse Leto.
Kynes passou um olhar duro pelo Duque e por Paul e disse:
— A maior parte dos nativos do deserto é gente supersticiosa. Não lhes 

prestem atenção. Não é por mal. — Mas pensava nas palavras da lenda: 
“Eles saudar-te-ão com Palavras Sagradas e os teus presentes serão uma bên-
ção.”

A ideia que Leto fazia de Kynes — baseada em parte no breve rela-
tório verbal de Hawat (prudente e cheio de suspeitas) — cristalizou de 
súbito: o homem era fremen. Kynes chegara com uma escolta fremen, 
o que podia simplesmente dizer que os fremen estavam a testar a sua 
recém-adquirida liberdade para entrar nas zonas urbanas — mas essa es-
colta parecera uma guarda de honra. E, ajuizando pela atitude, Kynes era 
um homem orgulhoso, acostumado à liberdade; a sua língua e comporta-
mento eram tolhidos apenas pelas suas suspeitas. A pergunta de Paul fora 
direta e pertinente.

Kynes tornara-se nativo.
— Não devíamos ir andando, senhor? — perguntou Halleck.
O Duque anuiu.
— Eu vou aos comandos do meu tóptero. Kynes pode ir comigo à frente 

para me dar instruções. Tu e Paul ocupem os bancos de trás.
— Um momento, por favor — disse Kynes. — Com a sua licença, se-

nhor, tenho de verifi car a segurança dos vossos fatos.
O Duque começou a falar, mas Kynes insistiu:
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— Preocupa-me tanto a minha própria pele como a sua… senhor. Es-
tou bem consciente de qual seria a garganta a ser cortada se algo de mal vos 
acontecesse aos dois enquanto estivessem sob os meus cuidados.

O Duque franziu o sobrolho, pensando: Que momento delicado! Se re-
cusar, isso poderá ofendê-lo. E este homem pode ter um valor desmedido para 
mim. No entanto… deixá-lo penetrar no meu escudo, tocar a minha pessoa 
quando sei tão pouco sobre ele?

Os pensamentos passaram-lhe num instante pela mente, perseguidos 
de perto pela decisão.

— Estamos nas suas mãos — disse o Duque. Deu um passo em frente, 
abriu o manto, viu Halleck pôr-se em bicos de pés, preparado e alerta, mas 
permanecendo onde se encontrava. — E, se tiver a bondade, gostaria de 
ouvir uma explicação do fato dada por alguém que vive tão intimamente 
com ele.

— Com certeza — disse Kynes. Apalpou por baixo do manto em busca 
dos fechos de ombro, falando enquanto examinava o fato. — É basicamente 
um conjunto de microcamadas: um sistema de fi ltragem e de troca de calor 
de alta efi ciência. — Ajustou os fechos de ombro. — A camada que contacta 
com a pele é porosa. A transpiração atravessa-a, depois de arrefecer o cor-
po… um processo de evaporação quase normal. As duas camadas seguin-
tes… — Kynes apertou o ajuste de peito — incluem fi lamentos de troca de 
calor e precipitadores de sal. O sal é recuperado.

O Duque ergueu os braços a um gesto do outro e disse:
— Muito interessante.
— Respire profundamente — disse Kynes.
O Duque obedeceu.
Kyne estudou os fechos dos sovacos e ajustou um deles.
— Os movimentos do corpo, especialmente a respiração — disse — e 

alguma atividade osmótica fornecem a força de bombagem. — Desaper-
tou ligeiramente o ajuste de peito. — A água que é recuperada circula até 
colhebolsas, de onde pode obtê-la através deste tubo preso ao gancho do 
pescoço.

O Duque virou o queixo para dentro e para baixo, a fi m de olhar para 
a ponta do tubo.

— Efi ciente e conveniente — disse. — Boa conceção.
Kynes ajoelhou e examinou os fechos das pernas.
— A urina e as fezes são processadas nas almofadas de coxa — disse, 

e pôs-se em pé, apalpou o ajuste de pescoço, ergueu uma aba seccionada 
que aí havia. — No deserto profundo, usa-se este fi ltro por cima da cara, 
com este tubo enfi ado nas narinas com estes tampões para evitar fugas. 
Inspira-se através do fi ltro bucal, expira-se pelo tubo do nariz. Com um fato 
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fremen em bom estado perde-se um dedal de humidade por dia… mesmo 
se se for apanhado no Grande Erg.

— Um dedal por dia — disse o Duque.
Kynes fez pressão com um dedo contra a almofada de testa do fato e 

disse:
— Isto pode arranhar um pouco. Se o irritar, diga-me, por favor. Posso 

apertar um pouco mais.
— Agradecido — disse o Duque. Moveu os ombros dentro do fato en-

quanto Kynes recuava, apercebendo-se de que realmente aquilo estava ago-
ra melhor… mais apertado e menos irritante.

Kynes virou-se para Paul.
— Vamos então agora dar-te uma olhadela, rapaz.
É um bom homem, mas terá de aprender a tratar-nos de forma apropria-

da, pensou o Duque.
Paul manteve-se passivo enquanto Kynes inspecionava o fato. Tivera 

uma estranha sensação ao vestir o traje ruidoso e de superfície lisa. No pri-
meiro plano da consciência estivera o conhecimento absoluto de que nunca 
antes usara um fato destilatório. Mas cada movimento de ajuste das pre-
silhas adesivas sob a orientação inexperiente de Gurney parecera natural, 
instintivo. Quando apertara o peito para obter um máximo de bombagem 
a partir dos movimentos da respiração, soubera o que estava a fazer e por-
quê. Quando apertara bem as presilhas do pescoço e da testa, soubera que 
o objetivo era evitar bolhas de fricção.

Kynes endireitou-se e deu um passo para trás com uma expressão con-
fundida.

— Já tinhas usado um fato destilatório? — perguntou.
— Esta é a primeira vez.
— Então alguém to ajustou?
— Não.
— As botas de deserto estão ajustadas nos tornozelos com uma dobra. 

Quem te disse para fazer isso?
— Eu… parecia a maneira certa.
— E com toda a certeza que é.
E Kynes esfregou a cara, pensando na lenda: “Ele conhecerá os teus cos-

tumes como se tivesse nascido com eles.”
— Estamos a perder tempo — disse o Duque. Fez um gesto para o tóp-

tero que os esperava, seguiu à frente dos outros, aceitando a continência do 
guarda com um aceno de cabeça. Subiu para o aparelho, prendeu o arnês de 
segurança, verifi cou os controlos e instrumentos. O veículo rangeu quando 
os outros subiram para bordo.

Kynes prendeu o seu arnês, atento ao conforto almofadado do veículo 
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— ao luxo suave do estofamento verde-acinzentado, dos instrumentos bri-
lhantes, da sensação de ar fi ltrado e lavado nos pulmões quando as portas 
se fecharam e as ventoinhas da ventilação ganharam vida.

Tão suave!, pensou.
— Tudo em segurança, senhor — disse Halleck.
Leto deu potência às asas, sentiu-as a subir e a descer… uma, duas ve-

zes. Estavam no ar dez metros mais à frente, com as asas a bater fi rme e 
rapidamente e os jatos traseiros a propulsioná-los para cima numa subida 
inclinada e sibilante.

— Para sueste por cima da Muralha Escudo — disse Kynes. — Foi aí 
que eu disse ao vosso mestre de areia para concentrar o equipamento.

— Certo.
O Duque juntou-se à sua cobertura aérea, e os outros veículos tomaram 

as respetivas posições defensivas enquanto rumavam a sueste.
— A conceção e fabrico destes fatos destilatórios sugere um grau eleva-

do de sofi sticação — disse o Duque.
— Um dia talvez lhe mostre uma fábrica de sietch — disse Kynes.
— Deverá ser interessante — disse o Duque. — Reparo que também se 

fabricam fatos em algumas das cidades fortifi cadas.
— Cópias de inferior qualidade — disse Kynes. — Qualquer homem de 

Duna que preze a sua pele, usa um fato fremen.
— E ele restringe a perda de água a um dedal por dia?
— Com o fato vestido como deve ser, com o capuz bem apertado e 

todos os fechos em ordem, a principal perda de água acontece através das 
palmas das mãos — disse Kynes. — Pode usar as luvas do fato se não estiver 
a usar as mãos nalguma tarefa crítica, mas a maior parte dos fremen, no 
deserto profundo, esfregam nas mãos o sumo do arbusto creosote. Inibe a 
transpiração.

O Duque olhou para a esquerda, para a paisagem irregular da Muralha 
Escudo — abismos de rocha torturada, extensões amarelas acastanhadas, 
atravessadas por linhas negras onde as falhas a quebravam. Era como se 
alguém tivesse deixado cair aquele terreno do espaço e o tivesse deixado 
fi car no local em que se esmagara.

Atravessaram uma bacia pouco profunda com um claro contorno de 
areia cinzenta a espalhar-se por ela, vindo da abertura dum desfi ladeiro, 
para sul. Os dedos de areia corriam para o interior da bacia — um delta 
seco delineado contra rocha mais escura.

Kynes recostou-se no lugar, pensando na carne gorda de água que senti-
ra por baixo dos fatos destilatórios. Eles usavam cintos de escudo por cima 
dos mantos, atordoadores de munição lenta à cintura, transmissores de 
emergência do tamanho de moedas pendurados de fi os, ao pescoço. Tanto 
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o Duque como o fi lho traziam facas em bainhas de pulso e as bainhas pare-
ciam bastante usadas. Aquela gente parecia a Kynes possuir uma estranha 
combinação de moleza e força armada. Havia neles um aprumo completa-
mente diferente dos Harkonnen.

— Quando fi zer um relatório ao Imperador sobre a mudança do gover-
no deste local, irá dizer que nós cumprimos as regras? — perguntou Leto. 
Deitou um relance a Kynes, voltou a olhar para o rumo que seguiam.

— Os Harkonnen partiram; vocês chegaram — disse Kynes.
— E está tudo como devia? — perguntou Leto.
Uma tensão momentânea foi denunciada pela contração de um mús-

culo no maxilar inferior de Kynes.
— Na qualidade de Planetologista e Juiz da Mudança, sou súbdito dire-

to do Império… senhor.
O Duque fez um sorriso sombrio.
— Mas ambos conhecemos as realidades.
— Faço-lhe lembrar que Sua Majestade apoia o meu trabalho.
— Ah sim? E qual é o seu trabalho?
No breve silêncio, Paul pensou: Ele está a pressionar demasiado este Ky-

nes. Deitou um relance a Halleck, mas o menestrel-guerreiro fi tava a paisa-
gem estéril pela janela.

Kynes disse duma forma rígida:
— O senhor, claro, refere-se aos meus deveres como planetologista.
— Claro.
— É principalmente biologia e botânica de terra seca… algum trabalho 

geológico: obtenção de carotes e respetivos testes. Nunca se chega a esgotar 
por completo as possibilidades dum planeta inteiro.

— Também investiga a especiaria?
Kynes virou-se, e Paul reparou na linha dura da cara do homem.
— Uma pergunta curiosa, senhor.
— Não se esqueça, Kynes, de que este feudo agora é meu. Os meus 

métodos diferem dos dos Harkonnen. Não me importo que você estude 
a especiaria, desde que partilhe o que descobrir. — Deitou um relance ao 
planetologista. — Os Harkonnen desencorajavam a investigação da espe-
ciaria, não era?

Kynes fi tou-o, sem responder.
— Pode falar com clareza — disse o Duque — sem temer pela sua pele.
— O Tribunal Imperial está, de facto, muito longe — murmurou Kynes. 

E pensou: Que espera este invasor amolecido pela água? Julgar-me-á sufi cien-
temente tolo para me juntar a ele?

O Duque soltou um risinho, mantendo-se concentrado no rumo que 
seguiam.
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— Deteto uma nota amarga na sua voz, senhor. Investimos planeta 
dentro com a nossa turba de dóceis assassinos, hã? E esperamos que com-
preenda imediatamente que somos diferentes dos Harkonnen?

— Eu vi a propaganda com que inundou os sietch e as aldeias — disse 
Kynes. — “Amem o bom Duque!” O seu corpo de…

— Então! — ladrou Halleck. Arrancou a atenção à janela e inclinou-se 
para a frente.

Paul pôs uma mão no braço de Halleck.
— Gurney! — disse o Duque. Deitou um relance para trás. — Este ho-

mem esteve muito tempo sob domínio dos Harkonnen.
Halleck recostou-se.
— Ah, pois.
— O seu subordinado Hawat é subtil — disse Kynes — mas o seu obje-

tivo é bastante evidente.
— Então vai abrir-nos essas bases? — perguntou o Duque.
Kynes falou secamente:
— São propriedade de Sua Majestade.
— Não estão a ser usadas.
— Podiam ser usadas.
— Sua Majestade concorda?
Kynes atirou um olhar duro ao Duque.
— Arrakis podia ser um Éden se os seus governantes parassem um bo-

cadinho de fossar em busca de especiaria!
Ele não respondeu à minha pergunta, pensou o Duque. E disse:
— Como é que um planeta se transforma num Éden sem dinheiro?
— O que é o dinheiro — perguntou Kynes — se não compra os serviços 

que são precisos?
Ah, cá estamos!, pensou o Duque. E disse:
— Discutiremos isto noutra altura. Agora, creio que estamos a chegar 

ao fi m da Muralha Escudo. Mantenho a mesma rota?
— A mesma rota — resmungou Kynes.
Paul olhou pela janela. Abaixo deles, o terreno quebrado começava a 

descer numa confusão de dobras em direção duma planície de rocha nua e 
duma plataforma de limites aguçados como uma faca. Para lá da platafor-
ma, os crescentes das dunas marchavam para o horizonte com uma man-
cha apagada, um borrão mais escuro, aqui e ali, à distância, a denunciar 
algo que não era areia. Saliências de rocha, talvez. No ar perturbado pelo 
calor, Paul não podia ter certezas.

— Há alguma planta lá em baixo? — perguntou Paul.
— Algumas — disse Kynes. — A zona de vida a esta latitude tem prin-

cipalmente aquilo a que chamamos pequenos ladrões de água: adaptados 
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a atacar-se uns aos outros para obter humidade, ingerindo vorazmente os 
vestígios de orvalho. Algumas partes do deserto fervilham de vida. Mas 
toda ela aprendeu a sobreviver sob estes rigores. Se nós formos apanhados 
lá em baixo, ou imitamos essa vida ou morremos.

— Refere-se a roubar água uns aos outros? — perguntou Paul. A ideia 
indignava-o, e a voz traiu-lhe a emoção.

— Acontece — disse Kynes — mas não era exatamente isso que eu que-
ria dizer. Está a ver, o meu clima exige uma atitude especial relativamente 
à água. Está-se permanentemente consciente da água. Não se desperdiça 
nada que contenha humidade.

E o Duque pensou: “… o meu clima!”
— Vire mais para sul dois graus, senhor — disse Kynes. — Aproxima-se 

um golpe de vento de oeste.
O Duque anuiu com a cabeça. Já vira o turbilhão de poeira castanha 

clara que aí se levantava. Fez inclinar o tóptero, reparando no modo como 
as asas da escolta refl etiram o laranja leitoso da luz refratada pela poeira 
quando viraram para o acompanhar.

— Isso deve evitar a borda da tempestade — disse Kynes.
— Aquela areia deve ser perigosa se voarmos na sua direção — disse 

Paul. — Ela é mesmo capaz de cortar os mais fortes dos metais?
— A esta altitude, não é areia, mas poeira — disse Kynes. — O perigo é 

a falta de visibilidade, a turbulência, a obstrução das entradas de ar.
— Vamos ver hoje mineração de especiaria? — perguntou Paul.
— É muito provável.
Paul recostou-se no assento. Usara as perguntas e a hiperconsciência 

para fazer aquilo a que a mãe chamava “registar” a pessoa. Agora tinha Ky-
nes — o tom de voz, todos os detalhes do rosto e dos gestos. Uma dobra 
pouco natural na manga esquerda do manto do homem denunciava uma 
faca numa bainha de braço. A cintura mostrava-se estranhamente saliente. 
Dizia-se que os homens do deserto usavam uma faixa à cintura, na qual 
enfi avam pequenas coisas que lhes eram necessárias. A saliência talvez se 
devesse a uma dessas faixas — era certo que não se devia a um cinturão de 
escudo oculto. Um alfi nete de cobre com o retrato duma lebre nele grava-
do segurava a gola do manto de Kynes. Outro alfi nete mais pequeno com 
um retrato semelhante pendurava-se do canto do capuz, que estava atirado 
para trás, por cima dos seus ombros.

Halleck torceu-se no banco ao lado de Paul, enfi ou a mão no compar-
timento de trás e tirou de lá o seu baliset. Kynes olhou em volta quando 
Halleck afi nou o instrumento, após o que voltou a dar atenção à rota que 
seguiam.

— O que gostaria de ouvir, jovem Amo? — perguntou Halleck.
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— Escolhe tu, Gurney — disse Paul.
Halleck aproximou a orelha do tampo ressonante, fez soar um acorde e 

cantou em voz baixa:

“Os nossos pais comeram maná no deserto,
nos locais ardentes de onde vinham remoinhos.
Senhor, salvai-nos dessa terrível terra!
Salvai-nos… oh-h-h-h, salvai-nos
Dessa seca e sedenta terra.”

Kynes deitou uma olhadela ao Duque e disse:
— O senhor realmente viaja com um conjunto reduzido de guardas. 

Todos eles são assim homens de muitos talentos?
— O Gurney? — O Duque soltou um risinho. — O Gurney é único. 

Gosto de tê-lo comigo por causa dos olhos. Há muito pouco que escape aos 
seus olhos.

O planetologista franziu o sobrolho.
Sem falhar o ritmo da canção, Halleck interpôs:

“Pois sou como uma coruja no deserto, oh!
Ah pois! Sou como uma coruja no deser-to!”

O Duque estendeu a mão para baixo, tirou um microfone do painel de 
instrumentos, ligou-o com o polegar e disse:

— Líder para Escolta Gemma. Objeto voador às nove horas, Setor B. 
Identifi cam-no?

— É só uma ave — disse Kynes, e acrescentou: — Tem olhos penetrantes.
O altifalante do painel crepitou e depois:
— Escolta Gemma. Objeto examinado com amplifi cação total. É uma 

ave de grandes dimensões.
Paul olhou na direção indicada, viu a manchinha distante: um ponto de 

movimento intermitente, e apercebeu-se de quão nervoso o pai devia estar. 
Tinha todos os sentidos em alerta total.

— Não me tinha apercebido de que havia aves assim tão grandes tanto 
para o interior do deserto — disse o Duque.

— É provável que seja uma águia — disse Kynes. — Muitas criaturas se 
adaptaram a este lugar.

O ornitóptero passava por cima duma planície de rocha nua. Paul olhou 
para baixo, da altitude de dois mil metros a que se encontrava, e viu as som-
bras enrugadas do veículo em que seguiam e da escolta. A terra lá em baixo 
parecia plana, mas as rugas nas sombras afi rmavam que não.
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— Já alguém regressou a pé do deserto? — perguntou o Duque.
A música de Halleck parou. Inclinou-se para a frente para ouvir a res-

posta.
— Do deserto profundo, não — disse Kynes. — Houve vários casos de 

homens que regressaram da segunda zona. Sobreviveram atravessando as 
zonas rochosas para onde os vermes raramente vão.

O timbre da voz de Kynes chamou a atenção de Paul. Sentiu os sentidos 
a fi carem alerta, como tinham sido treinados.

— Ah-h, os vermes — disse o Duque. — Um dia tenho de ver um.
— Talvez veja um hoje — disse Kynes. — Onde há especiaria, há vermes.
— Sempre? — perguntou Halleck.
— Sempre.
— Há alguma relação entre vermes e especiaria? — perguntou o Du-

que.
Kynes virou-se, e Paul viu os lábios franzidos quando o homem falou.
— Eles defendem as areias de especiaria. Cada verme tem um… terri-

tório. Quanto à especiaria… quem sabe? Os espécimes de verme que exa-
minámos levam-nos a suspeitar de complexos intercâmbios químicos no 
seu interior. Descobrimos vestígios de ácido clorídrico nas trompas, formas 
ácidas mais complicadas noutros locais. Eu dou-lhe a minha monografi a 
sobre o assunto.

— E um escudo não serve de defesa? — perguntou o Duque.
— Escudos! — escarneceu Kynes. — Ative um escudo na zona dos ver-

mes e terá o destino traçado. Os vermes ignoram os limites territoriais e 
vêm de longe para atacar um escudo. Nunca nenhum homem que usasse 
um escudo sobreviveu a um ataque desses.

— Então como é que os vermes são capturados?
— Choques elétricos de alta voltagem aplicados separadamente a cada 

segmento anelar são a única maneira conhecida de matar e preservar um 
verme completo — disse Kynes. — Eles podem ser atordoados e despeda-
çados por explosivos, mas cada segmento anelar tem vida própria. Com a 
exceção das armas atómicas, não conheço nenhum explosivo sufi ciente-
mente poderoso para destruir por completo um verme grande. São incri-
velmente resistentes.

— Porque foi que não se fez um esforço para os exterminar? — pergun-
tou Paul.

— Caro de mais — disse Kynes. — Haveria demasiada área a cobrir.
Paul recostou-se no seu canto. O seu sentido da verdade, a consciência 

das cambiantes de tom, disse-lhe que Kynes estava a mentir e a dizer meias 
verdades. E pensou: Se existir uma relação entre a especiaria e os vermes, 
matar os vermes destruiria a especiaria.



129  

— Ninguém terá de sair do deserto a pé tão cedo — disse o Duque. — 
Basta fazermos disparar estes transmissorezitos que trazemos ao pescoço, e 
o resgate irá a caminho. Todos os nossos trabalhadores estarão a usá-los em 
breve. Estamos a instalar um serviço especial de salvamento.

— Muito louvável — disse Kynes.
— O seu tom diz-me que não concorda — disse o Duque.
— Concordar? Claro que concordo, mas não servirá de muito. A ele-

tricidade estática das tempestades de areia interfere com muitos sinais. Os 
transmissores entram em curto-circuito. Já foram experimentados por cá, 
sabia? Arrakis é duro com o equipamento. E se um verme está a persegui-lo, 
não tem muito tempo. Frequentemente, não se tem mais do que quinze ou 
vinte minutos.

— O que aconselharia? — perguntou o Duque.
— Está a pedir-me conselhos?
— Como planetologista, sim.
— E seguiria os meus conselhos?
— Se os achasse sensatos.
— Muito bem, senhor. Nunca viaje sozinho.
O Duque desviou a atenção dos controlos.
— É tudo?
— É tudo. Nunca viaje sozinho.
— E se se for separado dos outros por uma tempestade e forçado a des-

cer? — perguntou Halleck. — Há alguma coisa que se possa fazer?
— Alguma coisa cobre muito território — disse Kynes.
— O que faria você? — perguntou Paul.
Kynes virou um olhar duro para o rapaz, após o que devolveu a atenção 

ao Duque.
— Lembrar-me-ia de proteger a integridade do fato destilatório. Se es-

tivesse fora da zona de vermes ou em cima de rocha, fi caria junto do apa-
relho. Se estivesse na areia aberta, afastar-me-ia dele o mais depressa que 
pudesse. Cerca de mil metros seria afastamento sufi ciente. Depois, escon-
der-me-ia debaixo do manto. Um verme apanharia o aparelho, mas talvez 
não me visse.

— E depois? — perguntou Halleck.
Kynes encolheu os ombros.
— Esperaria que o verme se fosse embora.
— Só isso? — perguntou Paul.
— Quando o verme se fosse embora, pode-se tentar caminhar — disse 

Kynes. — Tem de se caminhar em silêncio, evitar tambores de areia e bacias 
tidais de poeira… há que seguir na direção da zona de rocha mais próxima. 
Há muitas zonas dessas. Talvez se sobreviva.
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— Tambores de areia? — perguntou Halleck.
— Uma condição de compactação da areia — disse Kynes. — O mais 

pequeno passo deixa-a a tamborilar. Os vermes aproximam-se sempre ao 
ouvir isso.

— E uma bacia tidal de poeira? — perguntou o Duque.
— Certas depressões no deserto foram-se enchendo de poeira ao longo 

dos séculos. Algumas são tão vastas que têm correntes e marés. Todas en-
golirão o incauto que nelas ponha os pés.

Halleck recostou-se, pôs-se uma vez mais a dedilhar o baliset. Pouco 
depois, cantou:

“Selvagens feras do deserto caçam aqui,
Esperando a passagem dos inocentes.
Oh-h-h, não tentes os deuses do deserto,
A menos que procures um epitáfi o solitário.
Os perigos do…”

Interrompeu-se, inclinou-se para a frente.
— Nuvem de poeira em frente, senhor.
— Estou a vê-la, Gurney.
— É aquilo que procuramos — disse Kynes.
Paul esticou-se no banco para espreitar para a frente, viu uma nuvem 

amarela encapelada pouco acima da superfície do deserto, cerca de trinta 
quilómetros mais adiante.

— Uma das vossas fábricas rastejadoras — disse Kynes. — Está sobre a 
superfície, e isso quer dizer que está sobre a especiaria. A nuvem é areia a 
ser expelida depois da especiaria ter sido removida por centrifugação. Não 
há outra nuvem como esta.

— Veículos aéreos por cima dela — disse o Duque.
— Vejo dois… três… quatro localizadores — disse Kynes. — Estão em 

busca de sinais de verme.
— Sinais de verme? — perguntou o Duque.
— Uma onda de areia a deslocar-se na direção do rastejador. Tam-

bém devem ter sondas sísmicas à superfície. Os vermes por vezes viajam 
a uma profundidade demasiado elevada para se ver a onda. — Kynes 
passou um olhar pelo céu. — Devia haver por aqui uma asa levatudo, 
mas não a vejo.

— O verme aparece sempre, hã? — perguntou Halleck.
— Sempre.
Paul inclinou-se para a frente, tocou o ombro de Kynes.
— De que tamanho é a área que cada verme vigia?
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Kynes franziu o sobrolho. O miúdo não parava de fazer perguntas de 
adulto.

— Isso depende do tamanho do verme.
— Qual é a variabilidade? — perguntou o Duque.
— Os grandes podem controlar trezentos ou quatrocentos quilómetros 

quadrados. Os pequenos… — Interrompeu-se quando o Duque acionou 
os travões a jato. O veículo deu um solavanco quando as nacelas de cauda 
se silenciaram. Asas curtas alongaram-se e seguraram o ar. O veículo trans-
formou-se num tóptero puro quando o Duque o fez inclinar-se, mantendo 
as asas em batimentos suaves, apontando com a mão esquerda para leste, 
para lá da fábrica rastejadora.

— Aquilo são sinais de verme?
Kynes debruçou-se por cima do Duque para examinar a distância.
Paul e Halleck estavam encostados um ao outro, olhando na mesma 

direção, e Paul reparou que a escolta, apanhada desprevenida pela ma-
nobra súbita, seguira em frente, mas agora estava a voltar para trás. A 
fábrica rastejadora estava à frente deles, ainda a cerca de três quilómetros 
de distância.

No local para onde o Duque apontava, sequências de dunas em cres-
cente deitavam ondulações de sombras na direção do horizonte e, correndo 
através delas como uma linha horizontal que se estendia para a distância, 
via-se um comprido monte em movimento… um espigão de areia. Fazia 
lembrar a Paul o modo como um peixe de grandes dimensões perturbava a 
água quando nadava logo abaixo da superfície.

— Verme — disse Kynes. — E grande. — Recostou-se, tirou o micro-
fone do painel, selecionou uma nova frequência. Deitando uma olhadela à 
quadrícula do mapa montado em cilindros por cima da sua cabeça, falou 
para o microfone:

— Chamando rastejador em Delta Ajax nove. Aviso de sinais de verme. 
Rastejador em Delta Ajax nove. Aviso de sinais de verme. Diga se recebido, 
por favor. — Aguardou.

O altifalante do painel emitiu crepitação de estática e depois uma voz:
— Quem chama Delta Ajax nove? Câmbio.
— Parecem encarar a coisa com bastante calma — disse Halleck.
Kynes falou para o microfone:
— Voo não listado… para nordeste de vocês, a cerca de três quilóme-

tros. O sinal de verme está em rota de interceção com a vossa posição, con-
tacto estimado dentro de vinte e cinco minutos.

Outra voz ribombou no altifalante:
— Aqui Controlo Localizador. Avistamento confi rmado. A postos para 

correção de contacto. — Houve uma pausa, e de seguida: — Contacto den-
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tro de menos de vinte e seis minutos. Foi uma bela estimativa. Quem está 
nesse voo não listado? Câmbio.

Halleck tinha já tirado o arnês e intrometeu-se entre Kynes e o Du-
que.

— Esta é a frequência normal de trabalho, Kynes?
— Sim. Porquê?
— Quem está à escuta?
— Só as equipas de trabalho desta zona. Reduz as interferências.
O altifalante voltou a crepitar e depois:
— Aqui Delta Ajax nove. Quem tem crédito de bónus por esse avista-

mento? Câmbio.
Halleck olhou para o Duque.
Kynes disse:
— Há um bónus baseado na carga de especiaria para quem der o pri-

meiro aviso de verme. Eles querem saber…
— Diga-lhes quem foi o primeiro a ver aquele verme — disse Halleck.
O Duque anuiu.
Kynes hesitou, mas depois ergueu o microfone.
— Crédito de avistamento para o Duque Leto Atreides. O Duque Leto 

Atreides. Câmbio.
A voz vinda do altifalante soou inexpressiva e parcialmente distorcida 

por uma explosão de estática:
— Recebido e agradecemos.
— Agora diga-lhes para dividirem o bónus entre eles — ordenou 

Halleck. — Diga-lhes que é o desejo do Duque.
Kynes respirou fundo e disse:
— É desejo do Duque que dividam o bónus entre a vossa equipa. Rece-

bido? Câmbio.
— Entendido, e agradecemos — disse o altifalante.
O Duque disse:
— Esqueci-me de mencionar que Gurney também tem grande talento 

para as relações públicas.
Kynes virou uma carranca confundida para Halleck.
— Isto informa os homens de que o Duque está preocupado com a 

sua segurança — disse Halleck. — A palavra será passada. A comunica-
ção foi feita numa frequência de trabalho local; não é provável que agentes 
Harkonnen a tenham ouvido. — Olhou de relance a cobertura aérea. — E 
somos uma força bastante forte. Foi um risco bom.

O Duque inclinou o veículo na direção da nuvem de areia que saltava 
da fábrica rastejadora.

— O que é que acontece agora?
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— Há uma asa levatudo algures nas imediações — disse Kynes. — Ela 
virá e erguerá o rastejador.

— E se a levatudo se tiver despenhado? — perguntou Halleck.
— Algum equipamento é perdido — disse Kynes. — Aproxime-se do 

rastejador, senhor; vai achar isto interessante.
O Duque franziu o sobrolho e atarefou-se com os controlos quando 

chegaram ao ar turbulento por cima do rastejador.
Paul olhou para baixo, viu areia ainda a ser cuspida do monstro de 

metal e plástico por baixo deles. Parecia um escaravelho gigante castanho- 
-claro e azul com muitas lagartas largas que se estendiam em braços à sua 
volta. Viu um gigantesco bocal em forma de funil enfi ado em areia escura 
à frente da máquina.

— Um rico banco de especiaria, ajuizando pela cor — disse Kynes. — 
Hão de continuar a trabalhar até ao último minuto.

O Duque deu mais potência às asas, endireitou-as para uma descida 
mais inclinada quando se pôs a pairar em círculo por cima do rastejador. 
Um relance para a esquerda e outro para a direita mostrou-lhe que a escolta 
mantinha a altitude e voava aos círculos por cima do ornitóptero.

Paul estudou a nuvem amarela que era vomitada pelos tubos de escape 
do rastejador, e olhou para o rasto de verme que se aproximava no deserto.

— Não devíamos ouvi-los a chamar o levatudo? — perguntou Halleck.
— Normalmente têm a asa numa frequência diferente — disse Kynes.
— Não deviam ter dois levatudos a postos por cada rastejador? — per-

guntou o Duque. — Deve haver vinte e seis homens naquela máquina lá em 
baixo, já para não falar do custo do equipamento.

Kynes disse:
— O senhor não tem sufi ciente eq…
Interrompeu-se quando o altifalante cuspiu uma voz zangada.
— Algum de vocês vê a asa? Não está a responder.
Uma confusão de sons crepitou no altifalante, afogada por um abrupto 

sinal prioritário, seguindo-se-lhe silêncio e depois a voz inicial:
— Comuniquem por ordem! Câmbio.
— Aqui Controlo Localizador. Da última vez que a vi, a asa circulava a 

bastante altitude e para noroeste. Agora não a vejo. Câmbio.
— Localizador um: negativo. Câmbio.
— Localizador dois: negativo. Câmbio.
— Localizador três: negativo. Câmbio.
Silêncio.
O Duque olhou para baixo. A sombra do seu veículo estava a passar por 

cima do rastejador.
— Só quatro localizadores, certo?
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— Correto — disse Kynes.
— Há cinco no nosso grupo — disse o duque. — Os nossos veículos são 

maiores. Podemos recolher mais três homens em cada um. Os localizado-
res deverão conseguir levar dois cada.

Paul fez a aritmética mental e disse:
— Ficam a faltar três.
— Porque é que não têm dois levatudos por cada rastejador? — ladrou 

o Duque.
— O senhor não tem sufi ciente equipamento adicional — disse Kynes.
— Mais um motivo para devermos proteger aquele que temos!
— Para onde poderia aquele levatudo ter ido? — perguntou Halleck.
— Pode ter sido forçado a descer num sítio qualquer que não consegui-

mos ver — disse Kynes.
O Duque agarrou o microfone, hesitou com o polegar a postos por 

cima do interruptor.
— Como é possível terem perdido de vista um levatudo?
— Mantenham-se atentos ao chão, em busca de sinais de verme — dis-

se Kynes.
O Duque ligou o interruptor, falou para o microfone.
— Aqui o vosso Duque. Vamos descer para levar a equipa Delta Ajax 

nove. Ordeno a todos os localizadores para fazerem o mesmo. Os loca-
lizadores aterrarão do lado voltado a leste. Nós fi camos com o ocidental. 
Câmbio. — Estendeu a mão para baixo, selecionou a sua frequência de 
comando, repetiu a ordem para a cobertura aérea e entregou o microfone 
a Kynes.

Kynes regressou à frequência de trabalho, e uma voz saltou do altifa-
lante:

— … quase uma carga completa de especiaria! Temos quase uma carga 
completa! Não podemos deixar isso para um maldito verme! Câmbio.

— Que se dane a especiaria! — ladrou o Duque. Voltou a pegar no mi-
crofone e disse: — Podemos sempre arranjar mais especiaria. Há lugares 
nos nossos veículos para todos vocês menos três. Tirem à sorte ou decidam 
como quiserem quem vai. Mas vão, e isto é uma ordem! — Meteu violenta-
mente o microfone nas mãos de Kynes e resmungou: — Desculpe — quan-
do Kynes sacudiu um dedo magoado.

— Quanto tempo? — perguntou Paul.
— Nove minutos — disse Kynes.
O Duque disse:
— Este veículo tem mais potência do que os outros. Se descolarmos 

a jato com asas a três quartos, conseguiremos enfi ar cá dentro mais um 
homem.
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— Aquela areia é mole — disse Kynes.
— Com quatro homens a mais a bordo numa descolagem a jato, pode-

mos partir as asas, senhor — disse Halleck.
— Neste ornitóptero, não — disse o Duque. Voltou a debruçar-se sobre 

os controlos quando o tóptero se aproximou do rastejador. As asas vira-
ram-se para cima, travando o tóptero até uma paragem deslizante a menos 
de vinte metros da fábrica.

O rastejador estava agora em silêncio, sem areia a brotar dos escapes. 
Dele já só provinha um ténue ribombar mecânico, que se tornou mais au-
dível quando o Duque abriu a porta.

Imediatamente, as narinas dos quatro tripulantes foram tomadas de as-
salto pelo odor a canela — pesado e cáustico.

Com um sonoro batimento de asas, os veículos localizadores desceram 
sobre a areia do outro lado do rastejador. A escolta do Duque desceu rapi-
damente para pousar ali perto.

Paul, olhando para a fábrica, viu como todos os tópteros eram tornados 
insignifi cantes por ela — mosquitos ao lado dum escaravelho guerreiro.

— Gurney, tu e o Paul deitem fora esse banco de trás — disse o Duque. 
Pôs manualmente as asas a três quartos, fi xou-lhes o ângulo, verifi cou os 
controlos dos jatos. — Porque diabo não saem eles daquela máquina?

— Têm esperança de que o levatudo apareça — disse Kynes. — Ainda 
têm alguns minutos. — Deitou uma olhadela para leste.

Todos se viraram para olhar na mesma direção, sem verem qualquer 
sinal do verme, mas havia no ar uma sensação pesada e carregada de an-
siedade.

O Duque pegou no microfone, mudou para a sua frequência de coman-
do e disse:

— Dois de vocês deitem fora os vossos geradores de escudo. Os nú-
meros um e dois. Assim podem levar mais um homem. Não vamos deixar 
nenhum homem à mercê daquele monstro. — Voltou a mudar para a fre-
quência de trabalho e ladrou: — Muito bem, vocês aí no Delta Ajax nove! 
Fora! Já! É uma ordem do vosso Duque! E depressa, senão desfaço esse 
rastejador com uma lasarma!

Uma escotilha escancarou-se na parte da frente da fábrica, outra na tra-
seira, outra no topo. Homens saíram aos tropeções, escorregando e deixan-
do-se cair para a areia. Um homem alto com um traje de trabalho remen-
dado foi o último a sair. Saltou para uma das lagartas e depois para a areia.

O Duque prendeu o microfone ao painel, saiu para o degrau da asa e 
gritou:

— Dois homens em cada um dos vossos localizadores.
O homem com o traje remendado pôs-se a escolher pares dos homens 
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da sua equipa, empurrando-os na direção dos veículos que esperavam do 
outro lado.

— Quatro para aqui! — gritou o Duque. — Quatro para aquele veículo 
ali atrás! — sacudiu um dedo na direção de um tóptero de escolta que es-
tava logo atrás do seu. Os guardas estavam precisamente a lutar para deitar 
fora o gerador de escudo. — E quatro para aquele além! — Apontou para 
o outro tóptero de escolta que se livrara do gerador de escudo. — Três em 
cada um dos outros! Corram, seus cães de areia!

O homem alto acabou de despachar a equipa, e aproximou-se cami-
nhando com esforço pela areia, seguido por três dos companheiros.

— Estou a ouvir o verme, mas não consigo vê-lo — disse Kynes.
Foi então que os outros o ouviram — um deslizar abrasivo, distante e a 

tornar-se mais ruidoso.
— Raios partam esta forma desmazelada de funcionar — resmungou 

o Duque.
Veículos aéreos começaram a descolar da areia à volta deles, batendo as 

asas. Aquilo fez lembrar ao Duque uma altura, nas selvas do planeta natal, 
em que entrara subitamente numa clareira, e aves necrófagas levantaram 
voo da carcaça dum boi selvagem.

Os trabalhadores chegaram ao tóptero, começaram a subir para trás do 
Duque. Halleck ajudou, empurrando-os para a traseira.

— Para dentro, rapazes! — exclamou. — Mexam-se!
Paul, empurrado para um canto por homens suados, sentiu o cheiro a 

medo no suor, e viu que dois dos homens tinham maus ajustes no pescoço 
dos seus fatos destilatórios. Armazenou essa informação na memória para 
uso futuro. O pai teria de exigir uma maior disciplina relativa aos fatos. Os 
homens tinham tendência a desmazelar-se se não se vigiasse essas coisas.

O último homem entrou a arquejar na traseira e disse:
— O verme! Está quase em cima de nós! Descole!
O Duque enfi ou-se no seu banco, franzindo o sobrolho, e disse:
— Ainda temos quase três minutos da estimativa original de contacto. 

Não é, Kynes? — Fechou a porta e verifi cou-a.
— Quase exatamente, senhor — disse Kynes, e pensou: É um tipo frio, 

este Duque.
— Por aqui está tudo preso, senhor — disse Halleck.
O Duque fez um aceno e observou a descolagem do último dos veícu-

los da escolta. Ajustou o dispositivo de ignição, voltou uma vez mais a dar 
uma olhadela às asas e aos instrumentos e introduziu a sequência que ligava 
os jatos.

A descolagem empurrou com força o Duque e Kynes contra os bancos, 
e comprimiu as pessoas aglomeradas atrás. Kynes observou o modo como 
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o Duque manejava os controlos — com suavidade e segurança. O tóptero 
estava agora completamente no ar, e o Duque estudava os instrumentos, 
deitando relances às asas, à esquerda e à direita.

— Ele está muito pesado, senhor — disse Halleck.
— Está bem dentro da margem de tolerância para este veículo — dis-

se o Duque. — Não achaste mesmo que eu poria em risco esta carga, ou 
achaste, Gurney?

Halleck sorriu e disse:
— Nem um bocadinho dela, senhor.
O Duque inclinou o veículo numa longa curva fácil — subindo acima 

do rastejador.
Paul, esmagado a um canto ao lado duma janela, fi tou a máquina silen-

ciosa na areia. O sinal de verme interrompera-se a cerca de quatrocentos 
metros do rastejador. E agora parecia haver turbulência na areia em volta 
da fábrica.

— O verme está agora por baixo do rastejador — disse Kynes. — Estão 
prestes a testemunhar uma coisa que poucos viram.

Manchas de poeira emprestavam agora sombra à areia em volta do ras-
tejador. A grande máquina começou a inclinar-se para a direita. Um gigan-
tesco remoinho de areia começou a formar-se aí, à direita do rastejador. 
Movia-se cada vez mais depressa. Areia e poeira enchiam agora o ar cente-
nas de metros em redor.

Então viram-no!
Um grande buraco emergiu da areia. A luz do sol relampejou em raios 

cintilantes lá dentro. Paul estimou o diâmetro do buraco em pelo menos 
duas vezes o comprimento do rastejador. Observou enquanto a máquina 
deslizava para dentro dessa abertura no meio de vagas de areia e poeira. O 
buraco recuou.

— Deuses, que monstro! — murmurou um homem ao lado de Paul.
— Apanhou-nos toda a especiaria, fosga-se! — rosnou outro.
— Alguém vai pagar por isto — disse o Duque. — Prometo-vos.
Paul sentiu a profunda ira do pai no tom monocórdico que adotou. E 

descobriu que a partilhava. Aquilo era um desperdício criminoso!
No silêncio que se seguiu, ouviram Kynes.
— Abençoado seja o Criador e a Sua água — murmurou. — Abenço-

adas sejam as Suas idas e vindas. Que a Sua passagem purifi que o mundo. 
Que Ele guarde o mundo para o Seu povo.

— O que é isso que está a dizer? — perguntou o Duque.
Mas Kynes manteve-se em silêncio.
Paul olhou para os homens aglomerados à sua volta. Estavam a fi tar 

com temor a nuca de Kynes. Um deles sussurrou:
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— Liet.
Kynes virou-se, carregando o cenho. O homem retraiu-se, embaraçado.
Outro dos homens resgatados começou a tossir — uma tosse seca e 

áspera. Pouco depois, arquejou:
— Maldito seja este buraco infernal!
O homem alto de Duna que saíra por último do rastejador disse:
— Cala-te, Coss. Assim só pioras a tosse. — Agitou-se entre os homens 

até conseguir olhar através deles para a nuca do Duque. — Você há de ser 
o Duque Leto, aposto — disse. — É a si que temos de agradecer pela vida. 
Estávamos prontos a acabar ali até você aparecer.

— Silêncio, homem, deixe o Duque pilotar este tóptero — resmungou 
Halleck.

Paul deitou uma olhadela a Halleck. Também ele vira as rugas de tensão 
no canto do maxilar do pai. As pessoas caminhavam em silêncio quando o 
Duque estava furioso.

Leto começou a tirar o tóptero do seu grande círculo mas parou quan-
do viu um novo sinal de movimento na areia. O verme retirara para as 
profundezas e agora, perto do local onde o rastejador estivera, viam-se 
duas fi guras a afastar-se da depressão de areia, para norte. Pareciam des-
lizar sobre a superfície, quase sem que se levantasse poeira a assinalar a 
sua passagem.

— Quem são aqueles lá em baixo? — ladrou o Duque.
— Dois Zés que apanharam boleia com a gente, s’nhor — disse o ho-

mem alto de Duna.
— Porque é que nada se disse acerca deles?
— Foi o risco que eles correram, s’nhor — disse o homem de Duna.
— Senhor — disse Kynes — estes homens sabem que de pouco serve 

fazer alguma coisa por homens encurralados no deserto em território de 
vermes.

— Mandaremos da base um veículo vir buscá-los! — exclamou o Du-
que.

— Como queira, senhor — disse Kynes. — Mas o mais provável é que 
quando o veículo cá chegue não haja ninguém para salvar.

— Mandá-lo-emos na mesma — disse o Duque.
— Eles estavam mesmo ao lado do sítio onde o verme emergiu — disse 

Paul. — Como foi que escaparam?
— As paredes do buraco abatem e tornam as distâncias enganadoras 

— disse Kynes.
— Está a desperdiçar combustível, senhor — ousou dizer Halleck.
— Está bem, Gurney.
O Duque virou o veículo na direção da Muralha Escudo. A escolta des-
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ceu de onde aguardava, aos círculos, e tomou posições por cima e de ambos 
os lados.

Paul pensou no que o homem de Duna e Kynes tinham dito. Detetou 
meias verdades e completas mentiras. Os homens na areia deslizavam pela 
superfície com toda a segurança, deslocando-se de um modo obviamente 
calculado para evitarem chamar o verme das profundezas em que se es-
condia.

Fremen!, pensou Paul. Quem mais seria tão seguro na areia? Quem mais 
poderia ser afastado das preocupações com toda a naturalidade — porque 
eles não estão em perigo? Eles sabem como viver ali! Eles sabem como ser 
mais espertos do que o verme!

— O que estavam fremen a fazer naquele rastejador? — perguntou 
Paul.

Kynes girou sobre si próprio.
O homem alto de Duna virou olhos esbugalhados para Paul — azuis 

sobre azul sobre azul.
— Quem é este moço? — perguntou.
Halleck deslocou-se para se interpor entre o homem e Paul e disse:
— Este é Paul Atreides, o herdeiro ducal.
— Porque é que ele diz que havia fremen no nosso roncador? — per-

guntou o homem.
— Ajustam-se à descrição — disse Paul.
Kynes soltou uma fungadela.
— Não se pode identifi car os fremen simplesmente olhando para eles! 

— Olhou para o homem de Duna. — Tu. Quem eram aqueles homens?
— Amigos dum dos outros — disse o homem de Duna. — Só amigos 

vindos duma aldeia que queriam ver as areias de especiaria.
Kynes virou-lhe as costas.
— Fremen!
Mas estava a lembrar-se das palavras da lenda: “O Lisan al-Gaib verá 

através de todos os subterfúgios.”
— Agora o mais certo é ‘tarem mortos, jovem s’nhor — disse o homem 

de Duna. — Não devíamos falar mal deles.
Mas Paul ouviu a falsidade nas suas vozes, sentiu a ameaça que fi zera 

com que Halleck se pusesse instintivamente em posição defensiva.
Falou com secura:
— Um sítio terrível para morrerem.
Sem se virar, Kynes disse:
— Quando Deus ordena que uma criatura morra num local específi co, 

Ele faz com que as vontades dessa criatura a levem a esse local.
Leto virou um olhar duro para Kynes.
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E Kynes, devolvendo o olhar, deu por si perturbado por um facto que 
observara ali: Este Duque fi cou mais preocupado com os homens do que com 
a especiaria. Arriscou a própria vida e a do fi lho para salvar os homens. Pôs 
de lado a perda dum rastejador de especiaria com um gesto. A ameaça às vi-
das dos homens deixou-o furibundo. Um líder como este consegue gerar uma 
lealdade fanática. Será difícil de derrotar.

Contra a sua vontade e todos os preconceitos, Kynes admitiu a si pró-
prio: Gosto deste Duque.

A grandeza é uma experiência transitória. Nunca é consistente. Depende 
em parte da imaginação criadora de mitos da humanidade. A pessoa que 
experimenta a grandeza tem de possuir um instinto para o mito em que 
está incluída. Tem de refl etir aquilo que nela é projetado. E tem de possuir 
um forte sentido de ironia. É isso que impede que acredite nas suas próprias 
pretensões. A ironia é aquilo que lhe permite mover-se dentro de si própria. 
Sem essa qualidade, até a grandeza ocasional pode destruir um homem.

— dos “Ditos Coligidos de Muad’Dib”, pela Princesa Irulan

Na sala de jantar da casa grande de Arrakeen, lâmpadas suspensórias 
tinham sido acendidas contra a escuridão temporã. Espalhavam os 

seus brilhos amarelos para cima, iluminando a cabeça negra do touro com 
os seus cornos ensanguentados, e o retrato a óleo sombriamente reluzente 
do Velho Duque.

Por baixo desses talismãs, linho branco brilhava em volta dos refl e-
xos lustrosos das pratas Atreides, que tinham sido dispostas em arranjos 
precisos ao longo da grande mesa — pequenos arquipélagos de talheres 
aguardavam ao lado de copos de cristal, com cada conjunto arrumado 
à frente duma pesada cadeira de madeira. O clássico candelabro central 
mantinha-se apagado, e a sua corrente enrolava-se para cima, até onde o 
mecanismo do farejador de veneno fora ocultado.

Parando à porta para inspecionar os preparativos, o Duque pensou no 
farejador de veneno e no que ele signifi cava na sua sociedade.

Tudo pertence a um padrão, pensou. É possível compreender-nos através 
da nossa linguagem — através do preciso delinear das várias maneiras de 
administrar uma morte traiçoeira. Irá alguém tentar esta noite chaumurky 
— veneno na bebida? Ou será chaumas — veneno na comida?

Abanou a cabeça.
Ao lado de cada prato, na mesa comprida, encontrava-se uma caneca 
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de água. O Duque estimou que havia na mesa água sufi ciente para abaste-
cer uma família pobre de Arrakis durante mais de um ano.

De ambos os lados da porta onde se encontrava havia grandes bacias de 
lavagens feitas de azulejos decorativos amarelos e verdes. Cada bacia tinha 
o seu cabide de toalhas. Era costume, segundo explicara a governanta, que 
os convidados, ao entrar, mergulhassem cerimoniosamente as mãos numa 
bacia, entornassem vários copos de água no chão, secassem as mãos numa 
toalha e atirassem a toalha para a poça que ia crescendo junto da porta. 
Depois do jantar, pedintes reuniam-se lá fora para recolher a água que as 
toalhas torcidas libertavam.

Como isto é típico de um feudo Harkonnen, pensou o Duque. Qualquer 
degradação do espírito que se possa conceber. Respirou fundo, sentindo a 
raiva a apertar-lhe o estômago.

— O costume termina aqui! — murmurou.
Viu uma criada — uma das velhas e deformadas que a governanta re-

comendara — a hesitar na porta que dava para a cozinha, do outro lado da 
sala. O Duque fez-lhe um sinal com a mão erguida. Ela saiu das sombras, 
apressou-se a rodear a mesa, aproximando-se, e ele reparou na cara coriá-
cea e nos olhos azuis-sobre-azul.

— Que deseja o senhor? — Manteve a cabeça baixa, os olhos ocultos.
Ele fez um gesto.
— Tira daqui estas bacias e toalhas.
— Mas… Bem-nascido… — A mulher olhou para cima, de boca 

aberta.
— Eu conheço o costume! — cuspiu ele. — Leva estas bacias para a 

porta da frente. Enquanto estivermos a comer, e até que terminemos, cada 
pedinte que apareça pode levar um copo cheio de água. Entendido?

O rosto de couro da mulher mostrou uma variedade de emoções: cons-
ternação, ira…

Com súbita perspicácia, Leto apercebeu-se de que ela devia ter pla-
neado vender a água proveniente das toalhas, arrancando alguns cobres 
aos desgraçados que vinham bater à porta. Se calhar isso também era 
costume.

O seu rosto ensombrou-se, e rosnou:
— Vou pôr um guarda a postos para se assegurar de que as minhas 

ordens são cumpridas literalmente.
Girou sobre si próprio, regressou a passos largos ao Grande Salão. As 

recordações rolaram na sua mente como os resmungos desdentados de ve-
lhas. Lembrou-se de águas abertas e de ondas — dias de erva em vez de 
areia — verões ofuscantes que tinham passado por ele como folhas levadas 
por um vento tempestuoso.
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Tudo desaparecido.
Estou a fi car velho, pensou. Senti a mão fria da minha mortalidade. E em 

quê? Na avidez duma velha.
No Grande Salão, a Dama Jessica era o centro de um grupo variado que 

se encontrava em pé, em frente da lareira. Um fogo vivo crepitava aí, der-
ramando bruxuleios duma luz cor de laranja sobre joias, rendas e tecidos 
dispendiosos. Leto reconheceu no grupo um fabricante de fatos destilató-
rios oriundo de Carthag, um importador de equipamento eletrónico, um 
distribuidor de água, cuja mansão de verão se erguia perto da sua fábrica 
situada na calota polar, um representante do Banco da Guilda (esguio e 
distante, esse), um negociante de peças de substituição para equipamento 
de mineração de especiaria, uma mulher magra de cara dura, cujo serviço 
de acompanhantes para visitantes oriundos de fora do planeta tinha a fama 
de funcionar como cobertura para várias operações de contrabando, espio-
nagem e chantagem.

A maior parte das mulheres presentes no salão pareciam ter sido feitas 
com um molde específi co — decorativas, produzidas com precisão, uma 
estranha mistura de sensualidades intocáveis.

Leto pensou que, mesmo sem a sua posição de anfi triã, Jessica teria 
dominado o grupo. Não usava joias e escolhera vestir-se de cores quentes 
— um vestido comprido quase da cor do fogo, e uma fi ta de um castanho 
terroso no cabelo de bronze.

Apercebeu-se de que ela fi zera aquilo para o picar com subtileza, uma 
censura contra a sua recente atitude de frieza. Jessica estava bem consciente 
de que ele a preferia com aqueles tons — que a via como uma restolhada de 
cores quentes.

Ali perto, mais numa posição de fl anco do que integrado no grupo, 
encontrava-se Duncan Idaho, num resplandecente uniforme de cerimónia, 
com a cara achatada ilegível e o negro cabelo encaracolado cuidadosamen-
te penteado. Fora chamado de volta de junto dos fremen e recebera as suas 
ordens de Hawat: “Sob o pretexto de a guardares, manterás a Dama Jessica 
sob constante vigilância.”

O Duque passou os olhos pela sala.
Ali estava Paul a um canto, rodeado por um adulador grupo da mais 

jovem richece de Arrakis e, mantendo reserva entre os jovens, três ofi ciais 
das Tropas Domésticas. O Duque tomou particular nota das jovens. Que 
partido seria um herdeiro ducal! Mas Paul estava a tratar todas por igual, 
com um ar de nobreza reservada.

Ele usará bem o título, disse o Duque, e apercebeu-se, com um súbito 
arrepio, de que aquilo era outra ideia de morte.

Paul viu o pai à porta e evitou-lhe o olhar. Olhou em volta para as aglo-
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merações de convidados, para as mãos cobertas de joias que seguravam 
bebidas (e para as inspeções discretas que farejadores remotos levavam a 
cabo). Vendo todas as caras submersas em tagarelice, Paul sentiu-se de sú-
bito repelido por elas. Eram máscaras baratas que cobriam pensamentos 
ulcerosos — vozes que se socorriam da loquacidade para afogar o sonoro 
silêncio existente em cada peito.

Estou com uma disposição amarga, pensou, e perguntou a si próprio o 
que Gurney teria a dizer sobre isso.

Conhecia a fonte do mau humor. Não desejara estar presente naquele 
acontecimento, mas o pai mostrara-se fi rme.

— Tens um lugar… uma posição a defender. Já tens idade sufi ciente 
para fazer isto. És quase um homem.

Paul viu o pai sair da soleira da porta, inspecionar a sala, e depois diri-
gir-se ao grupo que envolvia a Dama Jessica.

Quando Leto se aproximou do grupo de Jessica, o distribuidor de água 
estava a perguntar:

— É verdade que o Duque vai instalar controlo meteorológico?
De trás do homem, o Duque disse:
— Ainda não chegámos tão longe nos nossos planos, cavalheiro.
O homem virou-se, expondo uma cara suave e redonda, muito bron-

zeada.
— Ah-h, o Duque — disse. — Sentimos a sua falta.
Leto deitou um relance a Jessica.
— Uma coisa que precisava de ser feita. — Devolveu a atenção ao dis-

tribuidor de água, explicou as ordens que dera a respeito das bacias de la-
vagens e acrescentou: — Pela parte que me toca, o velho costume termina 
neste momento.

— É uma ordem ducal, senhor? — perguntou o homem.
— Deixarei isso à vossa… ah… consciência — disse o Duque. Virou-se, 

reparando que Kynes se aproximava do grupo.
Uma das mulheres disse:
— Penso que é um gesto muito generoso… dar água aos… — Alguém 

a mandou calar.
O Duque olhou para Kynes, reparando que o planetologista usava um 

uniforme castanho-escuro de corte antigo com dragonas da Função Civil 
Imperial e uma minúscula lágrima de patente no colarinho.

O distribuidor de água perguntou numa voz zangada:
— O Duque insinua uma crítica ao nosso costume?
— Este costume foi alterado — disse Leto. Fez um aceno a Kynes, repa-

rou no sobrolho franzido de Jessica e pensou: Um sobrolho franzido não lhe 
fi ca bem, mas aumentará os boatos sobre atritos entre nós.
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— Com a permissão do Duque — disse o distribuidor de água — gos-
taria de indagar mais acerca de costumes.

Leto ouviu o súbito tom untuoso na voz do homem, reparou no silêncio 
vigilante do grupo, no modo como as cabeças estavam a começar a virar-se 
para eles por toda a sala.

— Não é quase altura de jantar? — perguntou Jessica.
— Mas o nosso convidado tem algumas perguntas — disse Leto. E 

olhou para o distribuidor de água, vendo um homem de cara redonda 
com olhos grandes e lábios grossos, lembrando-se do memorando de 
Halleck: “… e este distribuidor de água é um homem a vigiar — Lingar 
Bewt, lembre-se do nome. Os Harkonnen usaram-no mas nunca o contro-
laram por completo.”

— Os costumes de água são tão interessantes — disse Bewt, e havia um 
sorriso no seu rosto. — Estou curioso por saber quais são as suas intenções 
a respeito da estufa ligada a esta casa. Pretende continuar a esfregá-la na 
cara das pessoas… senhor?

Leto manteve a fúria controlada, enquanto fi tava o homem. Pensamen-
tos percorreram-lhe a mente a galope. Fora precisa coragem para desafi á-lo 
no seu próprio castelo ducal, especialmente tendo em conta que agora ti-
nham a assinatura de Bewt num contrato de fi delidade. O ato requerera 
também uma consciência de poder pessoal. A água era, de facto, poder na-
quele local. Se as instalações ligadas à água estivessem minadas, por exem-
plo, prontas a ser destruídas com um sinal… O homem parecia capaz de o 
fazer. A destruição das instalações hídricas podia muito bem destruir Ar-
rakis. Isso podia perfeitamente ser sido o bastão que aquele Bewt mantivera 
em cima das cabeças dos Harkonnen.

— Senhor, o Duque e eu temos outros planos para a nossa estufa — 
disse Jessica. Dirigiu um sorriso a Leto. — Pretendemos conservá-la, com 
certeza, mas só para a guardarmos para o povo de Arrakis. É um sonho 
nosso que um dia o clima de Arrakis possa ser sufi cientemente alterado 
para cultivar plantas daquelas em qualquer sítio, a céu aberto.

Abençoada seja!, pensou Leto. Que o nosso distribuidor de água rumine 
nisto.

— O seu interesse na água e no controlo meteorológico é evidente — 
disse o Duque. — Aconselhá-lo-ia a diversifi car as suas colocações de capi-
tal. Um dia, a água não será um produto precioso em Arrakis.

E pensou: Hawat tem de redobrar esforços para se infi ltrar na organi-
zação deste Bewt. E temos de dar início imediato a instalações hídricas de 
reserva. Ninguém vai manter um bastão por cima da minha cabeça!

Bewt fez um aceno, ainda com o sorriso no rosto.
— Um sonho louvável, senhor. — Deu um passo para trás.
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A atenção de Leto prendeu-se na expressão no rosto de Kynes. O ho-
mem fi tava Jessica. Parecia enfeitiçado — como um homem apaixonado… 
ou submerso num transe religioso.

Os pensamentos de Kynes tinham fi nalmente sido derrotados pelas 
palavras da profecia: “E eles partilharão do mais precioso dos teus sonhos.” 
Falou diretamente para Jessica:

— Traz o encurtamento do caminho?
— Ah, Dr. Kynes — disse o distribuidor de água. — Deixou a vagabun-

dagem com as suas turbas de fremen para nos vir fazer companhia. Que 
atencioso de sua parte.

Kynes deitou um relance inescrutável a Bewt e disse:
— Diz-se no deserto que a posse de água em grande quantidade pode 

levar um homem a um descuido fatal.
— Eles têm muitos ditados estranhos no deserto — disse Bewt, mas a 

sua voz traiu desconforto.
Jessica veio ter com Leto, enfi ou-lhe a mão debaixo do braço para ga-

nhar um momento para se acalmar. Kynes dissera “… o encurtamento do 
caminho.” Na língua antiga, a frase traduzia-se como “Kwisatz Haderach.” 
A estranha pergunta do planetologista parecia ter passado despercebida aos 
outros, e agora Kynes debruçava-se sobre uma das consortes, escutando a 
sua coqueteria em voz baixa.

Kwisatz Haderach, pensou Jessica. Terão as nossas Missionaria Protetiva 
plantado também aqui essa lenda? O pensamento espevitou-lhe a esperança 
secreta a respeito de Paul. Ele podia ser o Kwisatz Haderach. Podia ser…

O representante do Banco da Guilda entabulara conversa com o distri-
buidor de água, e a voz de Bewt ergueu-se acima do renovado murmúrio 
das conversas:

— Muitas pessoas procuraram mudar Arrakis.
O Duque viu como aquelas palavras pareceram trespassar Kynes, fa-

zendo com que o planetologista se endireitasse de repente, afastando-se da 
coqueteria da mulher.

No súbito silêncio, um guarda doméstico com uniforme de lacaio pi-
garreou atrás de Leto e disse:

— O jantar está servido, senhor.
O Duque dirigiu a Jessica um relance interrogativo.
— Aqui o costume é que o anfi trião e a anfi triã sigam os convidados até 

à mesa — disse ela, e sorriu: — Mudamos também esse, senhor?
Ele falou com frieza.
— Esse parece ser um costume agradável. Deixaremos que se mante-

nha, para já.
A ilusão de que suspeito de traição por parte dela tem de ser mantida, 
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pensou. Passou os olhos pelos convidados que passavam em fi la por eles. 
Qual de vocês acredita nesta mentira?

Jessica, sentindo a distância do Duque, interrogou-se a esse respeito, 
como fi zera com frequência na última semana. Ele age como um homem em 
luta consigo próprio, pensou. Será por eu ter sido tão rápida a organizar este 
jantar? Mas ele sabe como é importante que comecemos a misturar no plano 
social os nossos homens e ofi ciais com as pessoas do planeta. Somos uma es-
pécie de pai e mãe de todos eles. Nada incute este facto com mais fi rmeza do 
que esta espécie de partilha social.

Leto, observando o desfi le dos convidados, recordou o que Hawat dis-
sera quando fora informado sobre o assunto: “Senhor! Proíbo-o!”

Um sorriso sombrio tocou a boca do Duque. Que cena aquela fora. E 
quando o Duque se mantivera intransigente quanto a estar presente ao jan-
tar, Hawat abanara a cabeça: 

— Tenho maus pressentimentos sobre isto, senhor — dissera. — As 
coisas avançam com demasiada rapidez em Arrakis. Não parece coisa dos 
Harkonnen. Não parece mesmo nada.

Paul passou pelo pai, acompanhando uma jovem meia cabeça mais alta 
do que ele. Atirou um relance amargo ao pai, respondeu com um aceno de 
cabeça a qualquer coisa que a jovem disse.

— O pai dela fabrica fatos destilatórios — disse Jessica. — Ouvi dizer 
que só um idiota seria apanhado no deserto profundo usando um dos fatos 
do homem.

— Quem é o homem com a cara marcada que vai à frente de Paul? — 
perguntou o Duque. — Não estou a situá-lo.

— Um acrescento tardio à lista — sussurrou ela. — Foi o Gurney que 
tratou do convite. Contrabandista.

— O Gurney tratou do convite?
— A meu pedido. Hawat deu o seu aval, embora me tenha parecido que 

ele tinha algumas reservas. O contrabandista chama-se Tuek, Esmar Tuek. 
É poderoso entre a sua gente. Aqui todos os conhecem. Jantou em muitas 
das casas.

— E está aqui porquê?
— Toda a gente aqui presente fará essa pergunta — disse ela. — Basta a 

sua presença para que Tuek semeie a dúvida e a suspeita. Também servirá 
como anúncio de que estás preparado para pôr em prática as tuas ordens 
sobre a corrupção… impondo-as também pelo lado dos contrabandistas. 
Foi esta a parte de que Hawat pareceu gostar.

— Não tenho a certeza se eu gosto. — Dirigiu um aceno a um casal que 
passava, viu que só restavam alguns dos convidados para os preceder. — 
Porque foi que não convidaste alguns fremen?
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