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Tradução de Rui Azeredo

A presente obra respeita as regras
do Novo Acordo Ortográfi co.do Novo cordo Ortográfico.
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Tal como o urso que dá à luz
Ao fi m de trinta dias uma cria informe;

Mas, depois de a lamber, nela formas traça,
E aos poucos as garras concebe,

A cabeça, e pescoço, e por fi m transforma
em fera perfeita essa coisa a princípio deforme.

— GUILLAUME DE SALLUSTE DU BARTAS
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Prólogo

—Zantenor! Zantenor, para nós perdido! Ó!, poderoso Zante-
nor, os Vermin levaram-no, e temos de o recuperar. Zante-
nor, para nós perdido…

O Alto Ministro dos Krezateen sente estar prestes a perder o juízo. 
No exterior do casulo de isolamento dele, os Obsessivos prosseguem os 

seus cânticos. Não há uma única casta em toda a sociedade dos Krezateen 
— que na última contagem registava cento e noventa e sete castas — que o 
deixe mais desvairado do que os Obsessivos. 

Nunca sabe o que os leva a optar por uma causa ou assunto para cen-
trarem as suas atenções. Ao contrário de muitas outras castas, os Obses-
sivos não têm uma autoridade nuclear, ou pelo menos assim lhe parece. 
Não há assembleia, um único líder, não há local de reunião. Ou se há, a sua 
localização é um segredo muito bem guardado, o que é uma bênção para 
eles. Se o Alto Ministro tivesse conhecimento desse local, sentir-se-ia muito 
inclinado a ir lá ele próprio destruí-lo por completo.

No entanto, de alguma forma, mesmo sem uma organização central, 
os Obsessivos encontrariam sem dúvida algo a que se agarrar. E fá-lo-iam 
pelo tempo que desejassem. O facto de as suas obsessões poderem gerar 
transformações sociais foi algo que nunca pareceu interessar-lhes. Ficam 
obcecados por aquilo que lhes apetece, e assim prosseguem até se deterem.

Mas não se detiveram no que toca a Zantenor. Já andavam nisto há 
anos.

E anos.
E anos. 
Quanto tempo passou desde que os Vermin se apoderaram do Mundo 

Sagrado? Séculos, sem dúvida. Por altura de uma peregrinação ocorrida 
há já muito tempo, os Vermin ainda não tinham chegado e Zantenor era 
normal e prístino como sempre. Os Krezateen apareceram nas suas enor-
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mes naves espaciais e tudo correra bem. Orbitaram Zantenor, adoraram e 
rezaram aos deuses. E os deuses não responderam, o que era, como sem-
pre, algo positivo. O silêncio era bom. A inatividade era boa. Os escritos 
sagrados dos Krezateen eram bem específi cos nessa matéria. Se os deuses 
aceitassem as oferendas e achassem proveitosas as orações, então os deuses 
não agiriam contra os Krezateen. Se, por outro lado, a desgraça os atingisse, 
então era porque os deuses estavam a demonstrar muito claramente o seu 
desagrado e desaprovação.

Os peregrinos regressaram da sua viagem e anunciaram que os deuses 
tinham fi cado agradados. A Terra-Mãe rejubilou. Tal como era costume, 
os festejos debochados duraram um bom ano e consequentemente deso-
vou uma nova geração de Krezateen, mais uma evidência da aprovação dos 
deuses.

Mas a visita seguinte ao Mundo Sagrado já foi uma história completa-
mente diferente. Os Vermin apareceram. 

— Zantenor perdido. Perdido para os Vermin. Ó!, abençoado Zantenor, 
perdoai-nos os nossos erros… 

Era impossível determinar com exatidão quando apareceram os Ver-
min no Mundo Sagrado, mas surgiram do nada, aparentemente. Alguns 
acreditavam que os ancestrais inimigos dos Krezateen, os Ventraya, os ti-
nham lá levado, e até falaram de semelhanças com a tecnologia ventrayana 
na conceção das naves dos Vermin. Mas não houve maneira de comprovar 
essa especulação. Os Vermin eram nitidamente uma espécie de raça necró-
faga — quatro membros, cabeças pequenas, sem nenhum tipo de arma-
mento no corpo, e poderiam ter encontrado sozinhos alguma tecnologia 
ventrayana, que terão adaptado às suas necessidades. 

Afi nal, tinham órgãos sensórios na parte da frente do rosto capazes de 
aceder à horrível porção de luz do espectro eletromagnético, tal como os 
Ventraya. Os Krezateen não tinham esses órgãos — olhos, chamavam-lhe 
os Ventraya — e ainda bem que assim era. Os seus deuses reprovavam os 
comprimentos de onda ligeiros. Na verdade, reprovavam tanta coisa que 
por vezes era difícil respeitar tudo.

Mas eram os Vermin que eles mais reprovavam. 
Aparentemente, estavam por todo o lado. Apoderaram-se até de setores 

inteiros de Zantenor e criaram abrigos para se defenderem. Os solos ricos 
em nutrientes estavam a ser usados para produzir alimentos para consumo 
dos Vermin, e não para os deuses sobre eles caminharem na sua eterna 
meditação. Também estavam a reproduzir-se; durante as suas vigilâncias, 
os Krezateen identifi caram versões mais pequenas de Vermin a correrem 
para trás e para a frente, numa alegria infantil — como se tivessem algo 
para fazer lá. 
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— Abençoado seja Zantenor, não somos merecedores de vós, pois falhá-
mos em proteger-vos…

O Alto Ministro não aguenta mais. — Calem-se! Maldito bando, ca-
lem-se! — grita. Abre e fecha instintivamente as garras, de prata brilhante. 
Nada lhe saberia melhor naquele momento do que irromper do seu casulo, 
saltar para o meio dos Obsessivos reunidos e atirar-se a eles. Imagina-se 
no ardor de uma luta, cravando os dentes nas gargantas dos Obsessivos e 
despedaçando-os, dizimando o grupo. E ao fazê-lo, imagina que se trataria 
dos Vermin, os desprezíveis Vermin. Não seria glorioso? Poder atirar-se 
dessa forma aos Vermin, como uma máquina assassina sem consciência, 
como uma espécie de… 

… uma espécie de…
— Animal — sussurrou.
Cerrou os órgãos dos sentidos e estendeu a sua mente.
Precisa que o seu irmão de ninhada, o Alto Chanceler, venha ime-

diatamente ter com ele. Poucos segundos depois, o Alto Ministro obtém 
a confi rmação de que os seus pensamentos foram recebidos e de que será 
visitado imediatamente. 

No entanto, «imediatamente», para o Alto Chanceler, é um conceito 
muito subjetivo. Ele tem muitas coisas para tratar pelo que a sua defi nição 
de «imediatamente» é diferente da dos outros. O Alto Ministro já está habi-
tuado a isso, e vai esperar.

Decide ocupar-se dando voltas no seu casulo. No seu interior, preocu-
pações pedestres, como a gravidade, é algo que não interessa. Move-se pela 
superfície curva, macia e incolor, para cima e para baixo, e depois para os 
lados, conforme bem lhe apetece. 

Os Obsessivos prosseguem com os seus cânticos, como de costume 
ininterruptamente, mas isso incomoda-o cada vez menos. Pensa que lhes 
deverá estar grato. Eles encaminharam o seu pensamento para uma direção 
que poderá vir a revelar-se útil. Assim, decide que por ora permitirá que 
eles vivam e deem voltas e cantem no exterior do seu casulo enquanto lhes 
apetecer. Pode sempre exterminá-los mais tarde se estiver para aí virado. 

Quando o Alto Chanceler fi nalmente chega, a sua presença é de ime-
diato projetada na mente do Alto Ministro. A parede mais afastada do ca-
sulo desliza para o lado e permite a entrada do Alto Chanceler. 

— Espero não te ter feito esperar muito tempo. — Como sempre, os 
seus grunhidos e estalidos são precisos, tal como a sua sintaxe telepática. 

— De todo. Três dias, no que te concerna, é bem rápido.
— És meu irmão de ninhada, além do que representas para os Kreza-

teen. Naturalmente que por ti teria de me despachar. E então — e inclinou 
levemente a cabeça —, em que te posso ser útil?
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— Quero discutir Zantenor.
— Ah, Zantenor. — O Alto Chanceler suspira. Aponta com a cabeça na 

direção dos Obsessivos que incessantemente entoam cânticos fora da vista, 
no exterior do casulo do Alto Ministro. — Tendo em conta que ouves isto 
todos os dias, não estou minimamente surpreendido. Como é que aguen-
tas? Porque é que não os comes? 

— Estou a pensar seriamente nisso, mas, neste momento, não é essa a 
minha preocupação. Temos de nos livrar dos Vermin. 

— Concordo de boa vontade. E os deuses sabem como o temos tenta-
do. Mas os Vermin revelaram-se terrivelmente resistentes. Já por duas vezes 
que os atacámos por ar. Bombardeámo-los com todas as nossas forças. E, 
ainda assim, sobreviveram.

— Pelo que resta um ataque por terra.
O Alto Chanceler por momentos nada disse. Até que por fi m falou, 

num tom grave: 
— Não podes pedir isso ao nosso povo.
— Chanceler…
— Não podes. — O seu tom de voz é tom alto, tão poderoso que as 

paredes do casulo até parecem tremer. — Sabes muito bem que é proibido 
marchar sobre o solo sagrado de Zantenor, irmão de ninhada. Proibido. De 
certeza que percebes o que quer dizer «proibido»?

— Claro, eu…
— Quer dizer que assim que assentares as garras sobre Zantenor, nunca 

mais podes regressar à Terra-Mãe. Assim que morras, o teu espírito não se 
poderá juntar ao Miasma. Nem poderás avançar nem recuar. Ficarás eter-
namente impuro; condenado a permanecer em Zantenor, onde os deuses 
de certeza que vão abominar a tua presença, ou então vaguear sem rumo 
pelas estrelas. 

— Eu sei disso tudo… 
— Isso pensas tu. Mas aqui estás a sugerir que os Krezateen se tornem a 

voluntariar… ou será que desta vez serão obrigados? Quererias que fossem 
destacados para…?

— Basta, irmão de ninhada! — grita o Alto Ministro, e ergue as garras, 
num gesto de rendição. — Não estou a sugerir nada do que alegas! Não 
desejo ver mais nenhum dos nossos, voluntariamente ou de outra maneira, 
a pisar o Mundo Sagrado. 

— Mas disseste… 
— Não — e solta um riso abafado, algo raro nele. — Não, tu é que 

disseste. Fizeste assunções que nem remotamente têm a ver com o que eu 
estava a pensar. Falaste com dramatismo, mas sem razão de ser.

O Alto Chanceler, nitidamente baralhado, inclina levemente a 
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cabeça. — As minhas desculpas, Ministro. Não te devia ter interrom-
pido. Diz-me lá então: o que sugeres? Um ataque aéreo foi um ro-
tundo fracasso. Se a ideia não é enviar tropas terrestres, então como 
deveremos proceder? 

Mais uma vez o Ministro dá voltas ao casulo, mas desta feita com en-
tusiasmo e não a vaguear sem sentido. — A resposta esteve sempre à nossa 
frente. Sinto-me francamente envergonhado por não me ter lembrado dis-
to antes. Habituámo-nos a referir-nos a esses invasores indesejados como 
Vermin. Animais.

— Porque é o que são. 
— Então porque não — e faz uma pausa aparentemente para dar mais 

ênfase — tratá-los com os meios mais lógicos de que dispomos, com ani-
mais? Enviar animais para matar animais.

— Não compreendo. — O Chanceler, confuso, abana a sua enorme 
cabeça. — E que tipo de animal enviarias? Não podemos simplesmente re-
tirar animais do nosso ecossistema, largá-los em Zantenor e esperar que 
sobrevivam. As criaturas não teriam hipóteses nenhumas. O ar é diferente, 
os recursos alimentares… 

— Aí é que está a questão. 
O Chanceler parece perdido. — Obviamente, Ministro, já pensaste em 

tudo…
— Criamos animais para destruir animais.
— Criamos? 
— Temos imensa informação que os nossos cientistas reuniram sobre 

os Vermin. — Fica cada vez mais entusiasmado ao falar. — As suas forças, 
as suas fraquezas. Como funcionam os seus cérebros, a quantidade de co-
rações que têm, a quantidade de cérebros…

O Chanceler, incrédulo, abana a cabeça afi rmativamente. — Sim, já 
ouvi falar. Um. Um patético coraçãozinho e um cérebro cada, e aqueles ór-
gãos de perceção de luz. Explica muito sobre eles. 

— E sabemos mais do que o sufi ciente sobre os Vermin para criar ani-
mais especialmente concebidos para uma única coisa: destruir os usurpa-
dores que se atreveram a ocupar o nosso Mundo Sagrado. O que te parece? 

— É brilhante, é o que eu penso. Estou francamente espantado por 
ninguém ter pensado nisso antes. 

— Porque não é próprio dos Krezateen — explica o Alto Ministro. — 
Não estamos habituados a ter outros a lutar por nós. Mas estamos cercea-
dos pelas restrições quanto a pisar o solo do Mundo Sagrado. 

O Alto Chanceler assente com a cabeça. 
— Mas, agora, surge a principal questão — prossegue o Alto Minis-

tro. — Concretamente: quanto tempo levará? No fi m de contas, meu caro 
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Chanceler, a organização da comunidade científi ca está sob a tua alçada. O 
que tem de ser alcançado não é concretizável sem o teu apoio, a tua dedica-
ção e a tua capacidade de organização. 

— Devo realçar que haverá quem argumente que introduzir uma nova 
forma de vida em Zantenor será um crime quase tão grave como nós pró-
prios pormos lá o pé — diz o Alto Chanceler. — Que seremos efetivamente 
instrumentos de um crime religioso. 

— Os Vermin são o crime que está neste momento a ser perpetrado 
em Zantenor. Não devemos ser condenados só por tentarmos pôr cobro a 
esse crime.

O Chanceler refl ete e depois assente com a cabeça. — Um argumento 
válido. Tens noção, no entanto, que há outros na Ordem que não coopera-
rão e podem até opor-se.

— Que o façam. Estou cheio de ganas por matar e devorar quem quer 
que se recuse a perceber o assunto como eu o entendo. 

— Esse — diz o Chanceler — é o Ministro irmão de ninhada de que 
eu me lembro. 

— Então, estamos de acordo?
O seu irmão de ninhada assente com a cabeça. — Sem dúvida.
— Então pergunto de novo… quanto tempo? 
— Para desenvolver a criatura? — O Chanceler afaga o queixo pon-

tiagudo e pondera a situação. — Precisamos de fazer mais do que estudar 
a informação que já reunimos sobre os Vermin. Temos de os dissecar mo-
lécula a molécula. Há muitas direções que podemos tomar ao preparar o 
animal. Podemos optar por algo tão pequeno quanto um inseto, que avance 
em vastos grupos pela superfície do planeta. Ou podemos tentar algo tão 
gigantesco que esmagaria os Vermin. 

— Apesar das nossas cautelas para não atingir nada à superfície de 
Zantenor, recebemos queixas de que os bombardeamentos aéreos foram 
destrutivos para a superfície do planeta — realça cautelosamente o Minis-
tro. — Não me sinto otimista face à ideia de uma fera que provoque ainda 
mais danos. 

— Então, muito bem — diz o Chanceler. — Mas o tamanho não tem 
de ser necessariamente importante. Ferocidade, rapidez, tudo isso são fa-
tores a ter em conta. Obviamente, teremos de nos agarrar ao material já 
reunido sobre os Vermin ainda com mais atenção…

— Sim, sim, obviamente. — O Ministro estava a perder a paciência, 
mas esforça-se por se aguentar, pois o Alto Chanceler tanto era seu irmão 
de ninhada como um valioso aliado. — Quanto tempo prevês que demore 
o programa? 

— Analisar as vulnerabilidades dos Vermin? Desenvolver um perfi l 
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genético? — O Alto Chanceler prossegue, elencando uma série de passos 
necessários antes de poder obter frutos. 

O Alto Ministro acabou por deixar de prestar atenção, dado que o Alto 
Chanceler estava obviamente perdido no seu próprio mundo. Por fi m, o 
Alto Chanceler cala-se, refl ete por mais uns momentos e diz:

— Cerca de um século. 
O Alto Ministro pondera na janela de tempo e dá a sua aprovação. — 

Isso seria aceitável. Mas então é melhor apressares-te. Um século não é as-
sim lá muito tempo. 

— Tens razão — diz o Alto Chanceler. Estende a mão com garras e o 
Alto Ministro pousa a sua em cima. — Obrigado por me teres apresentado 
esta ideia, irmão de ninhada. Não vou desapontar-te. 

— Eu sei que não — diz o Alto Ministro. E está seguro do que diz, pois 
o Alto Chanceler sabe que por muito que ele seja generoso quando satisfei-
to, também pode revelar-se impiedoso quando desapontado.

O Alto Chanceler sai apressadamente. O Alto Ministro perde-se de-
moradamente nos seus pensamentos até que os cânticos dos Obsessivos 
fi nalmente lhe despertam de novo a atenção. 

Sai do casulo e surpreende-se ao constatar que só havia seis Obsessivos 
no exterior. Acha aquilo estranho; estavam a fazer tal algazarra que é difícil 
acreditar que não passam de meia dúzia.

Na verdade, isso pouca diferença faz. 
Quando regressa ao abrigo do seu casulo, há menos seis Obsessivos lá 

fora. Ele acha o silêncio, por muito que seja temporário, bem mais agradá-
vel. 

O sino ecoa sonoramente por toda a cidade para convocar a reunião. 
Os membros da Classe Reinante não podem ignorá-lo, mesmo que 

lhes apeteça. Fizeram um juramento para estarem presentes quando o sino 
repicasse, e os seus tons davam a entender que estavam prestes a soprar 
ventos de mudança na sociedade dos Krezateen. Pelo menos, era essa a in-
tenção. Se tocasse por causa de algo que não fosse sufi cientemente impor-
tante, quem o tivesse feito seria de pronto executado.

O Alto Ministro, contudo, faz soar o sino de reunião com bastante con-
fi ança. Esperou noventa e sete anos por este momento (o Alto Chanceler, 
respeitador da sua palavra, deu o seu melhor para apressar o assunto). 

Há uma especulação crescente na assembleia quanto à razão daquela 
convocatória inesperada. Rapidamente se espalha a palavra de que fora o 
Alto Ministro a convocá-la. Há muita discussão de que terá a ver com os 
Vermin que infestam o Mundo Sagrado de Zantenor, mas o terrível Senhor 
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da Guerra Knahs está a apregoar alto e bom som que será melhor ao Alto 
Ministro não aparecer com ideias de que tem alguma autoridade na maté-
ria. 

— A recuperação de Zantenor é da minha alçada! — grita o Senhor da 
Guerra a quem o ouve. 

Mas não são muitos. O facto de Zantenor continuar a ser profanado 
pelas minúsculas mãos dos Vermin permanece um assunto doloroso na 
sociedade dos Krezateen. Na verdade, já muitos defenderam que deveria 
ser retirado o título a Knahs — e de preferência também a cabeça — por ter 
falhado na missão de montar uma campanha bem-sucedida que reclamas-
se a terra em nome dos deuses.

No local da grande reunião, já estão presentes todos os líderes de fa-
ções. O Senhor da Guerra Knahs tem um lugar de destaque entre eles, dado 
que a sua posição faz dele líder da Casa da Guerra. Mas há muitas outras 
fações, muitas outras disciplinas — mais de trezentas — representadas no 
lugar de reunião.

Quando os Krezateen se dirigem uns aos outros, fazem-no através de 
uma combinação de telepatia, grunhidos audíveis e estalidos das mandíbu-
las e o lugar de reunião ecoa com esses sons stacatto que ricocheteiam por 
todo o lado. O local de reunião é uma série de espirais descendentes, com 
as casas mais poderosas e infl uentes junto ao topo, de modo a salientarem 
a sua posição. 

O que irá ser discutido? É a pergunta recorrente que pensam, sibilam e 
transmitem por estalidos uns aos outros. Zantenor? Novos dízimos? Desas-
tres planetários? O que poderia ser? O quê?

As conversas esmorecem até se deterem quando algo é lentamente bai-
xado desde o alto numa plataforma de levitação magnética. Trata-se de um 
cubo feito de um material liso, sólido e opaco. Os Krezateen ali reunidos de 
início permanecem em silêncio, curiosos, e depois ergue-se uma nova vaga 
de conversas, pois sentem-se confusos. 

O Alto Ministro observa com nítida satisfação. O Chanceler não se 
mostrara muito entusiasmado com aquela apresentação aparatosa do seu 
trabalho. O Alto Ministro não quis saber. Os Krezateen são uma raça tão 
irascível que, antes de fazer algo, é preciso chamar a atenção dos outros. 
Isso, pelo menos, ele estava a conseguir. 

A plataforma desce mais uns trinta metros e detém-se, ali suspensa e 
dando azo a mais discussões e especulações.

— Ministro! — A voz tonitruante do Senhor da Guerra ecoa pelo local 
de reunião. — Foi isso que preparou para nós? Apresentar uma espécie de 
truque de magia? 

Aquilo origina uma mistura de risos e de murmúrios. Pelo menos nove 
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fações religiosas baniram qualquer alusão a magia, pois consideravam-na 
uma afronta aos deuses, assim como à própria lógica. 

— Nada de magia — anuncia o Alto Ministro para nítido alívio de al-
gumas fações. — Mas sim ciência, aproveitada para benefício da nossa raça. 
Tenho aqui a solução fi nal para o problema Vermin. 

Bate num dispositivo que dissolve a negritude fuliginosa do cubo e, ao 
fazê-lo, há arquejos por todo o local de reunião quando a criatura no seu 
interior é lentamente revelada. 

É enorme, monstruosa. A sua goela cavernosa abre-se num lento bo-
cejo enquanto lambe os beiços, com a língua a correr por uma dupla fi ada 
de dentes. O seu corpo é longo e esguio com múltiplas patas que parecem 
agachadas e prontas a lançarem-se para a frente, presumivelmente para ata-
car a sua presa. A sua cabeça roda, lenta e calmamente, para um lado e para 
o outro, absorvendo a presença dos Krezateen mas sem parecer impressio-
nada ou perturbada. 

— Isto? — diz o Senhor da Guerra. — É suposto esta criatura livrar-nos 
dos Vermin? 

— É essa a intenção — responde o Alto Ministro. 
O Senhor da Guerra ri-se. Não um riso abafado ou um relincho, mas 

sim um sonoro e vigoroso uivo de escárnio. 
O Alto Ministro, naquele momento, pondera seriamente em saltar 

pelo local de reunião e atirar-se ao Senhor da Guerra. Era bem provável que 
não corresse bem ao Ministro; o Senhor da Guerra era bastante poderoso, 
um dos mais fortes entre os Krezateen. O Alto Ministro, provavelmente, 
não duraria muito tempo, mas isso de momento era algo que não lhe inte-
ressava…

Com calma, irmão de ninhada. As palavras soam-lhe dentro da cabeça 
quando o Alto Chanceler, a curta distância, sabiamente o aconselha. Não te 
deixes levar para um confronto desnecessário. Atrai-lhes a atenção. Faz uma 
demonstração.

Com a sua sabedoria ainda a soar na mente do seu irmão de ninhada, o 
Alto Chanceler põe-se de pé e fala num tom plano e inexpressivo. — Posso 
perguntar o que é que há de tão divertido em relação à salvação de Zante-
nor? Até parece que, depois de todo este tempo, já nos apresentou algum 
plano de valor.

Falara com calma, mas de modo provocatório. O Senhor da Guerra já 
não estava divertido; o seu insucesso era algo que o atormentava. — Prepa-
rou isto, presumo — e aponta acusatoriamente para o Chanceler.

— Assim foi. 
— Com que objetivo e fi nalidade? Para largar esta… esta criatura sobre 

os Vermin?
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— Perguntou e respondeu à sua própria questão. — Fala como um pai 
a um fi lho e deste modo a sua resposta transmite uma condescendência 
cuidadosamente trabalhada. Não o bastante para incitar o Senhor da Guer-
ra a atacar, mas o sufi ciente para tornar clara a sua posição. 

— Olhem para aquilo! — O Senhor da Guerra permanece determina-
damente desdenhoso. — Garanto-lhe, congeminou uma máquina lutadora 
com aspeto assustador. Dentes que mordem. Garras que apanham. Mas 
é nitidamente uma monstruosidade plácida. Tanto aparato, que você e os 
seus génios da genética lhe deram, e não tem instinto assassino.

— A sério? Está a dizer que seria capaz de a derrubar, sem uma arma 
na mão?

— Sem dúvida nenhuma. 
O Alto Ministro sabe o que está para vir e sorri no seu íntimo. Se há 

coisa com que se pode contar no que toca ao Senhor da Guerra, é com o 
seu ego insuportável.

— Muito bem. — O Alto Chanceler ostenta um ar de servilismo, an-
sioso por agradar. — Caso o deseje, posso trazer a criatura para o recinto de 
combate, e pode encetar uma luta corpo a corpo.

Excelente! Excelente! Vai desfazê-lo em bocados! O Alto Ministro mal 
consegue conter-se. 

Está de tal modo entusiasmado que não consegue evitar que os seus 
pensamentos sejam entendidos pelo Chanceler. O seu irmão de ninhada 
lança-lhe um olhar de desprezo. Não o queremos morto, irmão. Queremo-lo 
humilhado. Fanfarrão como o é, o Senhor da Guerra é um rufi ão. E os rufi ões 
são cobardes. Por isso, sê paciente. Um aliado vivo pode revelar-se bem mais 
útil do que um inimigo morto. 

Devolve a atenção ao Senhor da Guerra. — Fico feliz por satisfazer a 
sua pretensão — diz. E então, de modo quase impercetível, aciona um con-
trolo remoto que traz no bolso. 

De repente, a criatura embate contra a parede lateral da sua prisão. 
Fá-lo com tanta fúria que todos os presentes na reunião dão um salto, quase 
em simultâneo. A seguir exibe os dentes e lança-se de novo contra a parede. 

— Sem instinto assassino? — questiona.
A ironia está ali à vista de todos. A criatura praticamente perdeu a ca-

beça devido à fúria. Atira-se repetidamente contra as paredes da cela e mor-
de o ar. As suas garras arranham a superfície lisa, gerando sons agudos que 
levam uma série de Krezateen a tapar os ouvidos.

Com a sua voz a elevar-se face ao contínuo uivo da frustrada criatura — 
pois é incapaz de despedaçar aquele que é o seu alvo —, o Chanceler grita:

— Já pode exibir o seu poder, Senhor da Guerra!
— O que se passa? — exige saber Knahs.
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— Tudo o que fi z — esclarece o Chanceler — foi soprar um pouco do 
aroma de Vermin na jaula da criatura. No fi m de contas, esta espécie é con-
cebida para caçar e destruir… Vermin, não Krezateen. Mas se está deter-
minado em demonstrar a sua coragem de guerreiro, não nos passaria pela 
cabeça envergonhá-lo com um adversário inferior. Por isso, ofereço-me 
para o pulverizar com o aroma Vermin… só um bocadinho. Assim que 
for exposto, pode tomar o seu lugar no fosso sem se preocupar em estar a 
desperdiçar o seu tempo.

Era notório o tom de satisfação na voz do Chanceler, assim como uma 
pontinha de desafi o. — É isso que pretende — pressiona —, não é?

Todas as atenções incidem sobre o Senhor da Guerra. O outro único 
som presente no local de reunião é o rugido da criatura. 

Apenas a cobardia dele o poderá salvar, pensa presunçosamente o Mi-
nistro dirigindo-se ao Chanceler. A questão é esta: como é que ele a vai ra-
cionalizar? 

Na verdade, já não é bem essa a questão, responde o Chanceler em pen-
samento para o seu parceiro de ninhada. 

— É louco — diz o Senhor da Guerra —, se pensa que vou permitir 
que resíduos dos Vermin sejam lançados sobre a minha pessoa. Não vou 
permitir que os deuses me abominem só para que faça uma demonstração 
da sua… aberração. 

E aí temos, pensa presunçosamente o Chanceler. E diz em voz alta:
— A aberração é a resposta ao nosso problema.
— O nosso problema — grita um líder de uma das fações religiosas — 

é que os deuses acham que a nossa civilização segue o rumo errado! Acham 
que não temos sido sufi cientemente devotos! É por isso que, antes de mais, 
permitem a presença dos Vermin no Mundo Sagrado: para expressar a 
raiva que sentem por nós. E a sua resposta é introduzir mais uma forma 
de vida em Zantenor? Assim que pousarem as patas em Zantenor, serão 
impuras! E dado que fomos nós a enviá-las, seremos igualmente impuros! 

— Então estamos condenados de uma maneira ou de outra! — respon-
de o Ministro em voz alta. — O que sugere que façamos? Cingir os nossos 
esforços a lamentações fúteis e orações ocasionais?

— Os deuses indicar-nos-ão o caminho! — ouviu-se uma outra voz, 
desde o setor religioso. — Devemos aguardar… 

Enfurecido com aquelas mentes tacanhas, o Chanceler, por momen-
tos, perde a paciência. A sua voz estrondeia pela vastidão do local de reu-
nião. — Os deuses deram-nos cérebros para pensar! Engenho para inventar e 
explorar! A vontade dos deuses está dentro de cada um de nós. Se recusarmos 
aproveitar as vantagens dos recursos que os deuses nos providenciaram, esse é 
que é o verdadeiro insulto!
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Trata-se de um argumento, na opinião do Alto Ministro, irrefutável. 
Deverá ser o ponto fi nal. 

Mas é apenas o início. 

Arrasta-se durante anos. Revela-se um debate que, por vezes, pareceu 
capaz de criar uma cisão na integridade da sociedade dos Krezateen. 

A decisão acabou por surgir, num dia árduo após um debate que durou 
dezanove horas seguidas. É decidido que os Impuros — modo como passa-
ram a ser designadas as criaturas após o uso repetido do adjetivo — serão 
largados sobre o solo sagrado de maneira a aniquilarem os Vermin. 

O Alto Chanceler permanece furioso com um compromisso que tem 
de assumir. Para ele, o aspeto mais devastador das criaturas é que se iriam 
reproduzir por si mesmas. Trabalhou longa e arduamente para as fazer o 
mais férteis possível. O desejo delas de procriar seria secundado apenas 
pela compulsão para caçar e devorar Vermin. Mas as fações religiosas sim-
plesmente não se curvaram: a noção de algo concebido pelos Krezateen a 
reproduzir-se no Mundo Sagrado, para eles, não passa de uma pura abo-
minação.

Mais frustrante ainda, até o Alto Ministro se recusa a apoiar o seu ir-
mão de ninhada. — As criaturas, é suposto terem um propósito específi co 
— argumenta ele. — Servem para libertar o Mundo Sagrado de uma forma 
de vida profana. Mas se se reproduzem tão rapidamente quanto propões, 
então assim que os Vermin partirem, o lar dos deuses estará a transbordar 
de monstros criados por nós. Podes garantir que os deuses entenderão isso 
como circunstancial?

— Não me atrevo a adivinhar de forma alguma como os deuses pode-
rão reagir ao que quer que seja — diz o Alto Chanceler. 

E assim foi, pelo que ele e a sua equipa tiveram de reconfi gurar as cria-
turas para que fossem sem género e incapazes de se reproduzirem. Natu-
ralmente, o que aconteceria por ação da natureza assim que as criaturas 
fossem largadas no terreno, era algo que nem o Alto Chanceler poderia 
prever. Mas ele, pelo menos, teria feito tudo o que estava ao seu alcance. O 
resto estaria nas garras dos deuses.

O Alto Chanceler passava bem sem as festividades absurdas que foram 
programadas para celebrar o lançamento. Isso sim, ele considerava uma es-
pécie de afronta aos deuses. O Alto Chanceler sempre se achara um indiví-
duo austero e considerava o lançamento das criaturas uma ocasião solene. 
Pela primeira vez em muito tempo, os Krezateen estavam a dar um passo 
positivo para recuperar o seu Mundo Sagrado. Porquê manchar o aconte-
cimento com pompa?
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Não havia motivo. Nenhum motivo. Mas eles fazem-no de qualquer 
modo. 

Mais um compromisso que ele perdera. 
Bem… pelo menos iria participar na viagem para seguir de perto em 

primeira mão a efi cácia das criaturas (ele nunca recorre ao termo «impu-
ro» nas suas meditações; a designação ofende-o, embora tenha aprendido 
a tolerá-la). 

Estás a chegar, irmão de ninhada? A voz do Alto Ministro ecoou 
na sua mente. O Alto Chanceler assegura-lhe que está prestes a che-
gar enquanto avança por entre o emaranhado elevado de estradas 
que ocupa grande parte da superfície da Terra-Mãe. Um dos turvos 
rios de lava à superfície da Terra-Mãe agita-se bem longe por baixo 
dele. O calor ergue-se como um punho. Ignora-o. Tem coisas bem 
mais importantes com que se preocupar. 

Está muito perto do local de lançamento. A nave que os transpor-
tará a Zantenor naturalmente não está lá. Está em órbita em redor da 
Terra-Mãe. Em vez disso, está um conjunto de vaivéns que levantarão 
e transportarão o Alto Chanceler e o Alto Ministro até à nave de trans-
porte. É um veículo padrão de peregrinações, capaz de transportar du-
zentos Krezateen numa única viagem. No entanto, esta tripulação será 
em número bem menor: apenas o Alto Chanceler e o Alto Ministro, 
e um grupo de cientistas para observar o modo como as criaturas se 
comportam face aos Vermin. Se as coisas correrem como o Chanceler 
espera, regressarão a casa com boas notícias.

Como seria de esperar, ali estavam os vaivéns, pousados numa plata-
forma enorme e circular. Ele e o Ministro abraçam-se rapidamente, dando 
palmadas nas costas um do outro. — Hoje é um dia de grandes conquistas 
— diz o Ministro. — Sem ti, nada teria sido possível.

— Tens toda a razão — responde o Chanceler. 
Seguem-se os discursos. Discursos e bênçãos e orações intermináveis. 

Os líderes das aparentemente intermináveis fações dão um passo em frente, 
um de cada vez, cada um deles tentando superiorizar-se ao anterior no seu 
fervor religioso. O Chanceler acha aquilo tristemente divertido, tendo em 
conta quantos deles haviam protestado e resistido quando fora anunciado 
o projeto. Naturalmente que apareceram. Segundo a experiência do Chan-
celer, isso era frequente: resistência massiva a novas ideias é seguida por um 
inevitável acolhimento das mesmas.

Após o que lhe pareceu um tempo excessivo, os vaivéns partem. Se-
guem graciosamente pelo céu na direção da nave que os aguarda.

As criaturas já tinham sido embarcadas. Estão detidas em segu-
rança, em morte aparente, dentro de uma nave mais pequena — um 
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veículo de distribuição — dentro do porão da nave maior. Assim que 
estivessem nas imediações de Zantenor, a nave de distribuição desceria 
sobre o Mundo Sagrado e a sua carga seria largada sobre os despreve-
nidos Vermin. 

O Alto Chanceler, o Ministro e o resto da tripulação estariam a hiber-
nar durante a viagem, que demoraria dezoito anos a ser completada. Os 
sistemas automáticos iriam despertá-los assim que se aproximassem de 
Zantenor. E então… 

… e só então…
… seria possível recuperarem a aprovação dos deuses.
Uns minutos mais tarde, o vaivém deposita-os na nave de peregri-

nação. O Alto Chanceler e o Alto Ministro entram. A excitação começa 
a palpitar nas cavidades peitorais do Chanceler. Nunca tivera a hon-
ra de participar numa peregrinação e o seu tempo estava a escoar-se. 
Poderia ter uma vida longa, mas até ele e o seu irmão de ninhada não 
durariam para sempre e poderia não viver o sufi ciente para participar 
na peregrinação seguinte. 

Por isso, em alternativa, integra, não uma peregrinação, mas uma 
grande aventura científi ca. O que interessa, o pretexto? Iria viajar até junto 
do planeta dos deuses e poderia até assistir à sua libertação face aos Vermin. 
Não será isso uma possibilidade de ser…?

De repente, é açoitado por um arrepio na espinha. Constata pela rea-
ção do Ministro que ele reage da mesma forma. 

O Senhor da Guerra e os seus soldados estão a postos na nave para os 
saudarem. — Bem-vindos a bordo, Honrados — diz Knahs num tom que 
sem dúvida ele próprio considera brando. 

— O que faz aqui? — pergunta-lhe furiosamente o Alto Ministro.
Também o Chanceler está irado. — Trata-se de uma missão científi ca. 
— Trata-se de uma batalha. Uma batalha que faz parte de uma guerra 

muito maior — informa-os o Senhor da Guerra. — Se surgir uma situação 
militar, será função minha e dos meus soldados estarmos preparados para 
ela. Além disso — e sorri maliciosamente —, queremos assegurar-nos de 
que os resultados que apresenta ao nosso povo representam exatamente o 
que se passa no Mundo Sagrado.

— Isto é intolerável — declara o Alto Chanceler. 
— Muito bem — diz o Senhor da Guerra com um encolher de ombros 

de indiferença. — É livre de não tolerar. O vaivém pode de imediato levá-lo 
de novo para a Terra-Mãe. — Aponta para a entrada por onde acabara de 
entrar o Chanceler. 

O Alto Ministro estremece de indignação, mas, mais uma vez, o Chan-
celer dirige-se a ele num modo tranquilizador. 
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Deixa-o gozar esta pequena vitória, irmão. O maior triunfo será nosso e 
ele vai acabar por se destruir. Conheço os da laia dele. 

Ambos conhecemos, concordou o Alto Ministro, com algum esforço.
O Chanceler só espera estar certo. E espera também que, tendo em 

conta tudo o que estava a ser feito para aplacar os deuses, estes fi zessem 
com que valesse a pena o esforço.
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Capítulo 1

576 d.T.

—Achas que estão a fi car fartos de comer pó? — pergun-
tou Meredith Wilkins, Comandante Suprema do Corpo 
Unifi cado de Patrulheiros do planeta, Nova Prime. 

— Ajuda a formar o caráter — disse o Comandante Elias Hāturi, o seu 
braço-direito. Deu uma dentada ruidosa na sua maçã de Nova Prime, que 
crescera a partir de sementes que a espécie humana trouxera da Terra. 

— O pó faz-lhes bem à digestão — acrescentou a Comandante Bonita 
Raige, uma mulher pequena com cabelo cortado rente, todo louro à exce-
ção de uma porção branca atrás devido a um ferimento de combate. Já há 
anos que era conselheira do Comandante Supremo mas só recentemente se 
juntara à equipa de Wilkins. 

Em diversos ecrãs que tinham à frente, três pelotões de cadetes dos 
Patrulheiros Unifi cados identifi cados por cores atravessavam atabalhoada-
mente uma extensão rochosa e vermelha de deserto, cada um deles a ten-
tar obter vantagem estratégica sem ser visto pelos oponentes. Os pelotões 
começaram com uma dúzia de cadetes cada naquela simulação de batalha, 
mas todos pagaram o preço das sucessivas escaramuças.

Naturalmente, não houve ferimentos reais. Apenas uma alteração de 
cor num disco sensível à luz usado nas costas quando era atingido pelo raio 
laser de um inimigo. Quem fi casse assim marcado, teria de abandonar o 
jogo. 

O Pelotão Azul fora o mais fustigado. Apesar de ser liderado por Erd-
mann, o mais experiente dos cadetes, o pelotão fora, ainda assim, apanhado 
numa penosa emboscada. Já só restavam dois subordinados a Erdmann. 

O Pelotão Verde não se saíra muito melhor. Sofrera sete baixas, incluin-
do Cheng, o chefe de missão. Mais cedo nesse mesmo dia, Cheng sacrifi ca-
ra-se heroicamente de modo a permitir a fuga dos seus colegas de pelotão. 
Wilkins não tinha muita esperança nos cinco restantes Verdes. Segundo a 
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experiência dela, os pelotões não duravam muito a partir do momento em 
que perdiam o líder.

O Pelotão Vermelho, naquela altura, teria de ser o favorito para vencer 
o exercício. Ainda tinha nove cadetes graças à liderança astuta de Lucas 
Kincaid, um rapaz esguio e forte com feições aquilinas. Wilkins já andava 
de olho em Kincaid desde que ele se alistara. O rapaz tinha jeito para fazer 
com que os outros o seguissem e alinhassem nas suas estratégias, que eram 
sempre delineadas para eliminar os adversários.

Até ali, fora o que Kincaid fi zera. Com o Azul a fugir, vítima do seu 
mais recente ataque, Kincaid estava a voltar a atenção para o Verde. Infeliz-
mente, o Verde retirara para um vale profundo de paredes altas.

Enquanto Wilkins observava, Kincaid aproveitou o erro do Verde em 
segui-los. Primeiro, espalhou os seus cadetes por ambos os lados, preen-
chendo os recantos estreitos do vale. Depois, fê-los perseguir imediatamen-
te o Verde. Àquele ritmo, apanhariam o Pelotão Verde num instante e a 
formação de nove elementos impediria que qualquer dos seus inimigos 
escapasse à rede.

— O que vos parece? — perguntou ela aos seus comandantes.
— Ele sabe o que está a fazer — disse Raige.
— Sempre soube — observou Hāturi, que tinha um peito grande e ro-

busto. Atirou o caroço da maçã para uma abertura na parede destinada ao 
lixo. — Não nos esqueçamos de que ele é um Kincaid, não veio exatamente 
do nada.

O nome Kincaid, pensou Wilkins, era importante nos quatrocentos 
anos da História da humanidade em Nova Prime. Os Kincaid tinham sido 
fi guras centrais dos Patrulheiros, nos corpos de engenharia liderados pelos 
Sapientes e até na ordem religiosa liderada pelos Primus. Era bom ver que 
o jovem Lucas herdara o melhor dos seus genes familiares.

Wilkins voltou-se para Raige. — Tens um sobrinho no jogo, não tens, 
Bonita?

Raige lançou um olhar à Comandante Suprema. — Sabes bem que 
sim. — Chamava-se Conner. Infelizmente, não se destacara do mesmo 
modo que o rapaz Kincaid, bem longe disso. Mas também não fora elimi-
nado do jogo. 

— Talvez ele, no fi m de contas, ainda tenha algo para dar — comentou 
Wilkins.

O que seria bom, tendo em conta que os Raige já também andavam 
por ali desde o êxodo da Terra. Na realidade, o primeiro Comandante Su-
premo fora um membro do clã Raige e a família continuava bem represen-
tada nos Patrulheiros — não só por Bonita, mas também pelo marido dela, 
Torrance, e pelo irmão dele, Frank, pai de Conner. 
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Alguns dos melhores períodos da colónia tinham decorrido 
quando os Raige e os Kincaid eram rivais declarados, competindo 
para ver quem poderia contribuir mais para os Patrulheiros. Não que 
Wilkins esperasse que esse tipo de coisas ocorresse sob o seu jugo. 
No que tocava a isso, Lucas Kincaid deixara bem claro que não tinha 
rivais à altura. 

— O Vermelho vai vencer isto — concluiu Hāturi.
— Vamos ver se o Verde faz alguma ideia do que se passa — disse Wi-

lkins, destacando uma vista do vale que, provavelmente, incluiria o pelotão 
Verde. 

Infelizmente, o sinal de vídeo foi bloqueado por algumas das saliências 
nas paredes do vale. Ela manipulou os controlos do painel que tinha à fren-
te, para tentar obter um ângulo melhor. Descobriu fi nalmente um que não 
estava tapado. 

— Ali estão eles — anunciou Hāturi, apontando para o que restava do 
Pelotão Verde. 

Wilkins assentiu com a cabeça. — E não fazem a mais pequena ideia 
de que o Vermelho está a estreitar a passagem. Nesta altura, já era suposto 
saberem o que estavam a fazer.

— Só vejo quatro deles — disse então Raige. 
A Comandante Suprema contou. — Quatro — concordou. — Quem 

falta? 
Descobriu rapidamente. — O teu sobrinho, Bonita. — Conner Raige 

desaparecera da vista. 
— Onde é que ele está? — perguntou Hāturi. Voltou-se para Wilkins. 

— Permites-me?
— Força — disse ela. 
Hāturi vasculhou todas as vistas que tinham do vale. Conner Raige não 

estava em nenhuma.
— Queres que verifi que o transmissor-recetor dele? — perguntou Bo-

nita Raige, com os dedos a pairar sobre um painel de comandos. Um to-
que bastaria para localizar o sinal de emergência embutido no uniforme de 
Conner.

— Estás preocupada? — perguntou Wilkins.
Raige abanou a cabeça. — Não. — Se bem que poderia estar, apenas 

um pouco. 
— Então — disse a Comandante Suprema, recostando-se na sua cadei-

ra —, vamos ver no que isto vai dar. 
Quanto mais Wilkins observava, mais se espantava. E então viu Con-

ner a aparecer como que por magia, e deixou de se espantar. O cadete sur-
gira do terreno atrás do Pelotão Vermelho, onde ninguém — incluindo, 
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aparentemente, os próprios Vermelhos — o esperaria ver, e começou a eli-
minar um a um os cadetes Vermelhos. 

— Raios me partam — exclamou Hāturi. 
Wilkins estava a observar Conner a executar aquela que bem poderia 

ser a mais sagaz e audaciosa manobra que ela alguma vez vira num jogo 
de guerra. Antes de terminar, Kincaid e o resto do seu Pelotão Vermelho 
tinham sido «atingidos» com raios dos pulsadores de treino do Pelotão 
Verde. Num ecrã do lado direito da Comandante Suprema surgiram nove 
nomes, um a seguir ao outro, indicando que os Vermelhos já não eram 
participantes vivos do exercício. 

Quando o espetáculo terminou, Wilkins sorriu e disse: 
— Foi impressionante como o raio. E ele não era sequer o que tinha 

melhor registo. 
— Está-lhe no sangue — afi rmou Bonita Raige, mantendo um ar inex-

pressivo apesar de se sentir tremendamente orgulhosa. 
A Comandante Suprema assentiu em sinal de aprovação. — Assim pa-

rece. Que rico sobrinho tens tu ali. 

Conner Raige já há muito que não tinha um dia assim tão bom.
Reconheceu isso, mesmo que só para si, enquanto guiava a sua equi-

pa entre dois dos pináculos de metal que suportavam a estrutura de tecido 
cor de ferrugem da caserna dos seus cadetes. Assim que deu por si debaixo 
do asseado teto de tecido, sentiu a temperatura a descer e fi cou grato por 
isso. Era um alívio abandonar os sóis implacáveis de Nova Prime, que fora 
forçado a aguentar nas últimas horas.

Conner não estava apenas com calor. Sentia-se cansado, cansado até 
aos ossos, mais cansado do que alguma vez se sentira. Mas era um cansaço 
saboroso. Os seus instrumentos da cabeça, bem seguros debaixo do braço, 
por norma eram um pesado fardo. Mas hoje, eram uma recordação palpá-
vel do que ele e a sua equipa Verde haviam conquistado.

Ainda recordava as expressões dos Vermelhos quando rodopiaram, 
tendo constatado — demasiado tarde — que havia alguém escondido atrás 
deles. Expressões de surpresa. Expressões de vergonha. Olhares que indica-
vam que não achavam justo perder a competição no derradeiro momento, 
depois de terem estado sempre em vantagem.

Conner saborearia aquela recordação por um bom bocado. Isso era 
certo. No fi m de contas, não era frequente fazer algo de que se orgulhasse.

Esse era um dos problemas de ter nascido numa família de lendas. 
Tudo o que fazia era comparado a tudo o que outros Raige haviam obtido, 
recuando centenas de anos até à época do êxodo da Terra. Ninguém na 
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colónia alguma vez lhe disse isso, mas também não era preciso. Conseguia 
vê-lo nos olhares deles.

Foi muito bom, estariam a pensar, mas não tão bom como aquilo que o 
teu trisavô fez. Ou a tua avó paterna. 

Ou o teu pai. 
A tarimba de Conner fi cava na ponta da caserna, uma das várias deze-

nas de camas dispostas em fi las muito bem ordenadas. Quando lá chegou, 
pendurou os instrumentos da cabeça num gancho que saía da coluna da 
armação da sua cama. Depois girou em volta da coluna e deixou-se cair no 
seu colchão. 

Em seu redor, ouviu os elementos da sua equipa Verde a fazerem o 
mesmo. Sabia bem deitar-se e ver o teto da caserna a ondular ao sabor de 
um vento vespertino. Cerrou os olhos e viu de novo os rostos da equipa 
Vermelha.

E deu por si a sorrir.
Era engraçado, como se os músculos do seu rosto não estivessem ha-

bituados. Mas na verdade sorrir não era algo que Conner fi zesse muito 
frequentemente. Efetivamente, era algo que ele provavelmente já não fa-
zia desde que se tornara cadete. Mas agora estava a fazê-lo. E porque não? 
Merecera-o, ou não?

Sem dúvida, pensou. 
Naturalmente, não iria dizê-lo em voz alta. Não iria dizer nada que 

pudesse ser considerado um gozo ao Pelotão Vermelho. Mas um sorrisinho 
em privado? De certeza que não lhe seria vedado. 

Nesse instante, Conner escutou alguém a sussurrar algo. Não perce-
beu o que fora dito, mas o tom de voz era-lhe familiar. Abrindo os olhos 
e voltando-se na direção do sussurro, viu dois dos seus camaradas Verdes. 
Um era um tipo chamado Augustover. O outro era uma mulher chamada 
Ditkowsky.

Estavam a fi tá-lo com um olhar carrancudo. Só por um momento, cla-
ro. E depois retomaram o que estavam a fazer.

Já antes se apercebera de que lhe haviam lançado olhares de reprova-
ção. E não foram apenas Augustover e Ditkowsky a fazê-lo. Uma e outra 
vez, uma série de cadetes havia feito o mesmo. 

Conner não percebeu. 
Se um deles tivesse dado a volta à situação num jogo de guerra e trans-

formasse a derrota em vitória, ele teria dado uma palmada nas costas do 
cadete em causa e uns efusivos parabéns. Não se teria poupado em elogios. 
Mas não havia ninguém a felicitar Conner. 

Suspirou e deixou-se cair de costas no colchão. Que raio…? Compre-
endera a atitude dos outros cadetes quando lá chegara — especialmente 
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depois de ter feito asneira, não uma, mas várias vezes. O seu pai dissera-lhe 
que os novos cadetes eram tratados abaixo de cão e que tinham de provar o 
seu valor antes de serem respeitados. 

Mas o que ele alcançara naquela manhã no deserto deveria ter com-
pensado as asneiras. Deveria ter sido mais do que sufi ciente. 

Então, porque é que continuam a lançar-me olhares hostis?, pensou.
Adivinhou a resposta, e não foi agradável, antes de colocar a si mesmo 

a questão: Porque sou um Raige, ainda mais aqui do que no resto da colónia. 
Porque, por muito que me esforce por ser um Patrulheiro, por muito que eu 
alcance, nada será sufi ciente. 

Então, eles que se lixem, pensou. Que se lixem todos. Iria fazer à sua 
maneira o que tinha a fazer, sem a aprovação deles. 

Assim que o pensou, escutou um murmúrio a percorrer a caserna. 
Curioso, Conner ergueu a cabeça — e viu o vulto alto e de cabelo grisalho 
da Comandante Suprema Wilkins a abrir caminho por entre as tarimbas.

De repente, todos os cadetes estavam de pé em sentido, Conner inclu-
ído. Teve vontade de espreitar a expressão de Wilkins, para tentar perceber 
o motivo da presença dela, mas não conseguiu. Tinha de olhar para a frente.

Houve uns momentos em que só logrou ouvir os tacões de Wilkins a 
bater no chão duro. E então a Comandante Suprema disse:

— À vontade.
Conner descontraiu-se e virou a cabeça. Infelizmente, as feições empe-

dernidas de Wilkins não deixavam muito espaço para interpretações. Mas, 
de qualquer modo, era sempre assim.

— Acabei de passar várias horas a observar-vos, cadetes, a competi-
rem uns com os outros lá fora — revelou ela. — Merecem uma reação e 
merecem-na de imediato, enquanto tudo o que sucedeu ainda está fresco 
nas vossas mentes.

Conner não se teria importado de receber esse feedback mais tarde, 
depois de algum repouso, e estava certo de que os seus colegas cadetes sen-
tiam o mesmo, mas nenhum o reconheceu. Afi nal, tratava-se da Coman-
dante Suprema.

— Em alguns casos — disse Wilkins —, saíram-se bem. Mas não 
em todos os casos. Todas as três equipas cometeram erros graves. Num 
contexto de jogo de guerra, têm a possibilidade de aprender com esses 
erros e melhorar. Mas, quando concluírem o vosso treino e se tornarem 
Patrulheiros, e como sabem, isso não será para todos nestas casernas, 
não se poderão dar ao luxo de cometer erros. Porque se fazem asneira 
enquanto Patrulheiros, pagarão com a vida ou com as vidas dos vossos 
camaradas de pelotão.

Ela olhou em volta pela caserna. — Tenham isso em mente enquanto 
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se preparam para a próxima sessão dos Jogos de Guerra, que começa exata-
mente de hoje a uma semana. 

Os cadetes mantiveram-se em absoluto silêncio ao escutarem o anún-
cio, mas Conner, ainda assim, logrou aperceber-se dos resmungos. Não era 
suposto regressarem aos Jogos de Guerra nos próximos seis meses. Uma 
semana entre jogos não era muito. Era quase nada. 

Não era capaz de recordar outra turma de cadetes que tivesse suporta-
do tal fardo. Então, porquê nós?

Pensou se teria algo a ver com as críticas que ultimamente andavam 
a ser lançadas sobre os Patrulheiros. Não eram de ninguém em particular, 
era algo que corria em surdina. Os outros cadetes já tinham notado. E se 
eles tinham notado, era quase certo que também a Wilkins não passara 
despercebido. 

Se os Patrulheiros estavam debaixo de fogo, poderia estar Wilkins a 
pensar, teriam de ser mais cuidadosos do que nunca para não cometer er-
ros. Daí que a nova ronda de jogos fosse tão próxima da anterior. 

— Alguma pergunta? — questionou a Comandante Suprema. Nin-
guém se pronunciou. — Então podem destroçar.

Toda a gente regressou aos seus afazeres. Na maioria dos casos, isso 
signifi cou regressarem às tarimbas. Foi certamente o caso de Conner. Mas 
ainda mal se acomodara antes de se aperceber de que Wilkins não abando-
nara a caserna. Na verdade, estava mesmo ao lado dele, fi tando-o inexpres-
sivamente.

— Cadete Raige — disse ela —, não está dispensado. Acompanhe-me.
— Sim, minha senhora — disse Conner, lançando as pernas para fora 

da cama. Levantou-se para seguir Wilkins, com os olhos dos outros a inci-
direm nele. Que raio fi z eu agora de errado?, pensou. 
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Capítulo 2

O centro de comando de arenito vermelho dos Patrulheiros, que 
albergava o gabinete da Comandante Suprema, parecia apenas 
uma parte integrante da paisagem desértica. Ficava no meio do 

complexo dos Patrulheiros, para lá das casernas dos outros cadetes, da mes-
se e do arsenal.

Wilkins não dirigiu a palavra a Conner até chegarem ao gabinete dela 
e entrarem e mesmo então limitou-se a dizer:

— Feche a porta.
Ele assim fez. Depois, esperou que a sua superior se sentasse atrás da 

secretária. 
Ela por fi m ergueu o olhar na direção dele. — Cadete Raige — disse.
— Sim, minha senhora — respondeu, a morrer de curiosidade. 
— Aquilo lá fora hoje de manhã — começou ela — foi espetacular. Um 

dos únicos pontos altos, na realidade, do que foi na verdade um jogo de 
guerra essencialmente desapontante. 

Conner conteve o melhor que pôde um sorriso. Uma coisa era mostrar 
um ar de satisfação consigo próprio na caserna e outra fazê-lo no gabinete 
da Comandante Suprema. — Obrigado, minha senhora. 

— De onde é que lhe surgiu a ideia para aquela estratégia? 
Estratégia? A palavra deixava implícito que ele pensara por antecipação 

no que fi zera. Mas não pensara de todo.
— Limitei-me a agir por instinto — reconheceu.
A Comandante Suprema estreitou ligeiramente os olhos. — Por instin-

to? — Não pareceu satisfeita. 
— Eu sabia apenas o que era preciso fazer para atrair o Pelotão Verme-

lho a uma armadilha — arriscou Conner, esperando que isso caísse melhor 
a Wilkins. — E assim fi z. 

 Mas a expressão de Wilkins não se alterou. — Sabia? 
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Tentou uma abordagem diferente, uma que, pensou ele, lhe agradaria. 
— Descendo de uma longa linhagem de Patrulheiros, minha senhora. O 
meu pai, Frank Raige… penso que o conhece. 

— Sim — confi rmou ela.
— E há o meu tio Torrance, e a minha tia Bonita. E todas as outras 

pessoas da família que serviram nos Patrulheiros ao longo dos últimos seis-
centos anos. Penso que algo do que eles sabiam passou para mim, ah…, um 
bocadinho.

— E essa é a sua explicação? — questionou Wilkins.
Obviamente, também aquela resposta não lhe agradara. Ela procurava 

outra coisa qualquer, que ele desconhecia. — Sim, minha senhora — limi-
tou-se a dizer.

— Bem — disse a Comandante Suprema. — É um estratega de pri-
meira, cadete Raige. Isso está bem claro. Mas nunca irá ter a possibilidade 
de pôr as suas capacidades a trabalhar em benefício da colónia enquanto 
não conseguir articular o pensamento por detrás das suas opções táticas. 
Pelo menos enquanto eu estiver no comando. Porque o que a si lhe pode 
parecer instinto cego é na verdade uma aplicação da inteligência. É nessa 
inteligência que estou interessada, e também deveria ser naquilo em que 
está interessado.

— Sim, minha senhora — disse de novo Conner, embora não concor-
dasse inteiramente no que respeitava à inteligência. Para ele, o instinto era 
mais importante do que a inteligência. Na verdade, o instinto era a principal 
qualidade que transformava alguém num bom Patrulheiro.

Fosse ou não essa a opinião da Comandante Suprema. 
— Tendo isso em mente — disse Wilkins —, gostaria que me escreves-

se um relatório formal de batalha que me indique precisamente o que fez ao 
Pelotão Vermelho e como o fez, passo a passo. E gostaria que mo entregasse 
amanhã à tarde. Percebido?

Conner pensou que ela estivesse a brincar. Ele tinha a esperança de que 
estivesse a brincar. Mas, quanto mais tempo ela olhava para ele, mais certo 
fi cou de que falava muito a sério.

— Sim, minha senhora — disse ele, pela terceira vez.
Mas, mentalmente, ele estava a hesitar. Um relatório formal de batalha? 

À tarde? Ela só pode estar louca. 
— Muito bem — disse Wilkins. — E a propósito… sei que a sua família 

é muito importante. Mas na vida somos nós que criamos o nosso próprio 
legado. Certo?

— Certo — concordou Conner, embora aquilo tivesse soado como 
algo ainda mais duro do que ter de carregar o fardo do seu nome de família. 

— Está dispensado, cadete Raige.
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— Obrigado, minha senhora.
Quando Conner abandonou o centro de comando, estava já a dar vol-

tas à cabeça com a dimensão da tarefa que tinha pela frente. Se fi car acorda-
do toda a noite, consigo terminar a tempo. Pelo menos acho que sim. Gostaria 
de desfrutar de uma boa noite de sono depois de ter passado grande parte 
do dia a assar no deserto. Não me parece que isso vá acontecer, pensou amar-
gamente. 

Pior do que isso. Tinha a impressão de que Wilkins estava a estabelecer 
um precedente. Iria ele ter de escrever um relatório de batalha sempre que 
liderasse uma equipa? Seria um inferno. O que sempre apreciara nos Patru-
lheiros fora ter a possibilidade de agir sem pensar. 

— Ei, Raige!
Conner voltou-se e protegeu os olhos da intensa luz do sol. O seu cole-

ga Blodge estava a correr na sua direção, erguendo pequenas nuvens de pó 
sobre o solo vermelho. 

— Ei — respondeu Conner.
Blodge, cujo verdadeiro nome era Raul Blodgett, era um grandalhão 

com um rosto redondo e um cabelo ruivo à escovinha. Alistara-se como 
cadete no mesmo dia de Conner; participara em todos os exercícios com 
Conner. Só que Blodge era um dos tipos mais populares da caserna. As 
pessoas afeiçoavam-se a ele com naturalidade — da mesma forma que não 
se afeiçoavam a Conner. 

— Está tudo bem? — perguntou Blodge. — Quero dizer, ganhaste o 
exercício, certo? Pelo menos foi o que nos pareceu a nós, pobres idiotas da 
equipa Azul. A ver pela tua cara, dir-se-ia que foste tu a perder.

Conner resmungou: — Tudo depende da forma como se encara as coi-
sas.

— Deste um pontapé no traseiro dos Vermelhos, não foi? Em especial 
no traseiro do Kincaid. Há outra forma de se encarar as coisas?

— A Wilkins quer que eu escreva um relatório de batalha a explicar 
detalhadamente como o fi zemos.

Blodge enrugou o rosto, com pena. — Au. Lamento.
— Pois — disse Conner —, também eu.

No dia em que Frank Raige pilotou pela primeira vez um voador Kel-
sey foi no dia em que descobriu quem era.

No solo, sempre fora algo impaciente consigo próprio, um pouco ner-
voso. Por muito que se esforçasse, achava sempre que poderia esforçar-se 
mais, fazer de si alguém mais importante.

No ar, ele era mais importante.
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— Como é que ele se sente, Capitão? — perguntou-lhe Smitty, o técni-
co do seu voador, através do intercomunicador do aparelho. 

Como o vento, pensou Frank. O voador, um longo dardo negro, estava 
a trabalhar na perfeição. Mas o que ele disse foi:

— Parece que se vai desfazer a qualquer momento. Livra-te desses teus 
mecânicos e diz-lhes que foi ideia minha.

— Ou seja, eles estão a fazer um ótimo trabalho, continuem assim — 
disse Smitty, já habituado aos disparates de Frank depois de uma década a 
trabalharem juntos. — Percebido, senhor.

Frank olhou para baixo para o deserto. Estendia-se, todo a brilhar de 
dourado e cor de ferrugem, à luz do primeiro sol. Para a sua esquerda, cen-
tenas e centenas de quilómetros para norte, a terra subia e estava envolvida 
pelo manto verde viçoso da fl oresta de abetos. Para a sua direita, estendia-se 
para sul, até ao oculto Mar Th ermopoulos. Era um belo mundo. Em alturas 
como estas, sentia-se grato aos pioneiros que tinham encaminhado a hu-
manidade para Nova Prime em vez de outro local qualquer. 

— Está a planear regressar em breve? — quis saber Smitty. — A Laura 
pergunta quando vou para casa.

— Estou de regresso neste preciso momento — indicou-lhe Frank. 
Ele tinha o hábito de se entusiasmar ao voar. Não se quis desculpar de 

novo perante a mulher de Smitty por manter o marido preso ao trabalho 
uma hora depois de o turno ter terminado.

Quando Frank aterrou, a terra debaixo dele pareceu inclinar-se e rodo-
piar. O voador reagiu na perfeição, ajustando-se impecavelmente ao vento. 
Era um prazer testar algo tão bem projetado. Mas Frank não se ia mostrar 
mais expansivo em elogios com os seus engenheiros em comparação com o 
que fazia com os seus mecânicos. Se o fi zesse, eles provavelmente fi ngiriam 
desinteresse.

Assim que se aproximou dos limites da Cidade de Nova Prime, viu o 
centro de pesquisa onde a sua mulher, Rebecca, estaria debruçada sobre 
um microscópio, à procura de uma cura para a Doença de Ressler, uma das 
mais perigosas mutações bacterianas com que a humanidade se deparara 
desde que aterrara em Nova Prime. Conseguiu distinguir também o obe-
lisco cor de barro erigido como monumento aos quatrocentos mil colonos 
que tinham sobrevivido à longa e dura jornada pelo espaço.

E conseguiu identifi car a caserna onde o seu fi lho Conner estaria pro-
vavelmente deitado na sua tarimba, a pôr o sono em dia depois de ter par-
ticipado nos Jogos de Guerra da Comandante Suprema. Frank sabia bem 
como aquilo funcionava, pois ele próprio participara nos jogos quando era 
cadete. 

Tudo o que ele desejava na vida estava ali em baixo na Cidade de Nova 
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Prime. Por muito que adorasse voar, adorava ainda mais regressar para jun-
to da sua família. 

— Já o estou a ver, Capitão — reportou Smitty. — Terreno livre para a 
aterragem.

— Ok — disse Frank.
O voador aterrou tão suavemente como se movimentava no ar. Rapi-

damente se deteve. Frank desligou, um a um, os sistemas de voo. Depois, 
retirou o arnês e abriu a carlinga. Sentiu de imediato o ar quente e seco 
do deserto a açoitá-lo. Algumas pessoas preferiam o ar condicionado, mas 
Frank apreciava o calor. 

Smitty apareceu a correr com um comunicador na mão. 
— O que se passa? — perguntou Frank.
Smitty passou-lhe o comunicador. — É a Comandante Suprema Wi-

lkins, senhor. Ligou quando estava a aterrar. 
Colocou o comunicador no ouvido. — Sim, minha senhora. Fala Rai-

ge.
— À vontade, Frank. Somos só nós. 
Ele fi cou mais preocupado. Se não se tratava de uma chamada ofi cial… 

— Passa-se alguma coisa? 
— Referes-te ao Conner, certo?
— Bem… sim.
— Foi por isso que liguei. Tenho boas notícias.
Ele soltou o fôlego, que nem reparara ter sustido. — É dessas que quero 

ouvir.
— Acabaram há pouco os nossos Jogos de Guerra, embora sejam para 

retomar dentro de uma semana; uma sessão prática. Mas fi co contente por 
te dizer que o Conner se destacou, tendo sido o único. Que raio, ele pratica-
mente fez tudo sozinho no Pelotão Verde. 

Frank começou a sentir um nó na garganta. Embora se mostrasse sem-
pre um durão, no que tocava à família era um coração mole. — Isso é fan-
tástico. O que é que ele fez?

Depois de Wilkins o ter esclarecido, ela acrescentou:
— Eu tinha-te dito que ele andava com difi culdades em encontrar-se a 

si próprio. Depois disto, espero que entre nos eixos.
— Também eu espero. Não lhe deste muitas palmadinhas nas costas, 

pois não?
— Já devias saber que não sou dessas — disse Wilkins. — Ele está agora 

no centro de estudo a tentar elaborar um relatório baseado naquilo que ele 
fez por instinto.

Frank sorriu para si próprio. — Ótimo. Não lhe vai fazer mal puxar 
pela cabeça. E os outros cadetes não vão vê-lo a pavonear-se. 
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— Ou a receber muitos louros. Ninguém gosta do menino da 
professora… especialmente quando a professora é uma Comandante 
Suprema. 

Ele percebeu a deixa. A própria Wilkins fora uma cadete que recebera 
tal tipo de reconhecimento. Mas o Comandante Supremo da altura — o 
pai de Frank, Joshua Raige — fora sufi cientemente esperto para não elogiar 
demasiado Wilkins em público. 

— Fico satisfeito por verifi car que aprendeste bem a lição — disse 
Frank.

— O teu pai também não te fez muitos elogios.
— Que impressão é que isso teria dado? — questionou Frank. — A 

única coisa pior do que ser o menino da professora é ser o fi lho do profes-
sor. 

— Ok, ele sabia o que estava a fazer — assentiu Wilkins. — Sinto falta 
do velhote.

Frank assentiu para si próprio. — Também eu. 
Por muito que gostasse de conversar com Wilkins, sabia que ela tinha 

muito que fazer. A última coisa que queria era distraí-la do seu trabalho, 
mesmo sendo eles velhos amigos. 

— Obrigado por me teres contado — disse ele. — Mas agora tenho 
de… 

— Espera um pouco, Frank. Sei que já antes te pedi isto, mas ser-me-ias 
muito útil. O Elias vai reformar-se em breve, como sabes, e, quanto a mim, 
a um Comandante Supremo faz sempre falta mais um Raige na sua equipa.

Ele fi cou lisonjeado, como sempre, mas precisava tanto de uma pro-
moção como Nova Prime precisava de mais um deserto. Juntara-se aos Pa-
trulheiros para ser piloto, e não para estar preso à secretária.

— Não estou a ouvir-te bem — disse. — Deve ser uma mancha solar, 
ou coisa do género. 

— Não me venhas com essa — disse Wilkins. — Se tens medo de subir 
na hierarquia, assume-o. 

Frank riu-se por entre dentes. — Sou eu, minha senhora, a tremer 
como varas verdes. Tem um bom dia. Liga-me sempre que tiveres notícias 
destas.

— Assim espero. Wilkins de saída.

Raios, pensou Conner quando se sentou na quietude do centro de es-
tudos dos cadetes com o segundo sol a tombar sobre a linha do ho-

rizonte. Suspirou e bateu com o indicador na secretária junto ao teclado. E 
depois voltou a pensar: Raios.
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Wilkins provavelmente não pensara que estaria a exigir tanto dele. Afi -
nal, muitas das manobras de um jogo de guerra eram delineadas antes de 
serem executadas. Mas Conner não fi zera isso — muito pelo contrário. Na 
realidade, os seus Verdes tinham estado prestes a perder o jogo, até ele se 
sair com uma nova jogada.

Logo desde o início, Lucas liderara os Vermelhos como se fossem uma 
matilha de lobos esfaimados. Obrigaram a equipa de Conner a recuar… 
três vezes. Levaram os Verdes a espalharem-se por bolsas de resistência, 
cada um deles isolado dos seus camaradas, e então eliminaram as bolsas 
uma a uma.

Naturalmente, Conner deveria ter desde logo calculado que seria feita 
uma abordagem desse calibre. Sabia que Lucas teria de ser sempre o pri-
meiro, nem que fosse na fi la para entrar na messe, sem se importar com a 
possibilidade de ter de afastar alguém do caminho. Que diabo!, toda a gente 
sabia disso. 

Ou seja, não foi muito difícil antecipar que seria assim que Lucas co-
mandaria as suas forças. Com agressividade. E, enquanto tática, esteve qua-
se a resultar. Os Verdes estavam reduzidos a cinco cadetes, assediados en-
quanto grupo pelas maiores fi leiras de Lucas, quando fi nalmente ocorreu a 
Conner que deveria virar a agressividade de Lucas contra ele próprio.

Fora tão simples quanto isso. Virá-la contra ele. Foi isso que Conner 
disse a si próprio.

Como é que os Verdes poderiam fazer isso? Principalmente, continu-
ando a fazer o que já estavam a fazer… recuar. Era essa a armadilha. Mas, 
para a lançar, um dos Verdes teria de fi car atrás dos Vermelhos e apanhá-los 
pela retaguarda.

Porque assim que se está nas costas de alguém, a vantagem é toda nossa.
Mas foi mais fácil dizê-lo do que fazê-lo. Os cadetes de Lucas haviam 

sido sufi cientemente espertos para se abrirem em leque de um lado para o 
outro do vale. Os Verdes teriam grandes difi culdades para se esgueirarem 
em redor deles.

E foi por isso que Conner decidiu seguir esse caminho.
Teria passado por cima deles, só que não havia mais do que um par 

de árvores na zona e as existentes não eram sufi cientemente robustas para 
aguentar o peso dele — e se tivesse tido a sorte de encontrar uma adequada, 
não teria folhagem sufi ciente para o ocultar.

Obrigado a descartar as opções de dar a volta ou passar por cima dos 
cadetes de Lucas, Conner seguiu a única via que lhe restava: passar por bai-
xo deles.

De início, a ideia parecera-lhe parva. Os Verdes não tinham tempo 
para parar e escavar um buraco — não com os Vermelhos poucos minutos 
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atrás deles. Mas havia buracos que haviam sido escavados muito antes de o 
exercício se ter iniciado, bastava saber onde os procurar. 

E Conner sabia.
Afi nal, desde criança que ele era obcecado pela fauna do planeta. Se 

corria, rastejava, trepava ou voava, ele já há muito que era especialista nisso. 
E que tipo de especialista não saberia que os ratos canguru desde sempre 
escavam tocas subterrâneas profundas e extensas?

Na Terra, antes de as naves partirem com amostras genéticas de todas 
as criaturas que conseguiram reunir, os ratos canguru eram pequenos — 
cerca de trinta centímetros, incluindo a cauda. Mas em Nova Prime, com a 
ajuda dos geneticistas, eram maiores e mais fortes. Conner fi cou grato por 
essa transformação. Sem ela, provavelmente nunca teria encontrado uma 
toca quando precisou dela. Depois de a abrir com umas poucas pancadas 
de um ramo caído, escondeu-se com uns punhados de terra e detritos en-
quanto os outros Verdes prosseguiam a retirada.

Deu-se um momento de tensão quando os cadetes de Lucas passaram 
por lá, com os olhos experientes virados para a frente quando teriam feito 
muito melhor na altura se tivessem olhado para baixo. Um deles esteve a 
menos de um metro de Conner, quase lhe pisando a mão.

E então continuaram e ele pôde persegui-los e apanhá-los, um a um. 
Com um pouco de sorte, pensou ele na altura, poderia apanhar uns quan-
tos antes que se apercebessem do que ele estava a fazer. Como se veio a 
verifi car, foi bafejado por mais do que um pouco de sorte.

Teve sorte mais do que a conta antes que Lucas ou qualquer um dos 
outros Vermelhos percebessem o que estava a acontecer. E nessa altura, 
já era demasiado tarde para eles. Os seus adversários, os Verdes, fi zeram 
meia-volta, surpreendendo-os, enquanto Conner continuava a hostilizá-los 
da retaguarda.

Colocar aquilo no papel, passo a passo? Não teria qualquer signifi cado. 
Afi nal, não foram as manobras que valeram o dia aos Verdes. Foi o modo 
de execução. 

Como é que se regista isso?, equacionou Conner. Deveria ter sido a es-
tratégia de Lucas a solicitada pela Comandante Suprema. Isso era algo que 
Conner poderia registar — e não se importaria de o fazer, agora que des-
cobrira uma forma de lhe dar a volta. Recostou-se na cadeira e massajou a 
ponte do nariz com o polegar e o indicador.

Dentro de poucas horas, os seus camaradas cadetes estariam a gozar 
um dia de folga. Blodge dissera que ia passá-lo a fazer caminhadas nas 
montanhas — com a namorada, sem dúvida. Gold inscrevera-se para fazer 
asa-delta. Mphalele tinha bilhetes para um concerto no Vale Chen…

Conner travou aquela linha de pensamentos. Apenas os ofi cias traça-
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vam planos de batalha. Se Wilkins lhe pedira o que pedira, ela deveria ter 
pensado que Conner tinha espírito de ofi cial. Pensou no que diria o seu tio 
Torrance. Pensou no que diria a sua tia Bonita. E o seu pai…

Frank Raige nunca dissera ao fi lho que ele teria de ser Patrulheiro. Mas, 
no dia em que Conner se alistou, viu o pai sorrir como nunca o fi zera antes. 
O seu pai nunca lhe dissera o quanto estava orgulhoso porque não era essa 
a sua maneira de ser.

Mas fi cara orgulhoso.
Nos dias e semanas que se haviam seguido, Conner não dera ao pai, 

nem a ninguém, grandes motivos de orgulho. Aparecera nos locais errados 
às horas erradas. Adormecera e faltara a um exercício matinal. Envolve-
ra-se numa luta com outro cadete por causa de algo tão banal que já nem 
recordava o que era.

Por isso, se Conner tinha de abdicar de um pouco de sono, ou renun-
ciar a um dia de folga, iria fazê-lo. Faria o necessário para que a família se 
orgulhasse de si. Mesmo que não lhe fi zesse o mínimo sentido.

Com um suspiro, começou a teclar. Se não parar para comer, pensou, 
até pode ser que acabe pelo meio-dia.
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Capítulo 3

Trey Vander Meer aclarou a garganta e fez sinal ao seu engenhei-
ro. E depois falou, saboreando o som da sua voz macia como mel 
conforme esta enchia o seu estúdio de emissão. 

— Olá, Nova Prime. Sou Tracy Vander Meer, a olhar pelos vossos inte-
resses quando mais ninguém o faria. A conversa de hoje é sobre o exercício 
de treino de cadetes dos Patrulheiros Unifi cados, conhecido por Jogos de 
Guerra.

»Caso não o saibam, já acabou… embora eu tenha ouvido rumores 
de que haverá outro, um castigo de vários tipos. Seja como for, quem é que 
quer saber, certo? O que é que o treino de um Patrulheiro tem a ver comigo 
ou consigo? Na verdade, até tem um pouco. Estão a ver, com os Jogos de 
Guerra fi ndos, estamos um passo mais perto de cunhar uma nova fornada 
de Patrulheiros, fazendo crescer as fi leiras daquela que é sem dúvida a orga-
nização mais inchada do planeta. É isso mesmo, ouviram bem… inchada. 
A rebentar. Maior do que é necessário. 

»Amigos, nós não precisamos dos Patrulheiros de que já dispomos. 
Estamos a caminho de ter ainda mais, graças a um conjunto de treinos ex-
tremamente dispendiosos. Na verdade, apenas a Comandante Suprema 
Wilkins sabe quanto custa exatamente, pois não partilha essa informação 
comigo ou consigo, as pessoas que, por acaso, lhe pagam o salário, caso 
algum de vocês o tenha esquecido. 

»Mas isto, como costumavam dizer na Terra antes do Êxodo, é apenas 
a ponta do icebergue. Os Patrulheiros consomem uma enorme parcela dos 
recursos da nossa colónia para fabricar armas, sustentar as casernas, confe-
cionar e limpar fardas, manter as aeronaves no céu, e por aí fora. Também 
dirigem um centro de comando cada vez mais sofi sticado que aparente-
mente é reconstruído — desculpem, melhorado — a cada par de anos. Os 
nossos valiosos recursos seriam mais bem gastos se aplicados na resolução 
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dos problemas causados pela seca, da qual ainda estamos a recuperar após 
tantos anos.

»Sei que os Skrel andam algures lá fora na imensidão do universo. 
Sei que nos deram umas boas coças quando apareceram. E, se ouviram 
este programa no passado, saberão que ninguém tanto quanto eu hon-
ra as baixas provocadas por esses ataques. Mas, nos últimos dois sécu-
los, fortalecemos as nossas defesas contra ameaças aéreas. Apurámos 
a nossa tecnologia F.E.N.I.X.. Temos para aí um milhão de satélites 
a vasculhar as estrelas. Na minha opinião, tudo isso é utilização ade-
quada dos nossos recursos. Mas, sinceramente, haverá alguém lá fora 
capaz de começar a explicar-me por que razão necessitamos de tantos 
Patrulheiros?

»Não quero que me digam que estamos preocupados com os Skrel. 
Eles já por duas vezes que saíram com o nariz a sangrar; não seriam lou-
cos ao ponto de nos virem atacar pela terceira vez. E as nossas sondas 
não-tripuladas — todas as semanas, ao que parece — não trouxeram 
quaisquer provas de outra forma de vida inteligente. Então, porque é 
que continuamos a enterrar créditos nos Patrulheiros? Para que é que 
precisamos de naves cada vez mais rápidas? Até pode parecer que os 
nossos recursos aqui em Nova Prime são ilimitados, mas asseguro-vos 
que não são. 

»Não tenho de vos lembrar que já arruinámos um mundo gerindo mal 
o seu ecossistema, esvaziando a despensa até esta fi car vazia. Não podemos 
permitir que isso suceda de novo. Nós, enquanto espécie, não podemos 
fazer a Nova Prime o que fi zemos à Terra. Eu, nem que seja sozinho, não o 
permitirei. 

»Enquanto sociedade, temos de conversar sobre este assunto, meus 
amigos. Temos de reequacionar as nossas prioridades. A Comandante Su-
prema tem de dar ouvidos à vontade do povo de mudar, em vez de fazer as 
vontades aos «Yes Men» militares que a cercam. Ela pode achar que vamos 
deixar de pedir isto, mas não o faremos. Continuaremos a pedir até recolo-
carmos a nossa colónia na via do progresso que merece. 

»Pensemos nisso, Nova Prime. Eu vou fazê-lo. 
A luz vermelha na parede à frente dele tremeluziu e apagou-se e Van-

der Meer recostou-se na sua cadeira. Ken Pham, o produtor do programa, 
saiu de detrás da mesa de controlo e sentou-se ao lado do apresentador de 
rádio, que limpava o suor da testa com um dos lenços azuis às bolinhas 
brancas que a mulher lhe oferecera num aniversário. 

— Bom trabalho — disse Pham. — Conseguiste logo à primeira.
— E não é sempre assim? — perguntou Vander Meer.
— Na verdade, não. 
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Vander Meer riu-se por entre dentes. — Bem, então é quase sempre. O 
programa vai passar à hora do costume? 

— À hora certa — assegurou-lhe Pham. 
— Sem ser editado? — Vander Meer fi cara descontente no passado 

quando Pham ou outro produtor qualquer tomavam a liberdade de cortar 
algum do seu material. 

— Hoje não — garantiu Pham.
— Estou ansioso — disse Vander Meer.
Levantou-se da cadeira. Sempre fora alto e razoavelmente magro, mas 

ultimamente desenvolvera barriga, algo que ele atribuíra ao facto de ter os 
músculos fracos. A verdade é que ele gostava de comer, especialmente nos 
restaurantes mais elegantes da colónia, mas não apreciava muito fazer exer-
cício. E não era apenas a sua barriga que estava a ceder. Também o cabelo 
começara a rarear, incitando-o nos últimos tempos a besuntá-lo com loções 
para estimular o crescimento dos folículos. Ainda assim, era uma corrida 
para ver quem triunfava — o avanço do seu cabelo que voltava a crescer ou 
o retrocesso da sua cabeleira natural.

Vander Meer detestava envelhecer. Detestava olhar para as bochechas 
que tinha de barbear todas as manhãs. Detestava as constantes recomenda-
ções da família para ao jantar se servir apenas duas vezes e não três. Teria 
dado qualquer coisa para recuperar o metabolismo que tinha quando, vinte 
anos antes, se dedicara à rádio. 

Fora nessa época que ganhara fama como jornalista, cobrindo a bata-
lha de secessão entre a Cidade de Nova Prime e a Cidade de Nova Terra. 
Isso fora em 553 d.T. A sua cobertura do confl ito conquistara as atenções 
de toda a colónia e ele subira na carreira até fi nalmente ser convidado para 
se tornar comentador, no que aplicou a sua experiência no terreno para 
refl etir sobre tendências sociais. Mas sentira-se atraído por uma tendência 
em particular.

Com o passar dos anos, Vander Meer reparara no modo arrogan-
te como os Patrulheiros tratavam dos seus assuntos, não só antes da luta 
da secessão, como também depois. Vira como davam por garantido o seu 
fi nanciamento, como se o merecessem em função do trabalho realizado 
num passado longínquo. 

Os Patrulheiros irritavam-no por motivos que ele nem sequer conse-
guia explicar — talvez porque em tempos quisera ser Patrulheiro, embora 
nunca tenha atingido os patamares físicos exigidos. Mas cada vez mais, sen-
satamente de modo a não ser considerado um fanático, se tornava crítico 
do corpo militar e do seu papel na sociedade.

A ponto de os criticar ferozmente como acabara de fazer hoje. Vamos 
lá ver o que eles têm agora a dizer do Trey Vander Meer, pensou.
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Terminado o programa, Pham levantou-se e acionou na parede do es-
túdio diversos controlos sensíveis ao toque. Simultaneamente, a luz esmo-
receu e os sistemas desligaram-se e fi caram em standby.

— Sabes o que é que me apetecia fazer? — perguntou Vander Meer, 
brincando com um pensamento.

— O quê? — quis saber Pham.
— Trazer a Wilkins aqui ao programa. Toda a gente ia querer ouvir, 

garanto-te.
Pham ponderou a ideia por uns momentos. — Vou ver o que posso 

fazer — referiu a seguir. 
— Ótimo — disse Vander Meer. — Depois põe-me ao corrente, ok? 
— Claro. E diz-me se souberes de alguma coisa de jeito para ler. — 

Pham ergueu um tablet que transportava para todo o lado. — Parece que 
hoje em dia há uma escassez de coisas boas para ler.

— Combinado — disse Vander Meer. — Agora vou almoçar a casa. 
Tenho a família à espera.

Saiu do estúdio para o ar quente e seco que era a imagem de marca de 
Nova Prime. Os sobreviventes da moribunda Terra tinham-se instalado na-
quele local no sopé da montanha cor de argila por estar abrigado do tempo 
e por dispor de rios para suprir as necessidades de água da colónia. Havia 
áreas mais frescas no planeta, mas, para se instalarem lá, teriam de cortar 
árvores, ou seja alterar a ecologia do planeta, e isso era algo que a humani-
dade nunca mais faria.

Portanto, instalaram-se naquela área e as coisas correram muito bem. 
A não ser pelo calor, claro. E pelo pó. E pelas ocasionais e intensas trovoa-
das. 

A casa de Vander Meer fi cava apenas a um par de quilómetros do 
estúdio num enclave novo e recentemente construído de modo a acolher 
apenas sete estruturas residenciais. A maioria das melhores zonas da Cida-
de Nova eram mais antigas, algumas datavam da chegada a Nova Prime, e 
estavam enfi adas nos sopés das montanhas.

Aquela era a exceção. Mas Vander Meer não se importava. Os seus 
vizinhos eram todos médicos, professores, ou artistas, e as ideias pa-
reciam fl uir livre e facilmente naquela pequena bolsa da comunidade. 
Era algo que ele adorava naquele lugar. No fi m de contas, ele era um 
intelectual.

E, no entanto, desde que começara a tornar-se mais controverso nas 
suas emissões, os vizinhos começaram a encará-lo com outros olhos. Ou, 
pelo menos, alguns deles. Outros concordaram com ele, naturalmente. Es-
ses eram os que lhe apertavam a mão quando se cruzavam, ou lhe davam 
palmadinhas nas costas, ou faziam comentários encorajadores. Estava sem 
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dúvida a mexer na ferida. E se conseguisse que Wilkins fosse ao programa, 
o alcance seria ainda maior na colónia.

Vander Meer chegou a casa ainda a babar-se só de pensar nessa pos-
sibilidade. Vivia numa estrutura moderna, no mesmo tom de vermelho 
do deserto, e apenas sufi cientemente grande para si, a sua mulher e as três 
crianças — embora ele esperasse que se parecesse maior quando o seu fi lho 
mais velho iniciasse as aulas na Cidade de Nova Terra, daí a uns meses. 
Talvez então houvesse alguma paz.

— Fizeste aquilo? — perguntou o seu fi lho Skipper assim que Vander 
Meer cruzou a soleira. Skipper tinha apenas seis anos, mas absorvera a an-
tipatia que o pai nutria pelos Patrulheiros.

— Fiz o quê? — perguntou Vander Meer enquanto pegava no rapaz 
pelos braços. — Deitar abaixo os Patrulheiros?

— Desfazê-los em bocadinhos, pai. Foi o que disseste que fazias… 
desfazê-los em bocadinhos! 

Vander Meer sorriu. — Eu não disse que os desfazia em bocadinhos, 
fi lho.

— Disseste, disseste — referiu o fi lho mais velho de Vander Meer, Mi-
chael, que surgiu na entrada atrás de Skipper. — Foi exatamente o que dis-
seste.

Michael, que tinha dezoito anos, crescera imenso nos últimos tempos e 
já era maior do que o pai — algo que deixara Vander Meer desconfortável, 
especialmente porque era frequente discutirem em campos opostos. Por 
exemplo, Michael não defendia que fosse reduzido o orçamento dos Patru-
lheiros. Ele achava que continuavam a desempenhar um papel importante 
na colónia. Felizmente, estava lá Skipper para equilibrar as coisas.

— Ok — disse o rapaz impacientemente, trepando pela frente da cami-
sa de Vander Meer —, então o que é que disseste na emissão?

— Que os Patrulheiros eram um fardo que já não deveríamos suportar 
— respondeu Vander Meer, olhando para Michael.

O adolescente revirou os olhos. — Fantástico, nem posso crer que sejas 
meu pai. 

— O Michael está outra vez a discutir com o pai — gritou Skipper para 
a cozinha, onde a mãe preparava o almoço.

— Não estávamos a discutir — disse Vander Meer, pousando Skipper 
no chão. — Estávamos apenas a conversar.

Viu Michael retirar-se para a sala da família, onde o rapaz se enfi ou no 
sofá e ativou um jogo holográfi co. Usava o seu cabelo castanho-claro com-
prido e apanhado atrás, com um gancho decorativo entalhado em pedra. 
Também usava uma argola, feita de uma liga metálica, na orelha, com a 
forma de um trevo, de acordo com a última moda celta.
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Alguma vez fui assim?, perguntou a si próprio Vander Meer. Não lhe 
pareceu.

Avançou e entrou na cozinha, onde a sua mulher estava a mexer uma 
salada. Aproximou-se dela, afastou-lhe uma madeixa de cabelo louro e sus-
surrou-lhe ao ouvido: — Salva-me, Natasha.

— Desculpa, estás por tua conta.
Natasha, ainda uma bela mulher para a idade que tinha, era mais do 

que aquilo que Vander Meer merecia e ele era o primeiro a reconhecê-lo. 
Rezava para que ela nunca ganhasse juízo.

— Como de costume — disse ele, bem-disposto, e ajudou-a a levar o 
almoço para a mesa.

Skipper puxou de uma cadeira e sentou-se ansioso. No fi m de contas, o 
almoço era a sua refeição preferida. Pouco depois, Michael juntou-se a eles.

Vander Meer reparou que a mesa estava posta para quatro e pensou 
onde estaria a fi lha. — A Elena está…? — perguntou.

— Na dança — explicou a mulher.
Ele lembrou-se. — Certo. Na dança.
Fizeram uma rápida oração. A seguir Natasha serviu o gaspacho en-

quanto Vander Meer fatiava o pão e os rapazes se serviam de salada da taça 
que estava ao centro da mesa.

— E então, o que tens para fazer à tarde? — perguntou Vander Meer à 
mulher.

— Tenho de terminar a revisão trimestral — respondeu.
— Tens de ir ao escritório por causa disso? — questionou.
— Não — disse ela —, posso tratar disso aqui em casa. — Barrou man-

teiga no pão, arrancou um naco e levou-o à boca.
Skipper, pelo contrário, partiu um pedaço ao meio e encheu-o de man-

teiga.
— A refeição não é só pão — recordou Vander Meer ao rapaz.
— Está bem, pai — disse Skipper, com a boca cheia.
Natasha dissimulou um sorriso atrás da mão. Vander Meer viu-a e 

imitou-a. E então, apercebendo-se de que Michael estava a fi tar o vazio, 
perguntou:

— E tu, Filho Número Um. 
Michael olhou para ele. — Tenho de acabar de recolher material para a 

escola. A seguir vou sair com a Olivia. 
— Ah, a justa e encantadora Olivia — disse Vander Meer, sorrindo.
— Até ela concorda com o pai em relação aos Patrulheiros — disse 

Skipper.
— Não concorda nada — disse Michael, lançando um olhar penetran-

te ao irmão. — Ela nem sequer lhe dá ouvidos.



49  

— Isso é mentira — disse Skipper, levantando a voz em tom e volume. 
— Ela disse-me que sim. 

— Estava só a ser simpática — disse Michael.
— Engraçado — disse Vander Meer —, achei que toda a gente ouvia os 

meus comentários.
— Na verdade, não é bem assim — disse Natasha.
Vander Meer levou a mão ao peito como se tivesse sido apunhalado. — 

Tu, minha querida, matas-me. 
— Tu, meu querido — disse a mulher —, às vezes consegues passar dos 

limites. Lembra-te de que no ano passado levaste o Flint a pôr à prova o seu 
projeto de purifi cação de água.

— E eu não tinha razão? — questionou Vander Meer.
— Claro que tinhas. E levaste-o a convocar uma comissão. 
— Que observei atentamente.
— Que aprovou o projeto.
— Pelo menos fi z com que o Flint permanecesse honesto — destacou 

Vander Meer.
Natasha virou-se para Michael. — Vais faltar ao jantar ou trazê-la cá?
— Faltar — respondeu Michael. Já a corar, virou-se para o pai. — E vou 

continuar a faltar até o pai perceber o quanto está errado. Os Patrulheiros 
servem para manter a paz. Têm de estar equipados com o que há de melhor. 
Não sei qual é o teu problema com eles, a sério que não.

Vander Meer deixou o seu fi lho terminar, esforçando-se para não per-
mitir que aquela se transformasse em mais uma refeição estragada. Queria 
respeitar o ponto de vista de Michael. Pelo menos tinha um, pensou. No 
seu entender, a geração mais jovem preocupava-se excessivamente consigo 
própria e era apática. Travou a língua e aguardou até que Michael levasse 
uma colher de sopa à boca. A seguir disse:

— Quando conseguires conversar comigo sobre isso sem te exaltares, 
falaremos.

Michael resmungou: — Não duvides.
Vander Meer franziu o sobrolho. Paciência, pensou. Ele há de mudar de 

opinião… a seu tempo. 

Elias Hāturi irrompeu pelo gabinete de Meredith Wilkins e berrou: 
— Eu quero esganá-lo! Nem que seja só por um minuto!

A Comandante Suprema sabia exatamente do que ele estava a falar. 
Acabara de escutar o comentário de Vander Meer sobre os Patrulheiros, 
no qual a desafi ava abertamente a defender a sua posição. Até lhe pareceu 
que, nos últimos minutos, a divisão se tornara mais quente. Obrigando-se 
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a manter-se calma, desligou o monitor e recostou-se na cadeira. Não tinha 
dúvidas de que outros jornalistas lhe iriam ligar para obter a reação dela e 
ainda não sabia bem como iria lidar com a situação.

— E então? — interrogou Hāturi.
Ela ergueu uma mão. — Calma, Elias. Nada de estrangulamentos no 

meu turno. — Ergueu-se e dirigiu-se a uma mesa de apoio onde um jarro 
de água fria lhe pareceu de repente muito convidativo. — Além disso — 
disse, enquanto se servia —, quero ter esse privilégio quando o assunto for 
resolvido.

— Como é que isto pode ser resolvido? Já sabes como ele é. Já o fez 
antes. Vai continuar a massacrar-te até obter o que pretende. 

— Ou vai ser ele a fi car todo moído — comentou ela.
Hāturi deixou-se cair pesadamente numa cadeira. — E como é que 

vamos fazer isso?
Wilkins voltou a sentar-se. — Tenho de pensar no assunto.
Mas ela não se podia dar ao luxo de pensar por muito tempo. Os media 

não o iriam permitir. Em alturas como aquela, sentia-se grata por nunca 
ter casado ou tido fi lhos. Havia alguns fardos que preferia carregar sozinha.

Um ofi cial às ordens bateu educadamente à porta, que permanecia 
aberta.

— Entre — disse Wilkins.
— Minha senhora — disse o ofi cial —, está lá fora um cavalheiro cha-

mado Ken Pham para falar consigo. Diz ser o produtor do programa do 
Trey Vander Meer.

Wilkins e Hāturi entreolharam-se, espantados. — Mande-o entrar, por 
favor — acabou ela por dizer.

Pham entrou, usando um fato recentemente passado a ferro, com a 
camisa aberta na gola. Wilkins já estivera com ele antes, embora não se 
lembrasse em que circunstâncias.

— Em que é que posso ajudá-lo, Sr. Pham?
— Preciso de um bom romance para ler, para ser sincero — respondeu.
— Isso está um pouco fora da nossa alçada — disse ela calmamente. 
— Por acaso ouviu o comentário de hoje do Sr. Vander Meer? — per-

guntou Pham.
— Com certeza que sim. Veio cá buscar a minha demissão?
Ele riu-se educadamente, aparentemente indiferente à estocada. — 

Não, mas estou aqui para lhe pedir uma reação. 
— Uma resposta?
— Sim, se a tiver. Mas preferiria convidá-la para aparecer no programa. 

Vamos difundir os dois lados da questão e deixar que as pessoas decidam.
Wilkins ponderou por uns momentos na proposta. Em vez de permi-
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tir que Vander Meer andasse, durante dias ou semanas, a propagar as suas 
ideias, uma discussão pública poderia efetivamente pôr um fi m mais rápi-
do à polémica, de preferência com os Patrulheiros em vantagem.

Ela pensou no assunto a partir de todos os ângulos, tentando descorti-
nar uma ratoeira. Não detetou nenhuma. — Quando? 

— O mais rápido possível — disse Pham. — Como é que está a sua 
agenda?

— Estou ocupada todo o dia, sete dias por semana — respondeu. — 
Afi nal, sou a Comandante Suprema dos Patrulheiros, e os Patrulheiros têm 
muito que fazer, ao contrário do que pode ter ouvido no seu estúdio. Mas 
vou esforçar-me por arranjar algum tempo. 

— Isso seria ótimo — reagiu Pham. — Ficarei à espera de notícias suas. 
— E partiu, no preciso momento em que o ofi cial às ordens de Wilkins 
apareceu de novo à porta.

— Sim? — disse ela.
— Desculpe incomodá-la, minha senhora, mas o cadete Raige está 

aqui para a ver. Ele diz…
A Comandante Suprema interrompeu-o. — Deixe-o entrar.
Pouco depois, Conner Raige entrou com um tablet na mão. Tinha os 

olhos congestionados. Mas a verdade é que passara a noite acordado para 
executar a tarefa que ela lhe dera.

Ele entregou-lhe o tablet. — Tal como pediu, minha senhora.
Ela assentiu com a cabeça. — Obrigada, cadete Raige. Agora vá dormir 

um pouco, está com péssimo aspeto. 
Raige assentiu com a cabeça. — Sim, minha senhora. Obrigado, minha 

senhora.
— E não preste atenção ao que diz o Trey Vander Meer — disse ela, 

embora só pretendesse descarregar a sua frustração. — O último comentá-
rio dele não é decididamente benéfi co para um sono repousante.

O cadete fi tou-a, nitidamente baralhado. — Minha senhora?
— Esqueça — disse ela. — Pode sair.
Wilkins esperou que Raige já não a pudesse escutar. Pegou então no 

tablet que ele lhe entregara, fi cou por uns momentos a refl etir e voltou-se 
para Hāturi. — Bem, Comandante, parece que é a minha vez de esboçar 
um plano de batalha. 
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Capítulo 4

Conner não percebeu ao que se referira a Comandante Suprema 
quando mencionara Trey Vander Meer. Mas corrigiu isso assim 
que regressou à caserna.

Wilkins tinha razão. O comentário de Vander Meer era capaz de tirar o 
sono a qualquer um. Pelo menos, se quem o ouvisse fosse um Patrulheiro. 
E, percebeu Conner ao reproduzir o comentário na central de dados insta-
lada no meio da caserna, Vander Meer acrescentara um comentário extra 
para o público da net.

— As coisas mudam — disse numa voz melosa envolvida numa ar-
rogância indisfarçável —, muitas vezes sem sequer nos apercebermos. E, 
quando isso acontece, também temos de mudar. Temos de viver no presen-
te, meus amigos, e não no passado.

»Dantes tentávamos curar as doenças sangrando as pessoas com san-
guessugas. Já não fazemos isso. Achávamos que não havia problema em po-
luir a atmosfera da Terra. Aprendemos a lição. Agora, estamos a gastar nos 
Patrulheiros uma quantidade desproporcionada de recursos da colónia.

Com os dentes cerrados, Conner obrigou-se a continuar a ouvir.
— Mesmo não tendo tido problemas com os Skrel há séculos, mesmo 

dispondo de sufi cientes satélites de alerta para construir a nossa própria 
lua, mesmo estando os níveis de criminalidade mais baixos do que nunca. 
Preciso de continuar?

— Ei — ouviu-se uma voz familiar atrás de Conner —, não devias estar 
a dormir?

Conner voltou-se e olhou para o seu amigo Blodge. — E tu não devias 
andar a fazer caminhadas nas montanhas?

— E andei. Só que a Julie torceu o tornozelo. Nada de terrível, mas 
sufi cientemente chato para nos obrigar a regressar. O que é que estás a ver?

Conner fez um olhar carrancudo. — O Vander Meer.
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Blodge soltou um riso abafado, demonstrando compreensão. — Ah, 
sim, esse tipo.

— Não percebo. Como é que alguém pode achar que os Patrulheiros 
são obsoletos?

Blodge não deu importância à questão, acenando com a mão. — Não 
lhe dês ouvidos, Conner. Está louco.

— E se alguém tivesse decidido que os Patrulheiros eram obsoletos 
antes do primeiro ataque dos Skrel? O que seria feito de nós?

— Ele está só a lançar a confusão, pá.
— Mas as pessoas dão-lhe ouvidos — comentou Conner. — Acham 

que ele tem razão. 
— Quem quer saber do que as pessoas pensam? Não há nada que pos-

samos fazer em relação a isso. 
— Podemos falar. Talvez não seja muito, mas já é alguma coisa. Pode-

mos explicar bem às pessoas que os Patrulheiros continuam a ser necessá-
rios. 

Blodge sorriu. — Claro… se alguém nos perguntar.
Infelizmente, Vander Meer era a voz que todos queriam escutar. Con-

ner abanou a cabeça. Será que ninguém percebia o quanto era perigoso o 
alerta dele?

Pensou qual seria a opinião do seu pai sobre Vander Meer. Poderia 
perguntar-lhe da próxima vez que falassem, mas tinha a impressão de que 
já sabia a resposta. Frank Raige orgulhava-se de ser um Patrulheiro, sendo 
descendente de uma longa linhagem de Patrulheiros.

Não daria grande crédito a um fala-barato como Vander Meer. 

A Comandante Suprema Wilkins era por norma a primeira dos três 
líderes da colónia a chegar à reunião mensal tripartida. Daquela vez, 

uma solicitação inesperada levou a que fosse a última. 
Assim que entrou na sala de reuniões, viu o Primus Leonard Rostropo-

vich e o Sapiente Donovan Flint sentarem-se abruptamente nas suas cadei-
ras. As pessoas faziam isso quando eram apanhadas em falso, refl etiu ela.

— Estão a conspirar? — perguntou-lhes.
Flint, um homem magro com cabelo louro curto e um bigode ainda 

mais louro, riu-se, embora com algum nervosismo. — Apanhou-nos, Co-
mandante. Íamos tramar nas suas costas para redesenharmos estas fardas 
cor de ferrugem que vocês, Patrulheiros, insistem em vestir.

— São tradicionais — disse Wilkins. — Os primeiros Patrulheiros a pi-
sar Nova Prime usavam-nas, e vamos continuar a usá-las enquanto houver 
Patrulheiros. Mas não era sobre isso que vocês os dois estavam a segredar.
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O Primus, um indivíduo austero com o cabelo a formar um V na testa 
e um nariz proeminente tipo falcão, suspirou. — Muito bem. Estávamos a 
tentar poupá-la, mas já que insiste. — Alisou a parte da frente da sua batina 
castanha brocada, uma versão mais luxuosa do que as usadas pelos seus 
áugures. — Ouviu a última emissão do Trey Vander Meer? 

Wilkins retesou-se. — Ouvi. E vou responder. 
— De que forma, se me é permitido perguntar? — quis saber o Primus.
— Vou ao programa dele para… dialogar com ele.
Rostropovich franziu o sobrolho. — Eu não teria optado por essa es-

tratégia. 
— Eu lido com os problemas de frente — destacou a Comandante Su-

prema. — Afi nal, sou uma Patrulheira.
O Sapiente e o Primus entreolharam-se. — Mas não é somente uma 

Patrulheira — disse Flint. — É igualmente um membro do corpo governa-
tivo deste mundo. Pelo que o que quer que faça enquanto chefe dos Patru-
lheiros refl ete-se também nos nossos cargos.

— E acham que nos vou prejudicar? — perguntou Wilkins.
— Para ser franco — disse o Primus —, e sei que é isso que espera de 

nós, já o fez.
— Ao aceitar o convite? — questionou a Comandante Suprema.
Rostropovich assentou com a cabeça. — Precisamente.
— Tudo o que pretendo é apresentar os factos — explicou Wilkins. — 

Isso vai pôr fi m de uma vez por todas aos disparates dele. 
— Penso que subestima o Sr. Vander Meer — disse o Primus. — Ele 

tornou-se um comentador muito popular. A retórica dele pode deixar algo 
a desejar, não contesto isso, mas parece ir direto à mente das pessoas.

— E se ele der bem a volta às suas palavras — disse Flint —, poderemos 
dar por nós a enfrentar um problema bem mais grave.

— Que rica confi ança que depositam em mim — comentou Wilkins. 
— Sinto-me lisonjeada. 

— Está no terreno do Vander Meer — recordou-lhe Flint. — Ele sabe 
disso melhor do que você. Enquanto estratega, você sabe a vantagem que 
isso lhe proporciona. 

A Comandante Suprema mostrou um ar carrancudo. — E o que pre-
tendem que faça? Que não apareça? Isso também não vai dar lá muito boa 
imagem.

— Era disso que estávamos a falar — confessou o Primus. Mais uma 
vez, ela apercebeu-se de uma troca de olhares. — Seria mais complicado 
para o Vander Meer sair vitorioso se fôssemos os três ao programa. 

— Os três…? — questionou Wilkins.
Flint debruçou-se para a frente. — Será muito mais difícil fazê-la pas-
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sar por inútil se todos defendermos os Patrulheiros. Sabe como é, referir a 
utilidade que têm tido ao longo dos anos. 

A Comandante Suprema hesitou. Flint tinha razão. E, apesar de o ego 
dela lhe dizer que deveria — inquestionavelmente — lidar sozinha com 
Vander Meer, o que estava em questão não era ela, mas sim os Patrulheiros. 

— Entende o valor do que estamos a propor? — perguntou o Primus.
Wilkins assentiu com a cabeça. — Obrigada. 
— Não precisa de agradecer — disse Rostropovich. — De certeza que 

faria o mesmo por mim, se fosse ao contrário. 
A Comandante Suprema não estava tão certa quanto a isso. Ainda as-

sim, disse:
— Com certeza.

Conner acabara de regressar de uma corrida de cinco kliks1 com o Pelo-
tão Vermelho. Cheng ocupava de novo as funções de líder, mostran-

do-lhe que Wilkins ainda não mudara por completo de ideias em relação 
a ele. Ouviu Lucas Kincaid ter uma discussão acalorada com Danny Gold. 
Gold, um tipo magro e alto, era um dos poucos cadetes, além de Blodge, 
que saía com Conner de vez em quando, pelo que este se sentiu solidário 
com ele mesmo antes de saber do que tratava a discussão. 

— A sério? — disse Lucas. — Dá-me um exemplo.
— Há o mercado negro — disse Gold.
— Está bem. E foi por isso que te alistaste nos Patrulheiros? Para pode-

res lixar um bando de miúdos?
— Claro que não — ripostou Gold —, mas…
— Mas era isso que irias fazer — interrompeu Lucas, fazendo o que 

sempre fazia, mirando a jugular, fosse no campo de batalha ou em qualquer 
outro lugar. — Os tipos que dirigem esses entrepostos não são mais velhos 
do que a tua irmãzinha.

— O que eles fazem é ilegal.
— Então que os impeçam. Mas precisam dos Patrulheiros para isso? A 

questão é essa.
— E os alienígenas? — perguntou Gold. 
Lucas voltou-se para ele. — O que é que têm?
— Já uma vez fomos atacados. Pode voltar a acontecer.
— Deixa-te disso — disse ele. — Sabes quanto tempo passou desde que 

os Skrel apareceram aqui?

1 Este termo terá origem na gíria militar norte-americana e refere-se a uma medida de 
comprimento em que um klik corresponde a um quilómetro. (N. do T.)
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Foi neste ponto que Conner percebeu do que estavam a falar. Era como 
estar de novo a ouvir Vander Meer. 

— Não sei — reconheceu Gold.
Lucas riu-se. — Pois, eu sei. Já lá vão mais de trezentos anos. Foi antes 

de o teu tetravô ter nascido. E nem sinal deles, nem sequer um pequeno bip 
nas comunicações. Achas mesmo que alguma vez vamos voltar a ver aqui 
essas chagas?

Gold encolheu os seus ombros ossudos. — Talvez.
— Também nos podiam crescer asas e voarmos até uma lua. Mas isso 

não vai acontecer. Nunca mais vamos ouvir falar dos Skrel, podes apostar 
todos os teus créditos. 

Conner não aguentou mais. — Até pareces o Vander Meer a falar — 
comentou bem alto, com a sua voz a ecoar por toda a caserna. 

Seguiu-se um momento de silêncio, até que Lucas se dirigiu a ele. — O 
quê?

— Tu ouviste — disse Conner. 
Lucas aproximou-se dele, com os tacões das botas a baterem ruidosa-

mente no chão de madeira da caserna, até fi car a olhar de cima para bai-
xo para Conner. — Antes de mais — disse —, não estava a falar contigo. 
Segundo, não gosto de ser comparado a um monte de estrume como o 
Vander Meer. 

Conner olhou para cima. — Então não te ponhas para aí a dizer as 
mesmas tretas que o Vander Meer diz. Essa conversa de não se verem Skrel 
há séculos… que raio é isso? Achas que estamos seguros aqui? Achas que 
Nova Prime já não precisa dos Patrulheiros?

Lucas dobrou-se para a frente, apoiou as mãos nos joelhos e exibiu um 
sorriso untuoso. — Digo-te uma coisa, Raige. Quando quiser a tua opinião, 
peço-ta. Até lá, cala a boca.

Conner sentiu o rosto a enrubescer face ao escrutínio que Lucas lhe 
votou. — Senão? 

— Senão sou eu que ta calo. Percebido?
Conner de repente já estava de pé, com ambos os punhos encostados 

ao uniforme de Lucas, obrigando o cadete a recuar passo a passo. Lucas 
caiu violentamente na tarimba atrás dele. Depois recuperou e devolveu o 
empurrão a Conner. 

— Queres tirar satisfações? — rosnou Lucas por entre dentes cerrados. 
— Quando quiseres, Raige! Quando e onde quiseres!

— E que tal aqui e agora? — perguntou Conner. 
Antes de ter consciência disso, Lucas aceitara o desafi o, dirigindo-lhe 

um soco. Conner estava preparado para o receber. Já sabia que ele viria. 
Mas Lucas foi de tal maneira rápido que ainda conseguiu apanhar de ras-



58  

pão o maxilar de Conner. Deixou-o atordoado por momentos. Mas foi ape-
nas um golpe. Conner não ia deixar-se derrubar assim tão facilmente.

Quando Lucas tentou dar seguimento ao seu primeiro soco, Conner 
esquivou-se. A seguir atingiu Lucas com um soco de baixo para cima, que 
lhe projetou a cabeça para trás. Atordoado, Lucas não logrou evitar o golpe 
seguinte de Conner, nem o que veio depois. Lucas cambaleou para trás, 
parecendo indefeso. Conner foi atrás dele, com todas as suas frustrações e 
incertezas a fervilharem dentro de si. 

Talvez não fosse o melhor candidato a Patrulheiro de sempre. Talvez 
não fosse o que toda a gente esperava de um Patrulheiro. Talvez tivesse des-
coberto que nem sequer servia para Patrulheiro. Mas era melhor do que 
Lucas Kincaid e os seus estúpidos comentários desleais, e ia prová-lo de 
uma vez por todas. Bastaria apenas mais um soco.

Mas assim que Conner o fez, o seu alvo desapareceu. Sem um ponto 
de impacto que detivesse o movimento de Conner, viu-se lançado para a 
frente, indefeso face ao gancho da esquerda que o atingiu de lado na cabeça, 
e o deixou a cambalear, ou face ao punho direito que lhe embateu no maxi-
lar, enchendo-lhe a boca com o sabor metálico a sangue. Já era demasiado 
tarde quando viu Lucas a avançar na sua direção pronto a desferir mais 
uma direita. 

Rodopiou para a evitar e a seguir acertou um golpe debaixo do olho 
de Lucas. Pareceu cegar Lucas momentaneamente, o que era a abertura de 
que Conner necessitava. Aplicando todas as suas forças no soco seguinte, 
deixou Lucas esparramado. Antes de este se conseguir levantar, Conner já 
estava em cima dele, prendendo-o ao chão com os joelhos.

Puxou o punho para trás, com a intenção de terminar ali mesmo a luta. 
Mas antes de o conseguir fazer, sentiu alguém a agarrar-lhe o pulso. 

Quem?, pensou. Qual dos seus colegas cadetes?
Mas não se tratava de um cadete, percebeu então. Era Tariq Lennon, o 

ofi cial de compleição escura e queixo quadrado responsável pelos treinos 
dos cadetes. 

— Sentido! — alguém gritou.
Imediatamente, todos os cadetes se puseram em sentido, com as mãos 

ao lado do corpo. Conner e Lucas, ainda face a face, deixaram cair os pu-
nhos e imitaram-nos.

Sem proferir palavra, Lennon fi tou os lutadores de alto a baixo. Ti-
nham algum sangue no corpo, e ele pareceu observar tudo atentamente. 

— Ora muito bem — disse por fi m —, aqui está algo muito interessan-
te. Pareceu-me ouvir aqui um alvoroço. Mas, quando vim cá ver, não havia 
alvoroço nenhum. Apenas vocês os dois aqui parados, a olharem um para 
o outro como dois grandes amigos.
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»O que seria perfeito, só que vocês não são grandes amigos. Por isso, 
estou aqui a pensar que tipo de impulso de camaradagem levou o cadete 
Kincaid a sentir-se compelido a visitar o cadete Raige.

— Nenhum, meu senhor — disse Conner.
— Ia só a passar — disse Lucas.
Lennon sorriu. — Só a passar. Claro. Não há nenhum problema? 
Kincaid lançou um olhar furioso a Conner. — Nenhum, meu senhor.
— Nenhum tipo de problema, meu senhor — reforçou Conner.
— Percebo — disse Lennon. — E, ainda assim, estão com aspeto de 

quem se espancou mutuamente quase até à morte. Por isso, deve haver al-
gum problema. — Voltou-se para Conner. — Cadete Raige? 

Conner não podia deixar sem resposta uma pergunta que lhe era di-
retamente dirigida. Levantou o queixo na direção de Kincaid. — Aqui este 
cadete estava a reproduzir as tretas do Vander Meer sobre o facto de a coló-
nia investir demasiado nos Patrulheiros. 

— A sério? — disse Lennon. Fitou Kincaid. — É verdade?
Os músculos do maxilar de Kincaid agitaram-se. — É sim, senhor.
Lennon voltou-se de novo para Conner. — Bem, cadete Raige, aconte-

ce que também eu concordo com o Trey Vander Meer. 
O quê?, pensou Conner, sentindo como se o mundo lhe tivesse sido 

retirado de debaixo dos pés. Lennon era um ofi cial de comando dos Patru-
lheiros. Como é que poderia concordar com aquele fala-barato da rádio?

— Não percebo como — disse.
Não quis dizer aquilo. Saiu-lhe.
— Perdão? — disse Lennon, aproximando-se de Conner até os narizes 

de ambos quase se tocarem.
Conner tinha de fazer uma escolha. Poderia retirar o que dissera e 

acalmar o seu ofi cial de comando. Seria a opção mais sensata; não havia 
dúvidas. Ou poderia seguir a outra via, que foi o caminho que deu por si a 
percorrer. 

— O que eu disse, senhor — respondeu num tom calmo —, é que não 
percebia como. 

Lennon estreitou intensamente os olhos. — Não percebe como é que 
eu posso concordar com o Trey Vander Meer?

Conner fi cou muito direito. — Sim, meu senhor. 
— E porquê?
Já não havia retorno. — Porque ele é inimigo de tudo o que os Patru-

lheiros representam, meu senhor.
— Os Patrulheiros — referiu Lennon — não têm inimigos nesta co-

lónia, cadete Raige. Estamos todos juntos no mesmo barco. Quanto mais 
depressa enfi ar isso na cabeça, melhor.
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Conner mordeu os lábios. Sabia que seria uma estupidez discordar de 
Lennon, uma estupidez abismal. Mas, mesmo assim, fê-lo.

— Senhor — disse —, os Patrulheiros têm inimigos, pessoas que gosta-
riam de ver o Corpo reduzido a nada por crerem que já não tem utilidade. 
E o Trey Vander Meer é uma delas.

Lennon arregalou os olhos. — É essa a sua opinião? É que eu tenho 
a certeza que os cadetes não conquistaram o direito a ter opiniões. É um 
cadete, não é?

— Sim, meu senhor — respondeu Conner.
— Não foi promovido sem que eu tivesse conhecimento?
— Não, meu senhor.
— Mas um dia gostaria de ser promovido, certo? Antes de ser demasia-

do velho para conseguir empunhar um genuíno pulsador. 
— Sim, senhor.
— Então guarde para si as suas opiniões. Compreende? Ou preciso de 

ser o Trey Vander Meer para ter a sua atenção?
— Sim, senhor — disse Conner. — Não, senhor.
Lennon fi tou-o furiosamente por mais um momento, para lhe recor-

dar quem mandava ali. Depois, deu a volta e deixou Conner e Lucas para 
trás.

Conner percebeu claramente que Lucas queria retomar a luta, talvez 
tanto quanto ele próprio. Mas, depois do que Lennon dissera, isso não iria 
acontecer. 

Fazendo uma careta, Lucas afastou-se. Um grupo de cadetes acompa-
nhou-o. Afi nal, Lucas — ao contrário de Conner — era um cadete exem-
plar desde que chegara às casernas; por isso fora nomeado chefe do Pelotão 
Vermelho. As pessoas gravitavam em redor de um líder.

Blodge foi o único cadete a ir ter com Conner. — Bem jogado — disse, 
aparentemente sem ironia. 

— Bem jogado? — reagiu Conner. Sentou-se e enterrou o rosto nas 
mãos ensanguentadas. — Sou um perfeito idiota. 

— Não — disse Blodge, sentando-se ao lado dele —, não és nada. De-
fendeste aquilo em que acreditavas.

— Face ao meu ofi cial em comando!
— Talvez ele te respeite por isso.
Conner abanou a cabeça. — Viste a expressão dele? Aquilo não era 

respeito. Fúria, talvez. Descontentamento. Mas sem dúvida que não era res-
peito.

— Ouve — disse Blodge —, fosse lá o que fosse, ele vai esquecer o as-
sunto. Não teria chegado a ofi cial responsável pelos cadetes se andasse por 
aí a criar inimizades.
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Conner olhou-o de relance. — Como é que sabes isso? 
Blodge enrubesceu. — Eu… quer dizer… está bem, não sei. Mas faz 

sentido, não te parece? Teria de ser um tipo justo para subir assim tão alto 
nos Patrulheiros. 

Fazia sentido, mas não queria dizer que fosse verdade.
Conner suspirou. Finalmente fi zera progressos com Wilkins. Final-

mente começara a destacar-se como seria de esperar num Patrulheiro. E 
agora… aquilo. 

— Obrigado por tentares animar-me — disse ao amigo. Mesmo não 
estando a resultar lá muito bem. 

— Ei — disse Blodge —, para que é que servem os amigos?
Ao atravessar a caserna de regresso à sua tarimba, Conner ouviu uma 

série de gargalhadas. Vinham de junto de Lucas e de meia dúzia de cadetes 
que se tinham reunido em redor dele. 

Estão a rir-se de mim, pensou Conner.
O engraçado — mesmo muito engraçado — era que ele e Lucas em 

tempos haviam sido amigos. Na realidade, quando tinham cinco ou seis 
anos, eram os melhores amigos — até picaram os dedos para serem irmãos 
de sangue. Ninguém lhes dissera que os Raige e os Kincaid por tradição 
não se davam bem. Nem sequer o pai de Conner, apesar de ser muito bom 
em lições de História. Ninguém disse: «Ei, Conner, afasta-te desse miúdo. 
Os antepassados dele têm sido nossos rivais nos últimos seiscentos anos.» 

Assim, Conner ia ter com Lucas sempre que queria ir brincar para o 
jardim junto a sua casa, ou Lucas ia ter com ele, e viveram juntos muitas 
aventuras no amontoado de rochas vermelhas que havia lá perto. Na maior 
parte das vezes faziam de conta que tinham caído num mundo alienígena, 
onde teriam de sobreviver num ambiente hostil até que a ajuda chegasse.

Jogaram cageball2. Jogaram futebol. Estipularam que Conner era me-
lhor num e Lucas melhor no outro, embora Conner já não se lembrasse 
quem era melhor em qual. E depois, tal como muitos miúdos, cada um 
seguiu o seu caminho. Conner nem se lembrava bem do que sucedera. Deu 
apenas por si a brincar com novos amigos e viu que Lucas fazia o mesmo e, 
antes de Conner se aperceber, já era como se não se conhecessem. 

Quem os conheceu naqueles dias partiu do princípio de que as histó-
rias familiares fi nalmente se tinham interposto entre eles. Mas não foi por 
esse motivo que Conner e Lucas deixaram de ser amigos. Na realidade, na 
altura Conner nem sequer tinha conhecimento das rivalidades entre famí-
lias. 

De qualquer forma, quando Conner tinha onze anos, Lucas e a famí-

2  Espécie de futebol que se joga em recintos fechado, similar ao futebol indoor. (N. do T.) 



62  

lia mudaram-se para uma casa na outra ponta da colónia e depois disso 
raramente o viu. Ou, dado o modo como os rostos dos rapazes mudam ao 
envelhecer, talvez tivesse visto Lucas sem o reconhecer. Nem sequer o re-
conheceu no primeiro dia de treinos dos cadetes, pelo menos até ser feita a 
chamada e ter escutado o nome Lucas. Nessa altura, Conner não guardava 
rancor a Lucas. Apenas estava curioso.

Mas os desentendimentos rapidamente começaram. E Conner não 
achava que fossem terminar de um momento para o outro. 

Ao contrário do que as pessoas gostavam de dizer, Frank Raige não 
estava sempre de serviço. Às vezes também se permitia a estar sem 

fazer nada, a ver a repetição de um jogo da noite anterior do campeonato 
de futebol universitário.

Não era um fanático como a sua cunhada Bonita. Ela era aquilo que 
ele chamava de «incorrigível». Mas, como qualquer outra pessoa, às vezes 
gostava de se descontrair. 

Precisamente quando a primeira parte do jogo estava a chegar ao fi m, 
o comunicador soltou um bip. Atendeu tal como fazia sempre, estando ou 
não de serviço:

— Raige.
— É a Meredith — anunciou a voz do outro lado.
Mesmo nos seus momentos mais descontraídos, a Comandante Supre-

ma não demonstrava os seus sentimentos. Por vezes, isso era bom. Naquele 
momento, Frank teve a sensação de que ela estava de novo a ligar por causa 
de Conner; só poderiam ser más notícias. Afi nal, Wilkins já revelara que 
Conner estava por fi m bem encaminhado. As novidades já não poderiam 
superar essa. 

Mas poderiam ser piores. — O que se passa? — perguntou, mais abrup-
tamente do que pretendera. 

— Estou a ligar por causa do Conner. Gostaria de ter boas notícias, mas 
não tenho. 

Frank sentiu o coração a afundar-se no peito. — O que é que aconteceu?
— Envolveu-se numa luta com o Lucas Kincaid. Já antes tinham dis-

cutido, mas desta vez degenerou num longo combate de boxe. Ou melhor, 
assim teria sido se o Tariq Lennon não tivesse aparecido. 

Frank viu Rebecca a entrar no quarto, toda sorridente. O sorriso desva-
neceu-se assim que olhou para ele.

— Não haverá alguma hipótese de ter sido o Kincaid a começar? — 
perguntou ele. Estava o mais próximo que se permitia de dar ao seu fi lho o 
benefício da dúvida. 
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— Tendo em conta o que contou o Lennon, não. Aparentemente, o 
Conner acusou o Kincaid de papaguear o que o Trey Vander Meer disse. 
— Wilkins suspirou. — Não posso culpá-lo por se irritar com as palavras 
cáusticas do Vander Meer. 

Frank também não. O criticismo impiedoso de Vander Meer face aos 
Patrulheiros também o deixava exasperado.

— Mas isso não é desculpa para brigar com um colega cadete — disse 
ele. — Especialmente um Kincaid.

Os Raige e os Kincaid eram rivais já antes de a humanidade ter aterra-
do em Nova Prime. Por vezes, isso contribuíra para realçar o que havia de 
melhor em cada família. Outra vezes realçara o pior. Quando isso aconte-
cera, criara fendas no Corpo. Mas agora não era altura para deixar que essas 
fendas se transformassem em cisões. Os Patrulheiros tinham de se mostrar 
unidos se queriam amainar a tempestade, gerada pela opinião pública, que 
assolava a colónia.

— Queres que fale com ele? — perguntou Wilkins. 
Frank matutou por uns momentos, mas apenas por uns momentos. — 

Nunca ninguém se tornou bom Patrulheiro recebendo tratamento especial. 
Vai ter de descobrir as coisas por ele próprio.

— Também é o que eu penso. Só queria ter a certeza que estávamos 
em sintonia. 

— Obrigado por ligares — agradeceu.
— De nada, Frank. 
Rebecca só falou depois de ele pousar o comunicador. — O que foi?
— Não vais gostar — avisou ele.
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Capítulo 5

—Então estás bem? — perguntou Lyla Kincaid.
O irmão assentiu com a cabeça, do outro lado da ligação ví-
deo, com cara de quem se tinha voluntariado para praticar 

três dias seguidos com o pulsador. — Estou ótimo. 
— Foi mesmo o Conner Raige? Vocês não eram amigos?
Ele lançou-lhe um olhar sombrio. — Fomos. 
— Certo. Mas já não são, calculo.
— Pois não.
— E porque é que lutaram?
Ele encolheu os ombros. — Por nada.
— Faz todo o sentido — disse Lyla. — Ainda bem que foi por causa de 

nada. Quem sabe o que aconteceria se tivesse havido um motivo.
Que anormal, pensou ela. Será que ela e Lucas eram mesmo familiares? 

Por vezes, custava a crer.
Apesar das suas perguntas de irmã preocupada, ele nada revelou. E se 

ela não o incitasse, ele não perguntaria nada sobre o trabalho dela. Nada de 
«Como é que está a correr?» Nada de «Há progressos?» Nada que indicasse 
sequer que ele soubesse no que estava ela a trabalhar. Ele só se preocupava 
com o seu próprio trabalho. Fora assim desde que se tornara cadete. Não, 
até antes disso.

O meu treino. Quantas vezes escutara ela aquela frase? Como se mais 
ninguém pudesse dar um contributo valioso à civilização. E como se os 
malditos Patrulheiros tivessem sido as únicas pessoas que algum vez ha-
viam feito algo de útil em toda a História de Nova Prime.

Bem, o corpo de engenheiros dos Sapientes também tinha dado con-
tributos bem importantes. Ela não precisava que o irmão começasse a des-
bobiná-los, mas seria bom se por uma única vez — uma única vez — ele 
pudesse dizer: «Como é que está a correr com aquele aparelho auditivo? 
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Tens tido sorte? Ou estás a dedicar-te a ele de alma e coração só pelo diver-
timento?» 

— Bem — disse ela —, tem cuidado contigo, certo?
— Claro — respondeu Lucas, após o que pôs fi m à ligação. 
Lyla suspirou ruidosamente. Que anormal.

Conner não costumava ir a lugares como a Rua O’Hara, mas sabia 
umas coisas sobre o sítio. Uma era que ganhara aquele nome em 

homenagem a um Comandante Supremo dos Patrulheiros, que liderara 
numa época complicada da História da colónia. A outra era que se tratava 
de uma via muito movimentada, talvez a mais movimentada da Cidade 
Nova, cheia de restaurantes, lojas e coisas do género.

Conner preferia os espaços abertos, lugares onde pudesse escutar o 
vento se se concentrasse, lugares onde pudesse assimilar a harmonia do pla-
neta e todas as diferentes formas de vida que a humanidade para lá levara. 
Mas Blodge quisera visitar a Rua O’Hara e pedira a Conner para o acompa-
nhar. Por isso, ali andavam, a deambular no meio da massa de colonos que 
circulavam para ambos os sentidos.

— Não há como não adorar este lugar — disse Blodge.
— Completamente — disse Conner, tentando forçar algum entusias-

mo. 
— Os sons, os cheiros…
— Tudo isso.
— Estou numa de bolinhos de caranguejo. Alinhas?
— Claro — respondeu Conner, que na verdade apreciava imenso boli-

nhos de caranguejo. — Não sabia, ahhh, que havia aqui disso.
— Amigo, aqui há de tudo. 
De repente, um par de miúdos passou em frente a eles a deslizar em 

pranchas giroscópicas, um deles embatendo no braço de Conner. O impul-
so imediato de Conner foi virar-se e gritar algo ao rapaz, mas conteve-se. Já 
fora daquela idade, e não há muito tempo. 

Quando é que se tornara assim grosseiro?
— Ei, Con — chamou Blodge.
Parara defronte de uma joalharia. Os colares na montra, feitos à base 

de pedras raras coloridas descobertas em grutas profundas nas montanhas, 
brilhavam intensamente à luz vespertina.

— As joias são boas — comentou Blodge. — Não achas?
— Para quê? — questionou Conner.
— Para a Julie.
— A tua namorada?
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— Conheces outra Julie?
— Bem… não.
— Então é essa. — Blodge apontou com o polegar por cima do ombro. 

— Joias?
Conner encolheu os ombros. — Porque não?
— Então muito bem. — Blodge virou as costas aos artigos na montra. 

— O que te parece se for um colar?
Conner queria ser prestável. — Há quanto tempo é que andam juntos? 

Um ano?
— Quase dois anos. Por onde é que tens andado?
— Dois? A sério?
— A sério. E então… um colar? Ou talvez algo mais sério? 
Conner queria dar bons conselhos ao amigo. O problema é que não 

tinha conhecimentos para tal. — Não sou a melhor pessoa para te poder 
ajudar.

— Porquê? — perguntou Blodge. — Por nunca teres andado com uma 
rapariga por mais de… quê? Um par de meses?

— Bem… sim.
— Mas já andaste com um monte de raparigas, certo? Deves ter apren-

dido alguma coisa com elas.
Conner franziu o sobrolho. O que é que aprendera? Nada que pudesse 

colocar em palavras.
— Ok — disse Blodge. Deitou uma olhadela às joias expostas. — Um 

colar. Mas bem giro. 
Conner sentiu-se aliviado.
— Anda daí — disse Blodge, agarrando o amigo pelo braço e puxan-

do-o pelos degraus. — Podes ajudar a escolher. 
— Está bem — cedeu Conner, desejando estar noutro local qualquer 

mas empenhado em não permitir que o amigo percebesse. 
Já ia a meio dos degraus quando ouviu um viva. Olhando para trás por 

cima do ombro para verifi car de onde viera, reparou num grupo de pessoas 
— umas quinze ou vinte — que se tinha juntado na rua. Conner pensou no 
que as teria levado a tal e parou para ver. Ouviu de novo o barulho. 

— O que foi? — perguntou Blodge, olhando para trás para ele.
— Aquilo — indicou Conner, apontando.
— É só um grupo de pessoas.
Mas algo despertou a curiosidade de Conner em relação ao que os ti-

nha levado a reunirem-se. — Anda daí — disse a Blodge, obrigando-o a 
descer os degraus.

— Claro — disse o amigo, permitindo que Conner o puxasse. — Por-
que não? 
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Conforme se aproximavam, Conner reparou que estava alguém no 
meio da multidão. Alguém alto, com uma cabeleira loura-clara e espessa. 
Alguém que lhe pareceu extremamente familiar. 

Trey Vander Meer, pensou.
— Ei — exclamou Blodge —, é…
— Já sei — disse Conner.
— Porque é que continuamos a apoiar os Patrulheiros? — perguntou 

Vander Meer à multidão. — Hoje e nesta era, qual é o interesse?
Fora complicado para Conner tolerar as tretas de Vander Meer 

quando o escutara num computador. Ouvi-lo pessoalmente era ainda 
mais duro.

— Anda daí — disse Blodge, puxando a manga de Conner. — Só vai 
servir para te irritar. Vamos embora. 

Mas Conner não se mexeu.
— A resposta que obtive — explicou Vander Meer — é que eles sem-

pre andaram por aí. Habituámo-nos a eles, como se fosse um velho par de 
sapatos. Podemos já não precisar mais deles. Podemos ter montes de outros 
lugares onde aplicar os nossos recursos, onde seriam mais úteis. Mas, por 
hábito, mantemo-los por perto. 

Conner sentiu os dentes a ranger.
— Con? — disse Blodge, puxando com mais força.
Conner ignorou-o.
— Precisamos que alguém diga que está errado? — questionou Van-

der Meer. — Ora, meus amigos, eu digo-o. Gritá-lo-ei do alto dos telhados. 
Os Patrulheiros estão obsoletos. São um desperdício de créditos. E, quanto 
mais depressa aceitarmos isso, melhor fi caremos. 

Conner não conseguiu fi car ali parado e deixar a retórica de Vander 
Meer sem réplica. Teve de dizer algo. 

— Está enganado! — disse, sufi cientemente alto para toda a gente ouvir.
Aquilo atraiu as atenções de todos os presentes. 
— Nós não estamos obsoletos, e não somos um desperdício de crédi-

tos — prosseguiu Conner, após o que atravessou a rua. — Somos tão úteis 
agora como no dia em que os Skrel atacaram, quando os Patrulheiros eram 
a única esperança para evitar a aniquilação da colónia. 

Vander Meer olhou para trás por cima do ombro e sorriu. — Ah, um 
dos nossos homens fardados. — Voltou-se para Conner. — Prazer em co-
nhecê-lo, cadete…? — Inclinou-se para espreitar o nome de Conner no 
uniforme. — Ah, cadete Raige. Penso que conheço esse nome.

— O meu nome não interessa — atirou Conner. — A única coisa que 
interessa é que está a afundar este mundo com as suas tretas.

— As minhas tretas! — reproduziu Vander Meer. — Palavras fortes, 
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cadete Raige. Qual é exatamente a sua objeção a eu dizer o que penso? Não 
acredita na liberdade de expressão? 

Conner percebeu o que o homem estava a fazer. — Isto não tem a ver 
com aquilo em que eu acredito. Tem a ver com a segurança de Nova Prime. 
Sem Patrulheiros, não há segurança.

— A História prova o contrário — contrapôs Vander Meer. Olhou em 
redor, dirigindo-se à multidão. — Não houve nenhum incidente em sécu-
los… ou escapou-me alguma coisa? 

As pessoas riram-se.
— E quando se der aquilo a que chama de incidente? — perguntou 

Conner. — Vamos criar de novo os Patrulheiros de raiz? Acha que quem 
nos atacar nos dará tempo para isso? 

— Parece-me um rapaz esperto — realçou Vander Meer. — Porque 
é que não regressa à sua tarimba e aplica na História alguma dessa ma-
temática que aprendeu? Pegue nos Patrulheiros do seu Corpo, aqueles 
que não têm feito grande coisa por nós, que são praticamente todos, e 
multiplique esse número por cento e vinte mil créditos, que é quanto 
nos custa por ano manter cada um deles. — Voltou-se para a multi-
dão. — Cento e vinte mil créditos, meus amigos, numa altura em que 
muitos de nós estamos ainda a sofrer por causa da seca e a consequente 
falta de provisões. Cento e vinte mil créditos por cada Patrulheiro. E 
para quê?

— Pela paz de espírito — interrompeu-o Conner. — Pela segurança de 
saber que estaremos prontos se se materializar uma ameaça. Para assegurar 
que, aconteça o que acontecer, Nova Prime será um lugar seguro para os 
vossos fi lhos tal como o foi para mim.

Enquanto falava, Conner viu pessoas a assentirem com a cabeça. Si-
multaneamente, a expressão de Vander Meer alterou-se. Os seus olhos per-
deram o brilho de boa disposição e a sua boca transformou-se numa linha 
fi na e tensa. 

Mas apenas por um instante. A seguir pareceu lembrar-se de onde es-
tava e o seu sorriso regressou imenso como antes.

— Quase consegue convencer as pessoas — disse a Conner —, mas a 
verdade é que os Patrulheiros são um anacronismo, uma relíquia do passa-
do. Precisamos deles quase tanto como de penas para escrever, ou de ócu-
los, ou de transportes a gasolina.

— Essa é a sua verdade — realçou Conner. — Não a minha. E não a 
deles. — Com um movimento do braço, abarcou toda a gente que se tinha 
juntado em redor. — Nós estamos bem informados.

— Acha que está — disse Vander Meer. — Mas, por favor, continue a 
enganar-se a si próprio. Alguns de nós temos algo para conquistar hoje… 
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como irá compreender se sintonizar no meu programa daqui a menos de 
uma hora. — E com uma sonora gargalhada, afastou-se.

Com aquilo, a multidão começou a dispersar. Mas não antes de alguns 
espetadores lançarem olhares aprovadores na direção de Conner.

— Uau — disse Blodge, num tom de genuína admiração —, disses-
te-lhe das boas.

Conner sorriu para si próprio. — Disse, não disse?
— Sem dúvida. Estou orgulhoso de ti, Con. E agora, quanto ao colar…? 
Conner sentiu-se tão orgulhoso que nem se importou de seguir o seu 

amigo até à joalharia.

Cecilia Ruiz ia a caminho da joalharia na Rua O’Hara quando viu a 
multidão a reunir-se no meio da estrada.

Levou uns momentos a perceber que, no centro do aglomerado de pes-
soas, estava Trey Vander Meer, o comentador de notícias. Ela não dispunha 
de muito tempo para dedicar à comunicação social, mas toda a gente co-
nhecia Vander Meer.

Mesmo que nem toda a gente concordasse com ele.
Anda lá, pensou ela. Vieste aqui por um motivo.
Mas era difícil não ser atraída pela multidão, era difícil não prestar 

atenção ao que o homem dizia. Naturalmente, não gostava da ideia de os 
Patrulheiros estarem a ser menorizados. De maneira nenhuma.

Então diz alguma coisa, pensou ela.
Mas já sobrara demasiado para o lado dela sem se ter envolvido com 

a maldita de uma celebridade. Além disso, não gostava muito de falar em 
público. Provavelmente, só iria fazer fi gura de parva.

E ali estava a joalharia à frente, à espera dela. A joalharia onde tinha de 
ir mas onde receava entrar, porque era a pulseira da mãe que viera empe-
nhar. A bracelete da minha mãe, por amor de Deus! Mas, agora, ela própria 
era mãe e, tal como a sua família, precisava dos créditos. 

E o dono da loja era um tipo conhecido pela sua honestidade. Se iria 
pôr no prego a pulseira que a mãe adorara e estimara em vida, a pulseira 
que deixara à sua única fi lha, pelo menos teria de obter um preço decente.

Embora não tivesse possibilidade de escolha. Não tenho escolha, de 
todo. 

Mas antes de entrar na loja, um cadete Patrulheiro abriu caminho por 
entre a multidão e confrontou Vander Meer. E também esteve em grande 
plano. E, quanto mais Cecilia ouvia, melhor se sentia. 

Afi nal, aparentemente alguém podia falar. Alguém podia dar um 
passo em frente, e, ao fazê-lo, pessoas como Cecilia sentiam-se um 
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pouco menos desamparadas. Sem surpresa, constatou que o rapaz era 
um Raige. Os Raige nunca se tinham sentido envergonhados em dize-
rem o que sentiam, pois não?

A discussão terminou por fi m, com Vander Meer a retirar-se. Cecilia 
sentiu-se um pouco mais animada quando voltou a olhar para a joalha-
ria. Mas, antes de chegar aos degraus, viu o rapaz dos Raige e o amigo a 
subirem-nos. 

Cecilia deteve-se e aguardou um pouco mais, fazendo de conta que via 
as montras da Rua O’Hara quando na verdade não tinha posses para com-
prar nada que estivesse atrás daqueles vidros. Afi nal, já era sufi cientemente 
complicado para ela pensar em empenhar a pulseira da mãe, quanto mais 
com alguém a ver.

Trey Vander Meer endireitou as lapelas do seu novo fato verde, deitou 
para trás das costas o inesperado e ligeiramente perturbador inciden-

te na Rua O’Hara e esperou que se acendesse a luz vermelha na parede do 
estúdio. Assim que isso aconteceu, indicando que o programa começara, 
voltou-se para a câmara e começou a falar.

— Bem-vindos, meus amigos, para uma conversa inédita com três das 
mais importantes vozes de Nova Prime — anunciou. — Ao longo das der-
radeiras semanas, a dimensão e o objetivo dos Patrulheiros no nosso mun-
do tornou-se o tópico de acaloradas discussões nos postos de trabalho, em 
casa e nas casas de oração. Mas, até agora, não tínhamos ouvido os nossos 
líderes. Já os conhecem, por isso permitam-me que vá direto ao assunto.

Dirigiu a palavra a Wilkins. — Comandante Suprema, comecemos por 
si. Qual é a atual missão dos Patrulheiros?

Vander Meer recostou-se na sua cadeira sumptuosa e deitou uma olha-
dela à pequena plateia presente no estúdio — com a sua esposa e os dois fi -
lhos mais velhos incluídos — que fora reunida de maneira a que as câmaras 
pudessem captar as suas reações. Estava feliz por ter presente pelo menos 
parte da família para que testemunhassem pessoalmente aquela conversa 
histórica e, claro, o seu papel na mesma. 

Wilkins, com um ar tremendamente profi ssional no seu uniforme 
completamente branco, fi tou o seu anfi trião nos olhos enquanto sopesava a 
questão. — A minha missão é mantê-lo vivo e à sua família. Se houver um 
incêndio neste estúdio, quem evacua a área para que os bombeiros possam 
desempenhar o seu trabalho? Se a sua casa for assaltada, quem vai investi-
gar e deter os assaltantes? E se houver uma inundação? Uma epidemia? Os 
Patrulheiros mantêm a paz e a segurança deste mundo. Temos a sorte de 
ser uma população em crescimento, Sr. Vander Meer, acrescentando novas 
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comunidades e cidades a cada geração que passa. Mas não se equivoque, 
todas elas precisam de proteção.

Vander Meer assentiu com a cabeça enquanto ela falava. E então incli-
nou-se descontraidamente na direção dela, com um ar amigável. — Pro-
teção face a quê, exatamente? Não daquilo que acabou de enumerar, pois 
nesse caso exigiria muito menos em termos dos nossos recursos. Penso que 
concordará que tivemos quase três séculos de paz e, ainda assim, continua 
a melhorar o seu armamento e outros tipos de equipamento. Como é que 
justifi ca isso?

— Tal como acabei de dizer, Sr. Vander Meer, a população está a cres-
cer. Temos de reforçar o nosso Corpo e o nosso investimento em tecnologia 
para podermos acompanhar esse crescimento. Ou está a sugerir que uma 
população de três milhões de pessoas requer menos Patrulheiros? Será que 
me falhou algo em termos de natureza humana?

Apercebendo-se de que não estava a fazer progressos com aque-
la abordagem, Vander Meer optou por uma diferente. — Voltemo-nos 
então para o nosso especialista em natureza humana e perguntemos ao 
Primus o que pensa.

— Obrigado, Trey — disse Rostropovich. Tal como Wilkins, estava 
com um aspeto impecável, sem um cabelo desalinhado que fosse. A Van-
der Meer pareceu-lhe que o Primus estaria a usar algum eyeliner e sorriu 
intimamente face à vaidade do homem.

Talvez seja um bom assunto para outro dia, pensou. A vaidade do Pri-
mus… Será mesmo este homem que queremos para moldar os nossos valores?

— A questão que levantou — prosseguiu o Primus — é bastante 
complexa, para não dizer mais. Originalmente, os Patrulheiros foram 
criados para assegurar que as arcas eram construídas e que podería-
mos salvar a humanidade. Continuámos a procurá-los, desde então, 
sempre que os tempos se tornam sombrios. Mantiveram a paz durante 
a seca e outros desastres naturais. Impediram que nos magoássemos a 
nós próprios e aos nossos vizinhos. E alcançaram isso com um sucesso 
assinalável. 

Blá, blá, blá, pensou Vander Meer. A assistência no estúdio estava a pa-
recer enfadada. Ele estava prestes a interromper o Primus e a colocar uma 
questão a Flint. 

— Mas — disse o Primus —, a questão que temos perante nós é rela-
tiva à atualidade e não ao passado. Os nossos recursos não são ilimitados. 
Parece prudente que se pare periodicamente e que se reexamine o modo 
como são aplicados os recursos. Falou em reduzir os Patrulheiros, Sr. Van-
der Meer, para que se possa fi nanciar projetos mais meritórios. Acho que 
essa abordagem poderá ter razão de ser.
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Vander Meer não estava à espera que ele dissesse aquilo. Nem sequer 
Wilkins, a julgar pelo modo como escancarou a boca. 

Mas ela era uma Patrulheira. Estava treinada para reagir a ataques fur-
tivos. — Gostaria de pensar que a segurança planetária é um projeto meri-
tório — ripostou.

— Os satélites não estão a cumprir o essencial desse trabalho? — per-
guntou o Primus. Voltou-se para Flint. — Sapiente?

Flint pareceu incomodado. Muito incomodado. Lançou um olhar apo-
logético a Wilkins, mas respondeu. — Os exames minuciosos dos satélites 
não mostraram nada, durante séculos, que não fosse a habitual estática das 
estrelas.

— Tal como eu pensei — comentou Rostropovich. — Talvez esteja na 
hora de repensar as nossas prioridades.

— E o que é que é mais importante do que a nossa segurança? — quis 
saber Wilkins.

— As nossas almas, pelo menos — respondeu friamente o Primus.
— Mas até elas ascenderem — insistiu a Comandante Suprema —, não 

deveríamos tentar prolongar o seu mandato mortal?
— Os meus áugures — referiu Rostropovich —, contam-me que as 

pessoas estão a questionar a decisão de dar tanta importância aos Patrulhei-
ros em prejuízo de outras alternativas.

— Nós mantemos a paz — insistiu Wilkins. — Somos os primeiros a 
reagir. Estamos presentes em acidentes, fogos, roubos e nos bombardea-
mentos ocasionais de alienígenas com um certo ressentimento face à nossa 
existência. 

— Isso está tudo muito certo — disse Vander Meer, intrometendo-se. 
— Mas como o Primus faz notar, temos outras necessidades em Nova Pri-
me e, como já realçámos mais de uma vez, esses alienígenas de que fala, já 
há seculos que ninguém lhes põe a vista em cima.

Sorriu para Rostropovich, incapaz de acreditar na sua sorte. Quem po-
deria ter pensado que o Primus se poria do seu lado, dando uma punhalada 
nas costas de Wilkins? 

— O único rumo lógico  — realçou Vander Meer, virando as costas à 
acossada Comandante Suprema — é reduzir o nosso compromisso com os 
Patrulheiros e reordenar a economia. E fazê-lo de imediato. 

O público no estúdio assentiu em concordância. Vander Meer festejou 
no seu íntimo. Quase não tive de abrir a boca, pensou. O Primus falou por 
mim.
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Assim que o programa de Vander Meer terminou, Wilkins lançou um 
olhar furioso a Flint. — Obrigada — disse.

Ele levantou as mãos. — Lamento. O que é que eu podia dizer?
Efetivamente, o quê?, perguntou Wilkins a si própria. Flint não tinha 

muito por onde escolher, tendo em conta a forma como fora formulada a 
pergunta. Mas Rostropovich…

Voltou-se para o Primus. Mas ele já se levantara do seu lugar e diri-
gia-se para a saída do estúdio. 

— Comandante Suprema — chamou Vander Meer, aproximando-se 
dela com a mão estendida para a cumprimentar —, gostaria de lhe agrade-
cer por ter vindo. Foi extremamente…

Wilkins não chegou a ouvir o resto, ocupada que estava a seguir Ros-
tropovich, abrindo caminho por entre as pessoas que foram assistir ao pro-
grama no estúdio, que se tinham levantado para falar com ela e com os seus 
colegas.

O Primus saiu pela porta para a rua. Mas não foi difícil a Wilkins apa-
nhá-lo. Rostropovich nunca fora de se dedicar ao exercício. 

— Quero falar consigo — disse ela.
— Esta manhã já falámos muito — respondeu ele. — O que mais pre-

cisa de ser dito?
— Montou-me uma cilada — atirou ela, com um olhar fulminante.
— Cilada? — Ele recusou a acusação. — Só disse o que me ia na alma.
— Se era isso o que sentia, já mo deveria ter comunicado. 
— Talvez aos seus Patrulheiros possa ordenar o que dizer e quando o 

fazer. Não tem essa autoridade sobre o cargo do Primus.
— Claro que não… porque você é um exemplo para todos. Um exem-

plo de justiça. Um exemplo de lealdade. 
O Primus aclarou a garganta. — Fiz o que era necessário. Se a tivesse 

avisado das minhas intenções, você teria preparado uma resposta. Desta 
forma, a sua posição foi exposta como sendo de ganância e de interesse 
próprio.

A Comandante Suprema sentiu calores no rosto devido à indignação. 
— Ganância? Por querer proteger Nova Prime?

— Porque não precisa dos recursos que exigiu no passado, e sabe disso. 
Agora uma pequena parcela desses meios irá para outro lado. Não será bem 
uma tragédia. 

Wilkins assentiu com a cabeça. — Subestimei-o.
— Sem dúvida — concordou o Primus. 
 A Comandante Suprema viu o seu colega afastar-se. Sentiu-se roída 

pelo despeito. Permitira que Rostropovich a apanhasse de surpresa, para a 
derrotar. Ela permitira que ele retirasse as defesas ao mundo deles.
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Odiou-o pela presunção, pela falta de ética. Odiou-o pela cegueira que 
colocaria em risco os cidadãos do mundo dele. Mas a Patrulheira dentro de 
si sabia que só havia uma pessoa a quem podia imputar as culpas pelo que 
sucedera no estúdio de Vander Meer: ela própria. 


