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1 .

O s  H á p t i c o s

N
ão pensaram que o irmão de Flynne tivesse stresse pós-traumático, mas 
sim que os hápticos, por vezes, lhe provocavam erros. Disseram que era 
como um membro fantasma, vestígios das tatuagens que usara na guer-

ra, que lhe haviam sido dadas para dizer quando correr, quando fi car quieto, 
quando se armar em mauzão, qual a direção e a distância. Atribuíram-lhe en-
tão uma pensão e ele morava na caravana junto ao regato. Quando eram pe-
quenos, vivera lá um tio alcoólico, irmão mais velho do pai, veterano de outra 
guerra. No verão em que fez dez anos, ela, Burton e Leon usaram-na como 
forte. Mais tarde, Leon tentara levar raparigas para lá, mas o cheiro era pés-
simo. Quando Burton foi dispensado, dado como inapto, estava vazia, salvo 
pelo maior ninho de vespas que alguma vez haviam visto. Era o que de mais 
valioso tinham na propriedade, dissera Leon. Airstream, 1977. Mostrou-lhe 
exemplares à venda no eBay que pareciam munições de espingarda, e que 
valiam bom dinheiro, fosse qual fosse o estado. O tio enchera aquela com 
espuma de expansão, agora cinzenta com a sujidade, para vedar as goteiras 
e também como isolamento. Leon disse que isso a salvara. A ela, parecia-lhe 
uma velha lagarta gorda, mas com túneis até às janelas.

Ao descer o carreiro, viu restos da espuma, meio enterrados no solo 
escuro. O irmão acendera as luzes da caravana e, ao aproximar-se, viu-o 
parcialmente pela janela a levantar-se e a virar-se; na coluna e nos fl ancos 
tinha as marcas de onde os hápticos haviam sido retirados, deixando-lhe 
a pele como se tivesse sido salpicada com algo da cor de um peixe morto. 
Disseram-lhe que também podiam retirar as marcas, mas ele não quis lá 
voltar.

— Ó Burton — chamou.
— Então, Ice — respondeu o irmão, tratando-a pelo nick de gamer, uma 
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mão a abrir a porta, a outra a puxar a t-shirt que os Corps lhe haviam dado, 
ocultando a marca prateada acima do umbigo, com o tamanho e a forma de 
uma carta de jogar.

Lá dentro, a caravana era da cor da vaselina, com LED enterrados em 
âmbar da Heft y Mart. Ajudara-o a limpar o espaço antes de ele se instalar. Ele 
não quisera dar-se ao trabalho de tirar o aspirador da garagem, limitando-se 
a bombear o interior com uma camada de polímero chinês fl exível, que, ao 
secar, fi cava com um aspeto vidrado. Viam-se as pontas queimadas de fósfo-
ros no fundo e o papel de padrão cortiçado do fi ltro esmagado de um cigarro 
legal, mais velho do que ela. Sabia onde encontrar uma chave de fendas de 
joalheiro enferrujada, e, algures, havia uma moeda de 2009.

Agora, ele limitava-se a tirar os pertences antes de dar uma mangueirada 
ao interior, a cada quinze dias, por aí, como se estivesse a lavar um tupper-
ware. Leon disse que se podia arrancar o polímero antes de se pôr o clássico 
americano à venda no eBay. A sujidade ia com ele.

Burton deu-lhe a mão e apertou-a, puxando-a para cima.
— Vais a Davisville? — perguntou ela.
— O Leon vem buscar-me.
— Os Lucas 4:5 andam por lá com protestos. Foi o que a Shaylene disse.
Burton encolheu os ombros, mexendo algum músculo, mas não muito.
— Foste tu, Burton. No mês passado. Nas notícias. Aquele funeral, na 

Carolina.
O esgar que Burton fez não chegava a um sorriso.
— Podes ter matado o miúdo.
Ele abanou a cabeça ao de leve, os olhos semicerrados.
— Assustas-me quando fazes essas merdas.
— Ainda trabalhas para aquele advogado de Tulsa?
— Ele não tem jogado. Deve andar ocupado com a advocacia.
— Ele nunca teve melhor do que tu. Mostraste-lhe bem.
— É só um jogo — disse ela, mais para si do que para ele.
— Mais vale arranjar um Marine.
Flynne pensou ter visto aquela coisa que os hápticos faziam na altura, 

aquele estremecer, mas depois desapareceu.
— Preciso que me substituas — indicou ele, como se não tivesse aconte-

cido nada. — Um turno de cinco horas. Pilotar um quadróptero.
Flynne olhou para o display dele. As pernas de uma supermodelo dina-

marquesa a entrarem para uma marca de carro que ninguém que ela conhe-
cesse alguma vez conduziria, nem provavelmente veria na estrada.
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— Estás reformado por incapacidade — lembrou ela. — Não devias 
trabalhar.

Burton fi tou-a.
— Onde é o trabalho? — perguntou ela.
— Não faço ideia.
— Subcontratado? A AV apanha-te.
— É um jogo — disse ele. — A beta de um jogo.
— Primeira pessoa?
— Não há nada para abater. Descreves um perímetro em torno de três 

andares de uma torre, do cinquenta e cinco ao cinquenta e sete. Vê o que 
aparece.

— O que é que aparece?
— Paparazzi. — Apontou-lhe o indicador. — Coisas pequenas. Metes-te 

no caminho deles. Afasta-los. Só isso.
— Quando?
— Esta noite. Arranja-te antes de o Leon chegar.
— Devia ir ajudar a Shaylene, mais logo.
— Dou-te duas de cinco. — Tirou a carteira dos jeans, puxou um par de 

notas novas, as janelas limpas, os hologramas brilhantes.
Entraram dobradas no bolso direito dos calções da irmã.
— Baixa as luzes — pediu ela —, magoam-me os olhos.
Ele assim fez, agitando a mão pelo display, mas o local fi cou a parecer o 

quarto de um miúdo de dezassete anos. Ela estendeu a mão e aumentou ao 
de leve a intensidade.

Sentou-se na cadeira dele. Era chinesa, ajustando-se à altura e ao peso 
dela, enquanto ele se sentou num velho banco metálico alto, quase sem tinta, 
e ligou um ecrã com um gesto da mão.

Milagros Coldiron SA
— O que é isso? — quis ela saber.
— Para quem trabalhamos.
— Como é que te pagam?
— Heft y Pal.
— Vais ser apanhado, de certeza.
— Vai para uma conta do Leon — explicou ele. Leon cumprira o ser-

viço no exército mais ou menos ao mesmo tempo que Burton nos Marines, 
mas Leon não recebia pensão por incapacidade. Nunca apanhara o idiota por 
lá. Não que Flynne alguma vez tivesse pensado que Leon fosse mais do que 
manhoso, além de preguiçoso. — Precisas do meu acesso e da password. Hat 
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trick. — Ambos pronunciavam mal a tag dele, Hapt-Rec, de modo a mantê-la 
privada. Burton tirou um envelope do bolso traseiro, desdobrou-o e abriu-o. 
O papel parecia grosso, amarelado.

— É da Fab?
Pegou numa longa tira do mesmo papel, impressa com o que parecia um 

parágrafo inteiro de carateres e símbolos.
— Se o digitalizas ou copias fora daquela janela, acabou-se o trabalho 

para os dois.
Flynne pegou no envelope que estava em cima do que imaginava ter sido 

uma mesa de jantar desdobrável. Era um dos materiais de escritório de topo 
de Shaylene, guardados, literalmente, numa prateleira de topo. Quando che-
gavam encomendas de grandes empresas, ou de advogados, ia-se lá acima. 
Passou o dedo sobre o logótipo no canto superior esquerdo.

— Medellín?
— Empresa de segurança.
— Disseste que era um jogo.
— Isso que tens no bolso são dez mil dólares.
— Há quanto tempo andas a fazer isto?
— Duas semanas. Domingos de folga.
— Quanto é que recebes?
— Vinte e cinco mil por semana.
— Então são vinte. Foi em cima da hora e vou baldar-me à Shaylene.
Burton deu-lhe outras duas notas de cinco.



15  

2 .

A  B o l a c h a  M o r t a l

N
etherton acordou com a chancela de Rainey a pulsar-lhe por trás 
das pálpebras ao ritmo de um coração em repouso. Abriu os olhos. 
Sabia que não devia mexer a cabeça, pelo que confi rmou que estava 

na cama, sozinho. Dadas as circunstâncias atuais, isso era positivo. Ergueu 
lentamente a cabeça da almofada até ver que as roupas não estavam onde 
imaginava que as teria deixado. Sabia que os limpadores teriam saído do 
seu ninho por baixo da cama para as levar e limpar de tudo quanto fossem 
resíduos invisíveis de sebo, fl ocos de pele, partículas atmosféricas, miga-
lhas, entre outros.

— Sujo — declarou, num tom arrastado, imaginando brevemente limpa-
dores para a psique, e deixou tombar a cabeça.

A chancela de Rainey começou a piscar, qual luz estroboscópica, exigente.
Sentou-se à cautela. O grande teste seria levantar-se.
— Sim?
A estroboscopia cessou.
— Un petit problème — disse Rainey.
Ele fechou os olhos, mas só via a chancela dela. Voltou a abri-los.
— Ela é a porra de um problema teu, Wilf.
Estremeceu, com a dor que isso provocou a sobressaltá-lo.
— Sempre tiveste essa veia puritana? Nunca tinha reparado.
— És publicista — comentou Rainey. — Ela é uma celebridade. Trata-se 

de uma relação interespécies.
Sentia os olhos, um tamanho acima das órbitas, com areia.
— Ela deve estar perto da zona — disse ele, numa tentativa refl exa de 

sugerir que estava alerta, controlado, e não desastrosa, e previsivelmente, 
ressacado.
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— Estão quase por cima — confi rmou Rainey. — Com o teu problema.
— O que fez ela?
— Obviamente — esclareceu Rainey —, um dos estilistas dela é também 

tatuador.
Mais uma vez, a chancela dominou-lhe as trevas em sofrimento privadas.
— Não pode — disse, abrindo os olhos. — Ela fez isso?
— Fez.
— Tínhamos um acordo verbal profundamente específi co quanto a 

isso.
— Resolve o problema — ordenou Rainey. — Já. O mundo está a obser-

var, Wilf. Pelo menos aquele que conseguimos atrair. Será que Daedra West 
vai estabelecer a paz com os zonistas? Será que decidem apoiar o nosso pro-
jeto? Queremos um sim e outro sim.

— Eles comeram os últimos dois enviados — lembrou Netherton. — 
Estavam a alucinar em sintonia com uma fl oresta de código, convencidos 
de que as visitas eram espíritos-monstros xamânicos. No mês passado estive 
três dias inteiros a dar-lhe formação no Connaught. Dois antropólogos, três 
curadores neoprimitivistas. Sem tatuagens. Uma epiderme novinha, perfeita-
mente limpa. E agora isto.

— Demove-a, Wilf.
Levantou-se à cautela. Cambaleou nu até à casa de banho.
Urinou tão sonoramente quanto possível.
— Do quê, ao certo?
— De se atirar de parafólio...
— A ideia sempre foi essa...
— Sem mais nada além das tatuagens novas.
— A sério? Não.
— A sério — garantiu Rainey.
— Caso não tenhas reparado, a estética deles prende-se com tumo-

res cutâneos benignos, mamilos supérfl uos. As tatuagens convencionais 
pertencem à iconografi a do hegemona. É como levares o anel da pila para 
conhecer o papa e certifi cares-te de que ele o vê. Ou melhor, é pior do que 
isso. Como são?

— Imundície pós-humana, segundo as tuas palavras.
— As tatuagens!
— Algo a ver com o Giro — descreveu ela. — Abstratas.
— Apropriação cultural. Que maravilha. Não podia ser pior. Na cara? 

Pescoço?
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— Felizmente, não. Se a convenceres a vestir o fato que estamos a impri-
mir no moby, talvez ainda tenhamos projeto.

Olhou para o teto. Imaginou-o a abrir-se. Ele a subir.
Não sabia para o quê.
— E depois temos a questão do nosso fi nanciamento saudita — acres-

centou Rainey —, que é considerável. Tatuagens visíveis pode ser ir longe de 
mais. A nudez não é negociável.

— Podem vê-la como sinal de disponibilidade sexual — adiantou ele, 
tendo já passado por isso.

— Os sauditas?
— Os zonistas.
— Podem vê-la como estando a oferecer-se como almoço — corrigiu ela. 

— Mas seria o último. Ela é uma bolacha mortal, Wilf, durante pelo menos 
uma semana. Alguém que lhe dê um beijo que seja entra em choque anafi lá-
tico. Também há qualquer coisa com as unhas dela, mas isso é menos claro.

Ele rodeou a cintura com uma toalha branca grossa. Olhou para o jarro 
de água na bancada de mármore. Sentiu o estômago dar uma volta.

— Lorenzo — disse Rainey, no momento em que apareceu uma chancela 
desconhecida —, o Wilf Netherton tem o teu feed, em Londres.

Quase vomitou com o infl uxo súbito: uma luz salina forte sobre a Zona 
do Lixo, a sensação de avanço.
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3 .

E r r o s  n o  S i s t e m a

C
onseguiu desligar o telefone sem referir Burton a Shaylene. Shaylene saí-
ra umas quantas vezes com ele durante o liceu, mas fi cara mais interessa-
da quando ele voltara dos Marines, com aquele peito e as histórias sobre 

o Haptic Recon 1 que corriam pela povoação. Flynne imaginava que Shaylene 
tivesse aquilo a que os programas sobre relações chamavam de patologia ro-
mântica. Não que houvesse muito melhor nas redondezas.

Tanto ela como Shaylene receavam que Burton se metesse em apuros 
com os Lucas 4:5, mas, em relação a ele, era só com isso que concordavam. 
Ninguém gostava dos Lucas 4:5, mas Burton tinha qualquer coisa má contra 
eles. Imaginava que fossem apenas convenientes, mas isso assustava-a.

Haviam começado como igreja, ou numa igreja, sem gostarem de gays, 
de abortos e de meios contracetivos. Manifestavam-se contra os funerais 
militares, que estavam na moda. Mas, no fundo, não passavam de idiotas, e 
aceitavam o facto de todos os verem como idiotas, como prova da satisfação 
de Deus. Para Burton, eles eram um desvio em relação ao que o mantinha 
na linha.

Flynne chegou-se à frente e espreitou debaixo da mesa, à procura do es-
tojo de nylon preto onde ele guardava o tomahawk. Não queria que ele fosse a 
Davisville com aquilo. Ele chamava-lhe machado, e não tomahawk, mas um 
machado era algo com o qual se cortava lenha. Estendeu a mão, soltou-o e 
fi cou aliviada ao sentir o peso. Não precisava de o abrir, mas fê-lo. O estojo 
era mais largo no topo, com espaço para a parte com que se rachava madeira. 
Parecia a lâmina de um escopro, mas em forma de bico de falcão. Na parte 
onde o machado seria chato, como a cabeça de um martelo, tinha um espi-
gão aguçado, como uma miniatura da lâmina, mas com uma curva inversa. 
Ambos os lados tinham a grossura de um mindinho, mas com gumes que nos 
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cortariam sem que o sentíssemos. O cabo era gracioso, um pouco recurvado, 
a madeira embebida em algo que a endurecera. O fabricante tinha uma forja 
no Tennessee, e todos os elementos do Haptic Recon 1 o recebiam. Parecia 
usado. Tendo cuidado com os dedos, Flynne fechou o estojo e devolveu-o ao 
seu lugar debaixo da mesa.

Passou com o telefone pelo display, confi rmando o mapa do Badger da 
zona. A chancela de Shaylene estava na Forever Fab, um ansioso segmento de 
roxo no anel. Ninguém parecia andar a fazer grande coisa, o que não era pro-
priamente uma surpresa. Madison e Janice estavam a jogar Sukhoi Flankers, 
sendo os simuladores de voo o principal rendimento de Madison. Ambos 
tinham anéis beges, de profundamente enfadados, mas era sempre essa a cor 
que ostentavam. Eram, assim, quatro pessoas que conhecia a trabalhar, con-
tando com ela.

Inclinou o telefone na posição de que gostava para jogar, introdu-
ziu Hapt-Rec na janela de acesso, digitou a password comprida. Acionou 
Entrar. Não aconteceu nada. Depois o display cintilou, como o fl ash de uma 
máquina fotográfi ca num fi lme antigo, prateado como as marcas dos hápti-
cos. Pestanejou.

E depois estava a subir, a partir do que Burton dissera ser um portal de 
lançamento no tejadilho de uma carrinha. Como se estivesse num elevador. 
Ainda sem controlo.

E, à volta dela, algo que ele não referira, ouvia murmúrios, tão ansiosos 
como ténues, qual nuvem invisível de agentes de polícia-fada.

E outra cor de lusco-fusco, chuvosa, cor-de-rosa e prateada, e à esquerda 
um rio da cor de chumbo gelado. O amontoado escuro de construções da 
cidade, torres à distância, poucas luzes.

Câmara para baixo com o retângulo branco que era a carrinha, a en-
colher na rua lá em baixo. Câmara para cima com o edifício a erguer-se 
eternamente, uma falésia do tamanho do mundo.
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4 .

A l g o  P r o f u n d a m e n t e  M e r e c i d o

L
orenzo, operador de câmara de Rainey, com o seu olhar profi ssional e 
deliberado, fi rme e tranquilo, encontrou Daedra pelas janelas com vista 
para o convés superior frontal do moby.
Netherton não o admitiria a Rainey, nem a mais ninguém, mas arrepen-

dia-se do envolvimento. Deixara-se ser arrebatado pelo conceito de ser de 
outrem, algo mais durável e mais brutalmente simples.

Estava agora a vê-la, ou, antes, Lorenzo via-a, no seu blusão de pele de 
borrego, com óculos e mais nada. Reparou, desejando não o ter feito, no 
monte de Vénus com um mohawk recém-gravado. Imaginava que as tatua-
gens fossem representações estilizadas das correntes que alimentavam e man-
tinham o Giro do Pacífi co Norte. Novas e brilhantes, por baixo de um un-
guento à base de silicone. A maquilhagem tê-lo-ia delineado corretamente.

Parte de uma janela deslizou para o lado. Lorenzo saiu.
— Tenho o Wilf Netherton — ouviu-o Netherton dizer. Depois, a chan-

cela de Lorenzo desapareceu, com a de Daedra a ocupar o seu lugar.
As mãos dela ergueram-se e agarraram as lapelas do blusão aberto.
— Wilf. Como estás?
— Gosto de te ver — disse ele.
Ela sorriu, exibindo dentes cuja forma e disposição poderiam ter sido de-

cididos por um comité. Aconchegou o blusão, os punhos ao nível do esterno.
— Estás zangado com as tatuagens — constatou ela.
— Combinámos que não o farias.
— Tenho de fazer o que adoro, Wilf. Não estava a adorar não as fazer.
— Longe de mim pôr em causa o teu processo — disse Netherton, cana-

lizando a irritação profunda para o que esperava que passasse, pelo menos, 
por sinceridade, se não por compreensão. Essa capacidade era a sua alquimia 
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peculiar, embora, naquele momento, a ressaca estivesse a intrometer-se. — 
Lembras-te da Annie, a melhor das nossas curadoras neoprimitivistas?

Daedra semicerrou os olhos.
— A gira?
— Isso — concordou ele, embora não o achasse realmente. — Tomámos 

um copo juntos, eu e ela, depois daquela sessão fi nal no Connaught, quando 
tiveste de te ir embora.

— O que tem ela?
— Percebi que ela tinha fi cado estupefacta com a admiração. Despejou 

tudo assim que te foste. A devastação por estar demasiado assoberbada para 
falar contigo, sobre a tua arte.

— Ela é artista?
— Académica. Desde a adolescência que é louca por tudo o que fi zeste. 

Fez a assinatura da coleção completa de miniaturas, algo que ela não tem 
como pagar. Ao ouvi-la, compreendi a tua carreira como se fosse pela pri-
meira vez.

Daedra meneou a cabeça e deslocou o cabelo. O blusão deve ter-se aber-
to quando ela levantou uma mão para tirar os óculos, mas Lorenzo não estava 
a ver nada.

Netherton arregalou os olhos, preparando-se para debitar algo que ainda 
não inventara, depois de todas as mentiras até então. Depois lembrou-se que 
ela não conseguia ver. Que estava a olhar para alguém chamado Lorenzo, no 
convés superior de um moby, do outro lado do mundo.

— Sobretudo, ela queria transmitir uma ideia que teve, por te ter conhe-
cido pessoalmente. Sobre um novo sentido de timing no teu trabalho. Ela vê 
o timing como sendo a chave para a tua maturação enquanto artista.

Lorenzo focou melhor. De repente, Netherton sentiu-se como se estives-
se a centímetros dos lábios dela. Recordou o seu cheiro não-animal peculiar-
mente forte.

— Timing? — perguntou Daedra num tom átono.
— Quem me dera tê-la gravado. É impossível parafrasear. — O que dis-

sera antes? — Que te sentes mais segura agora? Que sempre foste corajosa, 
temerária, até, mas que esta nova confi ança é diferente. Algo, segundo dis-
se, profundamente merecido. Da última vez pretendia discutir as ideias dela 
contigo, ao jantar, mas o serão acabou por ser diferente.

Daedra tinha a cabeça imóvel, os olhos sem pestanejar. Netherton ima-
ginou-lhe o ego a surgir atrás deles, para o espreitar, desconfi ado, algo larval, 
como uma enguia, de ossos transparentes. Estava a cativar-lhe a atenção plena.
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— Se as coisas tivessem sido diferentes — ouviu-se a dizer —, não esta-
ríamos a ter esta conversa.

— Porquê?
— Porque a Annie te diria que a entrada em que estás a pensar resulta de 

um impulso retrógrado, algo que remonta ao início da tua carreira. Não tem 
a ver com este novo sentido de timing.

Daedra fi tava-o, ou, melhor, a quem Lorenzo era. E depois sorriu. Um 
prazer que lhe refl etia o que estava por trás dos olhos.

A chancela de Rainey entrou em modo de privacidade.
— Agora ia querer um fi lho teu — disse ela, a partir de Toronto —, mas 

eu sei que ia sempre mentir.
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5 .

L i b e l i n h a s

E
squecera-se de urinar. Teve de deixar o cóptero em piloto-automático a 
descrever um perímetro, a cinco metros do edifício do cliente, e correr 
até à nova retrete de compostagem de Burton. Depois puxou o fecho dos 

calções cortados, abotoou-os, atirou uma concha de serradura de cedro para 
o buraco e saiu porta fora, deixando o grande frasco de desinfetante gover-
namental que ele pendurara no exterior a fazer de pêndulo. Bateu no plástico 
branco para retirar um pouco de líquido, esfregou as palmas, e interrogou-se 
se ele teria roubado o frasco no hospital da AV.

De volta ao interior, abriu o frigorífi co, pegou num pedaço da carne seca 
caseira de Leon e num Red Bull. Enfi ou a tira de carne na boca ao sentar-se e 
levou a mão ao telefone.

Os paparazzi estavam de volta. Pareciam libelinhas de piso duplo, as 
asas ou rotores transparentes com a velocidade, uma pequena protuberância 
transparente na extremidade frontal. Tentou contá-los, mas eram rápidos e 
estavam em movimento constante. Talvez seis, talvez dez. Estavam interessa-
dos no edifício. Pareciam IA a imitar insetos, mas ela também sabia como o 
fazer. Não pareciam querer fazer nada além de pairar e investir, as cabeças na 
direção do edifício. Aproximou-se de um par deles, viu-os a fugir. Voltariam. 
Pareciam estar à espera de alguma coisa, obviamente no quinquagésimo sex-
to piso.

O edifício era preto em certos ângulos, mas, na verdade, a sua cor era um 
castanho-bronzeado muito escuro. Os pisos em que ela estava a trabalhar não 
tinham janelas, ou então estavam cobertas. A fachada exibia grandes retân-
gulos lisos, alguns verticais, outros horizontais, sem uma ordem clara.

De acordo com o indicador de pisos do display, as fadas haviam-se silen-
ciado depois de ela ultrapassar o vinte. Seria algum nível de protocolo mais 
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rígido? Não se importava de as ter de volta. As coisas ali em cima não eram 
assim muito interessantes, a enxotar libelinhas. Se estivesse no seu tempo 
livre, ia apreciar as vistas da cidade, mas não estava a ser paga para gozar o 
panorama.

Lá em baixo parecia haver pelo menos uma rua transparente, iluminada 
a partir do fundo, como se estivesse pavimentada com vidro. Quase não ha-
via trânsito. Talvez ainda não o tivessem criado. Pensou ter visto algo bípede 
a andar à beira da mata, ou então um parque, demasiado grande para ser 
humano. Alguns dos veículos não tinham luzes. E algo enorme fl utuara len-
tamente por ali, além das torres distantes, como uma baleia, ou um tubarão 
do tamanho de uma baleia. Tinha luzes, como um avião.

Testou a textura da carne seca. Ainda não.
Atirou-se a uma libelinha com câmara frontal. Não importava a 

velocidade que alcançava, elas desapareciam. Foi então que um retângulo ho-
rizontal se baixou, tornando-se uma plataforma, deixando ver uma parede de 
vidro fosco, a brilhar.

Tirou a carne da boca, pousou-a na mesa. Os insetos estavam de volta, a 
competir por uma posição à frente da janela, se é que era disso que se tratava. 
A mão livre encontrou o Red Bull, abriu-o. Bebeu um gole.

Depois, a sombra do traseiro magro de uma mulher apareceu contra o 
vidro fosco. Depois omoplatas, mais acima. Apenas sombras. Depois mãos, 
de homem, a julgar pelo tamanho, acima das sombras das omoplatas da mu-
lher, os dedos abertos.

Engoliu, a bebida a lembrar xarope para a tosse frio e diluído.
— Xô — disse ela, e agitou-a na direção dos insetos, dispersando-os.
Uma das mãos do homem deixou o vidro, a sombra a desvanecer-se. 

Depois a mulher afastou-se, com a outra mão do homem a permanecer onde 
estava. Flynne imaginou-o inclinado contra o vidro, e que não houvera o bei-
jo que ele esperara, ou, se houvera, não tivera o resultado desejado.

Melancólico, para um jogo. Podia abrir-se um programa sobre relações 
sérias com isso. Depois, a mão remanescente desapareceu. Flynne imaginou 
um gesto impaciente.

O telefone tocou. Ligou a alta-voz.
— Tudo bem? — Era Burton.
— Entrei — disse ela. — Estás em Davisville?
— Acabei de chegar.
— Os Lucas apareceram?
— Estão cá — confi rmou ele.
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— Não te metas com eles, Burton.
— Nem pensar.
Pois.
— Costuma acontecer alguma coisa neste jogo?
— As câmaras — disse ele. — Estás a afastá-las?
— Sim. E abriu-se uma espécie de varanda. Uma janela alta de vidro 

fosco, com luzes no interior. Vi sombras de pessoas.
— Foi mais do que eu já vi.
— Vi um dirigível, ou assim. Para onde vai?
— Para lado nenhum. Mantém as câmaras afastadas.
— Isto parece mais um trabalho de segurança do que um jogo.
— Talvez seja um jogo sobre trabalhar em segurança. Tenho de desligar.
— Porquê?
— O Leon voltou. Cachorros de kimchi. Gostava que aqui estivesses.
— Diz-lhe que tenho de trabalhar. Para o cabrão do meu irmão.
— Claro — respondeu Burton, após o que desligou.
Flynne investiu contra os insetos.
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6 .

Z o n i s t a s

L
orenzo captou a aproximação do moby à cidade. As suas mãos, na amu-
rada, e as de Netherton, nos braços almofadados da cadeira mais confor-
tável na sala, pareceram fundir-se momentaneamente, uma sensação tão 

inominável como a cidade dos zonistas.
Os curadores insistiam que não era uma cidade, mas sim uma escultura 

incremental. Mais concretamente, um objeto de ritual. De um translúcido 
pardo, ligeiramente amarelado, a sua substância recuperada na forma de par-
tículas suspensas da coluna superior de água da Grande Zona de Lixo do 
Pacífi co. Com um peso estimado de três milhões de toneladas e em constante 
crescimento, era perfeitamente fl utuante, mantida à tona por bexigas seg-
mentadas, cada uma do tamanho de um grande aeroporto do século anterior.

Contava com menos de uma centena de habitantes conhecidos, mas 
aquilo que se reunia continuamente parecia também comer câmaras, pelo 
que pouco se sabia realmente acerca deles.

O carrinho de serviço aproximou-se ligeiramente do braço da cadeira, 
lembrando-o do café.

— Apanha isto, Lorenzo — ordenou Rainey, e Lorenzo virou-se para 
fi lmar Daedra, no meio de um enxame de especialistas. Uma Michikoid de 
porcelana branca, de fato de marinheiro vitoriano, estava ajoelhada a abo-
toar as botas de cano alto de Daedra, artisticamente gastas. Uma variedade 
de câmaras pairava, uma delas equipada com uma ventoinha para lhe fazer 
mexer a franja. Imaginou que o teste de vento indicasse que iria avançar sem 
capacete.

— Nada mau — elogiou, incapaz de resistir a admirar o corte do novo 
fato colante de corpo inteiro —, isto, se a conseguirmos manter lá dentro. 
— Como se o tivesse ouvido, Daedra abriu um pouco o fecho, correndo-o 
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depois um pouco mais, expondo um arco gorduroso de corrente abstrata 
do Giro.

— Armou-se em esperta com o fi cheiro de impressão do fecho de correr 
— disse Rainey. — Espero que não tente abri-lo mais até lá estar em baixo.

— Não vai gostar quando estiver — comentou ele.
— Não vai gostar que lhe tenhas mentido sobre a curadora.
— A curadora até pode pensar algo parecido. Só vamos saber quando 

eu falar com ela. — Netherton pegou na caneca sem olhar, levou-a aos lá-
bios. Muito quente. Simples. Talvez sobrevivesse. Os analgésicos começavam 
a funcionar. — Se ela merecer a percentagem, não se vai preocupar com um 
fecho preso.

— Isso, partindo do princípio de que o encontro é produtivo — lembrou 
Rainey.

— Ela tem motivos para que queira que seja um êxito.
— O Lorenzo lançou um par de câmaras maiores — indicou Rainey. — 

Não demoram a lá chegar. Junto ao acontecimento.
Netherton observava os costureiros, técnicos de maquilhagem, especia-

listas variados e documentaristas.
— Quantas destas pessoas são nossas?
— Seis, incluindo o Lorenzo. Ele julga que a Michikoid é a segurança.
Netherton assentiu, esquecendo-se de que ela não o via; depois entornou 

café no roupão de linho quando o feed de duas câmaras em alta velocidade 
lhe entrou no campo de visão, de ambos os lados de Daedra.

O feed da ilha deixava-o sempre incomodado.
— Cerca de um quilómetro de separação, a encaminharem-se para oes-

te-noroeste, a convergir — disse Rainey.
— Nem que me pagassem.
— Não tens de lá ir — garantiu ela —, mas temos os dois de assistir.
As câmaras desciam através de estruturas altas, que lembravam velas. 

Tudo simultaneamente ciclópico e insubstancial. Vastas praças vazias, ave-
nidas sem destino por onde poderiam marchar centenas de elementos lado 
a lado.

A descida prosseguiu, sobre crostas secas de algas, ossos ressequidos, 
montes de sal. Os zonistas, cuja principal diretiva era limpar a coluna de água 
conspurcada, haviam criado aquele sítio a partir de polímeros recuperados. 
A forma assumida não fora prevista, um gesto descuidado, por menos atraen-
te que parecesse. Fê-lo querer tomar um duche. O café começava a ensopar a 
frente do roupão.
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Daedra estava agora a ser ajudada a equipar-se com o parafólio, que no 
seu estado enrolado se assemelhava a uma mochila escarlate, com o logótipo 
branco dos fabricantes.

— O fólio é colocação de produto dela ou nosso? — perguntou Netherton.
— Do governo dela.
As câmaras detiveram-se abruptamente, encontrando-se em simultâ-

neo sobre a praça escolhida. Desceram, sobre cantos diagonalmente opostos, 
cada uma a captar a imagem idêntica da outra. Eram aparelhos esqueléticos 
sobre o comprido, do tamanho de um tabuleiro de chá, cinzentos, em torno 
de uma pequena fuselagem bolbosa.

Ou Lorenzo ou Rainey ligaram o áudio.
A praça encheu-se com um gemido baixo, a banda sonora típica da ilha. 

Os zonistas haviam perfurado tubos ocos através de todas as estruturas. O 
vento soprava pelos topos abertos, criando uma tonalidade composta em 
constante mudança que ele detestara desde que a ouvira pela primeira vez.

— Precisamos disto? — indagou.
— Quero que o nosso público tenha a sensação total deste sítio.
Alguma coisa se movia à distância, à sua esquerda.
— O que é aquilo?
— Um caminhante eólico.
Com quatro metros de altura, sem cabeça, com um número indeter-

minado de pernas, era feito do mesmo plástico leitoso oco. Qual carapaça 
descartada de outra coisa, movendo-se como se animada por um titereiro 
desajeitado. Abanava para os lados ao avançar, com o jardim de tubos que o 
cobria a todo o comprimento a contribuir, sem dúvida, para a canção da ilha 
de plástico.

— Foram eles que o enviaram?
— Não — respondeu Rainey. — Eles libertam-nos para que vagueiem 

com o vento.
— Não o quero no plano.
— Agora és tu o realizador?
— Não o queres no plano — corrigiu-se.
— O vento está a tratar disso.
A coisa foi avançando rigidamente, a bambolear-se, sobre as pernas ocas 

translúcidas.
Netherton viu que, no convés superior do moby, a equipa de apoio de 

Daedra se retirara. A Michikoid de porcelana branca deixou-se fi car e con-
fi rmava o parafólio, as mãos e os dedos a moverem-se com uma precisão e 



29  

velocidade inumanas. A fi ta no boné de marinheiro ondulava com a brisa, 
desta vez verdadeira. A câmara com a ventoinha desaparecera.

— E cá estamos nós — declarou Rainey, com Netherton a ver o primeiro 
zonista, uma câmara a mudar o ângulo.

Uma criança. Ou qualquer coisa do tamanho de uma criança. Debruçada 
sobre o guiador de uma pequena bicicleta fantasmagórica, com o quadro da 
bicicleta tão translúcido como a cidade e o caminhante eólico. Sem impulsão 
própria, parecia igualmente desprovida de pedais. O zonista avançava ras-
pando repetidamente com os pés na superfície da avenida.

Os zonistas eram ainda mais repelentes para Netherton do que a ilha. 
Tinham a pele coberta por uma variante adulterada de queratose actínica, o 
que, paradoxalmente, os protegia de tumores provocados por UV.

— É só um?
— Os satélites mostram-nos a convergir para a praça. Uma dúzia, a con-

tar com este. Tal como combinado.
Observou o zonista, de género indeterminado, a avançar na sua bicicleta 

sem pedais, os olhos, ou, possivelmente, óculos, uma mancha lateral.
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7 .

V i g i l a n t e

P
reparavam-se para uma festa atrás do vidro fosco. Flynne sabia disso por-
que o vidro estava agora transparente, como aquele truque que Burton 
lhe ensinara com dois pares de óculos de sol.
Os insetos caíram em cima do acontecimento, e ela caiu em cima deles, 

fazendo o possível para variar o ângulo de ataque. Encontrara maneira de 
fazer o cóptero comportar-se de formas menos previsíveis. Quase apanhara 
um assim, atirando-se sobre ele. A proximidade ativara a captura de imagens, 
um grande plano de um dos insetos, mas isso desaparecera de imediato, sem 
possibilidade de voltar a ativá-la. Parecia algo que Shaylene pudesse imprimir 
no Forever Fab. Um brinquedo, ou uma joia mesmo feia.

Devia estar a perseguir insetos, não a apanhá-los. E eles teriam registo do 
que se passava. Por isso limitar-se-ia a enxotar insetos, mas enquanto o fazia, 
queria mais do que um mero vislumbre do que se passava no interior.

O casal que estivera contra a janela não se encontrava ali. Não havia 
qualquer humano. Robôs, pequenas coisinhas beges que se deslocavam quase 
com demasiada velocidade para serem vistas, aspiravam o soalho, enquanto 
três raparigas robô quase idênticas punham comida numa mesa comprida. 
Miúdas robô inspiradas no anime clássico, com rostos de porcelana quase 
sem feições. Haviam criado três grandes arranjos de fl ores e agora transfe-
riam comida de carrinhos para travessas na mesa. Quando os carrinhos en-
travam, deslocando-se até à mesa, o borrão bege abria-se o sufi ciente para os 
deixar passar. Contornavam-nos como água mecânica, com curvas em ângu-
lo reto perfeitas.

Estava a apreciar mais aquilo do que Burton, se ali estivesse. Queria ver 
a festa.

Havia programas em que se viam pessoas a preparar casamentos, 
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funerais, o fi m do mundo. Nunca gostara deles. Mas esses não tinham ra-
parigas robô, nem Roombas super-rápidos. Já vira vídeos de robôs a montar 
coisas em fábricas quase com a mesma rapidez, mas nada do que os miúdos 
pediam a Shaylene que imprimisse se mexia assim.

Baixou na direção de dois insetos, observando uma das raparigas robô 
sem mudar de foco. Esta usava um vestido acolchoado com muitos bolsos, 
de onde espreitavam pequenas ferramentas brilhantes. Usava algo que pare-
cia um palito para dispor coisas individualmente, demasiado pequenas para 
serem vistas em cima do sushi. Havia olhos pretos redondos no rosto de por-
celana, mais afastados do que os olhos humanos, mas não estavam ali antes.

Inclinou um pouco mais o telefone para descansar os dedos. A afugentar 
os insetos.

O rodopio bege no soalho desapareceu, como uma luz apagada, à ex-
ceção de um coitadinho que parecia uma estrela-do-mar, e que teve de sair 
dali às pancadas sobre as suas rodas nas pontas dos cinco braços. Devia estar 
avariado.

Entrou uma mulher na sala. Morena, linda. Não era uma brasa típica de 
jogo de gajo. Era mais real. Como o personagem de IA preferido de Flynne na 
Operation Northwind, a francesa, heroína da Resistência. Usava um vestido 
simples, como uma t-shirt comprida, de um cinzento-escuro que passava a 
preto nos pontos onde o corpo lhe tocava, recordando a Flynne as sombras 
na janela. Ao contornar a mesa, o vestido desceu-lhe, exibindo todo o ombro 
esquerdo.

As raparigas robô interromperam o que estavam a fazer, ergueram a ca-
beça, agora todas sem olhos, as órbitas rasas tão lisas como os malares. A 
mulher dirigiu-se ao fi m da mesa. Os insetos das câmaras investiram.

Ouviu os seus dedos no telefone, a atirar o cóptero de um lado para o 
outro, para cima e para baixo.

— Desapareçam — ordenou-lhes.
A mulher chegou-se à janela, olhando para fora, o ombro nu. Depois, a 

roupa voltou a subir lentamente, cobrindo-lhe o ombro, a gola a subir em V, 
depois a arredondar-se.

— Bazem! — Atirou-se aos insetos.
A janela voltou a polarizar-se, ou lá o que era.
— Bardamerda — cuspiu aos insetos, mesmo, provavelmente, não sendo 

culpa deles.
Confi rmou o perímetro, para o caso de uma janela se abrir algures e ela 

não dar por isso. Nada. Também não viu insetos.
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Lá atrás, os insetos estavam já a pairar, à espera. Voou por entre eles, 
fazendo-os desaparecer.

Afastou com a língua o resto da carne seca da bochecha e mastigou. 
Coçou o nariz.

Cheirou o desinfetante.
Foi atrás dos insetos.
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8 .

P i l a g e m  D u p l a

O 
zonista chefe não tinha pescoço, a menos que estivesse a usar uma es-
pécie de capacete carnavalesco feito de pele queratótica; tinha as feições 
aproximadas de um sapo e dois pénis.
— Repugnante — comentou Netherton, sem esperar resposta de Rainey.
Com talvez um pouco mais de dois metros e braços desproporciona-

damente compridos, o chefe chegara numa bicicleta de roda gigante trans-
parente, com os raios ocos da enorme roda dianteira feitos a partir de ossos 
de albatroz. Usava um tutu esfarrapado de restos de plástico queimado pelos 
raios UV, e através dos folhos rasgados via-se aquilo a que Rainey chamou 
de Pilagem Dupla. O de cima, o mais pequeno dos dois, se é que de facto se 
tratava de um pénis, estava ereto, quiçá constantemente, e era encimado pelo 
que parecia ser um chapéu cónico de festa de corno cinzento. O outro, apa-
rentemente mais convencional, pendia, por baixo.

— Certo — disse Rainey —, já cá estão todos.
Entre as lentes das câmaras duplas, Lorenzo observava Daedra de perfi l, 

com esta a fi tar os cinco degraus desdobráveis até ao topo da amurada do 
moby. De cabeça inclinada, os olhos baixos, Daedra parecia estar em oração, 
ou em meditação.

— O que está ela a fazer? — indagou Rainey.
— Visualização.
— Do quê?
— Dela própria, julgo eu.
— Custaste-me uma aposta — disse ela — quando te meteste com ela. 

Houve quem julgasse que o fi zesses. Eu disse que não.
— Não foi por muito tempo.
— É como estar um bocadinho grávida.
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— Momentaneamente grávida.
Daedra ergueu então o queixo e tocou, de um modo quase absorto, na 

estampa da bandeira americana debotada que tinha sobre o bíceps direito.
— Cá vamos para o auge — exclamou Rainey.
Daedra subiu os degraus e mergulhou graciosamente sobre a amurada.
Uma terceira câmara abriu-se em íris entre as outras duas, esta mais 

abaixo.
— Micro. Ontem enviámos uns quantos — disse Rainey enquanto o pa-

rafólio de Daedra se abria, vermelho e branco, acima da ilha. — Os zonistas 
mostraram-nos que sabiam, mas ainda não comeram nenhum.

Netherton passou com a língua pelo céu da boca, ignorando o telefone. 
Viu a cama desfeita.

— Como é que ela te parece? — perguntou Rainey.
— Bem — respondeu ele, levantando-se.
Dirigiu-se à janela de canto verticalmente côncava. Despolarizou-se. 

Olhou para o cruzamento lá em baixo, para a ausência de movimento ab-
solutamente previsível. Do outro lado de Bloomsbury Street, uma raia de 
um metro de comprimento de um verde-britânico brilhante, com decalques 
amarelos, agarrava-se a uma fachada Queen Anne, levando a cabo alguma 
manutenção menor. Imaginou que estivesse a ser controlada por alguém no 
seu tempo livre. Era algo que devia ter sido entregue a um enxame invisível 
de montadores. 

— Ela queria fazer isto nua — recordou Rainey —, e coberta de tatuagens.
— Não estava nada coberta. Viste as miniaturas das peles anteriores. Isso 

é estar coberta.
— Consegui não ver, obrigada.
Tocou duas vezes no céu da boca, levando a que a transmissão, à esquer-

da e à direita, a partir dos respetivos cantos da praça, lhe mostrasse o zonista 
chefe e o seu séquito de onze elementos, todos imóveis, a olhar para cima.

— Olha para eles — comentou.
— Odeia-los mesmo, não é?
— E não devia? Olha só para aquilo.
— Não é preciso gostar do aspeto deles. O canibalismo é problemático, 

se é que as histórias são verdadeiras, mas eles limparam a coluna de água, 
e praticamente sem investimento de capital por parte de ninguém. E agora 
detêm aquela que é, sem dúvida, a maior porção de polímero reciclado do 
mundo. O que, para mim, me parece um país, mesmo que ainda não seja um 
estado-nação.
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Os zonistas, de motoretas e bicicletas de pés, haviam-se disposto aproxi-
madamente num círculo em torno do chefe, que deixara a bicicleta gigante de 
lado, no extremo da praça. Os outros eram mínimos, comparados com o chefe, 
caricaturas repugnantes de carne cinzenta áspera. Usavam camadas de trapos, 
cinzentos com o sol e o sal. Obviamente, as modifi cações haviam sido fartas. A 
mais claramente feminina tinha seis peitos, a sua carne exposta marcada não 
com tatuagens, mas com padrões meticulosamente sem signifi cado expressos 
com escamas pseudoictiográfi cas. Todos tinham pés sem dedos iguais. Os tra-
pos adejavam com o vento, sem que mais nada se movesse na praça.

Na transmissão central, Daedra desceu, descreveu um arco e voltou a 
subir. O parafólio alterava a envergadura e o perfi l.

— Cá vem ela — exclamou Rainey.
Daedra desceu ao longo da mais larga das avenidas que se cruzavam, 

com o parafólio agora a metamorfosear-se ritmicamente, a travar, qual al-
forreca num vídeo acelerado. Ela mal cambaleou quando os pés tocaram no 
polímero, levantando nuvens de sal.

O parafólio libertou-a, encolhendo-se de imediato, e pousou sobre qua-
tro patas, mas apenas por um segundo ou dois. Depois assentou, outra vez 
bilobado, o logótipo para cima. Netherton sabia que nunca pousaria com o 
logo para baixo. Mais um auge. A transmissão do micro foi cortada.

Nas duas transmissões das câmaras acima da praça, nos seus ângulos 
opostos, Daedra abrandou, mantendo-se incrivelmente direita, até parar no 
meio do círculo de pequenas fi guras.

O zonista chefe mexeu os pés, virando-se. Os olhos, engastados nos can-
tos da cabeça vasta e absolutamente inumana, pareciam algo desenhado, e 
depois apagado, por uma criança.

— É agora — exclamou Rainey.
Daedra ergueu a mão direita no que podia ser um gesto de cumprimento 

ou a prova de que estava desarmada.
Netherton viu que a esquerda começara a abrir o macacão. O fecho en-

cravou-se um palmo abaixo do esterno.
— Puta — disse Rainey, quase alegremente, quando uma fúria contida 

cruzou o rosto de Daedra.
A mão esquerda do zonista chefe, qual equipamento desportivo feito a 

partir de cabedal cinzento manchado de sal, fechou-se à volta do pulso direi-
to de Daedra. Ergueu-a, com as botas cuidadosamente gastas a afastarem-se 
do piso. Ela pontapeou-o com força na barriga, logo acima do tutu de plástico 
rasgado, com sal a saltar do ponto de impacto.
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O zonista aproximou-a, deixando-a suspensa acima do pseudofalo de 
ponta de chifre. A mão esquerda da mulher tocou-lhe no fl anco, logo abai-
xo das costelas. Tinha os dedos recurvados, embora frouxamente, o polegar 
contra a carne cinzenta.

Ele estremeceu por um instante. Balançou.
Daedra ergueu os pés, fi rmou-os contra a barriga do zonista e empurrou. 

Quando o punho se afastou, parecia que estava a arrancar um pedaço de fi ta 
métrica roxa. A unha do polegar. Tão comprida, quando totalmente à vista, 
como o antebraço. O sangue dele brilhava contra o mundo cinzento.

Largou-a. Daedra aterrou de costas, rebolou de imediato, a unha já redu-
zida a metade. O zonista abriu a vasta goela, onde Netherton só viu trevas, e 
tombou para a frente.

Daedra já estava de pé, a virar-se lentamente, ambas as unhas dos pole-
gares côncavas e ligeiramente recurvadas, a esquerda húmida com o sangue 
do zonista.

— Hipersónico — disse uma voz desconhecida no feed de Rainey, num 
tom sereno e desprovido de género. — A chegar. Desaceleração. Onda de 
choque.

Ele nunca ouvira um trovão ali.
Seis cilindros verticais de um branco imaculado, a espaços regulares, 

haviam surgido acima, e ligeiramente para fora do círculo de zonistas, os 
quais haviam largado as motoretas e as bicicletas e dado um primeiro passo 
na direção de Daedra. Uma linha vertical de minúsculas agulhas cor de la-
ranja realizou uma dança mortal sobre cada um dos zonistas, os quais, sem 
que Netherton percebesse como, foram desfeitos. As lentes das câmaras de 
Lorenzo detiveram-se: na silhueta negra, perfeita, impossível de uma mão 
decepada, que quase enchia o enquadramento.

— Estamos tão fodidos — exclamou Rainey, num espanto pueril total.
Netherton viu-se obrigado a concordar ao ver a Michikoid, no convés do 

moby, a estender múltiplos olhos de aranha e fendas com canos de armas, no 
instante imediatamente antes de saltar sobre a amurada.
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9 .

C u s t ó d i a  P r o t e t o r a

L
ondres.
Baixara os LED, pois isso tornava mais fácil avistar os insetos. Deixou-os 
assim. Esperara poder fazer a descida pela lateral do edifício de volta à 

carrinha, pois na altura já não estaria de serviço e poderia então observar 
tudo, mas eles tinham-na pura e simplesmente expulsado.

Desdobrou o telefone, estalou os dedos e depois fi cou à meia-luz, a fazer 
uma busca por imagens de cidades. Não demorou muito. A curva no rio, a 
textura dos edifícios mais baixos e antigos, o contraste entre eles e os mais al-
tos. A Londres verdadeira não tinha tantos tão altos, e na Londres verdadeira, 
os altos estavam mais agrupados, tinham mais formas e alturas. A Londres 
do jogo apresentava mega-agrupamentos, a espaços regulares, mas mais dis-
tantes, como numa grelha. Uma grelha muito própria, pois sabia que Londres 
nunca tivera nenhuma.

Interrogou-se onde deixar o papel com as informações de acesso. 
Decidiu-se pelo estojo do tomahawk. Quando o devolvia à parte de baixo da 
mesa, o telefone tocou. Leon.

— Onde está ele? — perguntou Flynne.
— Dentro — respondeu o irmão —, custódia protetora.
— Preso?
— Não. Fechado.
— O que fez ele?
— Armou-se. Depois, os da Interna fartaram-se de rir. Eles gostaram. 

Deram-lhe um cigarro chinês.
— Ele não fuma.
— Pode trocá-lo por alguma coisa.
— Tiraram-lhe o telefone?



38  

 — A Interna tira o telefone a toda a gente.
Olhou para o seu. Macon ainda o imprimira na semana anterior. 

Esperava que estivesse tudo correto, pois a Segurança Interna ia passar a 
acompanhá-lo.

— Disseram quanto tempo ele ia fi car dentro?
— Nunca dizem — respondeu Leon. — Faz sentido se for até os Lucas 

se irem embora.
— E como vai isso?
— Mais ou menos na mesma de quando chegámos.
— O que aconteceu?
— Um gajo grande, com um cartaz de Deus odeia tudo. O Burton disse 

para te dizer no mesmo sítio à mesma hora. Aquilo que estás a fazer para ele. 
Até voltar. Disse que era mais cinco, vez sim, vez não.

— Diz-lhe que são todas mais cinco. Aquilo que lhe estão a pagar.
— É por isso que dou graças por não ter uma irmã.
— Tens uma prima, monte de esterco.
— Jura.
— Fica em cima do Burton, Leon.
— ‘Tá bem.
Confi rmou Shaylene no Badger. Ainda lá estava, ainda púrpura. Ia até lá. 

Talvez visitasse Macon, perguntava-lhe pelo telefone de Burton, e pelo dela.
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1 0 .

T h e  M a e n a d s ’  C r u s h

N
etherton imaginava que aquilo fosse um bar para turistas, uma arca-
da reservada da década de 1830 a um canto de Covent Garden, onde 
se era atendido por uma Michikoid solitária que ele fi cou à espera que 

explodisse numa série de aparelhos de procura de alvos. Havia um cartaz de 
pub à escala real e de aspeto energicamente autêntico, com o que lhe parece-
ram ser várias ménades, por cima de um bar sufi cientemente comprido para 
abarcar quatro bancos, e o recanto dividido com uma cortina onde ele agora 
aguardava por Rainey. Nunca vira outro cliente naquele sítio, razão por que 
o sugerira.

A cortina, de veludo borgonha grosso, desviou-se. Um olho de criança 
deixou-se ver, cor de avelã por baixo de uma franja loura.

— Rainey? — perguntou ele, embora tivesse a certeza de que era ela.
— Desculpa — lamentou-se a criança, entrando para a alcova. — Não 

tinham nada em adulto. Hoje há qualquer coisa popular na ópera, portanto 
está toda a gente ocupada.

Imaginou-a naquele momento, deitada num divã no apartamento alon-
gado de Toronto, uma ponte sobre uma avenida, ligando na diagonal duas 
torres antigas. Estaria a usar uma faixa na cabeça, de modo a levar o sistema 
nervoso a acreditar que os movimentos do periférico alugado eram os dela 
num sonho.

— Estou sem Michikoids — disse ela, parecendo ter dez anos, talvez 
menos, e à semelhança de muitos alugueres do género, sem se parecer com 
ninguém em particular. — Fiquei a ver aquela do moby, enquanto guardava a 
Daedra. Que nojo. Mexem-se como aranhas quando é preciso. — Ocupou a 
cadeira à frente dele e mirou-o, carrancuda.

— Onde está ela?
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— Não faço ideia. O governo dela enviou uma aeronave qualquer, mas é 
claro que apagaram a extração. Mandaram o moby desaparecer dali.

— Mas pudeste fi car a ver.
— Não a extração, mas tudo o resto. O grandalhão de cara no chão, os 

outros cortados às postas. Não apareceu mais nenhum, por isso não houve 
mais baixas. O que para nós, teoricamente, é bom, supondo que o projeto 
continua.

— A sua amiga deseja alguma coisa, senhor? — perguntou a Michikoid 
detrás da cortina.

— Não — respondeu Netherton, como se não valesse a pena introduzir 
álcool de qualidade num periférico. Não que aquele sítio o tivesse.

— Ele é meu tio — disse ela em voz alta —, a sério.
— Tu é que sugeriste que nos encontrássemos assim — recordou-a 

Netherton. Bebeu um gole do uísque mais barato da casa, idêntico ao mais 
caro, que ele provara enquanto a aguardava.

— Merda — exclamou ela, com a mão pequena a gesticular de modo a 
abarcar a situação em que se encontravam. — Muita. Às carradas. Por todo 
o lado.

Netherton imaginava que Rainey trabalhasse para o governo canadia-
no, embora, sem dúvida, eles se escusassem a qualquer responsabilidade pe-
las ações dela. Parecia-lhe um acordo de uma simplicidade espantosamente 
crua, já que ela provavelmente saberia, pelo menos aproximadamente, quem 
eram os seus superiores.

— Importas-te de ser mais específi ca? — pediu-lhe.
— Os sauditas estão fora — disse ela.
Netherton já o esperava.
— Singapura está fora — continuou Rainey. — A nossa meia dúzia de 

maiores ONG.
— Saíram?
A criança assentiu.
— França, Dinamarca...
— Quem resta?
— Os Estados Unidos — respondeu ela. — E uma fação do governo 

neozelandês.
Netherton deu um gole de uísque. A sua pequena língua de fogo na dele.
A menina inclinou a cabeça.
— Foi considerado um assassinato.
— Isso é absurdo.
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— Foi o que ouvimos.
— Quem?
— Não perguntes.
— Não acredito.
— Wilf — disse a criança, chegando-se à frente —, aquilo foi uma arma-

ção. Fomos usados para ajudar a matá-lo, além do séquito.
— A Daedra tinha uma percentagem substancial a receber com qualquer 

resultado bem-sucedido. Além disso, o que aconteceu não pode ter sido bom 
para ela.

— Autodefesa, Wilf. Nada mais fácil. Ambos sabemos que ela os queria 
provocar. Precisava de uma desculpa para que fosse autodefesa.

— Mas ela ia ser sempre a fi gura de contacto, não era? Já fazia parte do 
pacote quando assinaste o contrato. Não era?

A criança assentiu.
— Depois contrataste-me. Quem é que a trouxe, logo para começar?
— Essas questões — disse ela, com a sua dicção infantil a aperfeiçoar-se 

cada vez mais — sugerem que não compreendes a nossa situação. Nenhum de 
nós tem interesse nas respostas a questões dessas. Vamos ser muito afetados 
com isto, Wilf, profi ssionalmente. Mas isso... — Deixou a frase por concluir.

Netherton fi tou os olhos frios do periférico.
— É melhor do que ser afetado de outra maneira?
— Nem sabemos — afi rmou a criança —, nem queremos saber.
Netherton olhou para o uísque.
— Estavam a acompanhá-la com um sistema de armamento hipersóni-

co, não era? Qualquer coisa orbital, pronta a entrar em ação.
— Mas seria de esperar com o governo dela. É isso que eles fazem. Mas 

nem devíamos estar a falar sobre isto. Já acabou. Precisamos que tenha aca-
bado. Já.

Fitou-a.
— Podia ser pior — disse Rainey.
— Podia?
— Ainda aí estás sentado — observou a criança. — Eu estou em casa, 

quentinha no meu pijama. Estamos vivos. E prestes a começar a procurar 
trabalho, imagino. Deixemos as coisas como estão, certo?

Netherton assentiu.
— Isto provavelmente seria menos complicado se não tivesses tido uma 

relação sexual com ela. Mas isso foi breve. E já acabou. Já acabou, não acabou, 
Wilf?



42  

— Claro.
— Sem pontas soltas? — perguntou ela. — Não te esqueceste da lâmina 

de barbear? Porque precisamos que tenha acabado, Wilf. A sério. Precisamos 
que não haja motivo para teres de voltar a entrar em contacto com ela.

Foi então que ele se lembrou.
Mas era fácil de resolver. Não havia necessidade de contar a Rainey.
Levou a mão ao uísque.
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1 1 .

T a r â n t u l a

P
rendeu a bicicleta no beco e usou o telefone para entrar pelas traseiras 
da Forever Fab, cheirando as panquecas e o arroz de camarão do dia do 
Sushi Barn. Panquecas signifi cava que estavam a imprimir com o plástico 

que se podia compostar. O camarão do dia era o lanche noturno de Shaylene.
Edward estava num banco no meio do espaço, a monitorizar. Usava ócu-

los de sol para se proteger dos clarões de UV, com o Viz por trás dos óculos, 
de um lado. À luz ténue, os óculos pareciam da mesma cor do rosto, apenas 
mais brilhantes.

— Viste o Macon? — perguntou Flynne.
— Macon não. — Quase em estado de coma com o enfado e com o avan-

çado da hora.
— Queres fazer uma pausa, Edward?
— Estou bem.
Flynne olhou para a comprida mesa de trabalho, cheia de trabalhos a 

precisar de serem afi nados, alisados, montados. Passara muitas horas àquela 
mesa. Naquela noite parecia que estavam a imprimir brinquedos, ou talvez 
decorações para o Quatro. 

Dirigiu-se à frente, encontrou Shaylene a ver as notícias: portadores de 
cartazes com maus fígados. Shaylene ergueu o olhar.

— Sabes do Burton?
— Não — mentiu Flynne. — O que se passa? — Não queria falar sobre 

Burton. Zero probabilidades de o evitar.
— A Interna levou uns quantos veteranos. Estou preocupada com ele. 

Pedi ao Edward que te substituísse.
— Eu vi — disse Flynne. — Pequeno-almoço?
— Levantaste-te cedo.
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— Não dormi. — Não dissera o que precisava de fazer, nem o diria agora. 
— Viste o Macon?

Shaylene percorreu o display com uma elegante unha de resina, com os 
Lucas 4:5 a regressarem ao verde de uma savana imaginária.

— Não foi esse tipo de noite. — Ou seja, fi zera a noitada porque havia 
um excesso de trabalho a ser feito, não porque Macon precisasse de paz e 
sossego para criar as piadas. Flynne não sabia quanto do rendimento do Fab 
viria das piadas, mas imaginava que fosse uma boa parte. Havia um franchise 
do Fabbit mais ao fundo da autoestrada, com impressoras maiores e mais 
variadas, nas no Fabbit não se fazia nada de contra. — Estou de dieta — disse 
Shaylene. Flamingos alçaram voo na savana.

— É o roxo?
— Burton — disse Shaylene, levantando-se e puxando as calças com um 

dedo.
— O Burton sabe cuidar dele.
— A AV não vai fazer peva para o ajudar a recuperar.
Aquilo que Shaylene via como sendo o principal sintoma de stresse trau-

mático de Burton era a sua incapacidade constante de a convidar para sair, 
pensou Flynne.

Shaylene suspirou por Flynne não perceber como era o irmão. Shaylene 
tinha pelo na venta, dissera em tempos a mãe de Flynne. Era algo que vinha 
sempre ao de cima, como tinta de marcador que sobressai em tinta de látex. 
Flynne gostava dela, menos na questão de Burton.

— Se vires o Macon, pede-lhe que entre em contacto comigo. Preciso de 
ajuda com o telefone. — Fez menção de sair dali.

— Desculpa ser uma cabra — disse Shaylene.
Flynne apertou-lhe o ombro.
— Digo-te alguma coisa assim que souber dele.
Voltou a sair pelas traseiras, com um breve aceno de cabeça a Edward.
Conner Penske passou na sua Tarântula quando ela saía do beco atrás do 

Fab, com o que restava dele a parecer um rabisco escuro atrás das duas ro-
das da frente. Janet cosia-lhe uma espécie de peúgas com vários fechos feitas 
de Polartec preto. Enquanto Janet trabalhava nelas, pareciam estojos feitos à 
medida para coisas inimagináveis, o que Flynne imaginava que até fosse ver-
dade. Era o outro único veterano da HaptRec e regressara num dos estados 
que Flynne receara pudesse ser o destino de Burton: menos uma perna, o pé 
da outra, o braço do lado oposto, e o polegar e dois dedos da mão restante. 
O rosto bonito saíra ileso, o que tornava tudo ainda mais bizarro. Sentiu o 
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cheiro de gordura de frango frito reciclado no escape do veículo de três rodas, 
com o enorme pneu traseiro a desaparecer Baker Way abaixo. Andava sem-
pre de noite, normalmente pelas estradas secundárias neste condado e nos 
outros dois ou três seguintes, controlando o veículo com um servo pago pela 
AV. Flynne imaginava que fosse assim que ele se descontraía. Basicamente só 
parava quando o combustível estava em baixo, ligado a um cateter do Texas 
e pedrado com algo que o despertava. Dormia o dia todo sempre que podia. 
Por vezes, Burton ajudava-o em casa. Entristecia-a. Sempre fora um rapaz 
simpático no liceu, muito bonito. Que Flynne soubesse, nem ele nem Burton 
alguma vez haviam falado sobre o que lhe acontecera.

Dirigiu-se ao Jimmy’s e sentou-se ao balcão, pedindo ovos, bacon e tor-
rada, sem café. No espelho do Red Bull atrás do balcão, o touro viu-a e piscou-
-lhe o olho. Flynne evitou o contacto visual. Detestava quando eles a tratavam 
pelo nome.

Aquele espelho era a coisa mais recente no Jimmy’s, um sítio que já era 
velho quando a mãe dela andara no liceu. Tudo o que era velho no Jimmy’s 
havia sido pintado a dada altura de castanho-escuro brilhante, mesmo o soa-
lho. As cebolas começavam a fritar para o pessoal do almoço. Faziam-lhe 
arder os olhos. Ia fi car com o cheiro no cabelo.

O Heft y Mart estaria aberto. Ia percorrer os corredores, enquanto em-
pilhadores trariam paletes embrulhadas em película transparente. Gostava 
de lá ir bem cedo. Gastaria uma das notas de cinco em dois sacos de com-
pras, coisas que guardaria no armário. Os vizinhos haviam colhido mais le-
gumes do que seriam capazes de consumir graças a uma chuvada inesperada. 
Depois passaria pelo Pharma Jon e empregaria outra das notas de cinco nas 
receitas da mãe. A seguir voltaria a casa, descarregaria as bolsas e guardaria 
o conteúdo no armário. Teria sorte se não acordasse ninguém além do gato.

A borda do balcão estava rematada com LED como os da caravana de 
Burton, sob uma aplicação mais grosseira de polímero. Nunca os vira acesos, 
mas há já pelo menos um ano que ali não entrava com o estabelecimento em 
modo de bar. Pressionou o polímero com o dedo e sentiu-o a ceder.

Antes de se alistarem, Burton e Leon tinham aprendido que se podia 
usar uma seringa para injetar o material, ainda líquido, na parte do cartucho 
que continha os chumbos e depois cobrir o buraco que se fi zera. O polímero 
mantinha-se líquido lá dentro, pelo menos a maior parte do tempo, entre 
as bolinhas de chumbo, pelo que não se expandia. Quando se disparava o 
cartucho, o polímero solidifi cava ao sair do cano, produzindo um bloco es-
tranho de polímero e chumbo com a forma de uma batata, tão lento que 
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quase se podia vê-lo a sair do cano. Pesados e elásticos, atiravam-nos contra 
as paredes e o teto de betão do abrigo contra tempestades do condado, ten-
tando acertar em coisas ao virar da esquina. Leon obtivera as chaves do sítio. 
Parecia estranho ir lá sem o resto das pessoas a protegerem-se de um tornado. 
Passado algum tempo, Burton conseguiu mesmo começar a acertar em coisas 
ao virar das esquinas, mas o som da Mossberg feria-lhe os ouvidos, mesmo 
com tampões.

Na altura, Burton era diferente. Não só mais magro, desengonçado, algo 
que agora parecia impossível, mas também desleixado. Na véspera, ela repa-
rara em como tudo aquilo em que ela não tocara na caravana estava alinhado 
com outra coisa. Leon dissera que os Corps haviam transformado Burton 
num louco pela arrumação, mas ela nunca pensara nisso. Disse para consigo 
que teria de levar a lata vazia de Red Bull para a reciclagem, que devia passar 
mais tempo a arrumar as coisas.

A rapariga levou-lhe os ovos.
Ouviu o triciclo de Conner voltar a passar, além do parque de estaciona-

mento. Não havia mais nada na estrada que fi zesse aquele barulho. A polícia 
ignorava-o, grosso modo, porque ele quase só andava durante a noite.

Flynne esperou que ele estivesse a caminho de casa.
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1 2 .

T i l a c i n o

Q uisera impressioná-la, e não havia melhor maneira de o fazer do que ofe-
recer-lhe algo que o dinheiro não comprasse. Algo que lhe parecesse uma 
história de fantasmas quando Lev lho explicara.

Contara-lho na cama. — E eles estão mortos? — perguntara ela.
— Provavelmente.
— Há muito tempo?
— Antes do jackpot.
— Mas estiveram vivos, no passado?
— Não é no passado. Quando as ligações iniciais se fazem, isso não acon-

teceu no nosso passado. As coisas bifurcam-se aí. Já não vêm para cá, por isso, 
aqui não há alterações.

— A minha cama? — Abriu os braços e as pernas, sorriu.
— O nosso mundo. A História. Tudo.
— E ele contrata-os?
— Sim.
— Com o que é que lhes paga?
— Dinheiro. Moeda do reino deles.
— Como é que ele lá vai? Ele vai lá?
— Não podes lá ir. Ninguém pode. Mas é possível trocar-se informações, 

por isso pode fazer-se dinheiro.
— Quem é que disseste que era?
— Lev Zubov. Andámos na escola juntos.
— Russo.
— Família de dinheiro, cleptos. O Lev é o mais novo. Gosta de prazeres. 

Tem passatempos, o Lev. Este é o mais recente.
— Porque é que nunca ouvi falar nisso?
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— É novo. E discreto. O Lev procura coisas novas, coisas em que a famí-
lia possa investir. Ele acha que esta pode vir de Xangai. Tem a ver com túneis 
quânticos.

— Até onde conseguem ir?
— No máximo dois mil e vinte e três. Ele acha que houve qualquer coi-

sa que mudou nessa altura; chegou a um determinado nível de complexidade. 
Algo em que ninguém na altura tinha motivos para reparar.

— Lembra-me disso depois. — Estendeu-lhe as mãos.
Nas paredes, as peles esfoladas emolduradas de três das suas personalida-

des mais recentes. A pele mais recente por baixo dele, por escrever.
Agora são dez da noite, na cozinha da casa de Notting Hill do pai de Lev, 

a sua casa da arte.
Netherton sabia que também havia uma casa do amor, em Kensington 

Gore, várias casas de negócios, além da casa de família, em Richmond Hill. A 
casa de Notting Hill fora a primeira propriedade do avô de Lev em Londres, 
adquirida em meados do século, quando o jackpot arrancara em força. 
Tresandava às ligações que permitiam que se fosse decompondo. Ali não ha-
via limpadores, montadores, câmaras, nada controlado do exterior. Não se 
conseguia comprar permissão para isso. O pai de Lev tinha-a, pura e sim-
plesmente, e, provavelmente, seria o mesmo caso com Lev, embora os seus 
dois irmãos, que Netherton evitava sempre que possível, parecessem mais 
adequados ao exercício da ligação muscular necessária para a manter.

Estava a observar um dos dois análogos de tilacino de Lev pela janela 
da cozinha, enquanto ele fazia o serviço ao lado de um canteiro ilumina-
do de hostas. Interrogou-se quanto valeriam os excrementos. Havia escolas 
concorrentes de tilacino, genomas em guerra, outro dos passatempos de Lev. 
Virou-se, à sua maneira não canina, o lombo de listas verticais bastante no-
bre, e pareceu fi tá-lo. O olhar de um predador mamífero, nem canídeo, nem 
felídeo, era algo bastante peculiar, assim dissera Lev. Ou talvez Dominika 
visse através dos olhos do animal. Não gostava dele. Desaparecera quando ele 
chegara, lá para cima, ou talvez para o icebergue tradicionalmente profundo 
de subcaves oligárquicas.

— Não é assim tão simples — dizia Lev, pousando uma caneca vermelha 
de café na mesa de pinho à frente de Netherton, ao lado de uma peça amarela 
do Lego do fi lho. — Açúcar? — Era alto, de barba castanha, óculos antiqua-
dos, pomposamente desgrenhado.

— É, sim — disse Netherton. — Diz-lhe que deixou de funcionar. — 
Olhou para Lev. — Disseste-me que podia acontecer.
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— Disse-te que ninguém faz ideia de como começou, ou porquê, de quem 
será o servidor, e muito menos por quanto tempo poderá estar disponível.

— Então diz-lhe que parou. Tens brandy?
— Não — disse Lev. — Precisas de café. Conheces a irmã dela, a Aelita?
Sentou-se à frente de Netherton.
— Não. Ia conhecer. Antes. Elas não pareciam muito chegadas.
— A Daedra não quis. E, sinceramente, eu também não. Se temos algu-

ma preocupação com a continuidade, não fazemos esse tipo de coisas.
— Não quis?
— Que o desse à Aelita.
— À irmã?
— Ele agora faz parte da segurança da Aelita. Uma parte irrelevante, mas 

ela sabe que lá está.
— Despede-o. Acaba com o assunto.
— Desculpa, Wilf. Ela acha-o interessante. Vamos almoçar na quinta-

-feira e espero conseguir explicar-lhe que a continuidade não tem só a ver 
com polts. Acho que ela vai perceber. Parece inteligente.

— Porque não me contaste?
— Achei que já tinhas com o que te ocupar. E, muito sinceramente, nessa 

altura não estavas a dizer coisa com coisa. A Daedra telefonou, disse-me que 
eras um querido, que não te queria magoar, mas que o devia dar à irmã. Ela 
gosta de coisas estranhas. Não me pareceu que estivesses destinado a fazer 
grande parte da vida dela, por isso achei que não importava. E depois a Aelita 
ligou, e pareceu genuinamente curiosa, por isso dei-lho.

Netherton pegou no café com as duas mãos, bebeu um gole, ponderou. 
Decidiu que aquilo que Lev lhe contara resolvia o problema. Já não estava 
ligado a Daedra. Apresentara indiretamente um amigo à irmã de alguém com 
quem estivera envolvido. Não sabia grande coisa sobre Aelita, a não ser que 
fora batizada segundo um fi lme mudo soviético. Não havia grande referência 
a ela no material de Rainey, e ele estava distraído.

— O que é que ela faz? Tem algum tipo de posição diplomática honorária?
— O pai delas era embaixador para resolução de crises. Acho que ela 

herdou um pouco disso, embora haja quem diga que a Daedra é mais uma 
versão contemporânea.

— Com unhas e tudo?
Lev franziu o nariz.
— Foste despedido?
— Pelos vistos. Mas ainda não há nada formal.
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— O que vais fazer?
— Seguir em frente. Agora que explicaste as coisas, não vejo motivo para 

que a irmã da Daedra não possa fi car com o polt. — Bebeu mais um pouco 
de café. — Porque lhe chamas isso?

— São fantasmas que mexem coisas, digo eu. Olá, Gordon. Lindo menino.
Netherton seguiu o olhar de Lev e avistou o tilacino, de pé sobre as patas 

traseiras no pátio, a olhar para eles. Queria muito uma bebida, e lembrou-se 
de onde provavelmente podia tomar uma.

— Preciso de pensar — declarou, levantando-se. — Importas-te que vá 
passear pela coleção?

— Tu não gostas de carros.
— Gosto de história — contrapôs Netherton. — Não gosto de andar pe-

las ruas de Notting Hill.
— Queres companhia?
— Não — recusou Netherton. — Tenho de pensar.
— Sabes onde fi ca o elevador — disse Lev, levantando-se para deixar 

entrar o tilacino.
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1 3 .

E a s y  I c e

E
stava a sonhar acordada no quarto. Que idade tinha? Sete, dezassete, vin-
te e sete? Alvorada ou pôr do Sol? A luz no exterior não era clara. Pegou 
no telefone. Fim da tarde. A casa estava em silêncio, a mãe provavelmen-

te a dormir. Saiu para o cheiro dos cinquenta anos de National Geographic 
do avô, guardadas nas prateleiras do hall. Lá em baixo encontrou café morno 
na cafeteira no fogão, e depois saiu, para tomar um duche à luz que se des-
vanecia. O sol aquecera a água à temperatura certa. Saiu da cabina enrolada 
no velho roupão de banho de Burton, a esfregar o cabelo com uma toalha, 
pronta a vestir-se para trabalhar.

Uma coisa que aprendera com Burton e os Corps era que não se faziam 
coisas com as roupas com que se descansava. Primeiro, punha-se o corpo em 
ordem, e, com isso, a determinação acompanhava. Quando fi zera reconhe-
cimento para Dwight, ela certifi cava-se de que se limpava. Duvidava que o 
voltasse a fazer, mesmo sendo o melhor dinheiro que já ganhara. Não gostava 
de jogar, pelo menos como Madison e Janice. Fizera-o por dinheiro e torna-
ra-se tão boa numa determinada patente e missão na Operation Northwind 
que Dwight se recusava a ter alguém que não ela. Mas por esta altura já teria.

Flynne queria estar atenta nessa noite, e não só por causa do trabalho. 
Queria ver o mais possível daquela Londres. Talvez fosse um jogo onde pu-
desse entrar. Burton dissera que não era um tiro-neles. Queria saber mais 
acerca da mulher, ver melhor como ela vivia.

Voltou a subir, vasculhou as roupas empilhadas no divã. Encontrou as 
calças de ganga pretas mais recentes, que ainda eram mesmo pretas, e a cami-
sa preta de manga curta de quando trabalhara no Coff ee Jones. Lembrava o 
estilo militar, com bolsos cosidos e presilhas nos ombros. Descosera o borda-
do do Coff ee Jones, deixando o Flynne a vermelho sobre o bolso esquerdo. As 
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sapatilhas não combinavam com o preto, mas não tinha outras. Tencionava 
pedir a Macon que lhe fi zesse umas peculiares, mas ainda não encontrara 
nada de que gostasse para que ele copiasse.

Na cozinha preparou uma sanduíche de fi ambre e queijo, guardou-a 
num tupperware, enrolou o telefone à volta do pulso esquerdo e dirigiu-se à 
caravana às escuras enquanto ouvia uma nova faixa dos Kissing Cranes. Leon 
telefonou-lhe antes do refrão. Flynne deixou o telefone no pulso.

— Então? — disse ela. — Já o tiraste de lá?
— A Interna está a preparar-se para os soltar a todos. Os Lucas decidi-

ram que, por agora, o trabalho do Senhor está feito.
— E o que tens tu andado a fazer?
— Nada de jeito. Joguei bilhar, dormi no carro, andei longe das ruas.
— Voltaste a falar com o Burton?
— Não — respondeu Leon —, puseram-nos todos no centro da pista do 

West Davis High. Podia ir para as bancadas vê-lo a jogar às cartas, a comer 
rações de combate ou a dormir. Não valia a pena.

Talvez fosse chato o sufi ciente para impedir que Burton lá voltasse, mas 
Flynne duvidava.

— Quando o soltarem, ele que me ligue.
— Eu digo-lhe — afi ançou Leon.
Os Kissing Cranes voltaram a tocar e ela viu o frasco de desinfetante na 

porta da retrete de compostagem. Estava coberto de QR e de números de 
requisição, a tinta a começar a desvanecer-se. Mas já usara a casa de banho.

Ao abrir a porta da caravana, apercebeu-se de que Burton nunca a tran-
cava, nem sequer tinha fechadura. Ninguém entrava sem que ele convidasse.

Esquecera-se de quão quente ia fi car depois de um dia inteiro fechada. 
Leon queria instalar um AC, mas Burton não estava interessado. Raramente 
lá estava durante o dia. Talvez camisa e calças de ganga não tivessem sido a 
melhor das ideias. Guardou a sanduíche no frigorífi co, abriu as janelas o mais 
que conseguiu. Lá fora, uma aranha dourada e preta começara a fazer a sua 
teia sobre um dos túneis de espuma.

Arrumou um pouco o espaço, endireitando as coisas. Enquanto se deslo-
cava, a cadeira chinesa tentou ajustar-se a ela. Não sabia se queria viver com 
isso, mas quando fi nalmente se sentou, estava à altura perfeita.

Tirou o telefone do pulso, dobrou-o no ângulo preferido enquanto co-
mando, acenou-o sobre o display. Confi rmou o Badger. Shaylene já estava na 
Fab, ainda denotando ansiedade, e Burton estava agora dado como fora do 
mapa. O que se revelou ser no parque de estacionamento do Heft y Mart em 
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Davisville, o qual ela imaginou estar cheio de camiões da Interna, um deles 
com o telefone de Burton lá fechado. Franziu o sobrolho. A Interna saberia 
que ela acabara de o confi rmar, o que não fazia mal. O que faria mal era se 
por acaso se apercebessem de que o telefone dela era peculiar. Mas não havia 
nada a fazer quanto a isso. Saiu do Badger e acedeu às pesquisas que fi zera 
sobre Londres na véspera.

Ainda esperava que Burton ligasse, que já o tivessem libertado, mas, se-
gundo Leon, já o teriam feito, pelo que continuou a clicar, mergulhando cada 
vez mais em Londres. A cidade no jogo era Londres, sem dúvida, mas com 
coisas maiores e mais sérias.

Chegada a altura, foi buscar os dados de acesso ao estojo do tomahawk, 
abanou o dedo para entrar na Milagros Coldiron SA, e introduziu a sequência.

Desta vez já decidira para o que iria olhar ao subir.
Observou com mais atenção a carrinha quando o cóptero emergiu. Mais 

parecia um carro blindado do que uma carrinha. Era maciça, mais ou menos 
como o tri de Conner. O portal por onde saíra era quadrado e escuro. Ouviu 
as vozes, ainda impacientes e ainda impossíveis de compreender.

Era a mesma altura do dia, ao início da noite. Nuvens mais pesadas, com 
a fachada preta e bronze do edifício escura com a condensação.

Depois localizou a rua que vira antes, a que parecia estar pavimentada 
com algo semelhante a vidro, iluminada a partir de baixo. Água a correr lá 
no fundo?

Procurou veículos e viu três.
Quando o contador à esquerda indicou o vigésimo andar, as vozes 

calaram-se.
Reparou na coisa cinzenta ao passar o vinte e três. Cinzento-escuro con-

tra o metal escuro molhado. Da cor de pele morta arrancada de uma bolha. 
Do tamanho de uma mochila de criança.

Passou por ela, dedicando depois a atenção a uma vistoria em três di-
reções, ao estilo do reconhecimento. Torres escuras altas, da mesma altura, 
afastadas, na grelha pertencente à cidade antiga, com a dela, provavelmente, 
a ser uma delas. Não havia qualquer baleia no céu.

Os jogos haviam-lhe ensinado a prestar atenção a tudo o que não se en-
quadrasse, pelo que tentou dar uma segunda vista de olhos à mochila lá em 
baixo. Não a encontrou.

Ultrapassou-a ao chegar ao trigésimo sétimo andar. Agora que se des-
locava nessa direção, já não parecia uma mochila, mas sim uma cápsula de 
ovos de um animal quase extinto, chamado raia, que ela vira numa praia da 
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Carolina do Sul, um retângulo de aspeto alienígena com um corno retorcido 
em cada canto. Subia agora o edifício, numa sequência de cambalhotas as-
cendentes. Segurava-se com as duas pontas do par de cornos, ou patas, ou o 
que fosse, que fi cava à frente, virava-se e impelia-se para cima com o par que 
usara para se agarrar à superfície.

Flynne acompanhou-a com a câmara frontal e tentou subir mais depres-
sa, mas isso não era algo que pudesse controlar. Voltou a perdê-la de vista. 
Talvez houvesse maneira de entrar no edifício. Vira Macon imprimir peque-
nos bots pneumáticos, parecidos com sanguessugas, que se deslocavam mais 
ou menos assim, embora mais devagar.

A mãe chamara à cápsula da raia uma bolsa de sereia, mas Burton disse-
ra que os locais lhes chamavam sacos do diabo. Parecera ser perigosa, vene-
nosa, mas não era.

Ficou atenta à coisa e o resto do caminho até ao quinquagésimo sexto 
piso, onde encontrou a mesma varanda aberta, mas a janela fosca, foi uma de-
silusão. Devia ter chegado atrasada à festa, mas talvez fi casse com uma ideia 
de como correra. Não parecia haver insetos nas redondezas. O que fi zera a 
subida como um elevador já desaparecera. Confi rmou o perímetro, à procura 
de outra janela, mas nada se alterara. Também não havia insetos.

De volta ao vidro fosco. Deixou passar cinco minutos, depois outros cin-
co, e fez mais uma análise ao perímetro. No extremo oposto, uma grelha em 
que ainda não reparara estava a fumegar.

Começava a ter saudades dos insetos.
Mais abaixo passou um veículo grande com um farol único, a grande 

velocidade.
Acabara de voltar à janela quando esta se despolarizou, e lá estava a mu-

lher, a dizer algo a alguém que ela não via.
Flynne parou e deixou os giros manterem-na aí.
Não havia sinais de festa. A sala não parecia de todo a mesma, como se 

os pequenos bots tivessem feito uma mudança profunda. A mesa comprida 
desaparecera. Agora havia divãs, um sofá, tapetes, luz mais débil.

A mulher envergava calças de pijama às riscas e t-shirt preta. Flynne ima-
ginou que tivesse acabado de se levantar, pois tinha as marcas possíveis da 
almofada naquele tipo de cabelo tão bom.

Procura insetos, recordou-se, mas ainda não havia nada à vista.
A mulher riu-se, como se a pessoa que Flynne não conseguia ver tivesse 

dito alguma coisa. Seria o rabo dela contra a janela, da outra vez? Estaria 
a falar com o homem que a beijara, ou, pelo menos, que o tentara fazer? 
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Teria acabado bem, com uma festa excelente, e depois teriam passado a noite 
juntos?

Obrigou-se a fazer mais uma confi rmação de perímetro, lenta, à procura 
de insetos, da mochila fugitiva, qualquer coisa. O vapor desaparecera e agora 
não encontrava o local onde a grelha estivera. Isso deu-lhe a sensação de que 
o edifício estaria vivo, talvez consciente, com a mulher no seu interior a rir-se 
numa noite livre de insetos. Com isso, sentiu o calor da caravana, o suor a 
escorrer.

Agora estava mais escuro. Tão poucas luzes na cidade, e nenhuma nas 
grandes torres apagadas.

Terminou a volta e viu-os de pé à janela, a olharem para fora, o braço 
dele à volta dela. Pouco mais alto do que ela, qual modelo de um anúncio 
onde não quisessem destacar a etnia, cabelo escuro e início de barba a condi-
zer, a expressão fria. A mulher falou, ele respondeu e a frieza que Flynne vira 
desapareceu. A mulher ao lado dele não teria reparado.

Ele usava um roupão castanho-escuro. Sorris muito, pensou Flynne.
Parte do vidro à frente deles estava a deslizar para o lado, e, em simul-

tâneo, uma vara horizontal fi na ergueu-se da borda frontal da plataforma, 
elevando uma bolha de sabão tremente. A vara parou de subir. A bolha tor-
nou-se vidro esverdeado.

Recordou o ofi cial das SS de quando trabalhara para Dwight. O rosto do 
homem à janela fê-la recordar-se.

Passara três dias no sofá de Janice e Madison, levando o telefone sempre 
que ia à casa de banho, de modo a não perder a oportunidade de o matar.

Janice levava-lhe o chá de ervas que Burton a obrigava a tomar com o 
desperta que lhe deixara, comprimidos brancos, feitos a dois condados de 
distância. Nada de café, dissera ele.

O ofi cial das SS era um contabilista da Florida, o homem contra quem 
Dwight jogava, e nunca fora morto. Dwight nunca jogava, limitava-se a trans-
mitir as ordens dos estrategas que contratava. O contabilista da Florida criava 
as suas próprias estratégias, e ainda por cima era um assassino frio. Sempre 
que vencia uma campanha, o que era habitual, Dwight perdia dinheiro. Esse 
tipo de apostas era ilegal, e constituía um crime federal, mas havia manei-
ra de contornar a situação. Nem Dwight nem o contabilista precisavam do 
dinheiro que ganhavam, nem queriam saber do que perdiam. Os jogadores 
como Flynne recebiam segundo os alvos abatidos, e de acordo com o tempo 
sobrevivido numa dada campanha.

Começara a perceber que aquilo de que o contabilista mais gostava em 
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relação às mortes era o que lhes custava. Não apenas que fosse melhor do 
que eles, mas que lhes custava bastante perder. Os elementos da equipa dela 
davam de comer aos fi lhos com o que recebiam a jogar, e talvez aquilo fosse 
tudo o que tinham, tal como ela pagava ao Pharma Jon pelas receitas da mãe. 
Ele voltara a conseguir, matara todos os elementos da equipa dela, um a se-
guir ao outro, demorando o seu tempo, apreciando-o. Agora estava a caçá-la 
a ela, enquanto ela, sozinha, entrava cada vez mais fundo naquela fl oresta 
francesa, no meio da neve que a rodeava.

Mas depois Madison ligou a Burton, e Burton foi lá, sentou-se no sofá ao 
lado dela, fi cou a vê-la jogar, e disse-lhe o que via.

Que o ofi cial das SS, convencido de que a estava a caçar, não prestava 
real atenção. Porque agora, disse Burton, era ela que o caçava a ele. Ou seria, 
assim que se apercebesse de que o estava a fazer, ao passo que o erro dele era 
já um facto consumado, a crescer, um rumo errado. Disse que lhe ia mostrar 
a ver isso, mas precisava que ela não dormisse. Deu a Janice os comprimidos 
brancos, desenhou uma tabela de doses num guardanapo. O contabilista ia 
dormir na Florida, deixando o personagem nas mãos de uma IA muito boa, 
mas Flynne não.

E Janice dera-lhe os comprimidos segundo o guardanapo, e Burton fora 
aparecendo, num horário próprio, para a ver jogar e dizer-lhe o que via. E, 
por vezes, ela sentia-o a estremecer, um curto-circuito háptico, enquanto ele 
a ajudava a ver como ele. Não a aprender a fazê-lo, pois isso não podia ser en-
sinado, mas a avançar com ele, cada volta mais perto, cada vez mais profun-
damente na fl oresta, cada volta mais perto de o ver corretamente. Até àquele 
tiro pela clareira que ela encontrara, onde o súbito jorro de sangue pelo ar, 
levado com a neve, fora como um termo que equilibra uma equação.

Na altura estava sozinha no sofá. Janice ouviu-a gritar.
Levantou-se, saiu para o alpendre, vomitou chá, a tremer. Chorou en-

quanto Janice lhe lavava o rosto. E Dwight deu-lhe tanto dinheiro. Mas nunca 
mais voltou a jogar para ele, nem viu aquela França miserável.

Então, porque teria tudo aquilo regressado ao ver aquele indivíduo de 
barba curta a abraçar com mais força a mulher ao seu lado? Porque teria su-
bido ao cinquenta e sete e voltado atrás ao confi rmar o perímetro?

Porque estaria em modo Easy Ice, se aquilo não era um tiro-neles?
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1 4 .

Â m b a r - n e g r o

A
sh, de pele nívea como papel, puxava a pálpebra inferior do olho esquer-
do de Netherton. Tinha a mão negra com as tatuagens, um turbilhão de 
asas e cornos, todas as aves e bestas da extinção do Antropoceno, de-

senhos de silhuetas sobrepostos, simples, mas comoventes. Netherton sabia 
quem ela era, mas não onde ele estava.

Ash estava debruçada sobre ele, a mirá-lo. Netherton encontrava-se dei-
tado sobre qualquer coisa lisa, muito dura, fria. Ela tinha o pescoço envolvido 
com renda preta, um preto que comia a luz, preso com um broche com a 
caveira e os ossos cruzados.

— Porque estás no iate de terra do avô de Zubov? — Os olhos cinzentos 
tinham pupilas duplas, uma acima da outra, pequenos oitos negros, um tipo 
de afetação que ele detestava.

— A roubar o uísque mais velho do senhor Zubov — disse Ossian, atrás 
dela —, que eu protegi pessoalmente contra a oxidação com um gás inerte. 
— Netherton ouviu claramente os dedos de Ossian a estalar. — Uma caneca 
de simples é o seu homem, senhor Netherton. Já lhe disse isso, não foi? — 
Realmente, era algo que o irlandês por vezes dizia, embora, naquele momen-
to, Netherton não soubesse ao certo o que poderia signifi car.

Ossian lembrava um mordomo violento, com coxas e bíceps muito gran-
des, o cabelo preto entrançado na nuca, preso com fi tas pretas. Era técnico, 
tal como Ash. Eram parceiros, mas não um casal. Cuidavam dos passatempos 
de Lev, mantinham o seu mundo polt organizado. Saberiam de Daedra e de 
Aelita.

Ossian tinha razão quanto ao uísque. Os congéneres, no álcool castanho. 
Apenas vestígios, mas os efeitos podiam ser terríveis. Estavam a ser, naquele 
momento.
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O polegar de Ash afastou-se com brusquidão, largando-lhe a pálpebra. 
Assustados, os desenhos de animais fugiram-lhe braço acima, desaparecendo 
sobre o ombro pálido. Netherton viu que a unha do polegar estava pintada 
de um verde infantil, o verniz estalado nas bordas. Ash disse qualquer coisa 
a Ossian, numa língua que soou vagamente a italiano. Ossian respondeu-lhe 
da mesma forma.

— Isso é uma falta de educação — protestou Netherton.
— A encriptação não é opcional quando nos dirigimos um ao outro — 

explicou Ash. Essa encriptação alterava-se constantemente, com algo a lem-
brar o espanhol a tornar-se um alemão falso durante uma frase simples, talvez 
passando por algo que se assemelhava mais ao canto de um pássaro do que a 
discurso humano. Era do canto que Netherton menos gostava. Qualquer que 
fosse a língua sintética aleatória que um falasse, o outro compreendia. Nunca 
era longa o sufi ciente para que se obtivesse uma amostra que servisse para a 
desencriptação.

O teto era de madeira clara, selada por baixo de um verniz vidrado. 
Onde estaria ele? Virou a cabeça para o lado e viu que jazia em mármore 
preto polido, atravessado com veios dourados. A plataforma começou a subir 
por baixo dele, levando-o consigo, até que parou. As mãos duras de Ossian 
agarraram-lhe os ombros, erguendo-o até uma posição quase sentada no que 
parecia ter-se tornado a borda de uma mesa baixa.

— Segure-se direito, homem — ordenou o irlandês. — Se cai, parte a 
cabeça.

Netherton pestanejou, ainda sem reconhecer o sítio. Estaria em Notting 
Hill? Não sabia que a casa de Lev tinha uma divisão tão pequena, e muito 
menos nas caves. As paredes eram da cor do teto, um verniz fulvo. Ash ti-
rou qualquer coisa do saquinho de renda, um losango triangular de plástico, 
verde-claro, translúcido, fosco como vidro marinho. À semelhança de tudo o 
que era dela, parecia ligeiramente sujo. Encostou-o ao interior do pulso direi-
to de Netherton, que franziu o sobrolho ao senti-lo mover-se, introduzindo 
gavinhas incompreensivelmente fi nas entre as células cutâneas. Viu que as 
pupilas duplas de Ash tremeluziam, lendo dados que só ela conseguia ver. 

— Está a dar-te alguma coisa — disse ela. — Mas não podes beber depois 
disto, nada. Também não podes voltar a tirar álcool dos veículos.

Netherton observava a textura complexa do corpete de Ash, que lem-
brava a microminiatura de um modelo de teto de estação vitoriana em ferro 
fundido, os inúmeros painéis minúsculos cobertos por uma película como 
a de fumo de carvão de locomotivas, mas que se moviam quando ela falava 
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ou respirava. Ou antes, estava a observar a sua visão a melhorar, a fi car mais 
nítida, à medida que o Medici o invadia.

— O senhor Zubov — disse Ossian, referindo-se ao pai de Lev, e tos-
siu uma vez para o punho cerrado —, pode requisitar o iate de terra do 
pai a seu bel-prazer. — Não pretendia dar informações a Netherton, mas, 
a sério, qual fora o problema? Lev não se preocuparia com uma garrafa, 
independentemente da idade.

O Medici de Ash libertou-lhe o punho. Guardou-o no saquinho, que ele 
viu estar adornado com contas de âmbar-negro.

Netherton levantou-se repentinamente, com o cenário agora a fazer todo 
o sentido. Um iate de terra Mercedes, algo encomendado pelo avô de Lev 
para uma viagem pelos desertos da Mongólia. Não havia espaço na casa de 
Richmond Hill, pelo que o pai de Lev o guardava ali. A garrafa vazia, recor-
dava-se agora, estava numa casa de banho, algures à direita. Mas eles sabiam 
disso, obviamente. Talvez devesse tentar arranjar uma coisa daquelas, um ali-
viador de ressaca.

— Nem penses nisso — declarou Ash gravemente, como se lhe lesse os 
pensamentos. — Morrias num mês, dois, no máximo.

— És tão sombria — disse-lhe Netherton. Depois sorriu, pois ela era 
mesmo assim. Minuciosamente sombria. Cabelo do mesmo nano-preto da 
renda que tinha ao pescoço, o corpete de ferro e vidro perpetuamente mo-
lhado, como se visto pelo lado errado de um telescópio, as várias camadas de 
saias a lembrar uma versão mais comprida e escura do tutu do zonista chefe. 
E agora, a silhueta de um albatroz solitário a contornar-lhe o pescoço branco, 
lentamente e como num voo distante.

Olhou para a mesa onde dormira, quando se encontrara recolhida no 
soalho. Parecia agora pronta a servir de mesa de pequeno-almoço ou de jogo, 
ou onde abrir os mapas da Mongólia. Interrogou-se se o avô de Lev teria 
realmente feito a viagem. Lembrava-se de se ter rido da vulgaridade daquilo 
a que Lev chamara de Gobiwagen, quando lhe fora mostrado, mas reparara 
no bar, com uma bela reserva de álcool.

— A partir de agora fi ca trancado — informou Ossian, mostrando a sua 
capacidade telepática.

— Onde é que vocês estavam? — Olhou de Ossian para Ash, como se 
insinuasse alguma falta de decoro. — Vim à vossa procura.

Ossian ergueu as sobrancelhas.
— Esperava encontrar-nos aqui?
— Estava exausto — disse Netherton —, precisava de me refrescar.
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— Cansado — disse Ossian —, emocional.
A chancela de Lev apareceu.
— Pensei que dezasseis horas inconsciente fosse o sufi ciente — infor-

mou. — Vem à cozinha. Já. — A chancela desapareceu.
Ash e Ossian, que não haviam ouvido nada do que Lev dissera, fi taram-

-nos com uma expressão desagradável.
— Obrigado pelo estimulante — disse a Ash, e saiu pelo passadiço. 

Entrou na luz fl uorescente da arcada vasta e baixa da garagem, passando 
por uma linha de veículos. Ao sentir o movimento, o tecido vivo que reves-
tia o arco diretamente acima dele iluminou-se. Netherton olhou para trás e 
para cima, para o fl anco dilatado do veículo. Ossian observava-o com um ar 
presunçoso.

Ao encaminhar-se para o elevador distante, passando por um veículo 
após o outro, a luz seguiu-o, com a pele de um arco a escurecer enquanto o 
seguinte brilhava.
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1 5 .

N a d a  B o n i t o

N
o Halloween anterior, Leon escavara uma abóbora a fazer de presidente 
Gonzales. Para Flynne não fi cara parecida com ela, mas também não 
era racista, pelo que a deixou no alpendre. Ao segundo dia, viu que algo 

a mordiscara por dentro e deixara alguns excrementos. Imaginou que fosse 
uma ratazana ou um esquilo. Fez menção de a levar para a compostagem da 
horta, mas esqueceu-se e, no dia seguinte, descobriu que a cara da presidente 
colapsara, com a polpa da abóbora toda comida, deixando a pele cor de la-
ranja pendente e enrugada. E havia mais excrementos no interior. Descalçou 
as luvas de borracha que usava para tratar da canalização e levou a abóbora 
para o composto, onde a cara cor de laranja foi fi cando cada vez mais feia até 
desaparecer.

Não estava a pensar nisso enquanto jazia no sistema de giros, a observar 
a coisa cinzenta a respirar.

Já não era cinzenta, mas de um preto-bronzeado. Esticara-se por com-
pleto, com ângulos retos aguçados, mas tudo o resto na fachada do quinqua-
gésimo sétimo andar, os quadrados e os retângulos chatos, estava húmido, a 
suar, a escorrer com a condensação. A coisa estava seca, a uma mão travessa 
da superfície atrás dela. As pernas torcidas eram agora parênteses. Centradas 
acima da varanda saída, diretamente por baixo dela.

Estava a respirar.
No escuro quente da caravana, Flynne sentiu o suor a escorrer-lhe pela 

testa. Limpou-a com o antebraço, mas parte escorreu-lhe para os olhos, que 
começaram a arder.

Aproximou o cóptero. Viu a coisa a inchar, depois a espalmar-se.
Tinha apenas uma vaga ideia do que estava a pilotar. Era um quadcóp-

tero, mas estariam os quatro rotores dentro de uma estrutura ou expostos? 
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Saberia, caso se tivesse visto refl etida numa janela, mas não vira. Queria apro-
ximar-se, ver se era capaz de provocar uma imagem, tal como a proximidade 
o fi zera quando se atirara contra o inseto. Mas se os rotores estivessem expos-
tos, e se ela tocasse na coisa com um deles, iria abaixo.

A coisa voltou a inchar, ao longo de uma linha vertical central, mais pá-
lida do que o resto.

Mais abaixo, o casal estava junto ao peitoril, as mãos da mulher na vara 
no topo, o homem atrás dela, perto, talvez a segurar-lhe a cintura.

Espalmou-se. Flynne aproximou-se um pouco mais.
Abriu-se um pouco, ao longo dessa linha vertical, com as bordas mais 

claras a enrolarem-se para trás, e de lá saiu algo pequeno em arco, desapare-
cendo. Algo bateu na câmara frontal, uma vírgula cinzenta difusa. Outra vez. 
Como um mosquito com uma serra elétrica microscópica, ou uma broca de 
diamante. Mais três, quatro riscos, com a rapidez de um inseto, a bater como 
a cauda de um escorpião. A tentar cegá-la.

Recuou depressa e depois subiu, com o que aquilo fosse ainda a vergas-
tar-lhe a câmara frontal. Encontrou o comando para descer e deixou-se cair 
três andares, até que deixou que os giros a alcançassem e amparassem.

Parecia ter desaparecido. A câmara estava danifi cada, mas ainda 
funcional.

Depressa, esquerda.
Cima, depressa. Ao passar o cinquenta e seis, com a câmara à direita, 

viu-o a tomar as mãos da mulher, a levá-las aos olhos. Do cinquenta e sete 
viu-o a beijar-lhe a orelha, a dizer alguma coisa. Surpresa, imaginou-o a dizer, 
vendo-o a recuar e a virar-se.

— Não — exclamou, quando a coisa se abriu. Um borrão em torno da 
abertura. Mais. Ele olhou para cima e avistou-a. Esperava-a. Nem sequer 
abrandou, não olhou para trás. Estava prestes a voltar a entrar.

Ela atacou-lhe a cabeça.
Estava meio levantada da cadeira quando ele viu o cóptero, e se baixou, 

amparando-se com as mãos.
Deve ter feito algum som na altura, com a mulher a virar-se, a baixar as 

mãos, a abrir a boca. Algo lhe voou boca adentro. Estacou. Era como estar a 
ver Burton a sofrer espasmos dos hápticos.

Ele ergueu-se com a agilidade de um atleta fora da pista. Pela abertura, a 
porta na janela, que simplesmente desapareceu assim que ele entrou, tornou-
-se uma vidraça lisa, após o que se polarizou.

A mulher nem sequer se mexeu quando algo minúsculo lhe rompeu a 
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bochecha, deixando para trás uma gota de sangue, a boca ainda aberta, com 
mais partículas a entrarem, quase invisíveis, jorrando da abertura pálida lá 
em cima. A testa colapsou, como uma repetição em câmara lenta da abóbora 
que Leon fi zera da presidente, em cima do composto da mãe, ao longo de 
dias, semanas. O peitoril de aço baixou atrás dela, com a bolha de sabão a 
deixar de ser vidro. Sem isso que a detivesse, a mulher tombou de costas, os 
membros em ângulos que não faziam sentido. Flynne mergulhou atrás dela.

Não se lembrava de mais sangue, apenas a forma em queda livre, de 
t-shirt e calças listadas, cada vez menos corpo a cada palmo que caía, até que, 
ao passarem pelo trinta e sete, onde ela começara por notar a coisa, já só havia 
um par de trapos a pairar, um listado, o outro preto.

Lembrou-se das vozes e subiu antes do vinte. Ali fi cou, apoiada pelos 
giros, prenhe de mágoa e repulsa.

— É só um jogo — disse ela no calor escuro da caravana, as faces molha-
das pelas lágrimas.

Voltou então a subir, sentindo-se vazia, devastada. A ver o bronze-escuro 
a passar, sem se dar ao trabalho de tentar ver a cidade. Bardamerda. Que fosse 
para a puta que a pariu.

Chegada ao cinquenta e seis, a janela desaparecera, com a varanda fe-
chada sobre ela. Os insetos, esses, estavam de volta, com as bolhas transpa-
rentes viradas para o sítio onde estivera a janela. Não se deu ao trabalho de 
os enxotar.

— É por isso que nunca podemos ter nada bonito — ouviu-se a dizer na 
caravana.
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1 6 .

L e g o

–Q
uinze minutos — disse Lev, mexendo ovos no vasto fogão da co-
zinha, maior do que qualquer dos ATV pendurados na popa do 
Mercedes do avô. — A maior parte do tempo é a leitura do acordo 

de condições de serviço. Estão em Putney.
Netherton estava à mesa, exatamente onde estivera antes. As janelas que 

davam para o jardim estavam escurecidas.
— Não podes estar a falar a sério — disse.
— O Anton teve de o fazer.
O mais assustador dos dois irmãos mais velhos de Lev.
— Que bom para ele.
— Não teve alternativa — explicou Lev. — O nosso pai organizou a 

intervenção.
— Nunca pensei que o Anton tivesse um problema com a bebida — ad-

mitiu Netherton, como se estivesse habituado a ser objetivo quanto a isso. 
Estava a observar duas peças de Lego, uma vermelha, outra amarela, a trans-
formarem-se em duas pequenas esferas entre o moinho de pimenta Starck e 
uma fruteira com laranjas.

— Já não tem. — Lev transferiu os ovos mexidos, polvilhados com cebo-
linho, para dois pratos brancos, cada um com a sua metade de tomate grelha-
do, aquecido no fogão. — E não era só a bebida. Ele tinha um problema de 
gestão de raiva. Agravado pela desinibição.

— Mas não o vi a beber — perguntou Netherton — aqui e recentemente?
Embora tivesse a política bastante rígida de desaparecer sempre que um 

dos irmãos aparecia, tinha quase a certeza disso. Agora completamente es-
féricas, as duas peças de Lego começaram a rolar lentamente na direção dele 
sobre o pinho gasto.
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— É claro que sim — confi rmou Lev, ajustando o empratamento dos 
ovos com uma espátula metálica limpa. — Não estamos na Idade das Trevas. 
Mas nunca em excesso. Nunca ao ponto da intoxicação. Os laminados ga-
rantem-no. Metabolizam-no de maneira diferente. Está tudo a correr muito 
bem, com isso e com o módulo de terapia cognitiva. — Dirigiu-se à mesa, 
um prato branco em cada mão. — O Medici da Ash diz que não estás bem, 
Wilf. Nada bem. — Pousou um prato à frente de Netherton, o outro no lado 
oposto, e sentou-se.

— A Dominika — disse Netherton, procurando, por refl exo, mudar de 
assunto. — Ela não nos faz companhia? — As duas peças tinham parado. 
Ainda esféricas, lado a lado, estavam mesmo em frente ao seu prato.

— O meu pai deserdava o Anton, se ele tivesse recusado o tratamento — 
continuou Lev, ignorando a pergunta. — Deixou-o bem claro.

— O Gordon quer entrar — indicou Netherton, reparando no tilacino à 
porta de vidro, com trevas pelas costas.

— Tyenna — corrigiu Lev, relanceando o animal. — Ela não pode entrar 
na cozinha quando estamos a comer.

Netherton atirou rapidamente a peça de Lego vermelha da mesa. Ouviu-a 
a bater em qualquer coisa, começar a rolar.

— Hiena?
— O Medici não gosta de como tens o fígado.
— Os ovos estão com um aspeto maravilhoso...
— Laminados — atalhou Lev calmamente, fi tando Netherton nos olhos, 

as hastes pretas dos óculos a acentuarem a seriedade do caso — e um módulo 
de terapia cognitiva. Caso contrário, receio que tenha sido a tua última visita.

Raios partissem Dominika. Aquilo tinha a ver com ela. Só podia. Lev 
nunca fora assim. A peça amarela voltara a assumir a forma de um tijolo. 
Fingindo-se inocente.

Lev ergueu o olhar, depois para o lado.
— Desculpa — disse a Wilf. — Tenho de atender. Sim? — Gesticulou na 

direção dos ovos de Netherton: come. Perguntou algo rápido em russo.
Netherton desenrolou a faca e o garfo do guardanapo pesado. Comeria 

os ovos e o tomate da forma que um indivíduo saudável, descontraído e res-
ponsável os comeria. Nunca lhe apetecera tão pouco comer ovos, ou tomate 
grelhado.

Lev estava a franzir o sobrolho. Voltou a falar em russo. No fi m: — 
Aelita. — Teria mesmo dito o nome dela, ou apenas algo em russo que o pa-
recera? Depois uma pergunta, também em russo, a qual, sim, garantidamente 
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terminou com o nome dela. — Sim — disse —, é. Muito. — Levantou a mão 
para coçar a pele acima da narina esquerda com a unha do indicador, algo 
que Netherton sabia ser revelador de que estava concentrado. Nova pergunta 
em russo. Netherton provou os ovos. Sensaborões. O tilacino desaparecera. 
Quase nunca eram vistos a sair.

— É estranho — disse Lev.
— Quem era?
— A minha secretária, com um dos nossos módulos de segurança.
— Sobre o quê? — Por favor, rogou Netherton ao universo insensível, 

que o Lev esteja agora mais interessado nisto do que em qualquer modifi ca-
ção comportamental em Putney.

— A secretária da Aelita West acabou de cancelar o almoço. Amanhã, no 
Strand. Tinha reservas para indiano. Ela queria saber mais acerca do polt. O 
teu presente.

Netherton obrigou-se a levantar mais meia garfada de ovos.
— A Met estava a ouvir quando a secretária dela falou com a minha. 

Fomos vigiados.
— A polícia? A sério? Como é que o programa soube?
— Ela não soube — respondeu Lev, dando personalidade a um progra-

ma, o que era irritante. — Mas o módulo de segurança, sim.
Netherton imaginava que cleptos tão fi rmados como a família Zubov 

estariam mergulhados num enfado bizantino. Absteve-se de o referir.
— O módulo de segurança interpretou-o como estando relacionado com 

um acontecimento muito recente — continuou Lev, ajustando as hastes pre-
tas para olhar para Netherton.

— Como é que ia saber disso?
— Qualquer ouvinte assume necessariamente uma posição específi ca, 

ditada pela intenção. O nosso módulo é mais sofi sticado do que o que estava 
à escuta. A forma da escuta sugeria aquilo que estavam à procura.

Aquela distração fora tão inesperadamente bem-vinda que Netherton 
mal lhe prestara atenção, mas agora percebia que era sua responsabilidade 
manter a conversa, tão distante de Putney quanto possível.

— E o que seria isso?
— Um crime grave, assim pressupôs. Rapto, possivelmente. Mesmo 

homicídio.
— A Aelita? — Pareceu absurdo a Netherton.
— Nada assim tão óbvio. Vamos averiguar. Ela realizou uma receção esta 

noite. Enquanto estavas a curar a ressaca.
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— Tens estado a observá-la?
— O módulo de segurança levou a cabo uma análise retrospetiva depois 

do telefonema da secretária.
— Que tipo de receção?
— Cultural. Semigovernamental. Na verdade, originalmente teria a 

ver com o vosso projeto. Imagina-se que fosse de celebração, não tivesse a 
Daedra abatido o vosso homem e obrigado à intervenção da cavalaria. Mas 
parece que, ao invés de a cancelar, a Aelita restruturou-a. Não faço ideia com 
o quê. A segurança era excelente.

— Onde se realizou?
— Na residência dela. Edenmere Mansions. — As pupilas de Lev move-

ram-se ao ler alguma coisa. — Ela tem os pisos cinquenta e cinco a cinquenta 
e sete. A Daedra esteve presente.

— A sério? Tiveste lá alguém?
— Não — respondeu Lev —, mas os nossos módulos tendem a ser mais 

perspicazes do que os deles. Come. — Tinha o garfo, carregado com ovos 
e tomate, quase na boca quando se deteve e franziu o sobrolho. — Sim? — 
Baixou o garfo. — Pois — disse ele —, já se tinha comentado essa possibili-
dade. Não demoro.

— A secretária? — perguntou Netherton.
— A Ash — corrigiu Lev. — Ela diz que há mais alguém a aceder ao nos-

so toco. Parece que tem a ver com o teu polt.
— Quem?
— Não fazemos ideia. Vamos averiguar. — Começou a comer os ovos e 

o tomate.
Netherton imitou-o, percebendo que, com o distanciamento de Putney 

e a laminação do fígado, e, possivelmente, dos efeitos secundários do Medici 
de Ash, eles ganhavam sabor.

A peça de Lego vermelha, a esférica, saiu lentamente de trás da fruteira 
das laranjas e uniu-se, voltando a tornar-se retangular, à companheira ama-
rela, com o mais leve dos sons. Netherton interrogou-se quanto à forma que 
teria assumido para voltar a subir a perna da mesa.



68  

1 7 .

P l á t a n o

V
oltar ao Jimmy’s foi má ideia. Teve noção disso assim que entrou para 
o escuro e para a dança, para o cheiro a cerveja, a erva estatal e tabaco 
caseiro. O touro debruçava-se do espelho, mirando uma rapariga que 

deveria ter uns catorze anos de idade. Os LED piscavam ao ritmo de uma 
canção que Flynne nunca ouvira, nem quereria voltar a ouvir, e ela era a mais 
velha naquele edifício. Ainda com a farda improvisada de segurança. E nem 
encontrara Macon no lado do bloco onde a maioria dos miúdos negros se 
juntava, onde ele tinha o seu negócio peculiar. Ela estava ali porque ainda 
precisava de lhe perguntar o que a Interna podia pensar do telefone que ele 
lhe fi zera, mas talvez só quisesse encontrar alguém com quem falar. Não lhe 
apetecia a sanduíche que preparara para comer depois do turno, e não lhe 
parecia que voltasse a ter fome.

Aquela merda no jogo. Detestava aquela merda. Detestava jogos. Porque 
tinham todos de ser assim tão feios?

Pediu uma cerveja, com o telefone a retinir porque tinha conta no Jimmy’s. 
Levou a garrafa para uma mesa redonda no canto, suja, mas vazia, sentou-se e 
tentou parecer a velhota mais ruim possível. A rapariga que lhe dera a cerveja 
tinha uma Viz, tal como Macon e Edward, uma rede que lembrava uma teia de 
aranha prateada a encher uma órbita, mas ainda se conseguia ver o olho por trás, 
a observar aquilo que as pequenas unidades presas à rede estivessem a projetar. 
O Heft y Mart tinha de digitalizar a órbita para fabricar uma, de modo a servir, 
e ainda não havia nenhumas peculiares. Achava que fi cava melhor num rosto 
negro, mas todos os miúdos tinham uma, e isso fê-la sentir-se velha, mais ainda 
porque achava que eles pareciam parvos. Todos os anos havia uma coisa nova.

— Parece que chegaste ao limite do que consegues aturar hoje — comen-
tou Janice, saindo de entre a multidão com uma garrafa.
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— Estou quase lá — concordou Flynne, mas já não se sentia a pessoa 
mais velha no Jimmy’s. Sempre gostara de Janice. Olhou automaticamente 
em volta, pois Janice e Madison não costumavam estar longe um do outro. 
Ele estava a uma mesa com dois miúdos, cada um com uma rede prateada no 
olho. Madison parecia Teddy Roosevelt, e, grosso modo, aquilo que ela sabia 
acerca de Teddy Roosevelt era que Madison era parecido com ele. Tinha um 
bigode que aparava mas nunca retirava, óculos redondos de hastes de arame 
de titânio, e um colete de trabalho verde-azeitona comido pelas traças, com 
os bolsos do peito a abarrotar de canetas e pequenas lanternas.

— Queres companhia?
— Desde que seja a tua — respondeu Flynne.
Janice sentou-se. Ela e Madison tinham aquela coisa das pessoas casa-

das, em que começavam a fi car parecidas uma com a outra. Janice tinha os 
mesmos óculos redondos, mas não tinha bigode. Podia trocar de roupa sem 
chamar a atenção. Ela estava com um camufl ado que devia ser dele.

— Não pareces muito satisfeita.
— Podes crer. Estou preocupada com o Burton. A Interna deteve-o por 

ter ido bater em Lucas 4:5. Não houve acusações, apenas uma detenção a bem 
da segurança pública.

— Eu sei — disse Janice. — O Leon contou ao Madison.
— Ele anda a fazer umas coisas por fora — explicou Flynne, satisfeita 

com a música e olhando em volta, sabendo que Janice compreenderia a situa-
ção da reforma de invalidez. — Estive a substituí-lo.

Janice ergueu uma sobrancelha.
— Não pareces ter gostado muito.
— Foi uma versão beta de um jogo assustador. Assassinos em série, ou 

assim.
— Jogaste alguma coisa desde aquela altura em nossa casa? — Janice 

observava-a.
— Só isto. Duas vezes. — Flynne sentia-se desconfortável. — Viste o 

Macon?
— Ele esteve aqui. O Madison falou com ele.
— Tu e o Madison vêm aqui habitualmente?
— Temos ar disso?
— São tão novos.
— Isto era novo quando cá estivemos, lembras-te? Pelo menos tu eras. A 

irmã mais nova do Burton. — Sorriu e olhou em volta. Quando a música aca-
bou, ouviu-se o estampido grave de um escape no parque de estacionamento.
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— O Conner — disse Janice. — Isso não é bom. Vai foder os miúdos.
Flynne, sentindo-se de volta ao liceu, seguiu o olhar de Janice. Cinco 

rapazes espadaúdos de cabelo oxigenado, numa mesa coberta de garrafas de 
cerveja. Pertenceriam à equipa de futebol. Demasiado entroncados para jo-
garem basquetebol. Nenhum deles usava uma Viz. Dois deles levantaram-se, 
ambos com uma garrafa verde vazia em cada mão, agarradas pelos gargalos, 
e saíram para o alpendre.

— Ele esteve aqui há cerca de uma hora — disse Janice. — Esteve a beber 
no estacionamento. Não é bom quando ele bebe. Um deles disse qualquer 
coisa. O Madison afastou-os. O Conner foi-se embora.

Flynne ouviu o som de um impacto, vidro a partir-se. A música seguinte 
começou. Ela levantou-se e saiu para o alpendre, enquanto pensava que gos-
tava ainda menos daquela canção do que da anterior.

Os dois jogadores de futebol encontravam-se lá e Flynne viu como esta-
vam embriagados. A Tarântula de Conner, no centro do saibro, banhada pela 
luz dos postes altos, tremia com o escape, enchendo o parque com gordura 
reciclada. A cabeça rapada estava esticada em frente, naquele ângulo doloro-
so, um dos olhos atrás de uma espécie de monóculo.

— Vai à merda, Penske! — bradou um dos jogadores de futebol, bêbado 
o sufi ciente para parecer meio divertido, e atirou com força a garrafa que lhe 
restava. Foi bater na frente do tri, estilhaçando-se, mas para o lado, afastan-
do-se da cabeça de Conner.

Conner sorriu. Moveu ao de leve a cabeça e Flynne viu qualquer coisa a 
acompanhá-la, sobre a Tarântula e aquilo que lhe restava do corpo, mais alto 
do que os três grandes pneus.

Flynne passou então pelos jogadores de futebol, desceu os degraus e 
percorreu o saibro, com os miúdos no alpendre a fi carem em silêncio atrás 
dela. Era mais velha do que eles, ninguém a conhecia e estava toda de preto. 
Conner viu-a a aproximar-se. Voltou a mexer a cabeça. Ouvia-lhe as sapa-
tilhas no saibro, e ela ouvia os insetos a baterem nas luzes, lá em cima nos 
postes, mas como era possível, com o motor de Conner a roncar?

Parou antes de estar sufi cientemente perto para que ele tivesse de incli-
nar a cabeça para lhe ver o rosto.

— É a Flynne, Conner. Irmã do Burton.
Fitou-a pelo monóculo. Sorriu.
— A irmã gira.
Flynne ergueu o olhar e, por cima dele, viu a coisa que fazia as vezes 

de cauda de escorpião, fi na e comprida, que o monóculo controlava. Parecia 
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que ele a pintara de preto, para que fosse mais difícil de ver. Não conseguia 
distinguir o que estava na ponta. Qualquer coisa pequena.

— Conner, isto é uma merda. Tens de ir para casa.
Conner fez qualquer coisa com o queixo numa superfície de controlo. O 

monóculo levantou-se, qual alçapão.
— Vais sair do caminho, irmã gira do Burton?
— Não.
Conner virou-se para esfregar os olhos com o que restava da mão única.
— Sou um sacana chato, não?
— Esta é uma terra chata. Pelo menos tens desculpa. Vai para casa. O 

Burton está de regresso de Davisville. Ele vem ver-te. — E foi como se ela se 
pudesse ver ali, no saibro cinzento à frente do Jimmy’s, com os velhos plá-
tanos altos de cada lado do parque, árvores mais velhas do que a mãe, mais 
velhas do que qualquer um, e ela estava a falar com um rapaz que era metade 
máquina, qual centauro feito a partir de uma moto, e talvez ele tivesse estado 
prestes a matar outro rapaz, ou mais do que um, e talvez ainda o viesse a fazer. 
Olhou para trás e viu Madison no alpendre, a agarrar o jogador de futebol 
que atirara as garrafas, de óculos de titânio encostados ao globos oculares do 
rapaz, este a recuar para não ser picado no peito pelas canetas e lanternas nos 
bolsos do colete à Teddy Roosevelt de Madison. Virou-se mais uma vez para 
Conner. — Não vale a pena, Conner. Vai para casa.

— Há alguma coisa que valha? — exclamou ele, e sorriu, ao que acionou 
qualquer coisa com o queixo. A Tarântula acelerou, deu meia-volta de pneu 
a patinar, e foi-se embora, mas tendo o cuidado de não salpicar Flynne com 
o saibro.

Uma ovação embriagada fez-se ouvir no alpendre do Jimmy’s.
Flynne largou a cerveja no saibro e dirigiu-se à bicicleta presa, sem olhar 

para trás.
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1 8 .

O  C l u b e  d e  D e u s

N
etherton fi cou tão incomodado com o absurdo boémio do espaço de tra-
balho de Ash como seria de esperar. Não era tanto que fosse inutilmente 
minúsculo, com Ash a ter usado andaimes e encerados para isolar um 

canto triangular mínimo da garagem do avô de Lev, ou que o tivesse decorado 
de modo a parecer uma versão mais excêntrica do Maenads’ Crush, mas sim 
que o espaço dela se desse a tanto trabalho para ser diferente de qualquer ou-
tro, mesmo que aquilo que lhes estava prestes a mostrar pudesse facilmente 
ser visto através de um feed.

Esferas polidas de vários tipos de cristal, ágata, provavelmente, encima-
vam uma estrutura enferrujada de química que ela afi rmava ter sido com-
prada aos pica-lamas que a haviam retirado do Tamisa. E preparara um chá 
excecionalmente horrível, servido em chávenas de porcelana fi na, casca de 
ovo, sem asas, recipientes que haviam cruelmente sugerido a possível oferta 
de um qualquer licor, mas não. Era como se estivessem a reunir-se na cabina 
telefónica de um antiquário em que um médium houvesse assentado arraiais, 
de tão apertado estava ao lado de Lev na mesinha ridiculamente entalhada.

Ash estava agora a selecionar anéis de uma bolsa de camurça preta: dis-
positivos de interface, o tipo de coisa que alguém menos miudinho teria en-
terrado de forma permanente e invisível na ponta dos dedos. Mas aqueles 
eram os de Ash, envergados como os anéis mágicos de reis imaginários, en-
gastados com pedrinhas baças que se acendiam e apagavam à medida que os 
dedos brancos roçavam nelas.

O chá sabia a queimado. Não que algo específi co se tivesse queimado, 
mas mais como o fantasma ténue do sabor de alguma coisa queimada. As 
supostas paredes eram cortinados pesados, como os do Maenads’ Crush, mas 
manchados com pingos de sebo, puídos a ponto de mostrarem os fi os. O chão 
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estava coberto com um tapete desvanecido e quase ilegível, o padrão tradi-
cional de tanques e helicópteros gastos até à trama incolor.

O desenho de uma osga contorcia-se excitadamente nas costas da mão 
esquerda de Ash, enquanto uma protuberância castanha se formava em torno 
do indicador da direita. Os animais não estavam à escala, ou, antes, pareciam 
ter sido desenhados a várias distâncias. Não lhe parecia que a escala permi-
tisse ver uma osga e um elefante ao mesmo tempo. Obviamente, ela não tinha 
controlo direto sobre eles.

Depois de pôr quatro anéis e dois dedais de prata manchados, Ash entre-
laçou os dedos, afugentando a osga.

— Assim que chegaram, publicaram um anúncio — disse ela.
— Quem? — perguntou Netherton, sem se dar ao trabalho de ocultar a 

irritação.
— Não faço ideia. — Ash juntou as pontas dos indicadores. — O servi-

dor é a caixa negra platónica. Na visualização parecem surgir diretamente ao 
nosso lado, mas isso é uma simplifi cação excessiva.

Netherton fi cou aliviado por ela ainda não ter chamado bola de cristal 
ao display.

— Um anúncio a quê? — perguntou Lev, ao lado de Netherton.
— A contratar alguém disposto a realizar uma tarefa não especifi cada, 

que provavelmente envolveria violência. O quadro onde decidiram publicar o 
anúncio fi ca numa darknet, logo, um mercado de serviços criminosos. Dadas 
as velocidades de processamento mais lentas, temos acesso a tudo, em todas 
as nets. Ofereceram oito milhões, pelo que se supõe que seja homicídio.

— É uma quantia razoável? — indagou Lev.
— O Ossian julga que sim — respondeu Ash. — Não é demasiado a pon-

to de ser invulgar quanto à economia deste quadro específi co, ou para atrair 
a atenção dos informantes, ou dos vários agentes do governo, que estarão 
indubitavelmente presentes. Também não é muito pouco, para evitar atrair 
amadores. Receberam uma candidatura quase de imediato. Depois remove-
ram o anúncio.

— Alguém respondeu a um anúncio para assassinar um estranho? — 
Netherton viu Lev e Ash entreolharem-se. — Se as coisas são assim tão trans-
parentes, porque é que não sabemos mais sobre isso? — perguntou.

— Há modos muito tradicionais de encriptação que permanecem extre-
mamente efi cazes — explicou Lev. — A segurança da minha família talvez 
conseguisse lidar com isso, mas eles não sabem de nada. Vamos manter as 
coisas nesse estado.
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Ash desentrelaçou os dedos, fez dançar os anéis e os dedais entre as es-
feras, exatamente o tipo de espetáculo que Netherton esperara. As esferas 
brilharam, expandiram-se, fi caram transparentes. Dois relâmpagos fi níssi-
mos saltaram, atravessaram nebulosas em miniatura de matéria mais escura 
e imobilizaram-se.

— Aqui, estão a ver? Somos os azuis, eles são os vermelhos. — Surgira 
uma linha azul irregular, como se saída de uma nuvem de tinta, com um risco 
vermelho ao lado, seguindo-se uma à outra para o interior de uma confusão 
de aspeto menos dinâmico de nuvens, vagamente luminosas.

— Talvez sejam os chineses a divertirem-se à nossa custa, com processa-
dores superiores — aventou Netherton, o que, na verdade, fora a suposição 
imediata de Daedra.

— Não é impossível — admitiu Lev —, mas esse tipo de humor não é deles.
— Já tinha acontecido antes? — perguntou Netherton. — Infi ltrações 

nos tocos?
— Rumores — disse Lev. — Como não sabemos onde está o servidor, 

nem o que é, e muito menos de quem poderá ser, esse sempre foi um mistério 
menor, em comparação.

— Só o diz que disse — acrescentou Ash. — Boatos entre entusiastas.
— Como é que te envolveste nisto? — quis saber Netherton.
— Um familiar — respondeu Lev. — Em Los Angeles. É por convite, ou 

seja, precisas de alguém que te fale disto, que te explique como funciona.
— Porque é que não há mais gente a saber disto?
— Uma vez lá dentro — explicou Lev —, não queres toda a gente metida 

ao barulho.
— Porquê? — perguntou Netherton.
— O clube de Deus — adiantou Ash, sustendo o olhar de Netherton com 

as pupilas em forma de oito.
Lev franziu o sobrolho, mas não disse nada.
— Sempre que interagimos com o toco — desenvolveu Ash —, acaba-

mos por alterá-lo todo, a longo prazo. — Uma imagem estática ganhou for-
ma numa das esferas do display, estabilizando-se. Um jovem moreno, contra 
aquilo que Netherton imaginou ser uma grelha métrica.

— Burton Fisher.
— Quem é? — indagou Netherton.
— O teu polt — disse Lev.
— Os nossos visitantes contrataram alguém para o encontrar — disse 

Ash. — O Ossian imagina que para o matar.
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Lev coçou o nariz.
— Estava de serviço durante a receção na casa da Aelita.
— Não — corrigiu ela. — Depois. O teu módulo estima que o evento, 

qualquer que tenha sido, ocorreu no serão após a receção. Ele teria entrado 
ao serviço depois.

— Querem matar um morto num passado que, efetivamente, não existe? 
— surpreendeu-se Netherton. — Porquê? Sempre disseste que nada do que 
acontece lá nos afeta.

— A informação — explicou Lev — fl ui nos dois sentidos. Alguém deve 
acreditar que ele sabe alguma coisa. O que, a ser disponibilizado aqui, seria 
um risco para eles.

Netherton olhou para Lev, vendo nesse momento o clepto nele, o clep-
to no fi lho mais novo diletante, no pai extremoso, no guardião de tilacinos 
analógicos. Algo tão duro e transparente como o vidro. Assim tão simples. 
Embora, verdade fosse dita, ele imaginasse que não houvesse grande coisa no 
meio de tudo aquilo.

— Talvez uma testemunha — opinou Ash. — Tentei telefonar-lhe, mas 
ele não atende.

— Tentaste telefonar-lhe? — perguntou Netherton.
— E enviar-lhe mensagens — acrescentou Ash, olhando para os anéis e 

para os dedais.
— E ele não te respondeu.
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1 9 .

F i t a  A d e s i v a  E s v e r d e a d a

O 
drone, do tamanho de um tordo, tinha rotor único. Quando se pôs lado 
a lado com ela, à mesma velocidade, ao passar por um candeeiro na ex-
tensão plana de Porter Road, ela reparara num quadrado de dois dedos 

de fi ta adesiva esverdeada no fl anco.
Leon chegara a casa com um rolo, depois de uma troca, por volta da 

altura em que Burton se mudara para a caravana, de um tom que nunca ha-
viam visto em fi ta adesiva. Ele e Burton usavam-na como uma espécie de 
símbolo de equipa nos brinquedos, quando faziam jogos com os drones. 
Não lhe parecia que estivesse a jogar naquele momento, mas imaginava que 
a estivessem a acompanhar até casa desde o Jimmy’s, o que signifi cava que 
teriam regressado de Davisville.

Estava com dor de cabeça, mas ter conseguido retirar Conner Penske do 
parque de estacionamento do Jimmy’s parecia ter-lhe aliviado o estado de es-
pírito de merda. Não voltaria a substituir Burton no jogo; ia ajudar Shaylene 
na Fab, ou então encontraria outra coisa que fazer.

Mas Burton teria de descobrir o que era aquela coisa que Conner mon-
tara na traseira da Tarântula. Aquilo não era bom. Esperava que fosse apenas 
um laser, mas duvidava.

Estava a pedalar depressa, ajudando o motor a carregar a bateria, mas 
também porque queria cansar-se, para ter uma boa noite de sono. Olhou para 
cima no candeeiro seguinte e voltou a avistar o drone. Não era muito maior 
do que os paparazzi no jogo, mas provavelmente teria sido impresso na Fab.

Entrou no trajeto a descer em curva da Porter, e lá estavam Burton e 
Leon, à luz do candeeiro seguinte, à espera ao lado de um carro chinês de car-
tão que provavelmente teriam alugado para o trajeto até Davisville. Burton 
estava com a sua t-shirt branca e Leon usava um velho blusão de ganga que a 



77  

maior parte das pessoas não suaria nem sequer para cortar a relva. Leon não 
seguia o mandamento de Burton de mudar de roupa para o trabalho, nem 
para mais nada. Viu-o a levantar a mão e agarrar no drone em pleno ar, com 
ela a travar à frente deles.

— Então? — disse ela.
— Então, tu — respondeu Burton. — Entra. O Leon leva-te a bicicleta.
— Porquê? Ele não vai pedalar. Preciso da carga.
— Estou a falar a sério — insistiu Burton.
— Foi a mamã...?
— Ela está bem. Está a dormir. Temos de falar.
— Eu pedalo mais um bocado — prometeu Leon.
Flynne desmontou, com Leon a segurar um lado do guiador.
— Já te conto no carro — indicou Burton. — Anda.
Flynne entrou para o veículo de dois lugares a que a mãe chamaria uma 

caixa de ovos, o invólucro de papel nanoisolado à prova de água e de óleo. 
Cheirava a pipocas com manteiga. O chão do lado do passageiro estava cheio 
de embalagens de comida.

— O que aconteceu? — perguntou Burton assim que fechou a porta dele.
— No Jimmy’s? — Leon subira para a bicicleta, estava a vacilar com o 

drone numa mão, mas lá se equilibrou.
— Na porra do trabalho, Flynne. Eles ligaram-me.
— Quem?
— A Coldiron. O que aconteceu?
— O que aconteceu é que é mais um jogo de merda. Vi alguém a assas-

sinar uma mulher. Uma espécie de serra elétrica nanotecnológica fantasiosa. 
Podes fi car com isto, Burton. Estou farta.

O irmão fi tava-a.
— Morreu alguém?
— Comida viva. A partir de dentro.
— Viste quem foi?
— Burton, é só um jogo.
— O Leon não sabe — disse ele.
— Não sabe o quê? Disseste que ele recebia no Heft y Pal por ti.
— Não sabe o que é ao certo. Só sabe que estou a receber dinheiro.
— Porque haveriam de ligar?
— Porque queriam saber o que aconteceu naquele turno. Mas eu não 

sabia.
— Não sabem porquê? Não capturam tudo?



78  

— Parece que não, não é? — Tamborilou com os dedos no volante. — 
Tive de lhes falar de ti.

— Vão despedir-te?
— Disseram que esta noite houve quem aceitasse um contrato para me 

matar, num quadro de assassinos, em Memphis. Oito milhões.
— Cala-te. Quem?
— Dizem que não sabem.
— Porquê?
— Alguém julga que eu vi aquilo que tu viste. Viste quem foi? Quem é 

que viste, Flynne?
— Como queres que eu saiba? Um parvalhão qualquer, Burton. Num 

jogo. Montou-lhe uma armadilha. Ele sabia.
— O dinheiro é a sério.
— Que dinheiro?
— Dez milhões. No Heft y Pal do Leon.
— Se o Leon tem dez milhões de dólares no Heft y Pal, amanhã vai ter 

uma visita das Finanças.
— Ainda não o tem. Vai vencer a próxima lotaria estatal. Tem de fazer 

uma aposta, depois dou-lhe o número.
— Não sei o que é que a Interna te disse, mas neste momento estás 

maluco.
— Eles precisam de falar contigo — alertou ele, ligando o carro.
— A Interna? — Agora, além de confusa, Flynne estava assustada.
— A Coldiron. Está tudo combinado. — E começaram a descer a Porter, 

Burton a conduzir com os faróis apagados, os ombros largos curvados sobre 
o volante de aspeto frágil.
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2 0 .

P o l t

F
oi Ash quem sugeriu que se usasse o iate de terra do avô de Lev como 
base para o escritório. Ela sabia que a mesa onde Netherton dormira 
também se convertia numa secretária bastante pretensiosa. Depois, Lev 

frisara que o sistema de câmaras do veículo tinha como opção um aspeto 
vintage, ou, do ponto de vista da irmã do polt, um aspeto contemporâneo. 
Que Netherton tivesse sido escolhido para representar o responsável pelos 
recursos humanos era um mistério.

Os displays do avô, que Ossian encontrara armazenados num qualquer 
nível inferior, sendo depois trazidos num carrinho elétrico, eram espelhos 
pretos retangulares, emoldurados em titânio baço. Netherton conhecia o as-
peto graças aos média do período, mas imaginou que seriam pouco convin-
centes. Claro que não tinham aquele aspeto quando estavam a ser usados. 
Ash, cujo entusiasmo pelo teatro não o surpreendeu, colara um LED azul 
àquele que ele ia encarar para disfarçar o ecrã morto.

Netherton observou o refl exo nesse ecrã. Estava de fato, aquele em que 
dormira, embora Ossian o tivesse pendurado na casa de banho enquanto 
Netherton tomava um duche, o que lhe eliminara a maior parte do amarrota-
do, e uma camisola de gola alta preta, de Ossian, demasiado larga nos ombros 
e nos braços. A camisa de Netherton fi cara com nódoas, imaginava que de 
uísque, e estava a ser lavada. Lamentava que Ash se tivesse recusado a dar-
-lhe novo acesso ao Medici. Ficaria com melhor aspeto. Enquanto aguardava, 
batia com a ponta dos dedos na laje multiusos de mármore preto com veios 
dourados do avô de Lev.

Ia apresentar-se como executivo da Milagros Coldiron, SA, de Medellin, 
Colômbia, uma empresa em grande medida imaginária de um país sobre o 
qual pouco sabia. Lev registara a Milagros Coldiron tanto na Colômbia como 
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no Panamá do seu toco; empresas de fachada, que consistiam de uma man-
cheia de documentos e várias contas bancárias cada, ambas geridas através de 
uma fi rma de advocacia da Cidade do Panamá.

Na verdade, a conversa com o polt fora surpreendentemente interessan-
te. Fora, em grande medida, por isso que ali estava agora. Fora um tudo-nada 
interessante de mais. O tédio do espaço de trabalho de Ash porventura con-
tribuíra para isso: uma questão de contraste exagerado. Mas lá estava o polt, a 
conduzir, os olhos na estrada, cerca de setenta anos antes, para lá do jackpot, 
o telefone algo preso ao tabliê do carro. O polt tivera um peito largo, enver-
gara uma camisa branca fi na, e era, ou assim parecera a Netherton naquele 
momento, totalmente humano. Gloriosamente pré-pós-humano. Num esta-
do natural. E sempre de olho no dinheiro, não tardara Netherton a perceber. 
A improvisar, e com material absolutamente desconhecido.

Fora Ash quem estabelecera a ligação, falando primeiro com o polt. Não 
tentou apresentar-se como sendo mais do que uma aberração com quatro 
pupilas. Exigiu saber o que ele vira no último turno. O polt mostrara-se eva-
sivo, e, depois de um toque de Lev, Ash pusera-o em linha. Sem se apresentar, 
Lev fora direito ao assunto. O polt estava prestes a ser despedido, sem receber 
os dois turnos anteriores, a menos que se explicasse. O polt admitiu então ter 
contratado a irmã, a qual descreveu como sendo «qualifi cada e de confi ança», 
para o substituir, já que o primo Luke fora gravemente ferido numa luta.

— Tive de lá ir. Acharam que não se safava.
— O que faz esse teu primo? — perguntara Lev.
— É religioso — dissera o polt. Netherton imaginara ter ouvido risos, e 

o polt largara rapidamente uma mão do volante.
O polt dissera que estava naquele momento a caminho de casa, vindo de 

visitar o primo ferido, e que ainda não falara com a irmã. Lev aconselhara-o 
a não o fazer até se encontrar com ela pessoalmente. E depois contara ao polt 
do anúncio.

Altura em que Netherton decidira que Lev, mesmo dono de alguma es-
sência cultural de clepto, estava fora do seu ambiente. O polt não precisara de 
saber isso. Teria sido menos assisado dizer ao polt que lhe estavam a ligar de 
um futuro que não era o dele, onde fazia parte de um passatempo obsessivo 
de ricos, completamente desnecessário. Netherton estava prestes a escrever 
uma mensagem a Lev, com o teclado do telefone a aparecer de esguelha no 
topo entalhado da mesa, mas depois avaliou a dinâmica da sua relação com 
Lev. Era melhor fi car a ouvir, a ver o polt a obter uma posição nova, poten-
cialmente mais lucrativa. Netherton via que o polt era dotado de capacidades 
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de estratégia, algo que Lev, mesmo inteligente, e apesar da predisposição fa-
miliar, nunca tivera motivo para desenvolver ao máximo.

O polt dissera a Lev que, por acaso, não seria um alvo propriamente fácil 
para um assassino contratado. Que dispunha de recursos para uma situação 
do género, mas que ter a irmã como potencial alvo era «inaceitável». A pala-
vra fi cara suspensa no ar da tenda estreita de Ash com um peso surpreenden-
te. E o que pretendia Lev fazer quanto a isso, perguntara o polt?

— Vamos dar-te dinheiro — dissera Lev. — Assim, poderás contratar 
proteção.

Netherton estivera consciente de que Ash lhe tentava chamar a atenção. 
Percebera que ela sabia que o polt dera a volta por cima, que Lev estava en-
curralado. Cruzara o olhar com o dela, mas de um modo neutro, sem lhe dar 
o que queria.

Lev dissera ao polt que precisava de falar com a irmã do polt, mas este 
quisera um valor, uma soma específi ca de dinheiro. Lev oferecera dez mi-
lhões, um pouco mais do que os honorários para o suposto homicídio. O polt 
dissera que isso era demasiado para o que o primo podia receber através de 
uma coisa chamada Heft y Pal. Lev explicara que podia fazer com que o primo 
vencesse essa quantia na lotaria estatal seguinte. O pagamento seria, assim, 
inteiramente legítimo. Com isso, Netherton vira-se incapaz de resistir a olhar 
novamente para Ash.

— Não te parece que a história da lotaria dá à situação um tom de con-
trato faustiano? — perguntara Netherton quando o telefonema chegara ao 
fi m.

— Faustiano? — Lev parecia sem expressão.
— É como se tivesses poderes que se pudessem associar a Lúcifer — ex-

plicou Ash.
— Oh. Pois, sim, percebo o que queres dizer. Mas é algo que um amigo 

encontrou por acaso, no toco dele. Tenho instruções detalhadas para isso. Já 
há algum tempo que o queria debater contigo.

— Este espaço é muito apertado — dissera Netherton, levantando-se, de 
veludo pesado a assentar-lhe no ombro. — Se é para conversarmos, vamos 
para o Mercedes. É mais confortável.

E assim fora, mas agora estava ali sentado, à espera que a irmã do polt 
ligasse.
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2 1 .

V i g a r i s t a

N
ão chegaram a alcançar Leon. Talvez realmente tivesse pedalado, mas 
o mais certo seria ter pedalado um pouco e usado a bateria ao mesmo 
tempo. A bicicleta estava encostada ao carvalho no quintal, Leon de-

saparecera, mas Reece, um amigo de Burton, estava sentado na cadeira de 
madeira, com um bandolim no regaço. Quando se aproximou com Burton, 
depois de terem deixado o carro junto ao portão, Flynne viu que não se trata-
va de um bandolim, mas sim de uma espingarda militar que parecia ter sido 
invertida, com o gatilho à frente do carregador. Chamava-lhe uma bullpup. 
Reece tinha um boné puxado até fi car ao nível das sobrancelhas, o tipo de 
chapéu que estava constantemente a alterar o padrão. Reece fora qualquer 
coisa no exército, algo especial, mas não tão especial como HaptRec, e admi-
rava Burton de uma forma pouco saudável, embora não tivesse a certeza se 
isso seria para Reece ou para Burton.

— Então, Reece? — cumprimentou Burton.
— Burton — respondeu Reece, tocando na pala do boné, algo próximo 

de uma continência, mas sem se mexer da cadeira. Tinha uma Viz na órbita 
esquerda, e, agora, Flynne estava sufi cientemente perto para ver a luz que se 
refl etia no olho.

— Quem mais aqui está? — perguntou Burton, olhando para a casa es-
curecida, as tábuas brancas a começarem a aclarar com a alvorada.

— O Duval está na colina — indicou Reece, com Flynne a observar uma 
mancha creme pixelizada a deslocar-se para perto do local onde estaria o 
botão num boné normal. Os bonés dos Marines não tinham botão, pois se 
alguém lhes batesse no topo da cabeça, o botão podia enterrar-se no crânio. 
— O Carter está lá atrás, o Carlos está junto à caravana. Estabeleceram uma 
rede, vinte unidades, vinte de reserva. — Flynne percebeu que se tratava de 
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vinte drones sobre a propriedade, a voar em sincronia num padrão repetiti-
vo, com cada um dos três homens a monitorizarem um terço. Eram muitos 
drones.

— Vamos à caravana — indicou Burton. — Diz ao Carlos.
A pala do boné estremeceu.
— Os Lucas andam atrás de ti? O Duval disse que ouviu dizer.
— O problema não são os Lucas — esclareceu Burton. — Estamos à es-

pera de companhia pior do que essa. — Assentou a mão no ombro de Reece 
por um segundo e depois desceu a colina.

— B’noite, Flynne — disse Reece.
— Dia — respondeu ela, e depois chegou-se a Burton. — Como eram — 

perguntou ao irmão — as pessoas que te ligaram?
— Lembras-te dos Sacrifi cial Anodes?
Lembrava-se vagamente. Eram do Omaha, ou assim. 
— São de antes do meu tempo.
— Ela parecia a cantora dos Anodes, a Cat Blackstock, mas com lentes de 

contacto de Halloween. O outro devia ser da minha idade, calmeirão, desma-
zelado, barba, óculos antigos. Habituado a que concordem com ele.

— Eram colombianos? Latinos?
— Ingleses. De Inglaterra.
Flynne recordou a cidade, a curva no rio.
— Porque é que acreditaste neles?
Burton deteve-se com ela quase a esbarrar no irmão.
— Nunca disse que acreditava neles. Acredito no dinheiro que me estão 

a pagar, isso, eu posso gastar. Se depositarem dez milhões na Heft y Pal do 
Leon, também vou acreditar nisso.

— Acreditas que contrataram alguém para te matar?
— Acho que a Coldiron pode acreditar.
— A ponto de teres aqui o Reece e os outros, com armas?
— Mal não faz. Eles gostam de uma desculpa. Se o Leon vencer a lotaria, 

ele pode distribuir algum.
— A lotaria está viciada?
— Ficavas surpreendida se estivesse?
— Achas que são do governo, a Coldiron?
— É dinheiro. Alguém te ofereceu algum, nos últimos tempos, além de 

mim? — Virou-se e voltou a descer o carreiro. Os pássaros começavam a 
cantar.

— E se for uma operação da Interna?
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Burton, por cima do ombro: — Disse-lhes que falavas com eles. Preciso 
que o faças, Flynne.

— Mas tu não sabes quem eles são. Porque é que não têm tudo em vídeo? 
Estavam a pagar-nos para andarmos com câmaras.

Burton voltou a parar e virou-se.
— Há um motivo para haver um website onde nos inscrevemos para ma-

tar pessoas de que nunca ouvimos falar. É o mesmo motivo por que ninguém 
neste país ganha decentemente, a menos que construam drogas.

Fitou-a.
— Está bem — concordou Flynne. — Ainda não tinha dito que não o 

fazia. Parece-me de loucos, só isso.
— O agente da Segurança Interna dizia-me que devia concorrer ao servi-

ço. Os tipos às ordens dele só lhe reviravam os olhos pelas costas.
Estavam quase na caravana apagada, o tom claro a começar a ver-se na 

escuridão entre as árvores. Parecia uma eternidade, desde que lá estivera.
Uma fi gura virou-se, quase invisível além da caravana, ao lado do carrei-

ro. Carlos, imaginou Flynne. O homem ergueu o polegar.
— Onde estão os dados de acesso? — perguntou Burton.
— Debaixo da mesa. No estojo do teu tomahawk.
— Machado — corrigiu ele, abrindo a porta e entrando. As luzes acende-

ram-se. Fitou-a. — Sei que achas que isto é de loucos, mas pode vir a revelar-
-se a saída da nossa situação fi nanceira miserável. Caso não tenhas reparado, 
as coisas não andam fáceis.

— Eu falo com eles.
A cadeira chinesa aumentou para Burton. Flynne tirou o papel da Fab do 

estojo, lendo a Burton os dados de acesso enquanto ele digitava.
Estava prestes a entrar quando ela levou a mão à dele.
— Eu faço-o, mas se estiveres aqui, não consigo. Se estiver seja quem for. 

Se quiseres ouvir lá de fora, tudo bem.
Burton virou a mão e apertou-lhe a dela. Levantou-se. A cadeira tentou 

encontrá-lo.
— Senta-te antes que tenha um curto-circuito — indicou Burton, pegan-

do no tomahawk, e depois saiu, fechando a porta.
Flynne sentou-se, com a cadeira a contrair-se sonoramente, uma série 

de suspiros e de estalidos. Sentia-se como no Coff ee Jones, sempre que tinha 
de ir ao escritório nas traseiras e aturara as merdas de Byron Burchardt, o 
gerente noturno.

Pegou no telefone, esticou-o, usou-o como espelho. O cabelo não estava 
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nos melhores dias, mas tinha batom; Janice trouxera uma caixa do Heft y 
Mart, quando lá trabalhara. Já quase não havia nada escrito no tubo, e só lhe 
restava uma ponta no interior, mas Flynne tirou-o das calças e usou-o. Fosse 
quem fosse com quem ia falar, não seria com o desgraçado do Byron, cujo 
carro fora esmagado por um camião pesado de condução automática no Dia 
dos Namorados, cerca de três meses depois de a ter despedido.

Entrou.
— Miss Fisher? — Só assim. Um indivíduo, talvez da sua idade, cabe-

lo castanho curto, penteado para trás, uma expressão neutra. Encontrava-se 
num espaço com muita madeira clara, ou talvez plástico que parecesse ma-
deira, brilhante como verniz das unhas.

— Flynne — corrigiu ela, recordando-se de ser educada.
— Flynne — disse ele, e depois mirou-a, do seu monitor antiquado. Usava 

uma camisola de gola alta preta, algo que ela não se lembrava de alguma vez ter 
visto na vida real, e agora via que a secretária era feita de um material pareci-
do com mármore, com grandes veios de ouro falso. Como um escritório num 
anúncio de um banco vigarista. Talvez fosse colombiano. Não lhe parecia latino, 
mas também não tinha barba, nem óculos, como os descritos por Burton.

— E você? — perguntou ela, soando mais irritadiça do que o pretendido.
— Eu? — Ele pareceu sobressaltado, como se estivesse perdido nos seus 

pensamentos.
— Acabei de lhe dizer o meu nome.
A maneira como ele agora a fi tava fê-la querer olhar para trás.
— Netherton — disse ele, e tossiu —, Wilf Netherton.
Parecia surpreendido.
— O Burton diz que quer falar comigo.
— Sim, é verdade.
Parecia inglês, tal como aqueles com quem Burton dissera ter falado.
— Porquê?
— Soubemos que substituiu o seu irmão nos últimos dois turnos...
— É um jogo? — Não fazia ideia do que iria dizer. Limitou-se a deixar sair.
Ele fez menção de abrir a boca.
— Diga-me que é a merda de um jogo. — Flynne sabia que o que a levava a 

falar assim era o que sentia desde que deixara de jogar Operation Northwind. 
Por vezes achava que apanhara o stresse pós-traumático de Burton no sofá de 
Madison e Janice.

Netherton fechou a boca. Franziu ao de leve o sobrolho. Contraiu os 
lábios. Descontraiu-os.
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— É uma construção extremamente complexa — disse então —, parte de 
um sistema muito maior. A Milagros Coldiron trata da segurança. Não nos 
compete compreendê-lo.

— Então é um jogo?
— Se assim quiser.
— O que quer dizer essa merda? — Estava desesperada por saber alguma 

coisa, mas não sabia o quê. Aquilo não podia não ser um jogo.
— É um ambiente de jogo — acrescentou ele. — Não é real no sentido 

em que...
— Você é real?
Ele acenou com a cabeça.
— Como quer que eu saiba? — indagou ela. — Se aquilo era um jogo, 

como é que eu sei se você não passa de IA?
— Pareço um metafísico?
— Parece alguém num escritório. O que é que faz ao certo, Wilf?
— Recursos humanos — respondeu ele, os olhos semicerrados.
Se fosse IA, teria sido criado por alguém excêntrico.
— O Burton diz que você afi rmou poder resolver...
— Por favor — atalhou ele rapidamente —, isto não é de todo seguro. 

Depois falamos melhor sobre isso. Mais tarde.
— O que é essa luz azul que tem na cara?
— É do monitor — disse ele. — Alguma avaria. — Franziu a testa. — Fez 

um total de dois turnos para o seu irmão?
— Sim.
— Pode descrevê-los, por favor?
— O que quer saber?
— Tudo aquilo de que se lembrar.
— Porque é que não vê a captura?
— A captura?
— Se ninguém estava a captar nada, para quê andar com uma câmara?
— Isso depende do cliente. — Netherton chegou-se à frente. — Pode 

ajudar-nos com isto, por favor? — Parecia genuinamente preocupado.
Ele não parecia alguém em quem ela devesse confi ar, mas, pelo menos, 

parecia alguém.
— Comecei o primeiro turno nas traseiras de uma carrinha, ou assim 

— iniciou ela. — Saí por uma escotilha, os controlos nas mãos de alguém...
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2 2 .

A r c a í s m o

E
nquanto a ouvia, Netherton sentiu-se perdido, uma sensação que não 
era de todo desagradável. A pronúncia fascinava-o, uma voz chegada da 
América pré-jackpot.
Houvera uma Flynne Fisher no passado real do mundo. Caso ela estives-

se ainda viva, seria muito mais velha. Claro que, tendo em conta o jackpot, 
e quais fossem lá as probabilidades de sobrevivência, isso parecia altamente 
improvável. Mas como Lev só entrara no contínuo dela pela primeira vez 
poucos meses antes, aquela Flynne ainda seria como a verdadeira Flynne, a 
Flynne agora velha ou morta, que fora aquela jovem antes do jackpot, que de-
pois vivera nele, ou morrera, à semelhança de tantos outros. Ainda não teria 
sido alterada pela intervenção de Lev, e pelo que isso lhe traria.

— Aquelas vozes — disse ela ao terminar o relato do primeiro turno —, 
antes do vigésimo andar. Não as percebi. O que eram?

— Não estou familiarizado com os pormenores da missão do seu irmão 
— escusou-se ele —, de todo. — Ela usava o que parecia ser uma camisa 
militar preta bastante grave, desabotoada no pescoço, com dragonas e algo a 
vermelho, possivelmente letras cursivas, sobre o bolso esquerdo. Tinha olhos 
escuros, cabelo castanho-escuro que até parecia cortado por uma Michikoid. 
Interrogou-se se ela teria pertencido à mesma unidade que Lev comentara 
sobre o irmão dela.

Ash transmitia-lhe a ligação com a jovem, centrando-o no campo de vi-
são dela para facilitar o contacto visual. Supostamente deveria estar de cabeça 
baixa para fi ngir que a via no monitor morto, mas ele ia-se esquecendo.

— O Burton disse que eram paparazzi — continuou ela. — Drones 
pequenos.

— Têm disso? — Ela deixava-o consciente de quão vaga era a perceção 
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do seu tempo. A história tinha os seus fascínios, mas conseguia ser enfado-
nha. Com demasiada informação, fi cávamos uma Ash, obcecada com um 
catálogo de espécies extintas, viciada numa nostalgia por coisas que nunca se 
chegara a conhecer.

— Vocês não têm drones, na Colômbia?
— Temos — respondeu ele. Porque seria que ela parecia estar sentada 

num submarino, ou talvez nalgum tipo de aeronave, de interior forrado a mel 
com iluminação própria?

— Pergunta-lhe — interveio Lev — o que ela testemunhou.
— Já me descreveu o seu primeiro turno — disse Netherton. — Mas, 

pelo que sei, durante o segundo turno, aconteceu algo, um acontecimento. 
Pode descrever-mo?

—A mochila — disse ela.
— Desculpe?
— Parecia uma mochila de criança, mas feita de um plástico cinzen-

to manhoso. Com uma espécie de tentáculos nos cantos. Como se fossem 
pernas.

— E quando é que encontrou isto pela primeira vez?
— Saí da carrinha, como antes, e subi a direito. Depois do vinte, as vozes 

desapareceram outra vez. Foi então que a vi, a trepar.
— A trepar?
— Às cambalhotas. Passei por ela e perdi-a de vista. No trinta e sete 

alcançou-me e ultrapassou-me. Voltei a perdê-la de vista. Cheguei ao cin-
quenta e cinco, assumi o controlo do cóptero, não havia insetos. Confi rmei o 
perímetro, não havia paparazzi, nem sinais da coisa cinzenta. Depois, a janela 
perdeu o fosco.

— Despolarizou-se.
— Foi o que pensei — disse ela. — Vi a mulher de antes da festa. A festa 

já acabou, a mobília é diferente, ela está de pijama. Está lá mais alguém, mas 
não consegui ver. Vi-a a estabelecer contacto visual, a rir-se. Fiz mais uma 
confi rmação de perímetro. Quando voltei, estavam à janela.

— Quem?
— A mulher — disse Flynne. — Um homem ao lado dela, talvez na casa 

dos trinta, cabelo escuro, alguma barba. Sem raça específi ca. Roupão casta-
nho. — A expressão da jovem mudara. Agora olhava na direção dele, ou na 
direção da imagem que tinha no telefone, mas estava a ver mais alguma coisa. 
— Não conseguia ver a expressão no rosto dele, pois estava ao lado, ele tinha 
o braço sobre os ombros dela. Ele sabia.
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— Sabia o quê?
— Que estava prestes a matá-la.
— O quê?
— A mochila. Eu sabia que eles tinham visto o cóptero. Estava uma porta 

a abrir-se no vidro. Havia uma espécie de parapeito a levantar-se, na varanda. 
Iam sair. Eu tinha de fazer alguma coisa. Fingi que ia fazer nova confi rmação 
de perímetro, mas parei à esquina. Fui até ao cinquenta e sete e voltei.

— Porquê?
— A expressão dele. Aquilo não estava bem. — Continuava de ar abso-

lutamente sério. — Estava por cima da janela, na frente do cinquenta e sete. 
Nessa altura, parecia como o resto das tretas no edifício, com a mesma forma, 
a mesma cor, mas tudo o resto estava molhado. Ela estava seca. Parecia que 
respirava.

— Respirava?
— Inchava, espalmava-se, inchava. Só um bocadinho.
— Estava acima deles?
— Eles estavam junto ao parapeito, a olhar para fora. Para o rio. Eu que-

ria obter uma imagem, não sabia como. Consegui acidentalmente, com um 
inseto, no primeiro turno. Imaginei que houvesse um sensor de proximida-
de, mas não sabia ao certo o que estava a pilotar. Quando me aproximei um 
pouco, a mochila cuspiu qualquer coisa. Muito rápido, muito pequeno para 
conseguir ver. Começou a bater-me na câmara. De cada vez arrancava mais 
um bocado. Desliguei as hélices antes que cuspisse mais, deixei-me cair uns 
três pisos, voltei a assumir o controlo. O bicho desapareceu, segui para a es-
querda e depois para cima. Ele estava atrás dela. Cobria-lhe os olhos com as 
mãos. Beijava-lhe a orelha. Murmurou qualquer coisa. «Surpresa.» Aposto 
que lhe disse «surpresa». Estava a recuar, a virar-se, a ir para dentro. E aque-
las coisas começaram a sair, um monte delas. Vi-o a olhar para cima. Ele 
sabia. Sabia que lá estaria. — Ela olhou para baixo, parece que para as mãos. 
Depois novamente para ele. — Tentei ir-lhe contra a cabeça, mas ele foi rá-
pido. Ajoelhou-se. Depois entraram nela, começaram a comê-la. E então ele 
foi para dentro, a porta desapareceu, e a janela fi cou cinzenta. Acho que o 
primeiro a matou. Espero que sim.

— Isto é horrível — comentou Ash.
— Chiu — ordenou Lev.
— Ela estava de costas para o corrimão — prosseguiu Flynne —, e este 

começou a baixar. Ela tombou. Caiu. Segui-a na descida. Eles comeram-na. 
Quase até ao fundo. Só sobrou a roupa. Não restou mais nada.
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— Foi esta a mulher que viu? — perguntou Netherton, mostrando a im-
pressão que Ash fi zera de uma fotografi a de busto do site de Aelita.

Flynne mirou-a, cerca de setenta anos antes, num passado que já não era 
exatamente o que produzira o mundo dele, e assentiu.
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2 3 .

N ó  C e l t a

E
stava na cama, de cortinados corridos, sem saber o que sentia. A merda 
triste no jogo que parecia Londres, Conner e a Tarântula no parque de 
estacionamento do Jimmy’s, Burton a contar-lhe da Coldiron, de alguém 

contratado para o matar por causa do que ela vira, depois chegar a casa e ao 
seu batalhão de outros veteranos.

E depois, contar a história a Wilf Netherton, que parecera um infomer-
cial de segunda para um produto sem nome. No fi m da conversa, Burton não 
estava por perto, pelo que ela subira sozinha a colina, a interrogar-se quanto 
ao motivo por que, se aquilo fora uma espécie de jogo, alguém quereria matar 
Burton, pensando que fora ele no lugar dela. Por ter visto uma morte num 
jogo? Quando perguntara a Netherton sobre isso, ele respondera que não sa-
bia, tal como não sabia porque não havia captura, não se mostrando ansioso, 
e querendo dar a entender que ela também não devia estar. E fora então que 
ele lhe parecera mais real.

A mãe, que madrugara, estivera a fazer café na cozinha, no seu robe mais 
velho do que Flynne, de tubo de oxigénio por baixo do nariz. Flynne beijara-a, 
recusara café, fora interrogada quanto ao paradeiro, respondera no Jimmy’s.

— Mais velho do que os dinossauros — comentara a mãe.
Levara uma banana e um copo de água fi ltrada para o quarto. Guardou 

um pouco de água para lavar os dentes. Enquanto o fazia, reparou, como 
sempre, que as torneiras de latão do lavatório haviam, em tempos, sido la-
queadas, mas agora só restavam pequenos fl ocos de cromado, na sua maioria 
junto à porcelana.

Voltara ao quarto, fechara a porta, despira a camisa sem símbolo do 
Coff ee Jones, o soutien e as calças, vestira uma grande camisola dos USMC 
de Burton e deitara-se.
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E aí fi cara a vibrar, exausta, mas sem adormecer. Depois lembrou-se de 
que tinha uma app dos jogos de drones de Burton e Leon no telefone antigo, 
e que Macon a teria transferido para o novo, a par de tudo o resto. Tirou o te-
lefone debaixo da almofada e confi rmou. Lá estava. Abriu-a, selecionou uma 
vista descendente e viu uma imagem de satélite da propriedade, o telhado por 
baixo do qual se encontrava um retângulo cinzento, e, acima dele, numa dan-
ça complicada, os vinte drones, cada um mostrado como um ponto de luz, a 
descrever algo a que sabia a que chamar, nem que fosse devido às tatuagens, 
um nó celta. Cada um seria substituído, à vez, por um dos adicionais e depois 
recarregado.

Burton vencia muitos jogos de drones, era muito bom, já que o Haptic 
Recon, em muitos aspetos, se centrara neles. Até Burton, ouvira alguém a 
dizer, fora uma espécie de drone, ou, pelo menos, parcial, quando ainda tinha 
as tatuagens.

Observar os drones a tecerem o seu nó acima da casa pareceu ajudar. 
Não demorou a pensar que talvez fosse adormecer. Desligou a app, enfi ou o 
telefone debaixo da almofada, fechou os olhos.

Mas, mesmo antes de adormecer, viu a t-shirt e as calças de pijama lista-
das da mulher, a descer lentamente até à rua.

Cabrões.
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2 4 .

A n á t e m a

O 
tilacino entrou no Mercedes antes de Lev, as garras a ressoarem ao de leve 
na madeira clara. Mirou Netherton e bocejou, baixando uma mandíbula 
de uma dimensão muito pouco canina, como um pequeno crocodilo, 

mas a abrir-se na direção oposta.
— Hiena — cumprimentou-o Netherton sem entusiasmo. Passara a noi-

te na cabina principal, o que fazia com que a secretária de veios dourados 
parecesse austera.

Lev franziu o sobrolho, com Ash atrás dele.
Ash envergava aquilo que ele via como sendo o fato da sinceridade, uma 

peça única de manga comprida de feltro cinzento, com um antigo fecho de 
correr de alumínio desde as virilhas ao pescoço. Estava coberto por uma sé-
rie de bolsos, alguns deles agrafados. Tal como já reparara, o vestido parecia 
abafar os gestos mais teatrais, além de ocultar os animais. Signifi cava, assim 
ele cria, que Ash pretendia ser levada mais a sério.

— Já pensaste sobre o assunto — disse Lev, curvando-se distraidamente 
para afagar os fl ancos de Tyenna.

— Trouxeste café.
— O bar faz-te o que quiseres.
— Está trancado.
— O que queres?
— Um americano, simples.
Lev dirigiu-se ao bar, encostou o polegar ao oval. Abriu-se de imediato.
— Um americano, simples — disse. O bar produziu o café, quase em 

silêncio. Lev entregou-lhe o líquido a fumegar. — O que achaste da história 
dela? — Entregou-lhe a chávena e o pires.

— Partindo do princípio de que ela me disse a verdade — disse Netherton, 
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observando Tyenna a fechar a boca e a engolir —, e se foi mesmo a Aelita que 
ela viu... — Susteve o olhar de Lev. — Não foi um rapto. — Bebeu um gole de 
café, dolorosamente quente, mas bastante bom.

— Esperávamos saber o que o edifício dela diz que aconteceu — comen-
tou Lev.

— Não consegui — adiantou Ash —, e diz-se que ele não o faz.
— Não faz o quê? — perguntou Netherton.
— Não diz — clarifi cou Ash. — Ou então não sabe.
— Como é que o edifício não sabe? — indagou Netherton.
— No sentido em que esta casa não sabe — disse Lev. — Isso também 

pode ser conseguido temporariamente, mas precisa... — Fez um gesto breve 
com os dedos, qual pianista, um gesto russo icónico: clepto, mas a um nível 
que não seria comentado.

— Estou a ver — disse Netherton, que não estava.
— Vamos precisar de capital no toco — interveio Ash. — O Ossian está 

a chegar ao fi m daquilo que consegue improvisar. Se pretendes manter uma 
presença...

— Não é uma presença — atalhou Lev. — É meu.
— Não exclusivamente — contrapôs Ash. — Os nossos visitantes não 

hesitaram em contratar um assassino ao atravessar essa porta. Se eles nos 
ultrapassarem em capital, fi caremos impotentes. Agora, os quantas da tua fa-
mília... — Netherton decidiu que ela envergara o fato de feltro antes de tentar 
convencer Lev a permitir que os módulos fi nanceiros da família de Lev ace-
dessem ao toco. Olhou para Lev. Decidiu que não ia ser fácil.

— O Ossian — argumentou Lev — pode otimizar a manipulação de 
moeda virtual nos jogos online deles. Está a tratar do assunto.

— Se os nossos visitantes decidirem comprar um político — disse Ash 
—, ou o chefe de uma agência federal americana, vamos acabar a jogar à apa-
nhada. E, possivelmente, vamos perder.

— Não estou interessado em criar uma confusão ainda mais barroca do 
que aquela em que eles se encontram, historicamente — disse Lev. — É isso 
que acontece quando a interferência é demasiada. Já deixei que o Wilf me 
convencesse a permitir que alguém use os polts como se fossem uma forma 
ridícula de IA artesanal.

— É melhor habituares-te à ideia, Lev. — Ash quase nunca lhe usava o 
nome. — Há mais quem tenha acesso. Seja quem for, faz sentido que tenha 
melhor ligação do que nós, já que não fazemos ideia de como entrar em tocos 
alheios.
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— Não podem avançar e ver o que acontece? — aventou Netherton. — 
Vê-los um ano à frente e depois corrigir o que for preciso?

— Não — disse Ash. — Isso são as viagens no tempo. Isto é a realidade. 
Quando enviámos o primeiro email para o Panamá deles, entrámos num rá-
cio fi xo de duração no contínuo deles: um para um. Qualquer dado intervalo 
num toco é o mesmo intervalo aqui, desde o primeiro momento de contacto. 
Podemos fi car a saber tanto do futuro deles como do nosso, salvo para pres-
supor que não vai ter nada da História tal como a conhecemos. E não, não 
fazemos ideia porquê. Para todos os efeitos, é assim que o servidor funciona.

— A ideia de trazer recursos da família — disse Lev — é anátema.
— Anathema é o meu segundo nome — não conseguiu Ash resistir.
— Eu sei — disse Lev.
— Imagino — disse Netherton a Lev, pousando a chávena no pires — 

que terá sido um dos poucos momentos na tua vida em que não os tiveste. Os 
recursos da tua família.

— Exatamente.
— Nesse caso — disse Ash —, vamos para o plano B.
— Que é? — quis Lev saber.
— Entregamos uma combinação de dados históricos, sociais e de mer-

cado a quants freelance, além da informação obtida no toco, e eles forne-
cem-nos uma parte da economia. Não vai ser tão apurado, tão poderoso, tão 
rápido como a operação fi nanceira da tua família, mas talvez chegue. E vais 
ter de lhes pagar. Aqui, com dinheiro real.

— Força — disse Lev.
— Então, que fi que registado — disse ela — que a minha primeira re-

comendação foi o uso dos quants da tua família. Estes miúdos da LSE são 
inteligentes, mas não são isso.

— Miúdos? — indagou Netherton.
— Se dermos connosco subcapitalizados — lembrou Ash a Lev —, não 

vais poder culpar-me.
Netherton percebeu então que ela queria realmente que Lev fi zesse aqui-

lo com que acabara de concordar, o que o surpreendeu. Não a imaginara 
como efetivamente manipuladora. Talvez fosse ideia de Ossian.

— Muito bem — disse ele —, isto foi fascinante. Espero que se lembrem 
de me manter a par. Foi um prazer poder ter ajudado. — Fitaram-no ambos. 
— Sinto muito — lamentou-se —, tenho um almoço marcado.

— Onde? — perguntou Ash.
— Bermondsey.
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Ash ergueu uma sobrancelha. O desenho de um camaleão espreitou pela 
gola de feltro cinzento rígido, retirando-se com a mesma celeridade, como se 
os tivesse visto.

— Wilf — disse Lev —, precisamos de ti aqui.
— Estou sempre contactável.
— Precisamos de ti — explicou Lev —, porque chamámos a polícia.
— A Met — acrescentou Ash.
— Com base na história da irmã do polt — elaborou Lev —, e dado o 

que sabemos da situação aqui, não tivemos alternativa que não fosse alertar a 
legal. — Que seriam os advogados da família, que Netherton imaginava que 
constituíssem uma espécie de indústria entre eles. — Marcaram uma reunião. 
Obviamente, terás de estar presente.

— A detetive inspetora Lowbeer está à tua espera — disse Ash. — Uma 
ofi cial superior. Não vamos desapontá-la.

— Se Anathema é o teu segundo nome — perguntou-lhe Netherton —, 
Ash é o teu nome próprio?

— É Maria — respondeu. — Ash é o meu apelido. Tinha um e fi nal, mas 
a minha mãe mandou amputá-lo.
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2 5 .

K y d e x

E
ntre os cortinados viu Burton a contornar a casa, num passo acelerado ao 
sol, a brandir o tomahawk. Segurava-o pela lâmina, como se fosse o topo 
em T de uma bengala, o que signifi cava que as bordas estavam presas a 

uma minibainha de Kydex que ele ou um dos outros teriam feito. Fazer bai-
nhas ou coldres de termoplástico era um passatempo que eles tinham, qual 
macramé ou bordado. Leon metia-se com eles ao perguntar pelos diplomas 
de mérito.

Uma grande moto russa retro, brilhante e vermelha, com sidecar a condi-
zer, esperava junto ao portão. Condutor e passageiro usavam capacetes pretos 
redondos. Viu que o passageiro era Leon, no seu blusão inconfundível.

Voltara a deixar-se dormir. Não se lembrava de sonhos. Pelo ângulo do 
Sol, seria início da tarde. 

Leon tirou o capacete quando Burton se acercou da moto vermelha, mas 
permaneceu no sidecar. Tirou algo de um bolso do blusão e entregou-o a 
Burton, que o mirou e enfi ou no bolso traseiro.

Flynne recuou dos cortinados, vestiu o robe e pegou em roupas para 
depois do duche.

Mas primeiro tinha de contar a Burton de Conner. Desceu as escadas, 
de robe e chinelo de enfi ar no dedo, as roupas debaixo do braço, enroladas 
na toalha.

Ouviu a moto russa a afastar-se.
Burton estava no alpendre. Viu que a bainha do tomahawk era da 

cor de pele dos aparelhos ortopédicos. Era o tom que todos preferiam, 
com o preto a ser considerado demasiado formal. Talvez se alguém visse a 
cor ortopédica debaixo da bainha da camisa pensasse que se devia a uma 
operação.
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— Tens visto o Conner? — perguntou-lhe Flynne.
— Não. Mas dei-lhe agora um toque.
— Porquê?
— Ver se nos quer ajudar.
— Estive com ele ontem à noite — disse Flynne —, no parque de esta-

cionamento do Jimmy’s. Não foi nada bom. Tipo, ele esteve à beira de fazer 
alguma coisa a uns jogadores de futebol. Mesmo à frente de todos.

— Preciso de quem me vigie as estradas à noite. Ele mantinha-se sóbrio 
para isso. Anda a janar-se por se sentir aborrecido.

— O que era aquilo atrás do triciclo? — indagou ela.
— Devia ser só uma .22.
— Se ele anda assim tão janado, não devia ter ajuda?
— Tem todo o direito a foder-se ainda mais. E eu ando a tentar. A AV 

não lhe faz nada.
— Fiquei assustada.
— Ele não te faz mal.
— Fiquei assustada por ele. Porque é que o Leon aqui esteve?
— Por causa disto. — Tirou uma cautela de lotaria estatal, brilhante e 

rígida, do bolso traseiro e mostrou-lho.
Leon fi tava-a de um holograma difuso, à esquerda de um scan de retina.
— Até parece que devia ter o genoma dele — comentou Flynne. Há muito 

tempo que não via uma cautela, com a mãe a fazê-los pensar duas vezes antes 
de pagarem aquilo a que chamava o imposto da estupidez. — Achas que ele 
vai ganhar dez milhões?

— Não é assim tanto, mas se ganhar, também lucramos.
— Ontem não fi caste depois de eu falar com a Milagros Coldiron.
— O Carlos precisou de ajuda a afi nar o padrão. Quem era?
— Nenhum daqueles com quem falaste. Chama-se Netherton. Disse que 

era dos recursos humanos.
— E?
— Queriam saber o que aconteceu. Disse-lhes o mesmo que te disse a ti.
— E?
— Ele disse que se manteria em contacto. Burton?
— Sim?
— Se aquilo é um jogo, porque é que alguém te quer matar, só por teres 

visto alguma coisa a acontecer num jogo?
— Os jogos são caros de fazer. Aquilo é uma espécie de versão beta. 

Querem manter as coisas em segredo.
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— Não foi nada de especial — menosprezou ela. — Há muitas mortes 
assim feias em muitos jogos. — Mas não tinha assim tanta certeza.

— Não sabemos o que é que eles acham de muito especial naquilo que 
viste.

— Está bem — respondeu ela, devolvendo-lhe a cautela. — Vou tomar 
um duche.

Regressou a casa, passando pela cozinha e saindo para a cabina do 
chuveiro.

Estava a despir o robe quando o telefone lhe apitou no pulso.
— Então? — disse ela. 
— É o Macon. Como estás?
— Tudo bem. E tu?
— A Shaylene diz que andas à minha procura. Espero que não seja uma 

queixa de cliente. — Não soava preocupado.
— É mais apoio técnico, mas vai ter de esperar até nos encontrarmos.
— Por acaso estou aqui com um encontrozinho, no snack-bar. Temos os 

famosos torresmos do Heft y. Basicamente todos.
— É confi dencial.
— Claro.
— Vou aí ter de bicicleta. Não te vás embora.
— Fico à espera.
Tomou um duche e vestiu as calças de véspera com uma t-shirt cinzenta 

larga. Deixou o robe, os chinelos e a toalha na prateleira de fora. Contornou 
a casa, a caminho da bicicleta.

Não viu o grupo de Burton, mas imaginou que por ali andassem, já mais 
instalados. E os drones estariam no ar. Nada daquilo lhe parecia muito real. 
Nem a cautela garrida com o holograma e a retina de Leon. Talvez o Conner 
não fosse o único louco, pensou.

Soltou a bicicleta, montou, vendo que Leon conseguira não gastar a ba-
teria, e afastou-se a pedalar, cheirando os pinheiros na berma da estrada ao 
sol agradável.

Percorrera cerca de um terço do caminho quando a Tarântula passou 
por ela na direção oposta, o motor a gemer, demasiado rápida para que con-
seguisse sequer vislumbrar Conner.

Prosseguiu viagem, passando através do cheiro a frango frito até que 
este se desvaneceu e desapareceu, e quarenta e cinco minutos depois estava a 
prender a bicicleta à porta do Heft y Mart.

Macon tinha mesa própria no snack-bar, no lado oposto à caixa, pois 
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conseguia resolver problemas à gerência local, lidar com coisas com que 
a sede da cadeia em Deli não sabia como lidar. Quando as coisas corriam 
mal com a gestão de inventário, ou com os dirigíveis da loja, Macon era ca-
paz de tratar disso no local. Não tinha um contrato, mas parte do acordo 
permitia-lhe que usasse a mesa no snack-bar como escritório, com conta 
aberta em petiscos e bebidas.

Nunca fazia nada, por ninguém, que envolvesse a construção de dro-
gas, o que não era habitual para alguém no seu ramo. Isso podia difi cultar as 
coisas quando alguém que construísse drogas tivesse algo a precisar de repa-
ração, mas facilitava outras. O delegado Tommy Constantine, para Flynne o 
mais perto que a povoação tinha de um homem solteiro atraente, dissera-lhe 
que o Departamento do Xerife chamava Macon quando não eram capazes de 
o resolver de outro modo.

O snack-bar cheirava a torresmos, os de porco. Os de frango não cheira-
vam ao mesmo, talvez por lhes faltar o tradicional corante vermelho. Macon 
devorava um prato de torresmos de porco quando ela se acercou da mesa. 
Estava de costas para a parede, como sempre, e Edward, à sua esquerda, repa-
rava algo que não se encontrava presente.

Edward tinha uma Viz em cada olho, imaginava que para conseguir pro-
fundidade, e uma máscara de dormir de cetim alfazema, para bloquear a luz. 
Envergava um par de luvas de borracha cor de laranja com o que parecia 
escrita egípcia em toda a área. Quase conseguia ver aquilo em que ele traba-
lhava, mas é claro que não via, pois não estava ali. Podia estar no gabinete do 
gerente, lá em cima, ou até em Deli, mas Edward via-o, e controlava o par de 
mãos de plástico que o segurava, onde quer que estivesse.

— Então? — disse Macon, erguendo o olhar dos torresmos.
— Então? — retorquiu ela, puxando de uma cadeira. As cadeiras pare-

ciam ter sido todas moldadas a partir do material com que Burton forrara o 
interior da caravana, embora fossem menos fl exíveis.

Edward franziu o sobrolho, pousou cuidadosamente o objeto invisível 
quinze centímetros acima do tampo da mesa, e levou a mão à máscara, que 
puxou para a testa. Olhou para Flynne através da rede prateada das duas Vizs, 
com um sorriso rasgado. O que era muito, para ele.

— Torresmos? — ofereceu Macon.
— Não, obrigada — recusou ela.
— São frescos!
— Acabadinhos de chegar da China.
— Ninguém fabrica torresmos de porco tão suculentos como os chineses. 
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— Macon, mais pálido do que Edward, com algumas sardas, tinha olhos lin-
dos, com íris salpicadas com castanho e verde. A da esquerda estava agora 
por trás da Viz. — O telefone bloqueou, foi?

— Essas coisas não te preocupam? — perguntou ela referindo-se à Viz. 
— Ver tudo.

— Os nossos têm sido mexidos desde sempre — disse ele. — Tens razão 
para te procupares.

— O meu não bloqueou — retorquiu ela, sabendo perfeitamente que 
ele sabia que não. — O problema é que a Interna enfi ou o Burton no campo 
desportivo do Davisville High, para impedir que ele espancasse Lucas 4:5.

— Que pena — disse ele. — Ele não lhes conseguiu dar um calduço que 
fosse?

— O sufi ciente para ser detido. Por isso fi caram com o telefone dele du-
rante a noite. O que me preocupa é que possam ter espreitado o meu enquan-
to tinham o dele.

— Nesse caso — indicou ele —, também teriam visto o meu. O teu irmão 
e eu temos alguns negócios juntos.

— Percebias, se o tivessem feito?
— Talvez. Se fosse um Interna aborrecido, numa carrinha branca, à pro-

cura de porno, era capaz de perceber. Muito sinceramente, se fi zessem uma 
coisa dessas, eu dava por isso. Agora, uma cabrona de uma IA federal panó-
tica? Sabe Deus.

— Percebiam que o meu telefone é peculiar?
— Talvez — disse Edward —, mas era preciso que te estivessem a obser-

var deliberadamente, era preciso que quisessem saber pormenores sobre os 
telefones de pessoas específi cas.

— Na verdade — gabou-se Macon —, fi zemos um belo trabalho. O fabri-
cante chinês ainda não identifi cou nenhum dos teus.

— Que saibamos — acautelou Edward.
— É verdade — admitiu Macon —, mas, regra geral, fi camos a saber 

quando dão por isso.
— Portanto, basicamente, não sabes?
— Basicamente, não. Mas dou-te autorização para não te preocupares. 

É à borla.
— Arranjaste alguma coisa ao Conner Penske ultimamente?
Macon e Edward entreolharam-se. Edward baixou a máscara sobre as 

Vizs e pegou na coisa que lá não estava. Virou-a. Bateu-lhe com um dedo 
preto e cor de laranja.
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— Estás a pensar em que tipo de coisa? — perguntou Macon.
— Ontem estive à tua procura no Jimmy’s.
— Parece que nos desencontrámos.
— O Conner estava lá a meter-se com um par de palermas do liceu. 

Tinha qualquer coisa na traseira do triciclo.
— Uma fi ta amarela?
— Uma espécie de cobra robótica? Ligada a uma coisa que parecia um 

monóculo.
— Não lhe fi zemos isso — asseverou Macon. — São excedentes, no eBay. 

É legal. Fizemos-lhe uma interface e circuitos, mais nada.
— O que é que tem na ponta?
— Que saibamos, nada — garantiu ele. — Foi uma coisa pequena.
— Ele pode acabar em apuros, sabias?
Macon assentiu.
— O Conner é um cabrão convincente, sabes? Não é fácil dizer-lhe que 

não. Aquele triciclo é tudo o que lhe resta.
— Isso e os despertas e a bebida. Se se tratasse só do triciclo, talvez não 

fosse tão mau.
Macon fi tou-a, desalentado.
— Tem um manipulador na ponta — disse ele —, como aquele que o 

Edward está a usar, mas com menos liberdade.
— Macon, já te vi a fazer armas.
Macon abanou a cabeça. 
— Para ele, não, Flynne. Para ele, nunca.
— Não é por isso que ele deixa de poder arranjar uma.
— Nesta vila podes cair quase em todo o lado e aterras em cima de uma 

arma fabricada. Não são propriamente difíceis de arranjar. Se eu fujo do 
Conner, as merdas dele deixam de funcionar, a AV não a arranja, e a quali-
dade de vida dele vem por aí abaixo aos trambolhões. Se não fujo, e se man-
temos as tretas dele a funcionar, ele não me larga a pedir coisas que sabe que 
não devia ter. Não é nada fácil, acredita. Compreendes?

— O Burton pode contratá-lo.
— Eu gosto do teu irmão, Flynne. Gosto de ti. De certeza que não queres 

um pires de torresmos? — Sorriu.
— Dispenso. Obrigada pelo apoio técnico. — Levantou-se. — Até à vista, 

Edward.
A máscara alfazema aquiesceu.
— Flynne — disse ele.
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Flynne saiu e destrancou a bicicleta.
Um dos dirigíveis estava a pairar sobre o parque de estacionamento, fi n-

gindo anunciar a Viz da época seguinte. Mas a faixa com o grande plano de 
um olho atrás de uma Viz fazia com que parecesse estar a observar toda a 
gente. E ela sabia perfeitamente que assim era.
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2 6 .

O f i c i a l  S u p e r i o r

N
etherton nunca estivera na sala de visitas do avô de Lev. Pareceu-lhe, 
a um tempo, sombria e garrida, estrangeira, por ser veementemente 
britânica. Os painéis, em grande quantidade, estavam pintados de um 

verde-musgo, o esmalte baço destacado com linhas douradas. A mobília era 
escura e pesada, os cadeirões altos e igualmente verdes.

Sentia-se grato por Ash ter especifi cado o género da detetive inspetora 
Ainsley Lowbeer, a primeira agente da lei a pisar aquela casa desde que o avô 
de Lev a adquirira.

O rosto e as mãos eram de um rosa uniformemente pálido, como se ela 
estivesse infl ada ao de leve com algo menos escuro do que o sangue. O ca-
belo, curto e sóbrio atrás e dos lados, era grosso e absolutamente branco, 
como chantilly, e penteado para cima numa espécie de caracol fl utuante. Os 
olhos, de um azul brilhante, eram argutos. Envergava um fato tão ambíguo 
como ela, ou de Savile Row ou de Jermyn Street, sem que um ponto tivesse 
sido dado por um robô ou por um periférico. O casaco tinha um corte que 
acomodava ombros largos. As calças, que terminavam acima de um par de 
sapatos com atacadores pretos dignos de um banqueiro, revelavam tornoze-
los esbeltos enfi ados em collants pretos transparentes.

— Foi muito gentil da sua parte receber-me tão em cima da hora, se-
nhor Zubov — disse ela, do seu cadeirão. — Ainda para mais em sua casa. — 
Sorriu, revelando os dentes onerosamente imperfeitos. Netherton sabia que 
em reconhecimento da natureza histórica da sua visita, dois veículos grandes 
estavam naquele momento a percorrer Notting Hill, ambos contendo um 
contingente de advogados da família Zubov prontos para a guerra. Ele pró-
prio evitava os antigos hiperfuncionais sempre que possível. Eram demasiado 
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sapientes e invariavelmente poderosos. Mas eram poucos, o melhor que se 
podia dizer em relação a todos eles.

— Não foi nada — replicou Lev, enquanto Ossian, parecendo mais do 
que nunca um mordomo, chegou com o chá.

— Senhor Murphy — disse Lowbeer, obviamente deleitada ao vê-lo.
— Sim, ‘nha senhora — disse Ossian, estacando, de tabuleiro de prata 

na mão.
— Perdoe-me — lamentou-se ela. — Ainda não fomos apresentados. 

Quando chegamos à minha idade, somos só ligações, senhor Murphy. Bem 
vê, tenho acesso contínuo à maioria das coisas, o que resulta no terrível hábi-
to de me comportar como se já conhecesse toda a gente que encontro.

— Não se preocupe, ‘nha senhora — retorquiu Ossian, sem se descair, os 
olhos em baixo —, não fi co ofendido.

— Algo que — disse ela para os outros, como se não o tivesse ouvido —, 
de certa forma, obviamente, é verdade.

Ossian, tendo o cuidado de se manter impávido e sereno, depositou o 
serviço pesado no aparador e preparou-se para oferecer pequenas sanduíches.

— Ademais — prosseguiu Lowbeer —, estou a investigar o recente de-
saparecimento de uma tal Aelita West, cidadã dos Estados Unidos residente 
em Londres. Seria deveras útil se cada um de vós me explicasse a respe-
tiva relação com a desaparecida, bem como entre cada um de vós. Talvez 
queira fazer o obséquio de começar, senhor Zubov? Obviamente, tudo será 
registado.

— Fiquei com a ideia — argumentou Lev — de que não haveria disposi-
tivos de gravação.

— É verdade — confi rmou ela. — Todavia, disponho de recordação cer-
tifi cada por tribunal, totalmente admissível como prova.

— Não sei por onde começar — disse Lev, depois de a observar.
— De salmão, obrigada — disse Lowbeer a Ossian. — Talvez possa co-

meçar por explicar esse seu passatempo, senhor Zubov. Os seus advogados 
descreveram-no como um «entusiasta de contínuos».

— Isso nunca é propriamente fácil — lembrou Lev. — Tem conhecimen-
to do servidor?

— O grande mistério, sim. Supostamente chinês, e, à semelhança de tan-
tos aspetos da China atual, muito além da nossa compreensão. Usa-o para 
comunicar com o passado, ou, melhor, com um passado, pois no nosso passa-
do não o fez. Isso dá-me uma certa dor de cabeça, senhor Zubov. Depreendo 
que a si não?
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— Bastante menos do que o tipo de paradoxo a que estamos cultural-
mente habituados, ao debater questões transtemporais imaginárias — ofere-
ceu Lev. — Na verdade é muito simples. O ato de ligação produz uma bifur-
cação na causalidade, com o novo ramo a ser causalmente único. Um toco, 
assim lhe chamamos.

— Mas porquê? — indagou ela, enquanto Ossian lhe servia chá. — 
Porquê o nome? Parece breve. Mau. Bruto. Não seria de esperar que o novo 
ramo da bifurcação continuasse a crescer?

— É exatamente isso que esperamos — garantiu Lev. — Verdade seja 
dita, não sei porque se decidiram alguns entusiastas por essa expressão.

— Imperialismo — opinou Ash. — Andamos a criar contínuos alterna-
tivos terceiro-mundistas. Chamar-lhes tocos torna tudo um pouco mais fácil.

Lowbeer observou Ash, que envergava agora uma versão um pouco mais 
sóbria do vestido do teto vitoriano. Havia menos animais à vista.

— Maria Anathema — proferiu Lowbeer —, que lindo. E auxilia o se-
nhor Zubov com este colonialismo? A senhora e o senhor Murphy?

— É verdade — confi rmou Ash.
— E este seria o primeiro contínuo do senhor Zubov? O primeiro toco?
— Sim — respondeu Lev.
— Estou a ver — disse Lowbeer. — E o senhor Netherton?
— Eu? — Ossian estava a oferecer-lhe as sanduíches. Netherton pegou 

numa ao acaso. — Sou amigo. Amigo do Lev.
— Essa parte confunde-me — adiantou Lowbeer. — O senhor é publicis-

ta, um elemento de relações públicas, empregado complexamente através de 
uma série de subterfúgios. Pelo menos assim era.

— Era?
— Lamento — disse Lowbeer —, mas sim, o senhor foi dispensado. Tem 

correio por ler em relação ao tema. Vejo ainda que o senhor e a sua antiga 
colaboradora, Clarisse Rainey, de Toronto, testemunharam a recente morte 
de um tal Hamed al-Habib por intermédio de um sistema de ataque ameri-
cano. — Olhou em volta da mesa, como se curiosa com as reações ao nome, 
embora parecesse não haver nenhuma.

Nunca ocorrera a Netherton que o zonista chefe pudesse ter nome.
— Era esse o nome dele?
— Exatamente — confi rmou Lowbeer —, embora não fosse de conheci-

mento geral.
— Houve muitas testemunhas — adiantou Netherton —, infelizmente.
— O senhor e a dona Rainey foram notáveis com as visualizações virtuais 
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do acontecimento. Mas adiante, o senhor parece estar a ter uma semana em 
cheio.

— Sim — admitiu Netherton.
— Pode explicar as circunstâncias da sua presença aqui neste momento, 

senhor Netherton? — Lowbeer ergueu a chávena e bebeu um gole.
— Vim falar com o Lev. Estava perturbado. Por causa do zonista, por ter 

sido morto daquela maneira. E imaginei que viesse a ser despedido.
— Foi a sua companhia de eleição?
— Exatamente. E enquanto falava com o Lev...
— Sim?
— É complicado...
— Sou bastante boa com complicações, senhor Netherton.
— Sabe que a irmã da Aelita é, ou era, minha cliente? Daedra West.
— Esperava que pudéssemos chegar aí — confi rmou Lowbeer.
— Consegui que o Lev oferecesse algo à Daedra. Em meu nome.
— Um presente. Que era?
— Consegui-lhe os serviços de um dos habitantes do toco do Lev.
— Como segurança. Ele é um antigo militar. Operador de drones, entre 

outras coisas.
— Imaginava que ela precisasse especialmente de segurança?
— Não.
— Nesse caso, porquê ocorrer-lhe tal ideia, se é que posso perguntar?
— O Lev estava interessado numa determinada unidade militar nes-

te toco, aquela a que o indivíduo pertencera. Tecnologia transicional, pré-
-jackpot. — Olhou para Lev.

— Hápticos — acrescentou Lev.
— Imaginei que pudesse divertir a Daedra — disse Netherton —, a estra-

nheza de tudo isto. Não que a imaginação seja o forte dela, de longe.
— Queria impressioná-la?
— Imagino que sim.
— Estava a ter uma relação sexual com ela?
Netherton voltou a olhar para Lev.
— Sim — admitiu. — Mas a Daedra não estava interessada.
— Na relação?
— Em ter um polt como segurança. Nem na relação, como em breve 

se notou. — Começava a perceber como era invulgarmente provável que se 
dissesse a verdade a Lowbeer. Não fazia ideia de como ela o conseguia, mas 
Netherton não estava a gostar. — Portanto, ela pediu-lhe que o desse à irmã.
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— Conhecia a Aelita, senhor Netherton?
— Não.
— E o senhor Zubov?
Lev engoliu o resto da sanduíche.
— Não. Marcámos um almoço. Na verdade, estava marcado para hoje. 

Ela fi cou bastante interessada na ideia. Do contínuo, do toco — olhou para 
Ash —, como lhe quiser chamar.

— Portanto, esta pessoa — resumiu Lowbeer — do toco, o antigo solda-
do, estaria de serviço no período de tempo em que Aelita West terá desapa-
recido da sua residência?

— Não foi ele — corrigiu Netherton, resistindo depois ao impulso de 
morder o lábio inferior —, mas sim a irmã.

— A irmã?
— Ele teve de se ausentar — explicou Lev. — A irmã substituiu-o nos 

dois últimos turnos.
— O nome dele?
— Burton Fisher — disse Lev.
— E o dela?
— Flynne Fisher — disse Netherton.
Lowbeer pousou a chávena e o pires na mesa ao seu lado.
— E quem falou com ela sobre isto?
— Fui eu — disse Netherton.
— Pode descrever-me o que ela disse ter visto?
— Quando ela estava a subir para o segundo turno...
— A subir? Como?
— Num quadcóptero. Como quadcóptero? A pilotar um desses apa-

relhos. Ela viu uma coisa a trepar a fachada do edifício. Retangular, quatro 
braços, ou pernas. Veio a revelar conter o que parece uma arma de enxame. 
A mulher que saiu para a varanda, que ela identifi cou como sendo Aelita a 
partir de uma imagem que lhe mostrámos, foi morta com isso. Depois, des-
truída. Comida, segundo ela. Totalmente.

— Estou a ver — disse Lowbeer, agora séria.
— Ela disse que ele sabia.
— Quem é que sabia?
— O homem com quem a Aelita estava.
— A sua testemunha viu um homem? — Netherton, que já não sabia o 

que poderia dizer se falasse, limitou-se a assentir. — E onde está ela agora, 
essa Flynne Fisher?
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— No passado — respondeu Netherton.
— No toco — acrescentou Lev.
— Isto é tudo muito interessante — disse Lowbeer. — Verdadeiramente 

curioso, algo que não posso dizer da maioria das investigações. — Levantou-se 
inesperadamente do cadeirão verde. — Foram todos muito úteis.

— Só isso? — indagou Netherton.
— Perdão?
— Não tem mais perguntas?
— Muitas mais, senhor Netherton. Mas prefi ro esperar que cheguem 

ainda mais.
Lev e Ash levantaram-se, pelo que Netherton também os imitou. Ossian, 

já de pé junto ao aparador escuro com espelho, fi cou em sentido no seu aven-
tal de listas fi nas.

— Obrigada pela sua hospitalidade, senhor Zubov, bem como pela sua 
assistência. — Lowbeer apertou brevemente a mão de Lev. — Obrigada pela 
sua assistência, dona Ash. — Apertou a mão de Ash. — E obrigada a si, se-
nhor Netherton. — A palma da mão dela era macia e seca, de uma tempera-
tura neutra.

— De nada — respondeu Netherton.
— Caso deseje entrar em contacto com Daedra West, senhor Netherton, 

não o faça a partir deste local, nem a partir de qualquer outra propriedade do 
senhor Zubov. Resultaria no potencial de um excesso de complexidade. Uma 
confusão desnecessária. Faça-o em outro local.

— Não tinha essa intenção.
— Muito bem, então. E a si, senhor Murphy — dirigiu-se a Ossian —, 

obrigada. — Apertou-lhe a mão. — Parece ter-se saído muito bem, pese em-
bora a frequência dos seus encontros de juventude com a lei.

Ossian não respondeu.
— Eu acompanho-a — ofereceu-se Lev.
— Não se incomode — recusou Lowbeer.
— Temos animais de estimação — explicou Lev. — Receio bem que se-

jam um tanto ou quanto territoriais. Será melhor acompanhá-la.
Netherton nunca se apercebera de que Gordon e Tyenna pudessem ser 

mais do que existencialmente tenebrosos, além de que, fosse como fosse, 
imaginava que houvessem sido sujeitos a modifi cações comportamentais.

— Muito bem — aceitou Lowbeer —, obrigada. — Virou-se, abarcando 
todos com o olhar. — Entrarei em contacto com cada um de vós individual-
mente, caso seja necessário. Estou nos vossos contactos, caso precisem.
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Lev fechou a porta ao saírem da sala.
— Analisou-nos a porra do ADN — queixou-se Ossian, observando a 

palma da mão que apertara a de Lowbeer.
— Obviamente — reconheceu Ash, dirigindo-se a Netherton; de outro 

modo, debitaria palavras encriptadas. — De que outra maneira poderia ter a 
certeza de que somos quem afi rmamos ser?

— Bem que podíamos analisá-la a ela — reclamou Ossian, olhando, de 
cenho carregado, para a chávena que Lowbeer usara.

— Seríamos descobertos — lembrou Ash, mais uma vez para Netherton.
— Irrita-me tanto — exclamou Ossian.
— Murphy? — perguntou Netherton.
— Não me provoque — alertou Ossian, torcendo breve, mas poderosa-

mente, o pano branco nas mãos enormes. Atirou depois o pano estrangulado 
para cima do aparador, pegou em duas sanduíches pequenas e enfi ou-as na 
boca, começando a mastigar à força, com as feições a recuperarem a impas-
sibilidade habitual.

A chancela de Ash apareceu. Netherton susteve-lhe o olhar e aperce-
beu-se do aceno quase impercetível. Ash abriu uma ligação. De cima, qual 
pássaro a pairar, imóvel, Netherton viu Lowbeer. Entrava para a porta tra-
seira de um carro, um veículo muito feio, bolboso e de aspeto pesado, da cor 
da grafi te. Lev disse qualquer coisa, recuou, e o carro camufl ou-se, com um 
puzzle de píxeis de rua refl etida a subir rapidamente o brilho da carroçaria.

Uma vez camufl ado, afastou-se, parecendo dobrar a rua no seu movi-
mento, desaparecendo. Lev virou-se de regresso a casa. A ligação desligou-se.

Ossian continuava a mastigar, mas agora também engolia, enquanto ser-
via chá para um copo de cristal, que bebeu.

— Então — disse ele, mas não diretamente a Ash, para não encrip-
tar a conversa —, vamos usar estudantes quânticos da London School of 
Economics?

— O Lev concordou — disse Ash a Netherton.
— A economia do país assenta totalmente no fabrico de drogas — disse 

Ossian a Netherton. — Bem podemos ter aí tudo aquilo de que precisamos.
Um Lev sorridente abriu a porta.
— Como correu? — perguntou Ash. Netherton viu um bando de pássa-

ros a cruzar-lhe as costas das mãos. Ash não reparou.
— Mas que pessoa extraordinária — comentou Lev. — Nunca tinha co-

nhecido um ofi cial superior da polícia. Nem qualquer polícia.
— Eles não são todos assim — disse Ossian —, graças a Cristo.
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— Não imagino que sejam — replicou Lev.
Acabaram de te vender qualquer coisa, pensou Netherton. Não demoraram 

e foi um bom negócio. Não via motivo para duvidar que a inspetora Ainsley 
Lowbeer fosse capaz disso.
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2 7 .

P e s s o a l  M o r t o

A
cordou no escuro ao som de vozes masculinas, uma delas de Burton.
Flynne fora ao Pharma Jon, levantara a receita da mãe, regressara, aju-
dara-a a preparar o jantar. Ela, Leon e a mãe dela comeram na cozinha, 

após o que ela e Leon trataram da louça e viram as notícias com a mãe de 
Flynne. Depois, ela fora para a cama.

Agora, ao olhar pela janela, via o vulto retangular do carro branco do 
xerife junto ao portão.

— Quatro? — ouviu o irmão a perguntar, logo abaixo da janela, no aces-
so ao alpendre.

— É muito para esta jurisdição, Burton, acredita — dizia o delegado 
Tommy Constantine. — Se pudesses vir comigo dar uma vista de olhos, só 
para o caso de os conheceres.

— Porque eles apareceram mortos na Porter e eu vivo ao fundo da Porter?
— Sei que é pouco provável, mas fi cava-te grato. A minha semana fi cou 

na merda com este pessoal morto.
— Como é que estão?
— Duas pistolas, um conjunto de facas de trinchar novas, braçadeiras. 

Sem identifi cação. O carro foi roubado ontem.
Flynne vestia-se o mais depressa e silenciosamente que conseguia.
— Como é que foram mortos? — perguntou Burton, como se estivesse a 

falar sobre o resultado do jogo de basquetebol.
— Tiros na cabeça, pelo tamanho dos buracos, com uma .22. E não há 

buraco de saída, pelo que, pelo menos, temos projéteis.
— Foram imobilizados?
Flynne estava a vestir uma t-shirt limpa.
— É aí que as coisas se complicam — disse Tommy. — Era um veículo 
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chinês de quatro lugares, foram alvejados de fora. O condutor foi alvejado 
pelo para-brisas, o pendura levou o tiro pelo vidro da porta do lado dele, o 
que estava atrás pela porta traseira, o atrás do condutor pelo vidro traseiro, na 
nuca. É como se alguém tivesse contornado o carro a abater um de cada vez. 
Mas parece que dois deles tinham pistolas na mão quando foram alvejados, 
portanto, porque é que não ripostaram?

Flynne esfregava o rosto com um toalhete húmido. Usou a t-shirt de vés-
pera como toalha. Depois tirou o batom das calças e aplicou um pouco.

— Tens aí um belo mistério nas mãos, Tommy — comentou Burton.
— O que tenho nas mãos é a Polícia Estatal — ouviu ela Tommy a dizer, 

saindo para o hall, tocando nas National Geographic para dar sorte e descen-
do as escadas. 

Não viu a mãe ao percorrer a casa, mas, àquela hora da noite, a medica-
ção costumava mantê-la adormecida.

— Tommy — disse ela pela porta de rede —, como estás?
— Flynne — disse Tommy a sorrir, tirando o chapéu de uma maneira 

que ela sabia ser apenas meio a brincar.
— Vocês acordaram-me. — Abriu a porta de rede e saiu. — Não acordem 

a mãe. Há mortos?
— Desculpa — lamentou-se Tommy, baixando o tom de voz. — 

Homicídio múltiplo, possível execução, a meio caminho da vila.
— Construtores a acertarem contas?
— Provavelmente. Mas este pessoal roubou um carro nos arredores de 

Memphis, portanto, vieram de longe.
Memphis deixou-a muda.
— Eu vou dar-lhes uma vista de olhos, Tommy — acedeu Burton, 

observando-a.
— Obrigado — agradeceu Tommy, voltando a pôr o chapéu. — Gostei de 

te ver, Flynne. Desculpa ter-te acordado.
— Eu vou convosco — disse ela.
Tommy fi tou-a.
— Ver mortos com buracos na cabeça?
— Polícia Estatal, e isso tudo. Vá lá, Tommy. Nunca acontece nada de 

jeito por aqui.
— Se fosse comigo — disse ele —, ia buscar uma escavadora, abria 

um buraco sufi cientemente grande, empurrava o carro lá para dentro, sem 
os tirar, e tapava tudo. Não era boa gente, de todo. Mas fi co a pensar se 
quem o fez não será pior. Mas temos uma nova máquina de café para o 
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carro. Coff ee Jones. À escolha entre francês e colombiano. — Desceu do 
alpendre.

Seguiram-no até ao grande carro branco e entraram.
Flynne estava a acabar o expresso francês Coff ee Jones no seu copinho 

de papel quando avistaram as luzes, a tenda, o carro da Polícia Estatal e a 
ambulância. Tommy abrandou. Flynne estava à frente com ele, no lado do 
pendura, com a Coff ee Jones sobre o relevo da transmissão entre eles. Havia 
duas bullpups presas por baixo do tabliê, por cima dos pés dela.

A tenda era branca e modular. Fora feita para o tamanho do veículo, 
que não era muito grande. Maior do que o carro alugado com que Burton 
e Leon haviam ido a Davisville, mas não muito. O carro da Estatal era um 
Prius Interceptor preto padrão com a carroçaria com aspeto de origami a que 
Leon chamava as dobras de aceleração. A ambulância era a mesma em que ela 
acompanhara a mãe ao hospital em Clanton. Pela zona haviam distribuído 
luzes em postes cor de laranja altos, as bases presas com sacos de areia.

— Está bem — disse Tommy a alguém que ali não estava. Parou o carro. 
— Tenho um residente comigo para ver se conseguimos uma identifi cação, 
mas duvido que ele os conheça. Continuam mortos, não é?

— O que fazem eles aqui? — indagou ela, apontando. Dois quadcópteros 
brancos de dimensão razoável pairavam cerca de três metros acima da estra-
da, ao lado da tenda branca, com movimentos breves, grosso modo imóveis, 
mas ocasionais trejeitos muito certos para um lado ou para o outro. Deviam 
ser aproximadamente do tamanho daquele que ela operara no jogo, e que ela 
nunca chegara a ver. Juntos, faziam bastante barulho, e Flynne fi cou satisfeita 
por aquilo não se ter dado mais perto de casa.

— Os grandes estão a recolher e a tratar os dados dos pequenos — ex-
plicou Tommy, após o que ela viu os pequenos, um enxame de aparelhos 
cinzentos-claros a poucos centímetros da superfície. — Andam à procura de 
moléculas de pneus.

— A estrada deve ter bastantes — comentou ela.
— Se analisarem bem, talvez encontrem coisas recentes.
— Quem é que te chamou? — perguntou Burton, sentado atrás de 

Tommy, na gaiola onde seguiam os prisioneiros.
— A IA Estatal. O satélite reparou que o veículo não se mexia há duas 

horas. Também assinalou a vossa propriedade como tendo atividade invulgar 
de drones, mas eu disse-lhes que eras tu e os teus amigos com jogos.

— Agradecido.
— Vão continuar a jogar durante quanto tempo?
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— Não sabemos ao certo — respondeu Burton.
— Uma espécie de torneio especial?
— Por aí — disse Burton.
— Vamos então dar uma vista de olhos? — perguntou Tommy.
— Claro — disse Burton.
— Podes fi car no carro, Flynne. Queres outro café?
— Não — respondeu ela —, e não obrigada. Vou convosco. — Saiu, re-

parando em como o carro estava limpo. Com apenas um ano de idade, sabia 
que era o orgulho do departamento.

Tommy e Burton saíram, com Tommy a pôr o chapéu e a observar o ecrã 
do telefone.

Do fundo da vala crescia cenoura-brava em grande quantidade, com as 
fl ores a criarem um tapete que ocultava o facto de haver ali uma vala. Flynne 
já teria passado por ali centenas de vezes, a caminho da escola e depois de 
regresso a casa, mas aquilo nunca fora um sítio concreto. Agora, pensou, ao 
olhar para as luzes e para a tenda branca quadrada, parecia que estavam a 
fi lmar um anúncio, mas, na verdade, tratava-se de uma cena de homicídio.

Uma agente da Estatal, de fato de proteção biológica branco, meio aberto, 
estava no meio da estrada, a comer uma sanduíche de porco desfi ado. Flynne 
gostou do penteado. Interrogou-se se Tommy também gostaria. Depois pen-
sou onde se poderia obter uma sanduíche de porco desfi ado àquela hora da 
noite.

Duas fi guras de fato biológico saíram da tenda, uma delas com um saco, 
em cada mão, com uma pistola. Uma das pistolas era preta, a outra era uma 
arma policromática fabricada, estilo gueto, amarela e azul garrido.

— Então, Tommy? — disse quem levava as armas, a voz abafada pelo 
fato.

— Então, Jeff ers? — respondeu Tommy. — Este é o Burton Fisher. A 
família vive ao fundo da estrada desde a Primeira Guerra Mundial. Ele fez 
o obséquio de vir verifi car se por acaso alguma vez viu os nossos clientes, 
mesmo imaginando que não.

— Senhor Fisher — cumprimentou o indivíduo do fato biológico, após o 
que os óculos olharam para ela.

— A irmã Flynne — apresentou Tommy. — Ela não precisa de ver os 
clientes.

O indivíduo do fato entregou os sacos de congelação ao outro e de-
pois abriu os fechos do gorro. Apareceu uma cabeça rapada cor-de-rosa, a 
pestanejar.
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— Chegaram as informações sobre os quatro clientes, Tommy. São de 
Nashville, não de Memphis. Têm bastantes antecedentes. Mais ou menos o 
esperado. Músculos para construtores: agressão e danos físicos, muitas sus-
peitas de homicídios, mas nada concreto.

— Mesmo assim, o Burton pode dar uma vista de olhos — indicou 
Tommy.

— Obrigado pelo seu tempo, senhor Fisher — agradeceu Jeff ers.
— Tenho de vestir um fato? — perguntou Burton.
— Não — disse Jeff ers. — Isto foi para antes das partes nojentas. Para não 

as contaminarmos.
Burton e Tommy entraram para a tenda branca, deixando-a com Jeff ers, 

com o outro polícia a levar as pistolas.
— O que é que acha que aconteceu? — perguntou a Jeff ers.
— Estavam a seguir a estrada — explicou Jeff ers —, na direção de onde 

vocês vieram. Iam matar alguém. Sem qualquer tipo de identifi cação, pelo 
que a terão deixado algures, para a irem buscar mais tarde. A partir daí, não 
sabemos. A roda da frente está na vala, onde bateu com bastante velocidade, 
e eles estão todos mortos, alvejados na cabeça a partir do exterior do veículo.

Flynne observou os pequenos caçadores de moléculas rentes à estrada. 
Sob aquelas luzes, as sombras que projetavam lembravam insetos.

— Portanto, se ele saiu da estrada, digamos que alguém a bloqueou — 
aventou Jeff ers —, montaram uma emboscada, começaram por alvejar o con-
dutor, ele caiu na vala, depois talvez um par de homens avançaram e abate-
ram os outros três antes que pudessem reagir. Ou então — acrescentou ele —, 
há por aqui alguém com um triciclo?

— Um triciclo?
O homem encolheu os ombros no fato biológico, indicando os drones.
— Estamos a obter marcas de pneus da recolha de partículas. Parecem 

três rodas, mas ainda é muito cedo para termos certezas.
— Eles conseguem fazer isso? — perguntou Flynne.
— Quando resulta — comentou Jeff ers, derrotista.
Burton saiu da tenda, com Tommy atrás dele.
— Estranhos anónimos — disse-lhe Burton. — E feios. Queres ver?
— Eu acredito em ti.
Tommy tirou o chapéu, abanou o rosto, voltou a pô-lo.
— Eu levo-os de volta.
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2 8 .

A  C a s a  d o  A m o r

A 
casa do amor do pai de Lev, uma propriedade de canto de aspeto anóni-
mo, fi cava em Kensington Gore.
O carro que os levara era conduzido por um pequeno periférico, um 

homúnculo sentado num cockpit que lembrava um cinzeiro ornamentado, 
engastado no topo do tabliê. Netherton imaginou que fosse controlado por 
algum elemento da segurança da família de Lev. Isso irritava-o, sendo, de 
certa forma, tão inútil como as teatralidades de Ash. Ou então destinava-se a 
divertir os fi lhos de Lev, efeito esse que ele duvidava ser conseguido.

Nem ele nem Lev haviam falado desde Notting Hill. Era bom estar fora 
da casa de Lev. Preferia que a camisa tivesse sido passada, embora, pelo me-
nos, houvesse sido lavada, o melhor que se podia arranjar em instalações 
sem bots. Havia uma unidade antiga a precisar de reparação, dissera Ossian, 
chamada um Valetor.

— Imagino que não uses isto pessoalmente — referiu Netherton, olhan-
do para as janelas polarizadas da casa do amor.

— Os meus irmãos usam — respondeu Lev. — Quanto a mim, abomino 
este sítio. É uma fonte de sofrimento para a minha mãe.

— Sinto muito — lamentou Netherton. — Não fazia ideia. — Mas depois 
recordou-se de que até fazia, já que, em tempos, Lev lhe contara demasiado 
acerca do sítio, durante uma sessão de bebida. Voltou a olhar para o carro a 
tempo de ver o condutor, o homúnculo, de mãos nas ancas, aparentemente a 
observá-los do cimo do tabliê. Depois, as janelas e o para-brisas polarizaram-se.

— Acho que o meu pai nunca foi grande apreciador deste tipo de coisa 
— disse Lev. — Havia qualquer coisa de pura formalidade quanto a tudo isto, 
como se fosse esperado dele. Julgo que a minha mãe também percebia isso, o 
que piorava as coisas.
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— Mas agora estão juntos — observou Netherton.
Lev encolheu os ombros. Envergava um blusão preto de pele de cavalo, 

com gola cossaca. O movimento fê-lo parecer uma armadura.
— O que achaste dela?
— Da tua mãe? — Netherton só a vira uma vez, em Richmond Hill, 

numa receção russa.
— Da Lowbeer.
Netherton olhou para os dois lados de Kensington Gore. Nem um pe-

destre ou veículo nas proximidades. De repente, o vasto silêncio londrino 
pareceu oprimi-lo. 

— Será que podemos estar a falar aqui? — indagou.
— É melhor aqui do que na casa — garantiu Lev. — Já houve quem fosse 

alvo de extorsão neste sítio. O que achaste dela?
— Intimidante — disse Netherton.
— Ofereceu-me ajuda com uma coisa — informou Lev. — É por isso que 

aqui estamos.
— Já o receava.
— A sério?
— Quando voltaste, depois de a acompanhares ao carro, parecias 

embevecido.
— Por vezes, a minha família consegue ser opressiva — admitiu Lev. — É 

interessante conhecer alguém com um grau de opressão que o contrabalance.
— Mas ela não estará, basicamente, a seguir a vontade da cidade? E a tua 

família e as Guildas não estão dependentes uns dos outros?
— Todos seguimos a vontade da Cidade, Wilf. Nem consigo imaginar 

outra coisa.
— Qual foi a sugestão dela, então? — quis saber Netherton.
— Já vais ver — afi ançou Lev. Subiu os degraus até à entrada da casa do 

amor. — Estou aqui — informou ele a porta — com o meu amigo Netherton.
A porta soltou um assobio baixinho, pareceu estremecer ao de leve, e de-

pois abriu-se silenciosamente para o interior. Netherton seguiu Lev degraus 
acima e entrou para um átrio de rosas e corais.

— Labial — comentou Lev. — Mas que óbvio.
— Extremamente — concordou Netherton, erguendo o olhar para uma 

arcada escavada numa pedra cor-de-rosa brilhante e de aspeto particular-
mente apetitoso. Ou melhor, depositada por bots, com o espaço a parecer 
nunca ter sido tocado por mãos humanas.

— Senhor Lev. Que bom vê-lo, senhor Lev. — A mulher, embora não 
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jovem, não indicava uma qualquer idade específi ca; era possivelmente ma-
laia, de maçãs do rosto gravadas com arcos graciosos de minúsculas cicatrizes 
laser triangulares. — Há quanto tempo.

— Olá, Anna — cumprimentou Lev. Netherton interrogou-se se ela o 
trataria por senhor Lev desde a infância dele. Parecia possível. — Este é o 
Wilf Netherton.

— Senhor Netherton — disse a mulher, baixando a cabeça.
— Já chegaram? — perguntou Lev.
— Lá em cima, primeiro andar. A acompanhante garantiu que eram po-

tenciais compradores legítimos e saiu. Caso deseje adquirir, o equipamento 
de nutrição e os restantes módulos de serviço serão entregues em Notting 
Hill. Caso contrário, irão enviar alguém para a recolher.

— Quem? — indagou Netherton.
— Uma empresa de Mayfair — respondeu Lev, começando a subir uma 

escadaria curva de coral. — Venda de propriedades, sobretudo. Em segunda 
mão.

— O que é que é em segunda mão? — Netherton seguiu-o, com a mulher 
alguns passos atrás.

— Periféricos. De grande nível. Colecionáveis de primeira geração. Não 
temos tempo para imprimir alguma coisa.

— Isto tem a ver com a ajuda da Lowbeer?
— Sou eu que a estou a ajudar a ela. Reciprocamente — disse Lev.
— Estava com medo disso.
— O salão azul — disse a mulher atrás deles. — Desejam bebidas?
— Gin tónico — respondeu Netherton, tão depressa que receou não ter 

sido entendido.
— Não, obrigado — recusou Lev.
Netherton virou-se nas escadas, captando a atenção da mulher e assen-

tindo, erguendo dois dedos.
— Por aqui — indicou Lev, pegando-lhe no braço, quando as escadas 

terminaram. Levou Netherton para um espaço profundamente azul, as pare-
des, à primeira vista, a uma distância indeterminada, mas grande. Um lusco-
-fusco incrivelmente rasca, um pôr do Sol de discotecas de segunda categoria, 
casinos à beira-mar, alongavam-se ilusoriamente numa divisão que não seria 
maior do que a sala de estar de Lev.

— Isto é mesmo terrível — comentou Netherton, impressionado.
— É a sala menos repulsiva — disse Lev. — Nem acreditas nos quartos, 

de tão horripilantes. Entreguei à Lowbeer a tua conversa com a irmã do polt.
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— A sério?
— Foi mais rápido. Ela precisava de confi rmar uma coisa, encontrar algo 

a nível local. Como é que ela se saiu?
— Quem?
— Levanta-te — ordenou Lev, e uma jovem que Netherton ainda não 

tinha visto levantou-se de um dos cadeirões azuis. Usava uma blusa clara 
e uma saia escura, ambas as peças neutras quanto a um período temporal. 
Tinha cabelo e olhos castanhos. Olhou para Lev, depois para Netherton, mais 
uma vez para Lev, com uma expressão de leve interesse. — Ela disse que en-
controu outras duas mais parecidas segundo o reconhecimento facial, mas 
esta parecia-lhe melhor.

Netherton continuou a fi tar a jovem.
— Um periférico?
— Dez anos de idade. Um dono. Feita por encomenda. De Paris.
— Quem está a operá-la?
— Ninguém. Tem uma IA básica. É parecida com a irmã do polt?
— Nem por isso. Porque é que é importante?
— A Lowbeer diz que é, da primeira vez que se vir ao espelho. — Lev 

acercou-se do periférico, que olhou para ele. — Queremos minimizar o cho-
que, acelerar a aclimatização.

A mulher de faces gravadas a laser apareceu com um tabuleiro: dois copos 
altos, com bolhas a subir e a rebentar na tónica gelada. Lev continuava a olhar 
para o periférico. Netherton pegou num dos copos, emborcou o conteúdo, 
devolveu-o rapidamente à bandeja, pegou no outro e virou-lhe as costas.

— Temos de comprar impressoras especializadas no toco — indicou Lev. 
— Isto será além daquilo com que normalmente trabalham.

— Impressoras?
— Vamos enviar fi cheiros para que se imprima uma interface autonómi-

ca — explicou Lev.
— À Flynne? Quando?
— Assim que possível. Esta serve?
— Acho que sim — disse Netherton.
— Nesse caso, ela vem connosco. Depois entregam o equipamento de 

apoio.
— Equipamento?
— Ela não tem sistema digestivo. Não come nem evacua. Tem de ser in-

fundida com nutrientes a cada doze horas. E a Dominika não ia gostar dela, 
portanto vai fi car contigo, no iate do avô.
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— Infundida?
— A Ash trata disso. Ela gosta de tecnologia ultrapassada.
Netherton bebeu um gole de gin, lamentando a adição de água tónica e 

de gelo.
O periférico fi tava-o.
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2 9 .

Á t r i o

N
etherton, o indivíduo da Milagros Coldiron, parecia encontrar-se na 
garganta de alguém, tal era o rosa e o brilho.
Flynne ouviu o retinir de pratos na cozinha, de onde saíra para atender o 

telefone no alpendre. Arrependera-se daquele expresso francês Coff ee Jones 
ao tentar voltar a adormecer, mas passado algum tempo lá dormira.

Tommy deixara-os junto ao portão e os irmãos haviam caminhado até 
casa, sem que nenhum deles quisesse dizer alguma coisa sobre Conner antes 
que Tommy se afastasse.

— Foi ele — dissera Flynne, mas Burton limitara-se a aquiescer, dissera-
-lhe que fosse dormir e encaminhara-se para a caravana.

Leon acordou toda a gente às sete e meia para lhes contar que acabara 
de ganhar dez milhões de dólares na lotaria estatal, e agora a mãe estava a 
cozinhar o pequeno-almoço. Ouvia-o na cozinha.

— Drones — disse o pequeno rosto enquadrado a rosa de Wilf Netherton 
quando ela atendeu o telefone.

— Olá, Wilf — disse ela.
— Quando falámos, disse que os tinha.
— Perguntou-me se os tínhamos e eu disse-lhe que sim. O que é esse 

cor-de-rosa atrás de si?
— É o nosso átrio — disse ele. — Imprimem-nos? Os drones?
— Os ursos cagam na mata?
Netherton pareceu atónito, e depois olhou para cima e para a direita. 

Pareceu ler alguma coisa.
— Imprimem. Os circuitos também?
— A maior parte. Há quem o faça por nós. Os motores vendem-se à 

parte.
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— Contratam quem imprima?
— Sim.
— A pessoa é de confi ança?
— Sim.
— Competente?
— Sim.
— Precisamos que trate de uma impressão. O trabalho terá de ser feito 

rápida, competente e confi dencialmente. O impressor pode ter alguma difi -
culdade, mas nós fornecemos apoio técnico.

— Vai ter de falar com o meu irmão.
— Claro. Mas isto é bastante urgente, pelo que temos de ter esta con-

versa já.
— Vocês não são construtores, pois não?
— Construtores?
— Se fazem drogas.
— Não — respondeu Netherton.
— A pessoa que nos trata das impressões não trabalha para construtores. 

E eu também não.
— Não tem nada a ver com drogas. Vamos enviar-vos fi cheiros.
— De quê?
— De uma peça de hardware.
— O que é que faz?
— Não sei como explicar. Vai receber principescamente por isso.
— O meu primo acabou de ganhar a lotaria. Sabia disso?
— Não sabia, mas encontraremos uma maneira melhor — disse ele. — 

Estamos a tratar disso.
— Quer falar já com o meu irmão? Vamos tomar agora o pequeno-almoço.
— Não, obrigado. Força. Nós entramos em contacto com ele. Mas fale 

com o seu impressor. Temos de tratar disto.
— Assim farei. Mas que átrio tão feio.
— É verdade — admitiu ele, exibindo um breve sorriso. — Então adeus.
— Adeus. — O ecrã apagou-se.
— Temos biscoitos — chamou Leon da cozinha — e molho de carne.
Flynne abriu a porta de rede e entrou no fresco matinal do hall da frente. 

Uma mosca zumbiu-lhe ao ouvido e Flynne pensou nas luzes, na tenda bran-
ca, nos quatro mortos que ela não vira.
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3 0 .

H e r m è s

–E
la podia fi car com a Ash — disse Netherton, mirando o periférico. 
Obrigou-se mais uma vez a recordar-se de que ela, aquilo, não era 
senciente.

Mas não parecia uma coisa. E parecia senciente, mesmo que desinteres-
sada, ao andar entre eles, controlada por algum tipo de IA. Imaginava que 
fosse como as fi guras históricas que povoavam as atrações turísticas que ele 
evitava escrupulosamente.

— A Ash não mora aqui — lembrou Lev.
— Então, o Ossian.
— Ele também não.
— Ela pode fi car na tenda de adivinhação da Ash.
— Sentada à mesa?
— Porque não?
— Ela precisa de dormir — disse Lev. — Quer dizer, não literalmente, mas 

ela tem de se reclinar, de fi car em repouso. Também precisa de fazer exercício.
— Porque é que não a instalas lá em cima?
— A Dominika não deixava. Põe-na na cabina traseira do iate — sugeriu 

Lev. — Tapa-a com um lençol, se ajudar.
— Um lençol?
— O meu pai tem capas para os dele. Há dois ou três em cadeiras, num 

quarto dos fundos, cobertos com lençóis. Finjo que são fantasmas.
— Não são de todo humanos.
— São tão humanos como nós ao nível celular. O que é bastante próxi-

mo, dependendo de com quem falares.
O periférico ia olhando para quem estava a falar no momento.
— Ela não se parece com a Flynne — disse Netherton. — Exatamente.
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— É parecida o sufi ciente. — Lev servira de câmara e monitorizara o 
telefonema no átrio da casa do amor. — A Ash está a tratar de roupa baseada 
naquilo que ela usou na primeira conversa. Algo familiar.

Então, Netherton viu, como se fosse pela primeira vez, imaginando como 
ela os poderia ver, as alas da excessiva coleção de veículos do pai de Lev, por 
baixo das arcadas da cave construída de propósito. A maioria era pré-jackpot, 
totalmente restaurada. Cromados, esmalte, aço inoxidável, laminados, pele 
italiana sufi ciente para cobrir um par de cortes de ténis. Não imaginava que 
ela fosse fi car impressionada.

Estavam agora perto do Gobiwagen. Ao lado do passadiço estava uma 
passadeira, junto à qual, para incómodo de Netherton, se encontrava uma 
fi gura simiesca branca, sem cabeça, de braços pendentes ao lado do corpo.

— O que é aquilo? — perguntou.
— Um exosqueleto para treino de resistência. A Dominika tem um. 

Dá-lhe a mão.
— Porquê?
— Porque eu vou lá para cima. Ela fi ca contigo.
Netherton estendeu a mão. O periférico aceitou-a. A mão estava quente, 

de todo diferente de uma mão.
— A Ash já lá vai para falarem sobre planos e para a ver.
— Está bem — disse Netherton, indicando que não estava. Levou o pe-

riférico escada do passadiço acima até ao iate, e depois para a mais pequena 
das três cabinas, com as luzes a senti-los ao entrarem. Observou o hardware 
embutido e conseguiu baixar uma pequena cama da parede.

— Pronto — indicou —, senta-te. — Sentou-se. — Deita-te. — O pe-
riférico assim fez. — Dorme. — Não tinha a certeza de que a última ordem 
funcionasse. O periférico fechou os olhos.

A chancela de Rainey apareceu a piscar.
— Sim? — disse ele, recuando rapidamente para fora da cabina e fechan-

do a porta.
— Não tens visto as mensagens.
— Pois não — atrapalhou-se ele. — Nem leio os mails. Pelo que sei, fui 

despedido.
Cruzou a passagem estreita até à cabina principal.
— As pessoas daqui não acreditaram quando lhes disse que fazias ques-

tão de não saber para quem trabalhavas — disse Rainey. — Não percebi quem 
te despediu. Onde estás?

— Com um amigo.
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— Podes mostrar?
Ele assim fez.
— Para que são esses ecrãs velhos?
— Ele é colecionador. E tu, como estás?
— Tecnicamente, sou funcionária pública, pelo que para mim é diferen-

te. Além disso, culpei-te.
— A sério?
— É claro. Não vais andar a distribuir currículos pelo nosso governo, 

pois não?
— Espero bem que não.
— O teu amigo tem um gosto bizarro. É uma casa muito pequena?
— É o interior de um Mercedes grande.
— Um quê?
— Um iate de terra, construído para levar um oligarca russo a passear 

pelo deserto de Gobi.
— Estás a andar nele?
— Não — admitiu ele. — Está numa garagem. Não faço ideia de como 

o meteram aqui. Devem tê-lo desmontado. — Sentou-se à secretária, virado 
para os espelhos pretos que em tempos deveriam ter brilhado com os dados 
do império em expansão exponencial do avô de Lev.

— Um claustro — disse ela.
— Disseram-me que o teu nome próprio é Clarisse — comentou ele. — 

Percebi que não sabia disso.
— Só porque és um egoísta de primeira — replicou ela.
— Rainey — disse ele. — É um nome muito bonito.
— O que é que tu tens à escuta, Wilf? É enorme. Está a dar um trabalhão 

à minha segurança.
— Deve ser a família do amigo com quem estou.
— Ele vive numa garagem?
— Tem uma. Ou antes, o pai dele é que tem. Parece um poço sem fundo. 

E, obviamente, o mesmo se pode dizer da segurança deles.
— Faz análises como se fosse uma nação de dimensão média.
— São eles.
— São um problema? — perguntou ela.
— Até agora, não.
— A Daedra — disse ela, depois de uma pausa. — Sabias que tinha uma 

irmã?
— Tinha?
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— Há rumores — disse ela. — Nos canais profundos. Os zonistas. 
Retaliação.

— Os zonistas? — Os desgraçados recuperavam plástico. A descrição 
feita por Flynne Fisher da coisa que escalara Edenmere Mansions para assas-
sinar Aelita. — Quem anda a sugerir tal coisa?

— Murmúrios chineses. Fantasmas da Commonwealth.
— A Nova Zelândia? — Imaginou tudo o que estivessem a dizer a ser su-

gado por um funil da cidade, até à consciência inimaginável que o módulo de 
segurança da família de Lev pudesse ter. De repente teve consciência do valor 
daquele espaço pretensioso e envernizado, fi nito, enfadonho e reconfortante.

— Nunca te disse isso.
— É claro que não. Mas, da última vez que falámos, eles eram os que 

restavam, a par dos americanos.
— Ainda são — confi rmou ela —, teoricamente. Mas voltou tudo à es-

taca zero. Nós, ou, melhor, eles, pois eu já não estou ofi cialmente envolvida, 
temos de nos reagrupar, recriar, reavaliar tudo. Ver quem aparece a substituir 
o zonista chefe.

Lowbeer usara um nome, demasiado estrangeiro para que o recordasse.
— Rainey, porque é que ligaste?
— A família do teu amigo está a deixar-me incomodada.
— E se nos encontrássemos? No mesmo sítio.
— Quando?
— Tenho de ver...
— Olá — disse Ash, à porta. Tinha uma mala de alumínio, debruada a 

pele clara, em cada mão.
— Tenho de desligar — disse ele. — Depois ligo-te. — A chancela de 

Rainey desapareceu.
— Onde está ela? — perguntou Ash.
— Na cabina traseira. O que são essas malas?
— Hermès — disse Ash. — O kit de origem dela.
— Hermès?
— Os Vuitton são sempre louros — replicou ela.
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3 1 .

P e c u l i a r

S
haylene tinha uma caixa de cronuts para eles, os de caramelo salgado 
da Coff ee Jones. Quando Flynne lá trabalhara, um dos seus deveres era 
enfi ar os tabuleiros de cronuts acabados de imprimir no forno. Se não 

corresse bem, a treliça de caramelo salgado afundava e fi cávamos com um 
cronut mais espalmado, menos especial, um cronut em que a cobertura se-
ria capaz de nos arrancar as obturações dos dentes se mastigássemos mui-
to depressa. Mesmo assim, foi simpático da parte de Shaylene tê-los levado 
para a reunião. Pedira a Lithonia, uma mulher que por vezes trabalhava para 
Macon, que tomasse conta do balcão para que não os interrompessem.

— Primeira questão — avançou Shaylene, olhando de Macon para 
Edward e para Flynne —, quão peculiar é isto? — O quarteto estava sentado a 
uma mesa de jogo que fora usada como tábua de corte, o tampo traçado com 
os cortes frequentes.

— Concordo — disse Macon.
— E? — Shaylene abriu a caixa da Coff ee Jones. Flynne sentiu o aroma 

do caramelo morno.
— Não há patentes que correspondam — disse Edward — e muito me-

nos produtos, por isso não vai ser contrafação. Parece que aquilo que vamos 
imprimir é para fazer qualquer coisa que alguém muito mais evoluído faria 
muito melhor.

— Como sabes? — perguntou Flynne.
— Muitas redundâncias. Contorna-se muito. Estamos a ser pagos para 

construir algo para o qual eles têm planos, mas vamos construí-lo a partir de 
peças disponíveis que se aproximem, além de termos de imprimir outras partes. 
E há ainda peças disponíveis que modifi camos e sobre as quais imprimimos. — 
Tirara a Viz, que guardara no bolso, tal como Macon. Cortesia profi ssional.
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Shaylene ofereceu os cronuts a Edward, que abanou a cabeça. Macon 
aceitou um.

— E então? — insistiu ela. — Até que ponto é peculiar? E se não for pe-
culiar, porque estará alguém disposto a comprar-me um par de impressoras 
topo de gama para fazer um único trabalho?

— São quatro — corrigiu Macon. — Um e três reservas.
— Os da Interna — lembrou Shaylene — costumam tramar as pessoas. 

— Olhou para Flynne.
— O negócio é do Burton — disse Flynne a Shaylene.
— Então, porque é que ele cá não está?
— Porque o Leon ganhou a lotaria esta manhã. Precisa de ajuda a lidar 

com os média. — O que tinha uma camada de verdade no topo, embora es-
buracada, como o caramelo dos cronuts.

— Pois, ouvi dizer — disse Macon. — Vai entrar uma pipa de massa para 
o clã Fisher?

— Nem por isso. Dez milhões, fora impostos. Mas esta fabricação é uma 
encomenda. O Burton tem andado a trabalhar para esta gente pela calada. 
Também já lhes fi z uns serviços.

— A fazer o quê? — quis saber Shaylene.
— Jogos. Não dizem o que é. Parece que andamos a testar uma versão 

beta.
— É uma empresa de jogos? — perguntou Macon.
— Segurança — corrigiu Flynne —, que trabalha para uma empresa de 

jogos.
— Faz sentido — disse Edward. — Vamos imprimir hardware de inter-

face mãos livres.
— O tipo de coisa que a AV podia arranjar ao Conner, caso tivessem di-

nheiro — aventou Macon, olhando para Flynne. — Permite que se manobre 
coisas só através do pensamento. As patentes mais aproximadas são médicas, 
neurológicas. — Partiu o cronut, com o caramelo a esticar-se e a afundar. — 
Até os hápticos que o Burton usou nos Marines.

— Como é que são? — perguntou Flynne, tirando um cronut quando 
Shaylene os ofereceu.

— Uma badana com uma caixa — descreveu Edward. — Muito pesada 
para ser confortável. Tenho de imprimir um cabo especial. Uma das duas 
impressoras é só para isso, para o cabo. Essa impressora vai ser apenas a tri-
gésima terceira no estado.

— E registada legalmente — estabeleceu Shaylene.
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— Se não vamos fazer peculiares, não faz mal registá-la — disse Macon. 
— Além de que não há maneira de as arranjar sem serem registadas. Já 
procurámos.

— As máquinas chegam amanhã — informou Shaylene —, isso, se a gó-
tica estiver a dizer a verdade.

— Gótica? — indagou Flynne.
— Espera aí — disse Macon. — Tu já aceitaste o trabalho?
— Imaginei que continuamos com a opção de não aceitar a entrega — 

explicou Shaylene. Depois, para Flynne: — Uma inglesa, com umas lentes de 
contacto parvas. Deste-lhe o meu número.

— Deve ter sido o Burton. Eu tenho falado com um tipo.
— Dizem que estão na Colômbia — continuou Shaylene. — A encomen-

da da impressora partiu do Panamá. Cada uma custa mais do que aquilo que 
eu faturo anualmente, de ambos os lados do negócio. Uma vez entregues, são 
minhas, e ela pareceu estar-se nas tintas para os honorários em cima disso. Cá 
para mim parecem-me construtores.

— Há um jogo — explicou Flynne —, eu vi-o, e o homem com quem 
falei diz que eles são seguranças que trabalham para a empresa dos jogos. 
Perguntei-lhe se eram construtores. Disse-me que não. Eles têm dinheiro e 
não parecem ter problemas em gastá-lo. Sei que isto é uma questão de honra 
para ti, e para mim também é, mas não estamos a receber dinheiro de alguém 
que se saiba ser um construtor. — Não estava a ter grande resultado a con-
vencer-se a ela própria, pelo que duvidava que fosse convencer Macon. — O 
Burton é da mesma opinião.

Ninguém disse nada. Flynne deu uma primeira dentada no cronut. A 
cobertura estava no ponto.

— Antes de haver construtores, a Colômbia era um ninho de drogas — 
lembrou Edward. — Agora é um sítio de dinheiro. Como a Suíça.

Flynne engoliu.
— Queres avançar?
Edward olhou para Macon.
— A nossa parte dos honorários da Shaylene é uma boa maquia — ad-

mitiu Macon.
— És uma pessoa cuidadosa, Macon — disse Flynne. — Para quê aceitar?
— Sou cuidadoso — concordou Macon —, mas também sou curioso. É 

preciso haver equilíbrio entre as duas coisas.
— Não te quero a culpar-me mais tarde — lembrou Flynne. — Para quê 

aceitares?
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— Os fi cheiros que eles enviaram — explicou Edward. — Estão a pedir-
-nos que façamos algo de que não há registo de alguma vez ter sido feito.

— Pode ser espionagem industrial — acrescentou Macon. — Seria inte-
ressante. Nunca fi z nada disso. Isso chamou-nos a atenção.

Edward assentiu.
— Se conseguissem perceber para que serve — disse Flynne —, seriam 

capazes de fazer mais?
— Seja como for, podemos fazer mais — garantiu Macon —, mas te-

ríamos de perceber o que é que faz ao quê. Que saibamos, não há nada que 
aquilo possa controlar.

— Mas — aventou Edward, levando timidamente a mão a um cronut —, 
talvez sejamos capazes. Engenharia inversa.

Shaylene mirava os últimos três cronuts, embrenhada numa batalha in-
terior contra a dieta.

— Então está decidido — afi rmou ela, sem levantar o olhar. Depois olhou 
para Flynne. — Vamos avançar — declarou.

Flynne deu mais uma dentada no cronut. Assentiu.
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3 2 .

V a r a  d E  J u s t i ç a

A 
chancela de Lev apareceu a piscar quando Netherton saía do táxi em 
Henrietta Street.
— Sim? — perguntou ele.
— Quanto tempo achas que vai demorar?
— Não faço ideia — respondeu Netherton. — Já te disse que não sei o 

que vamos discutir.
— Quando te despachares, eu mando o Ossian.
— Não preciso do Ossian, obrigado. Não quero o Ossian.
 — Não faço isto desde a adolescência — disse um jovem magro que parou 

no passeio ao lado de Netherton. Pálido, de cabelo ainda mais claro. Um prín-
cipe infantil de boné raso de tweed. Netherton desligou a chancela de Lev com 
um movimento da língua. Os olhos do jovem eram de um verde magnífi co.

— Perdão? — disse Netherton.
— Outra vez a ópera. A empresa de aluguer estava cheia. Tinha a me-

nina, mas achei por bem dar-te uma folga. Seria mais divertido se tivessem 
algo mais forte.

— Rainey? — A chancela dela apareceu e desvaneceu-se.
— Olá — disse o jovem. — Vamos?
— Depois de ti — indicou Netherton.
— Muito cauteloso — observou o corpo alugado, o tom átono. Ajustou 

o ângulo do chapéu. — Olha — disse ele, apontando para o outro lado de 
Henrietta Street —, era ali que trabalhava o primeiro editor do George 
Orwell. — Aquela coisa irritante que os turistas faziam, abrindo uma ligação 
para o mar de placas azuis de Londres.

Netherton ignorou o edifício anónimo, rejeitando o texto com outro mo-
vimento da língua.
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— Vamos — disse ele. O corpo alugado dirigiu-se a Covent Garden. 
Netherton interrogou-se se teria sido infundido com nutrientes de uma mala 
de alumínio.

As ruas estavam movimentadas, mais ou menos. Casais que se dirigiam à 
ópera, supostamente. Interrogou-se quantos seriam periféricos, alugados ou 
não. Começou a chuviscar. Levantou a gola do casaco. Pedira ao corpo aluga-
do que fosse à frente porque não tinha como saber que se tratava de Rainey. 
Sabia que as chancelas podiam ser falsifi cadas. Já agora, também não tinha 
como saber se aquilo se tratava de um periférico. Por outro lado, soava a ela. 
Não a voz, obviamente, mas tinha os trejeitos dela.

Os candeeiros começavam a acender-se. Vendiam-se bens nas montras 
das lojas operadas por autómatos, por homúnculos, pela ocasional pessoa, 
tanto presentes como periféricos. Conhecera uma rapariga que trabalhara ali 
perto, embora não se recordasse da rua, nem do nome.

— Estava preocupada contigo — disse o corpo alugado. — As coisas 
por aqui estão a fi car estranhas. — Estavam a passar por uma loja onde uma 
Michikoid de fato de cavaleira dobrava écharpes. — Como é que aguentas 
a barba? — indagou o corpo alugado, passando com os dedos pelas faces 
níveas.

— Não aguento — disse Netherton.
— Depois de te barbeares, digo eu. Só me apetece gritar.
— Imagino que não seja por isso que estás preocupada comigo — disse 

Netherton. O alugado não respondeu, continuando a andar. Usava botas cur-
tas, com folhos laterais elásticos.

Depois entraram para o mercado, propriamente, no edifício. Netherton 
viu que o alugado se encaminhava para as escadas de acesso ao nível inferior. 
Decidiu que era ela, embora nunca tivesse tido grandes dúvidas quanto a isso.

— Teremos alguma privacidade, mesmo que meramente simbólica — 
disse o alugado.

Chegaram ao fundo das escadas. Viu o Maenads’ Crush na sua arcada 
estreita, sem clientela, a Michikoid ao balcão, a limpar copos.

— Muito bem — disse Netherton, assumindo a liderança. — Vamos para 
o canto — indicou à Michikoid. — Um uísque duplo. Da casa. O meu amigo 
não bebe.

— Claro, senhor.
Os cortinados borgonha recordavam-no da tenda de adivinhação de 

Ash. Assim que a Michikoid lhe levou o uísque, Netherton isolou-os.
— Dizem que foste tu — começou o alugado.
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— Que fi z o quê? — Tinha o uísque a meio caminho da boca.
— Que mataste a Aelita.
— Quem diz?
— Os americanos, creio eu.
— Alguém tem provas de que ela está morta? Está desaparecida, obvia-

mente, agora, morta? — Bebeu um gole do uísque.
— É aquele tipo difuso de má publicidade. Estás a começar a aparecer 

nos feeds de boatos. É tudo muito bem orquestrado.
— A sério que não sabes mesmo de quem se trata?
— A Daedra? Talvez ela esteja zangada contigo.
— Connosco. Zangada connosco.
— Isto é sério, Wilf.
— Também é ridículo. A Daedra estragou tudo. Deliberadamente. 

Também lá estavas. Viste o que aconteceu. Ela matou-o.
— E, por favor, não te embebedes.
— Por acaso — afi rmou ele —, tenho andado a beber muito menos. 

Porque é que a Daedra estaria zangada comigo?
— Não faço ideia. Mas esse é o tipo de complicação que eu tencionava 

evitar.
— Desculpe, senhor — disse a Michikoid além do cortinado —, mas está 

aqui alguém para falar consigo.
— Disseste a alguém que nos íamos encontrar? — Os olhos verdes 

arregalaram-se.
— Não — asseverou Netherton.
— Senhor? — insistiu a Michikoid.
— Se alguém abrir um buraco nisto — o alugado bateu no peito sobre o 

casaco de algodão —, eu acordo no sofá. Tu não estás nessa situação.
Netherton tomou uma bebida preparatória e afastou o cortinado.
— Perdoem-me a interrupção — disse Lowbeer —, mas receio bem não 

ter alternativa. — Usava um casaco de tweed hirsuto com saia a condizer. 
Ocorreu a Netherton que isso combinava na perfeição com a roupa do peri-
férico de Rainey. — Permitam-me que me junte a vocês. — Netherton viu que 
a Michikoid se aproximava com uma cadeira. — Dona Rainey — apresentou-
-se Lowbeer —, sou a inspetora Ainsley Lowbeer, da Polícia Metropolitana. 
Compreende que se encontra aqui presente, legalmente, ao abrigo da Lei do 
Avatar Androide?

— Compreendo — proferiu o alugado, atonamente.
— A lei canadiana estabelece certas distinções quanto à telepresença 
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fi sicamente manifestada, ao contrário de nós. — Lowbeer sentou-se. — Água 
sem gás — pediu à Michikoid. — Será melhor mantermos o cortinado aberto 
— disse a Netherton, olhando para o nível inferior do mercado.

— Porquê? — indagou Netherton.
— Pode haver quem lhe deseje mal, senhor Netherton.
O alugado ergueu as sobrancelhas.
— Quem? — perguntou Netherton, arrependido de não ter pedido um 

triplo.
— Não fazemos ideia — admitiu Lowbeer. — Foi-nos chamada a atenção 

para o recente aluguer de um periférico com potencial como arma. O público 
não tem noção de quão monitorizadas são essas transações. Sabemos que se 
encontra perto, e acreditamos que seja o alvo.

— Eu avisei — disse o alugado a Netherton.
— Posso perguntar o que a leva a imaginar que o senhor Netherton es-

teja em risco? — indagou Lowbeer quando a Michikoid lhe pousou o copo 
de água na mesa.

— Obviamente — disse o alugado, conseguindo transmitir o desalento 
de Rainey. — A polícia, Wilf. Não me disseste.

— Ia agora dizer.
— Foi associada do senhor Netherton na tarefa com a Zona do Lixo — 

indicou Lowbeer. — Também foi dispensada? — Bebeu um gole de água.
— Permitiram-me que me afastasse — disse o alugado. — Mas apenas do 

projeto. Sou burocrata de carreira.
— Tal como eu — afi rmou Lowbeer. — De momento encontro-me em 

representação ofi cial. Poderá dizer o mesmo?
Os olhos verdes observaram Lowbeer.
— Não — admitiu —, a minha presença prende-se com motivos pessoais.
— Está envolvida naquilo que o anterior projeto se possa estar a tornar? 

— perguntou Lowbeer.
— Não tenho permissão para discutir isso — disse o alugado.
— Mas está aqui, num encontro privado com o senhor Netherton. A 

manifestar a sua preocupação com a segurança dele.
— Ela diz que os americanos estão a espalhar o boato de que matei a 

Aelita — interveio Netherton, surpreendendo-se.
— Não — corrigiu o alugado. — Eu disse que eles são os principais sus-

peitos por esses boatos.
— Disseste que achavas que podia ser a Daedra — lembrou Netherton, e 

terminou o uísque. Olhou, à procura da Michikoid.
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— Temos noção de que está a decorrer uma campanha de difamação — 
disse Lowbeer —, embora não tenhamos a certeza da sua origem. — Voltou 
a olhar para a distância. — Com a breca — exclamou, levantando-se e le-
vando a mão abaixo da aba da bolsa a tiracolo. — Receio bem que tenhamos 
de partir. — Tirou um cartão de visita, o qual entregou à Michikoid, que 
apareceu como se tivesse sido convocada. Ela aceitou o cartão com ambas 
as mãos, sorriu, e retirou-se educadamente. Lowbeer voltou a levar a mão à 
bolsa, apresentando o que ao início parecia um batom ornamentado de ouro 
e marfi m, ou talvez um atomizador, mas que se transformou de repente num 
bastão curto de aspeto cerimonial, com pega de marfi m estriado encimada 
por uma coroa dourada. Uma vara de justiça, obviamente. Netherton nunca 
vira tal coisa. — Venham comigo, por favor.

O periférico de Rainey levantou-se. Netherton olhou para o copo va-
zio, fez menção de se levantar e viu a vara de justiça voltar a transformar-se, 
tornando-se uma pistola dourada barroca de cano comprido, com punho de 
marfi m estriado, a qual Lowbeer ergueu, apontou e disparou. Ouviu-se uma 
explosão dolorosamente sonora, mas vinda de outro ponto no lado oposto 
do nível inferior, com a pistola a não fazer qualquer som. Depois um silêncio 
lancinante, em que se ouviu o que parecia uma chuva de pequenos objetos, o 
seu impacto em paredes e lajes. Alguém começou a gritar.

— Diacho — exclamou Lowbeer, num tom de surpresa preocupada, 
depois de a pistola voltar a assumir a forma de vara de justiça. — Vamos 
andando.

Enxotou-os do Maenads’ Crush, com os gritos ainda a fazerem-se ouvir.
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3 3 .

I m p o s t o  d a  E s t u p i d e z

L
eon estava a terminar o segundo pequeno-almoço ao balcão do Jimmy’s. 
Flynne estava sentado a seu lado. Leon tivera de se deslocar à vila para a 
promoção contratual realizada com uma equipa da lotaria, a par, segundo 

as palavras dele, do estúpido que lhe vendera a cautela. Burton conduzira-os.
— Se ele é estúpido — perguntava Flynne —, porque é que lhe compraste 

a cautela?
— Porque sabia que ele ia fi car de trombas quando eu ganhasse — res-

pondeu Leon.
— Quanto é que recebeste, depois de impostos e da comissão do Heft y 

Pal?
— Cerca de seis milhões e meio.
— Acho que serve de prova de conceito.
— Qual conceito?
— Quem me dera saber. Não devia ser possível fazer isso. Uma empresa 

de segurança na Colômbia?
— Isto até me parece saído de um fi lme — confessou Leon, arrotando 

baixinho.
— Investiste alguma coisa para a medicação da mãe?
— Oitenta mil. — Alargou o cinto. — Aquele biológico mais recente que 

ela anda a tomar é um poço sem fundo.
— Obrigada, Leon.
— Quando se é rico, como eu, ninguém nos larga o dinheiro.
Flynne relanceou-o e viu-o a manter-se sério. Depois, no espelho atrás 

do balcão, lá ao fundo, no brilho do parque de saibro, reparou no cartoon 
do touro. Ele piscou-lhe o olho. Flynne resistiu ao impulso de lhe mostrar o 
dedo, pois isso só serviria para aumentar o perfi l que ia fazendo dela.
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Estar ali fê-la pensar em Conner, na tenda branca na Porter, no enxame 
de drones que aspiravam moléculas de pneus. Ainda não tivera tempo de 
falar com Burton acerca disso. Imaginava que Conner tivesse matado aqueles 
quatro homens.

Fizera-o com celeridade, intensidade e violência. Era essa a prática de 
combate do Corps, talvez ainda mais a do Haptic Recon. Para ela, isso sig-
nifi cava que as informações sobre determinado alvo podiam não ser as me-
lhores, o plano podia ser uma desgraça, o hardware podia não ser o mais 
adequado, mas tudo isso era compensado investindo com força e rapidez. No 
caso de Burton, isso coexistia com a ideia dele de haver uma maneira correta 
de ver as coisas, mas Flynne imaginava que, pelo menos em parte, também 
se devesse à tradição de caçar para pôr comida na mesa, algo que ele sempre 
fi zera bem. Conner, por outro lado, seria todo a outra opção.

— O que foste fazer ao Fab? — perguntou Leon.
— Fui encontrar-me com a Shaylene e com o Macon.
— Não faças nada peculiar — alertou ele.
— Dizes-me isso hoje?
— Hoje só fi z foi ajudar o pessoal daqui a pagar a porcaria do imposto da 

estupidez, a próxima lotaria. — Deslizou do banco e puxou as calças.
— Onde está o Burton? — perguntou ela.
— Se a lista de afazeres dele correu bem, deve estar com o Conner.
— Aluga um carro e leva-me lá — pediu ela. — Eu penduro a bicicleta 

na traseira.
— O Leon pode alugar o carro, ele tem dinheiro para isso.
— O Burton espera que tenhas de te habituar a isso.
— Pois, isso é que eu não sei — disse Leon, de repente sério. — Essas 

pessoas com quem tu e ele falam parecem tão inventadas. Estás a ver aquela 
história que se tornou viral, do pediatra que deu o dinheiro todo à namorada 
imaginária na Florida? Mais ou menos assim.

— Sabes o que é pior do que o imaginário, Leon?
— O quê?
— Meio imaginário.
— O que quer isso dizer?
— Quem me dera saber.
Depois de Flynne solicitar o carro, aguardaram no exterior enquanto o 

veículo se conduziu até eles.
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3 4 .

S e m  C a b e ç a

–I
mporta-se que acenda uma vela perfumada? — perguntou Lowbeer. 
— Tenho uma reação infeliz a atentados. — Olhou de Netherton 
para o alugado. — Abafei as recordações, mas há coisas que con-

tinuam a ser gatilhos. Cera de abelha pura, óleos essenciais, pavio de baixa 
cinza. Nada tóxico.

— Esta unidade não tem olfato — disse Rainey. — Não é um topo de 
gama.

Ash, pensou Netherton, porventura daria a sua opinião quanto a cera de 
abelha num mundo desprovido de abelhas.

— Faça favor — disse ele, incapaz de deixar de ver a cabeça negra rapada 
do homem alto e excecionalmente gracioso a explodir, repetidamente, em 
câmara lenta, de uma série de ângulos e distâncias diferentes. Acontecera ao 
descer as escadas, à frente do Maenad’s Crush. Onde ainda se encontrava, 
para todos os efeitos, espraiado, sem cabeça. Lowbeer mostrara-lhes as ima-
gens obtidas com uma série de câmaras. Quem dera a Netherton que ela não 
o tivesse feito.

O carro de Lowbeer tinha quatro pequenos divãs bolbosos assentes numa 
plataforma giratória, dispostos à volta do compartimento para os passageiros 
aparentemente sem janelas. Netherton e o alugado ocuparam as duas mais 
traseiras, viradas para a frente, com Lowbeer no lado oposto. Os estofos eram 
ligeiramente usados, coçados nos botões que contornavam as extremidades, 
e eram estranhamente acolhedores.

— Foi alugado como parceiro de combate a um estúdio de artes mar-
ciais em Shoreditch — informou Lowbeer, tirando um pequeno copo com 
cera da bolsa. Acendeu-se ao ser pousado na mesa. — Foi alugado assim que 
disse ao seu táxi que o levasse a Covent Garden, senhor Netherton. Quando 
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o visei, imaginei que o senhor estivesse prestes a ser fi sicamente atacado. 
Provavelmente não passariam de golpes, desferidos com mãos ou pés, mas 
poderiam bem ser fatais, já que o periférico fora otimizado para combate 
desarmado.

Netherton olhou de Lowbeer para a chama da vela e outra vez para a 
inspetora. Ao saírem do Maenads’Crush, haviam encontrado o ar carre-
gado, por assim dizer, com uma variedade de dispositivos aéreos. Quatro 
unidades da Met com listas diagonais pretas e amarelas, todas com luzes 
azuis a piscar, pairavam, imóveis, sobre a fi gura decapitada, de costas, nas 
escadas por onde ele e Rainey ainda agora haviam descido. Muitas unida-
des mais pequenas, algumas pouco maiores do que moscas, haviam passa-
do por eles a zunir.

O sangue parecera limitar-se à alvenaria adjacente às escadas. Os gritos 
haviam-se transformado em soluços profundos, emanando de uma mulher 
sentada, de joelhos elevados, nas lajes ao fundo das escadas. — Cuidem dela 
— ouvira ele Lowbeer dizer a alguém invisível —, imediatamente. — Lowbeer 
erguera então brevemente a vara de justiça à altura dos ombros, virando-se 
para a exibir. Netherton vira pessoas a desviarem o olhar, temendo serem 
marcadas por a verem, embora, obviamente, já tivessem sido.

Os transeuntes continuaram a desviar o olhar quando Lowbeer levou 
Netherton e o alugado até ao lado oposto do edifício, onde subiram outro 
lanço de escadas. O carro revelou-se quando eles saíram, de porta dos passa-
geiros aberta. Agora, não fazia ideia onde haviam estacionado. Não estavam 
longe de Covent Garden. Talvez na direção de Shaft esbury Avenue.

— Coitada da mulher — disse Lowbeer.
— Não parecia fi sicamente ferida — disse o alugado, afundado no cadei-

rão, o boné de tweed puxado sobre a testa.
— Traumatizada — explicou Lowbeer, e olhou para a vela. — Neroli. É 

mais para meninas, mas eu sempre gostei.
— Você rebentou-lhe com a cabeça — exclamou Netherton.
— Não foi intencional — garantiu Lowbeer. — Deixou Shoreditch num 

carro alugado pelo estúdio de artes marciais. Supostamente, sozinho. Mas 
não estaria sozinho, pois houve quem lhe abrisse o crânio.

— O crânio?
— Os crânios são modulares. Osso impresso, montado com adesivo bio-

lógico. Fica com a força estrutural de um crânio médio mas passível de ser 
desmontado.

— E porquê? — indagou Netherton, que começava a achar os periféricos 
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cada vez menos agradáveis à medida que ia descobrindo pormenores acerca 
deles.

— A caixa craniana de um modelo de duelo contém habitualmente a ré-
plica celular impressa de um cérebro. Nada de cognitivamente funcional. Um 
treinador, basicamente. Ele regista níveis de traumatismos, indica traumas 
menos notórios. O utilizador pode determinar a efi ciência exata dos golpes 
usados. Mas o treinador, e, já agora, o crânio modular, não são adaptáveis. 
Uma pessoa, ou pessoas desconhecidas anularam a garantia durante a via-
gem desde Shoreditch. Retiraram o treinador, substituindo-o por uma carga 
explosiva. O periférico iria abordá-lo e detonar. Sem que estivesse ciente de 
tal facto, chamei fl ashbots. Os quatro mais próximos responderam quando o 
meu pedido foi autorizado. Posicionaram-se em torno da cabeça e detonaram 
em simultâneo. Cada um continha uma mera fração de grama de explosivo, 
mas a uma distância e espaçamento precisos, o sufi ciente para imobilizar vir-
tualmente qualquer coisa. Mas tivemos muita sorte por as minhas ações não 
terem resultado em pelo menos uma morte.

— Mas — resumiu o alugado —, caso contrário, teria matado o Wilf.
— Correto — confi rmou Lowbeer. — O uso de explosivos é invulgar, e 

preferimos que assim seja. Lembra demasiado a guerra assimétrica.
— Terrorismo — esclareceu o alugado.
— Preferimos não empregar esse termo — disse Lowbeer, observando 

a chama da vela com uma expressão que Netherton julgou reconhecer como 
sendo mágoa —, que mais não seja porque o terror deve permanecer exclusi-
vo ao Estado. — Fitou-o. — Alguém atentou contra a sua vida. Pode também 
ter pretendido intimidar quaisquer colaboradores que possam sobreviver.

— O Wilf e eu já fomos colaboradores — adiantou o alugado.
— Por acaso estava a pensar no senhor Zubov — corrigiu Lowbeer. — 

Embora alguém que pretenda intimidá-lo deva ser ou singularmente pouco 
informado acerca da família dele, extremamente poderoso, ou profundamen-
te temerário.

— Como é que sabia que estaria a caminho daqui? — perguntou 
Netherton.

— As tias — disse Lowbeer.
— Tias?
— É assim que lhes chamamos. Algoritmos. Temos muitos, construídos 

ao longo das décadas. Duvido que hoje em dia haja quem saiba como eles 
funcionam em cada caso específi co. — Mirou o alugado, mudando de expres-
são. — Houve quem moldasse aquele periférico à imagem de Fitz-David Wu. 
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Duvido que tenha ouvido falar. Indubitavelmente o melhor ator shakespea-
riano do seu tempo. A mãe era bastante minha amiga. Aqueles olhos foram 
obtidos depois, é claro, e posteriormente arrependeram-se. Algo que não era 
fácil de reverter, nesse tempo.

Netherton, desejando poder ter outro uísque, interrogou-se se ela senti-
ria o mesmo em relação aos seus azuis-pervinca.
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3 5 .

A  T r a l h a  n o  Q u i n t a l

C
onner vivia em Gravely Road, para lá do Jimmy’s, saindo da Porter. Era 
uma estrada de terra batida, o que levara a piadas ao crescer. Gravely fora 
usado para as curtes durante o liceu, um sítio onde estacionar durante 

um encontro. Quando Leon entrou no que supostamente seria o acesso à casa 
de Conner, Flynne interrogou-se se alguma vez teria tido motivo para chegar 
tão longe em Gravely. O último trajeto não parecera familiar, embora não 
houvesse nada de que se pudesse lembrar propriamente. Mas não lhe parecia 
que soubesse da existência de casas tão para a frente. Grosso modo, o que 
por ali havia eram matas vedadas ou lotes subdivididos, cheios de vegetação, 
agora que já ninguém construía nada.

A casa de Conner não era tão velha como a deles, mas estava em pior 
estado. Há muito que não era pintada, pelo que a madeira fi cara cinzenta 
nos pontos onde a tinta pelara. Entre a casa de piso único e a estrada havia 
um espaço que em tempos fora um relvado, mas que agora não passava de 
um amontoado de tralha coberta por glória-da-manhã: um trator velho e 
alto, todo ele ferrugem, sem um fl oco de tinta que fosse, uma caravana mais 
pequena do que a de Burton, assente sobre pneus vazios, o que quase servia 
de aula de história em fogões e frigorífi cos, e um velho quadcóptero do 
exército, do tamanho da Tarântula de Conner, assente em quatro blocos de 
betão. Seria preciso licença para o pilotar, se deixassem que fosse pilotado 
de todo.

A Tarântula encontrava-se ao fundo do acesso, ao lado da casa, com 
Macon e Edward ocupados na traseira. Tinham um oleado azul-claro aberto 
ao lado, com as ferramentas alinhadas por cima.

Flynne saiu assim que Leon parou e dirigiu-se a eles. Queria ver o que 
estava naquele braço que vira no Jimmy’s.
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— Tarde — disse Macon, endireitando-se. Tal como Edward, envergava 
luvas de látex azuis. Nem ele nem Edward estavam de Viz.

— O que se passa? — Olhava para o braço. Terminava num tipo de me-
canismo de aspeto aleatório, com peças móveis, mas que não lhe davam qual-
quer pista para o seu uso.

— A resolver uns problemas ao Conner — disse Macon. — Isto — e 
apontou para a coisa — é uma pinça mecânica para os bicos de abastecimen-
to. É uma grande ajuda nas bombas de gasolina.

— Estão a instalá-lo?
— Não — disse Macon, mirando-a. — Instalámo-lo quando montámos 

o braço. Ele tem dado problemas.
— Já deve estar fi no — acrescentou Edward, num tom neutro.
Ambos sabiam que ela sabia que isso era uma treta, mas Flynne imagi-

nou que as coisas eram assim, quando alguém que se conhecia tivesse matado 
pessoas e não se quisesse que fosse apanhado. Estavam a contar-lhe a história 
tal como teria de ser contada, e diziam-no de modo a que ela não precisasse 
de dizer mais do que a verdade que ouvira.

— O que é aquilo preto? — A pinça não tinha algo, fosse o que fosse, mas 
de certeza que eles já tratariam disso.

— Parece tinta de camião — disse Edward.
Haviam removido a arma, ou onde quer que a arma se encaixasse, subs-

tituindo-a por aquilo. Talvez estivesse agora numa das caixas de ferramentas, 
ou talvez um dos rapazes de Burton já a tivesse levado.

— Espero que lhe corra bem — disse ela. — O Burton está aqui?
— Lá dentro — indicou Macon. — Por acaso, precisamos de um scan da 

tua cabeça. A laser.
— Precisam do quê?
— De te medir a cabeça — explicou Edward. — A coisa para a cabeça 

que estamos a fazer não é fl exível. Os contactos dependem do encaixe.
— E o conforto também — acrescentou Macon, num tom encorajador.
— Eu?
— É para ti — esclareceu Macon. — Pergunta à Ash.
— Quem é a Ash?
— A senhora da Coldiron. Responsável técnica. Está sempre a ligar. Vai 

aos pormenores mais miudinhos.
— Vocês também — lembrou Flynne.
— Cá nos entendemos.
— Está bem — acedeu ela, sem achar que muita coisa estivesse bem.



145  

— Leon — disse Macon quando Leon se juntou a eles —, parabéns. 
Ouvimos dizer que és multimilionário.

— Ainda bem que não te estás a mostrar impressionado. — Leon puxou 
uma caixa de madeira queimada pelo sol de um tufo de glória-da-manhã. 
As letras pretas gastas no lado da caixa diziam dinamite para valas e outras 
coisas.

— Devia pôr isto no eBay — disse ele, olhando para as marcas antes de se 
sentar nele. — Peça de coleção. Gosto de vos ver a trabalhar.

— Porquê? — quis saber Macon.
— Por causa da vossa ética profi ssional — disse Leon. — É uma coisa 

linda.
Flynne subiu os degraus e entrou na casa, passando por uma porta lateral 

de rede com uma estrutura de madeira mais velha do que a caixa de dinamite. 
Entrou para a cozinha, mais limpa do que esperava, mas imaginou que não 
fosse usada para grande coisa. Chegou à sala e encontrou Burton, sentado 
num sofá partido com forra fl oral castanha e bege, e Conner, sentado muito 
direito numa cadeira. Quando Conner se levantou, ela percebeu que não ha-
via cadeira.

Estava preso com velcro a uma prótese que a AV lhe comprara. Ficava 
a parecer um personagem de um anime velho, de tornozelos mais largos do 
que as coxas. Parecia dinâmico, até que ele se mexeu, com Flynne a perceber 
o motivo por que ele não gostava de o usar.

— Maninha — disse ele, oferecendo-lhe um sorriso rasgado; estava esca-
nhoado e parecia extraordinariamente pouco louco.

— Então, Conner? — disse ela, olhando depois para Burton e interro-
gando-se se aquela seria uma repetição da conversa com Macon e Edward. 
— Vi o Macon no acesso — disse.

— Chamei-os para arranjarem a moto — explicou Burton. — O Conner 
tem tido problemas a abastecer.

— Não estavas assim tão satisfeito da última vez que te vi — disse Flynne 
a Conner.

O sorriso fi cou ainda mais rasgado.
— Estava com medo que a Interna fi casse com o teu mano em Davisville. 

Cerveja? — Apontou para a cozinha com o braço esquerdo e os dois dedos 
que lhe restavam. — Red Bull?

— Estou bem, obrigada. — Sabia que a AV teria usado um dedo do pé 
como polegar, caso ele os tivesse. Podia ainda conseguir um dador de polegar, 
caso se inscrevesse e estivesse disposto a esperar. Talvez até um pé direito. 
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Mas não haveria transplantes para o braço direito ou para a perna esquer-
da porque os cotos não tinham comprimento sufi ciente. Qualquer coisa a 
ver com ser preciso um comprimento mínimo de nervos do recipiente para 
dividir. Mas o pior fora o que se passara com a mente, percebeu Flynne de 
repente. Pois naquele momento parecia tranquilo, podia até passar por feliz, 
e imaginou que isso se devesse ao facto de ele ter acabado de matar quatro es-
tranhos. Sentiu as lágrimas a afl orarem-lhe os olhos. Sentou-se rapidamente 
no lado oposto a Burton.

— Eles estavam a falar a sério quanto ao dinheiro — disse Burton.
— Eu sei — disse ela. — Vim para aqui acompanhada por um vencedor 

de lotaria.
— Não foi só isso. Prepararam uma coisa ainda melhor.
— O que queres dizer?
— Enviaram hoje um homem de Clanton, com dinheiro.
— Como sabes que não são construtores, Burton?
— Ele é advogado.
— Todos os construtores têm advogados.
— Eu quero uma cerveja — disse Burton.
A prótese de Conner locomoveu-o até à cozinha e ao frigorífi co, que era 

novo e reluzente. Quando o viu a pegar na porta com os dois dedos, Flynne 
ouviu o gemido discreto de um pequeno servo. Via agora que a prótese tinha 
um polegar próprio. Conner abriu a porta, tirou uma cerveja, moveu o om-
bro da prótese até fechar a porta, e regressou para junto de Burton. Era como 
se aquilo só tivesse um movimento. Depois encostou a carica da garrafa ao 
que seria a frente do bíceps do braço direito, caso o tivesse, e soltou-a. Viu 
que ele tinha um velho descapsulador enferrujado colado ao plástico preto. 
A carica ressaltou no piso de vinil e rolou para baixo do sofá. Conner sorriu 
e entregou a cerveja a Burton.

— Está tudo bem — asseverou Burton, e deu um gole de cerveja. — Não 
acho que sejam construtores e não acho que sejam da Interna. Acho que isto 
tem a ver com o jogo deles. E eles querem levar-te de volta ao jogo. Querem 
a Easy Ice. Foi por isso que pediram ao Macon que construísse material de 
interface.

— Bardamerda mais ao jogo deles — exclamou Flynne.
— As tuas competências tornaram-se muito caras. Foi isso que trouxe cá 

o homem de Clanton. — Bebeu mais um pouco, olhou para o nível de cerveja 
na garrafa, pareceu querer dizer mais alguma coisa, mas não o fez.

— Portanto, concordaste por mim?
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— Era uma condição obrigatória. Tens de ser tu.
— Podias ter falado comigo, Burton.
— Precisamos do dinheiro para o Pharma Jon. Seja lá o que isto for, não 

sabemos quanto tempo vai durar o dinheiro Portanto, fazemos o trabalho, 
acumulamos o que pudermos, e vemos. Imaginei que concordasses com isso.

— Se calhar — admitiu ela.
A prótese de Conner voltou a acocorar-se, tornando-se uma cadeira.
— Esquece o sofá, vem sentar-te comigo — convidou ele.
— Estou pronto para te medir a cabeça — disse Macon, da porta da cozi-

nha. Mostrou algo cor de laranja, um aparelho complicado com varetas fi nas 
e um anel. Mais parecia um acessório de caça com arco do Heft y Mart do que 
um laser. — Queres sentar-te no sofá?

— Vamos fazê-lo no alpendre — sugeriu ela a Macon. Vira uma cadeira 
de plástico vermelho desbotado quando chegara com Leon, e precisava de se 
afastar. — Um dia destes faço-te companhia, Conner, mas, neste momento, o 
meu irmão está a ser parvo.

Conner ofereceu-lhe um novo sorriso rasgado.
Flynne saiu pela porta principal para o alpendre, varreu uma camada 

castanha das folhas secas do ano anterior da depressão em forma de traseiro 
moldada no assento da cadeira, e sentou-se, olhando para o trator enferru-
jado. Macon entregou-lhe qualquer coisa, parecida com o protetor de vista 
que nos davam num salão de bronzeado, mas feita de aço inoxidável polido. 

— Quão forte é o laser? — quis ela saber.
— Não é forte a ponto de isso ser preciso, mas prefi ro jogar pelo seguro.
— Quanto tempo demora?
— Um minuto, ou assim, depois de o calibrarmos. Põe-no lá.
O protetor tinha um elástico branco fi no. Flynne pôs os óculos, ajustou 

as concavidades de aço sobre os olhos e mergulhou nas trevas profundas en-
quanto Macon lhe assentava as pontas macias das pernas do aparelho nos 
ombros.

— Quando é que começas a imprimir? — perguntou-lhe.
— Já estou a imprimir os circuitos. Trato do aparelho para a cabeça logo 

à noite. Vamos fazer uma direta, pode ser que amanhã esteja tudo montado. 
Agora fi ca quieta. Não fales.

Houve qualquer coisa que começou a estalar e a contornar o suporte 
redondo, dirigindo-se para a direita. Imaginou a tralha empilhada no quintal 
de Conner, coberta de glória-da-manhã, e idealizou que ele não se juntara 
aos Marines. A chumbar na inspeção médica, por qualquer coisa inofensiva, 
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mas que ainda não tinha sido descoberta. Teria, então, fi cado ali, encontrado 
algo legal para fazer, conhecido uma rapariga, casado. Não com ela, claro, 
nem com Shaylene, mas com alguém. Talvez de Clanton. Teria tido fi lhos. 
E a esposa teria limpado a glória-da-manhã e mandado arrumar as tralhas, 
plantando depois relva num quintal a sério. Mas não foi capaz de o fazer, não 
conseguiu acreditar, e bem que gostava de o fazer.

Depois, o laser chegou-lhe atrás da cabeça, sempre aos estalos suaves, 
e regressou à frente, onde deixou de estalar. Macon retirou-o e ao protetor 
ocular.

A tralha no quintal continuava ali.
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3 6 .

A p e s a r  d e  T u d o

–O 
Anton teve um — disse Lev quando Netherton acabou de contar 
sobre o que acontecera em Covent Garden. — Arrancou-lhe o ma-
xilar durante uma festa no jardim, num acesso de fúria ébria.

Estavam no topo das escadas do passadiço do Gobiwagen, a observar o 
periférico a correr na passadeira.

— Não podemos negar que tem uma certa beleza — comentou Netherton, 
esperando conseguir mudar de assunto, de modo a não chegar a Putney. Mas 
a verdade era que a achava linda. Ash, junto à passadeira, parecia estar a ler 
dados num feed, o que provavelmente estaria.

— A Dominika fi cou furiosa — continuou Lev. — Os nossos fi lhos podem 
ter assistido. Mandou-o de volta à fábrica. Depois alvejou-o. Repetidamente. 
Na pista de dança, no Club Volokh. Eu não estava presente. Foi tudo abafado, 
claro. Esse foi o ponto de viragem para o nosso pai.

Netherton viu Ash dizer alguma coisa ao periférico, que começou a 
abrandar o ritmo. Quando o periférico corria, Netherton encarava-lhe a bele-
za de uma forma diferente, com a graciosidade que era dada ao ato repetitivo 
a fazer as vezes da personalidade.

— Porque é que o Anton fez isso? — perguntou Netherton, enquanto 
observava o trabalho fascinante dos músculos das coxas da coisa.

— Ele recusava-se a ajustar o nível de difi culdade. Lutava com ele no 
nível mais elevado. O periférico ganhava sempre. E era, de longe, o melhor 
dançarino.

O periférico abrandara para um trote. Saltou depois da passadeira e co-
meçou a correr no mesmo sítio. Envergava calções pretos largos e uma cami-
sola preta de cavas. Dois dos armários do iate estavam agora cheios de roupas 
que Ash mandara fazer para a coisa, o que signifi caria muito preto.
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O periférico ergueu o olhar, parecendo vê-lo.
Nesse momento, Lev virou-se e entrou. Netherton seguiu-o, incomoda-

do com o olhar do periférico. O espaço parecia agora mais habitado, ou talvez 
simplesmente atafulhado, com os monitores antigos e com o kit de suporte 
vital do periférico.

— Lager — disse Lev. Netherton pestanejou. Lev pressionou o polegar 
contra uma pequena placa oval engastada na porta do bar. A porta subiu, de-
saparecendo, e o balcão apresentou uma garrafa aberta. Lev pegou-lhe, após 
o que reparou em Netherton. Entregou a Netherton a garrafa fria. — Lager 
— repetiu. O bar produziu outra. — Estamos servidos — proferiu, e a porta 
deslizou para baixo. Lev bateu com a base da garrafa na base da de Netherton, 
ergueu a sua e bebeu. Baixou-a. — O que disse ela no regresso, depois de de-
volverem o alugado da tua amiga?

— Contou-me sobre o Wu.
— Quem?
— Fitz-David Wu. Um ator. Ela era amiga da mãe dele.
— Wu — repetiu Lev. — Hamlet. Ainda é o preferido do avô. Foi, pelo 

menos, há quarenta anos.
— Que idade terá ela?
— Cem, talvez mais — aventou Lev. — Foi mesmo sobre isso que falaram?
— Ela parecia perturbada. Absorta. Tinha acendido uma vela perfumada.
— Velas, essências. Já os vi a fazerem isso. Tem qualquer coisa a ver com 

memórias.
— Ela disse que tinha abafado algumas. Imaginei que fossem relaciona-

das com um atentado.
— Eles fazem isso — confi rmou Lev. — Para o avô, isso é um pecado. 

Ele vai aguentando, mas é bastante ortodoxo. Não me importava de ter uma 
melhor ideia sobre o que ela anda a tramar.

— Tu é que fi zeste um acordo com ela — recordou-lhe Netherton. — E 
fi zeste questão de não revelar o que foi.

— É verdade — admitiu Lev —, mas não o posso partilhar. Imagino que 
ela descobrisse se eu quebrasse os termos do acordo.

— Ela podia perguntar-te — disse Netherton —, e talvez desses por ti a 
dizer-lhe.

Lev franziu o sobrolho.
— Tens toda a razão. — Acabou de beber e pousou a garrafa vazia no 

tampo de mármore da secretária. — Bom, mas, entretanto, houve progressos 
no toco. Os técnicos que encontraste através da irmã do polt impressionaram 
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a Ash. Estão a ultimar a melhor aproximação possível a uma interface neu-
ral. E os quânticos da LSE já resolveram quaisquer problemas fi nanceiros no 
toco. Claro que, se continuarem, vão dar por eles. E bem.

— O que estão eles a fazer? — indagou Netherton depois de também ele 
terminar a cerveja. Quem lhe dera ter mais umas quantas.

— Basicamente, a agrupar algoritmos comerciais. O toco não tem exa-
tamente a capacidade para isso, embora saibam que, por vezes, isso aconte-
ce naturalmente. Não demorariam a fazê-lo por conta própria. Mas já esta-
mos fi nanciados para lidar com qualquer contingência. E isso já se revelou 
necessário.

— A sério?
— Apareceram quatro assassinos para cumprir aquele contrato. Mas an-

tes de o conseguirem, foram eliminados por um dos colaboradores do polt.
— Que pediu dinheiro?
— Era ilegal — explicou Lev. — Ele estava de vigia, alerta a quem pare-

cesse poder vir a fazer isso. Não gostou do ar deles e matou-os. Foi preciso 
pagar para fazer desaparecer a história. A unidade política imediata deles é o 
condado. O chefe de implementação da lei é o xerife. A economia mais viável 
do condado é a síntese molecular de drogas ilegais. O xerife encontra-se na 
lista de pagamentos do maior sintetizador local.

— Como é que sabes isso tudo?
— O Ossian.
— Mandaste o polt e a irmã subornarem a polícia?
— Não — disse Lev —, ele pagou ao produtor de drogas. O Ossian julgou 

que seria o canal mais adequado e o polt concordou. Mas hoje houve quem te 
tentasse matar. Não estás preocupado?

— Ainda não pensei nisso — admitiu Netherton, apercebendo-se de que 
era verdade. — A Lowbeer disse que, caso fossem bem-sucedidos, isso seria 
um aviso para ti.

Lev fi tou-o.
— Sei que não pareço um gângster — disse —, e ainda bem que não, mas 

não fi caria assustado. Triste, porventura zangado, mas não assustado.
Netherton imaginou Lev a sentir-se triste por ele ter morrido, ou, pelo 

menos, tentou. Não lhe parecia real. Mas o que acontecera em Covent Garden 
também não. Desejou que o bar do avô de Lev lhe desse uma lager alemã ge-
lada sempre que lha pedisse.
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3 7 .

C o n d a d o

N
ão decidira contar a Janice tudo o que se passava, mas foi o que acon-
teceu. Janice começara a fazer-lhes café na cozinha, com uma das ban-
danas de Madison na cabeça, uma preta com caveiras e ossos cruzados 

brancos. Certa vez, Macon comentara que Janice e Madison pareciam pro-
fessores com ADN de motoqueiros, e Flynne imaginava que ele não andasse 
muito longe da verdade. Podia contar tudo a Janice, sem se preocupar que 
ela contasse a mais alguém, salvo, talvez, a Madison, e este não diria nada a 
ninguém.

Janice puxara o tema da cena no Jimmy’s, com Conner e os jogadores de 
futebol, dissera que Flynne salvara a pele de Conner. Flynne replicou que isso 
era um profundo exagero.

— Aqueles cabrões — exclamou Janice, referindo-se aos jogadores de 
futebol — tiram-me do sério. Desde sempre. Há uma manada nova a cada 
quatro anos.

— É o Conner — admitiu Flynne quando Janice acabou de girar a mani-
vela do moinho, algo que fi zera com uma calma que lhe advinha da prática. 
— É ele que os provoca. O bully é ele.

— Eu sei — disse Janice, despejando os grãos moídos para um frasco 
de compota e pesando-o numa balança que parecia uma base para copos 
—, mas eles não sabem. Julgam que são eles os bullies. Dou-lhes pontos por 
estupidez? Já o viste?

— Na casa dele, mesmo agora.
— Não que ele seja louco — frisou Janice, transferindo um valor exato de 

gramas de café para o fi ltro de papel bege no funil de cerâmica, que ela já passa-
ra por água para retirar o sabor químico —, mas é muito chato. Sei que ele tem 
motivos, mas já estou farta. — Confi rmou a temperatura da água na cafeteira, 
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após o que despejou um pouco sobre o café, para que assentasse. — Mas não 
me pareces satisfeita, e não acredito que isso tenha a ver com o Conner.

— Não tem.
— Então, o que foi?
Flynne contou-lhe, começando pela altura em que Burton a contratara 

para fi car no lugar dele enquanto ia a Davisville. Janice ouviu, sem interrom-
per o ritual, que não tardou a ter como resultado duas canecas de café forte 
e saboroso. Flynne tomou o dela com leite e açúcar, Janice tomou-o simples, 
e Janice mal lhe fez uma pergunta, limitando-se a escutar e a assentir nos 
momentos corretos e a arregalar os olhos nas partes mais bizarras, voltando 
depois a aquiescer.

Quando Flynne chegou à parte em que se dirigira à Porter com Tommy e 
Burton, até à tenda à volta do carro que ela nunca chegou a ver, com os quatro 
mortos, Janice levantou a mão e exclamou: — Uau!

— Uau?
— O Conner — disse Janice.
Flynne assentiu.
Janice franziu o sobrolho, abanou ao de leve a cabeça, e depois disse: 

— Continua.
E Flynne contou-lhe o resto, sem pormenores em relação ao que ela ima-

ginava que Macon e Edward estivessem a fazer na casa de Conner, mas vendo 
que Janice também o percebera, até chegar ao momento em que Leon a levara 
ali, e acrescentando que um par de pequenos drones, cada um com o seu 
quadrado de fi ta adesiva esverdeada de lado, os havia acompanhado desde a 
propriedade de Conner.

Dirigiram-se ao sofá da sala, onde ela jogara Operation Northwind pela 
última vez.

— Esse tal homem de Clanton — perguntou Janice —, aquele que trouxe 
o saco de dinheiro. Sabes quem era?

— Não. Seria um advogado?
— Chama-se Beatty. Pertence a uma fi rma de advocacia em Clanton.
— Como sabes?
— Porque o Reece esteve cá umas horas antes de ir falar com o Madison 

sobre um trabalho. E agora temos parte desse dinheiro na cave, num buraco 
atrás da caldeira.

— A sério?
— Não foi nada de extraordinário. Não muito, pelo menos.
— O que era?
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— Ajuda com um drone. Um dos grandes. O Conner tem um quadcóp-
tero do exército que quer que Madison pilote.

Flynne recordou o aparelho no quintal de Conner.
— Eu vi-o — disse. — Parecia uma plataforma de armas.
— O dinheiro que está na cave é mais do que o Madison e eu faríamos 

num ano inteiro de Sukhoi Flankers. — Obviamente, isso não deixava Janice 
satisfeita.

— O que disse o Reece?
— Segundo o Burton e o Conner, demasiado. Quanto a mim, muito 

pouco. O Reece é um cusco. Adora segredos, e tem de os contar, caso con-
trário não sabemos que ele os tem. Ficou tão impressionado com o Burton e 
o Conner que teve de nos contar tudo. Também fi cou impressionado com o 
Pickett.

O único Pickett de que Flynne se lembrava era o dono do Corbell 
Pickett Tesla, o último stand de automóveis novos a encerrar no condado. 
Imaginava-se que continuava a ser o homem mais rico do condado, embora 
ninguém o visse muito. Ela avistara-o pela última vez em desfi les da vila, 
mas isso já fora há alguns anos. Mandara uma fi lha da idade dela estudar na 
Europa e, segundo era do conhecimento de Flynne, ela não voltara.

— O Corbell Pickett?
— O cabrão do Corbell Pickett.
— O que tem ele a ver com o Burton e o Conner?
— É aí que as coisas se tornam engraçadas — disse Janice.
— Achas que o dinheiro veio do Corbell Pickett?
— Nem pensar — disse Janice. — O Burton está a pagar muito desse di-

nheiro de Clanton ao Corbell. O Reece estava entusiasmado por ir levá-lo lá 
com o Carlos. Não se calou a dizer que precisava de dois sacos das compras.

— Porque é que o Burton estava a pagar ao Pickett?
— Por causa daqueles quatro mortos na Porter. Para os fazer desaparecer. 

Claro que, aqui no condado, também não demorariam muito a desaparecer. 
A Polícia Estatal tem uma capacidade de atenção um pouco mais prolongada, 
mas, pelo preço certo, o Corbell sabe quais os cordelinhos que puxar para 
reduzir essa capacidade.

— Ele tinha o concessionário da Tesla e acompanhava o presidente da 
Câmara no desfi le de Natal. Quando éramos pequenos.

— Num Tesla novinho — acrescentou Janice. — Sinto muito estragar-te 
o imaginário, querida, mas ninguém constrói um grama de drogas que seja 
aqui no condado sem que o Corbell receba a sua parte.
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— Não pode ser. Se fosse, eu já tinha ouvido falar nisso.
— A questão é que tens a tua família e os teus amigos a cuidarem de ti, 

basicamente por nunca referirem o nome do cabrão. É por isso que o esque-
ces com tanta facilidade.

— Não gostas mesmo dele — comentou Flynne.
— Nada.
— Mas se eles estão a subornar o Departamento do Xerife, isso signifi ca 

que o Tommy sabe.
Janice mirou-a.
— Não muito.
— Ou sabe, ou não sabe.
— O Tommy é boa pessoa — asseverou Janice —, tal como o Madison é 

boa pessoa. Confi a em mim, sim?
— Sim.
— Tal como tu és boa pessoa. Mas aqui estás tu, até ao pescoço num ne-

gócio com pessoas que dizem que estão na Colômbia, mas que podem fazer 
com que o Leon ganhe a lotaria? Isso é muito estranho, Flynne, mas será que 
faz de ti menos boa pessoa?

— Não sei. — E percebeu que não sabia mesmo.
— Menina, tu não andas a fazer esta cena marada, seja lá o que for, para 

enriqueceres. Estás a pagar a conta do cancro da tua mãe, lá no Pharma Jon. 
Tal como o fazem muitas outras pessoas. Às vezes até parece que é a maior 
parte das pessoas.

— Não é cancro.
— Eu sei que não é. Mas tu percebes. E o Tommy, ele está a cuidar deste 

condado como pode. Ele é honesto, acredita no estado de direito. Já o xerife 
Jackman é outro caso. O Jackman faz lá o que ele faz, vai sendo reeleito, e o 
Tommy representa a lei. O condado precisa do Tommy, tal como a tua mãe 
precisa de ti e do Burton, e, se calhar, por vezes ele tem de se esforçar um 
bocadinho mais para não reparar em certas coisas.

— Porque é que eu só soube disto hoje?
— As pessoas estão a fazer-te um favor ao não falarem sobre essa merda. 

A economia da zona baseia-se na construção desde antes de termos entrado 
para o liceu.

— Isso eu sabia, mais ou menos. Acho eu.
— Bem-vinda ao condado, querida. Queres mais café?
— Se calhar, já bebi de mais.



156  

3 8 .

A  r a p a r i g a  d o  T o c o

D
epois de Dominika ter telefonado a Lev para que subisse, Netherton re-
gressou à porta, a partir de onde fi cou a ver o periférico a fazer exercícios 
de resistência com o exosqueleto. Os músculos dos braços e das coxas 

nus do periférico eram muitíssimo defi nidos. Interrogou-se se teriam sido 
impressos assim.

Ash estava fora do seu campo de visão, a discutir com Ossian, que estaria 
noutro lugar. Sabia disso porque só ouvia o lado dela, proferido numa qual-
quer versão de eslavo falso da criptolíngua mútua. Dirigiu-se ao bar fechado, 
experimentando pressionar o polegar contra a oval de aço. Não aconteceu 
nada.

Ash apareceu, com uma grande jarra de cerâmica branca com fl ores, pas-
sando pelo periférico num esforço silencioso e dirigindo-se ao passadiço.

— Não era preciso — disse ele quando Ash chegou ao topo.
— Ela merece uma receção — disse ela, com a tez nívea do rosto a con-

trastar com as fl ores garridas. — Não lhe podes oferecer uma bebida.
Netherton sentiu uma pontada inesperada de empatia pela perspetiva 

ainda pouco palpável de Flynne a habitar o periférico. Também a ela não 
seriam oferecidas bebidas.

— Água, dentro de limites horários — continuou Ash, confundindo a 
expressão dele por preocupação com o periférico. — Existe um alarme de 
desidratação. Mas nada de álcool. — Passou por ele com as fl ores.

— Quando é que a esperamos?
— Daqui a duas horas — respondeu Ash, atrás dele.
— Duas horas? — Netherton virou-se. Ash experimentava a jarra em 

diferentes posições na secretária.
— O Macon é muito bom — disse ela.
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— Quem?
— O Macon. O impressor dela, no toco. Ele é rápido.
— Que raio de nome é esse?
— Uma cidade. Na Geórgia. A Geórgia americana. — Estava a arranjar 

as fl ores na jarra, com uma manada de animais distantes em estouro pelas 
costas da sua mão esquerda. — Eu estarei aqui contigo.

— Ah, é?
— Qual a última vez que usaste um periférico?
— Tinha dez anos — respondeu Netherton. — Numa festa de homúncu-

los, em Hampstead Heath. Era o aniversário de um colega da escola.
— Ora aí está — concluiu Ash, virando-se para o encarar, de mãos nas 

ancas. Voltara ao seu fato da sinceridade. Netherton recordou-se da pose do 
homúnculo no tabliê do carro de Lev.

— Foste tu — disse ele —, não foste, que nos conduziste até à outra casa 
e de lá?

— É claro. E o que lhe vais dizer quando ela chegar?
— Sobre o quê?
— Sobre o que isto é — esclareceu ela. — Onde é. Quando é. Não é para 

isso que te pagamos?
— Ninguém me está a pagar nada, obrigadinho.
— Queixa-te ao Lev — indicou ela.
— Não vejo isto como um trabalho. Estou aqui para apoiar o Lev.
— Ela não vai fazer ideia do que se passa. Ela nunca experimentou um 

periférico. Tu próprio mal o fi zeste. Mais um motivo para eu aqui estar.
— O Lev não me disse que ela chegava daqui a duas horas.
— Ele não sabe — explicou ela. — O Ossian só soube agora. O Lev está 

lá em cima com a esposa. Estamos proibidos de lhe telefonar quando ele está 
com ela. Quando lhe dissermos, ele vai informar a Lowbeer. Imagino que, na 
altura, ela nos vai orientar. Entretanto, é melhor decidirmos o que lhe vamos 
dizer caso a Lowbeer ainda não tenha opinado.

— Sabes o que é que ele anda a tramar com a Lowbeer? Não me conta.
— Então, ele não é um idiota chapado. Ainda.
— Mas trazer a Flynne para cá foi ideia dela, não foi?
— Sim — admitiu Ash.
— Porquê?
— Seja o que for, ela está com pressa. — Ash tocou numa secção do ver-

niz, que se abriu. Ajustou controlos. Netherton sentiu uma leve brisa. — Está 
abafado — disse ela.
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— É suposto que o escritório seja na Colômbia.
— Imagino que tenham ar condicionado na Colômbia. A Lowbeer quis 

uma série de roupas para vocês os dois. Algumas não são, de todo, para aqui 
fi carem sentados. Ela vai querer ver Londres. E tu vais com ela.

— Ela encomendou-me roupa?
— E não é má ideia. Não tens um ar nada profi ssional.
— Quando falei a primeira vez com a Flynne — disse Netherton —, ela 

pensou que eu pudesse ser mais uma parte do jogo onde ela imaginara que o 
trabalho se desenrolava.

— Dissemos ao irmão que se tratava de um jogo.
— Seria melhor contar-lhe a verdade.
Ash não respondeu. Limitou-se a fi tá-lo.
— Estás a olhar para onde?
— Estava a pensar se alguma vez terias dito tal coisa — respondeu ela.
— Para quê enganá-la? Ela é inteligente. Vai perceber.
— Não sei se isso seria a melhor estratégia — alertou Ash.
— Então dá-lhe mais dinheiro — sugeriu ele. — Vocês têm todo o dinhei-

ro do mundo dela, ou podiam ter, e não o podem gastar aqui. Dizemos-lhe a 
verdade e duplicamos o pagamento. Seremos o futuro generoso dela.

Ash olhou para cima e para a esquerda. Trinou algo numa língua sintéti-
ca que não existira até aí. Olhou para ele.

— Vai tomar um duche — ordenou ela. — Pareces sujo. As tuas roupas 
estão no armário à esquerda, mesmo no fundo.

— Foi a Lowbeer que as escolheu?
— Fui eu, de acordo com as sugestões dela.
Preto, imaginou ele, a menos que a Lowbeer tivesse algo mais festivo em 

mente.
— Começo a sentir-me constrangido — queixou-se ele.
— Sei bem o que chamar a isso.
— O quê?
— Realismo — disse ela. — Vamos precisar de ti no futuro próximo.
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3 9 .

A s  F a d a s  S a p a t e i r a s

O 
carro alugado de Macon cheirava a circuitos eletrónicos acabados de 
imprimir. O telefone dela cheirara ao mesmo quando ele lho entrega-
ra, novinho, no snack-bar do Heft y. O cheiro desaparecera numa hora 

ou duas.
— Pensavas que só estaria pronto amanhã — comentou ela com Macon.
— Tivemos ajuda. A Fabbit imprimiu parte. Emprestámos-lhes a 

impressora.
— Puseram a Fabbit a imprimir peculiares?
— Não são peculiares — corrigiu Edward, sentado de lado atrás —, só 

invulgares.
— A Fabbit é um grupo — lembrou ela. — A Heft y é a dona.
— Um primo meu é gerente de piso em part-time — disse Macon. — E, 

sim, regra geral não há hipótese, mas o teu irmão fez-lhe uma proposta, e ele 
aceitou-a. Mas o único polímero que funcionava bem com isto parece cober-
tura de açúcar. Regra geral só o usamos no Natal, mas ligou-se na perfeição 
ao material de condução cutânea, por isso vais ter a coroa da Branca de Neve. 
Isso também foi bom, pois ninguém da Fabbit fez ideia do que estavam a 
imprimir.

— Que material de condução cutânea?
— Na tua testa. O primeiro design que esboçámos obrigava-nos a rapar 

uma faixa de três dedos pela parte de trás da tua cabeça.
— Uma merda.
— Imaginámos que fosse essa a reação. Fui buscar esta forma japonesa. 

Só precisa da testa, com uns toques de solução salina, por via das dúvidas.
— Disseste que era um controlador de jogo.
— Interface de telepresença, de mãos livres.
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— Já a experimentaste?
— Não posso. Não tenho onde a experimentar. Os teus amigos têm qual-

quer coisa que querem que controles, mas não queriam que a testássemos 
com antecedência. Convém que te deites para isto. Caso contrário, ainda te 
começas a babar.

— O que signifi ca isso?
— Se isto resultar, e não há motivo para que não resulte, vais contro-

lar uma unidade deles de corpo inteiro, com toda a gama de movimentos, 
mas o teu corpo não se mexe em simultâneo. É interessante como isso se 
processa.

— Porquê?
— Porque continuamos sem encontrar patentes da maior parte dos mó-

dulos, e imaginamos que, a existirem, serão valiosas. Muito valiosas.
— Pode ser militar — opinou Edward, atrás deles. Estavam a meio cami-

nho da Porter, e ela já não sabia ao certo onde estivera a tenda branca, onde 
o enxame de drones vasculhara a estrada em busca de moléculas dos pneus 
de Conner. À direita, campos para onde nunca chegara a olhar com atenção, 
renques de pinheiros enfezados, quebrados pelas tempestades. À esquerda, o 
terreno descia, na direção do que se tornaria o ribeiro abaixo da casa deles, 
ao lado da caravana de Burton. Em breve, onde a Porter afunilava à distância, 
haveria luz sufi ciente para distinguir os topos das árvores mais altas, perto da 
casa deles.

— Já disseram o que precisam que eu faça?
— Não — respondeu Macon. — Somos só as fadas sapateiras. Tu é que 

vais ao baile.
— Duvido — disse ela.
— Ainda não viste a coroa que te fi zemos — adiantou ele.
Flynne deixou a conversa por aí, e pensou em Corbell Pickett, e na-

quilo que Janice lhe dissera, e em Tommy. Ainda se lia Corbell Pickett 
Tesla na lateral do edifício que lhe albergara o concessionário, mas di-
zia-o em betão por pintar, de onde as letras de alumínio e de fi bra de car-
bono haviam saído.

Carlos esperava por eles ao portão.
— A tua mãe está a jantar com o Leon e com o Reece — disse-lhe, quan-

do ela saía do carro. — Comeste alguma coisa?
— Não — respondeu ela —, porquê?
— Eles não querem que comas — disse Carlos, com «eles» a subenten-

der-se que fosse quem estava a pagar, não que ele soubesse. — Dizem que 
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podes vomitar da primeira vez que fi zeres isto. Aspirar o vómito. — Se bem 
se recordava, ele era paramédico voluntário.

— Está bem.
Macon e Edward descarregavam a traseira do carro. Um par de sacos de 

lona Dyneema azuis, da cor das luvas cirúrgicas, três caixas novas de cartão 
com o logo da Fabbit.

— Querem ajuda com isso? Posso ir buscar alguém. Preciso de duas 
mãos livres para isto. — Indicou a bullpup pendurada por baixo do braço, 
na curva da cintura, o cano crivado com acessórios cujas funções ela nunca 
acertava.

— Não — recusou Macon. Ele e Edward já tinham, cada um, um saco ao 
ombro. Edward segurava em duas caixas, Macon apenas uma, embora maior. 
Não pareciam realmente pesadas. — É para a caravana, certo?

— O Burton está lá em baixo — indicou Carlos, fazendo sinal para que 
Flynne se adiantasse.

Flynne pensou na noite em que fora a Davisville. A mesma luz, o Sol 
quase posto, a Lua ainda por nascer.

As luzes da caravana estavam acesas. Ao aproximar-se, viu Burton atra-
vés da porta fechada, a fumar um cachimbo. O fornilho estava de um verme-
lho incandescente, iluminando-lhe a metade superior do rosto. Flynne sentiu 
o cheiro a tabaco.

— Se estiveste a fumar aí dentro, eu mato-te.
Burton sorriu atrás do fornilho. Era um daqueles cachimbos reles holan-

deses, de argila branca, aqueles cujo longo cano se partia logo nos primeiros 
dias, até fi car curtinho, qual cachimbo de marinheiro de desenho animado. 
Burton tirou-o da boca.

— Não fumei. E não vou começar.
— Acabaste de o fazer. E agora começa a deixar.
Burton susteve-se numa perna, com a outra cruzada à altura da coxa, e 

bateu com o cachimbo na sola da bota, soltando um pequeno olho incandes-
cente de tabaco caseiro. Foi cair no carreiro. Burton pisou-o e apagou-o.

— Dá-nos um minuto para prepararmos as coisas — disse Macon. 
Edward pousou as caixas, abriu a porta e entrou. Macon entregou-lhe a sua 
caixa, depois as duas de Edward, e fi nalmente entrou também, a mão a prote-
ger o saco da ombreira da porta. Fechou a porta ao entrar.

— Ninguém me disse que tinha de fazer jejum — queixou-se ela.
— As coisas despacharam-se mais depressa do que imaginávamos — jus-

tifi cou Burton.
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— Sabes para que é a reunião?
— Querem que conheças o tipo das relações humanas com quem falaste 

e a Ash, a responsável técnica.
— Num jogo?
— Algures.
— O Corbell Pickett. — Flynne viu-o a franzir o sobrolho no escuro. — 

Temos de conversar.
— Quem é que deu com a língua nos dentes?
— A Janice.
— Tive de lhe pagar. O Conner.
— Sabem que foi ele?
— Agora, ninguém sabe.
— É claro que sabem, porra. Estão a ser pagos para fi ngirem que não 

sabem.
— É parecido.
— O Tommy sabe?
— O Tommy — disse ele — tem de se esforçar para não saber muita 

coisa.
— Foi o que a Janice disse.
— A culpa disso não é minha, pois não?
— Agora fazes parte?
— Não a meu ver.
— E como é que o vês?
A porta abriu-se.
— Prontos para a Branca de Neve — anunciou Macon.
Mostrou-lhe uma coisa. Pareceu-lhe a fuselagem de um drone, daquele 

de rotor único, só que maior. Mas alguém a dobrara para criar uma oval, que 
lhe encaixasse sobre a cabeça, com o alto da fuselagem no centro da testa. 
Nunca vira uma coroa assim, mas era feita de algo cintilante, branco como o 
boneco de neve num globo de Natal de plástico.
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4 0 .

U m  A r t i s t a  d a  T r e t a

D
epois de um duche, Netherton vestiu calças cinzentas, um pulôver preto 
sem gola alta e um blusão preto, tudo escolhido de entre as roupas for-
necidas por Ash.
Era a vez de o periférico tomar duche. Ao ouvir as bombas, interrogou-

-se quanto à percentagem de água que seria a mesma que usara. O regime de 
gestão de água do veículo fora concebido para exploração do deserto. Ash 
alertara-o para que não engolisse água no duche. Havia sempre pelo menos 
duas bombas a funcionar quando o duche estava aberto, uma delas a sugar 
cada gota para que fosse reciclada.

O som do duche parou. Depois de vários minutos, Ash apareceu, seguida 
pelo periférico, o qual, depois de lavado, tinha um aspeto radiante, como se 
acabado de criar. Ash continuava no seu fato de sinceridade, mas o periférico 
usava a camisa e as calças pretas que Ash baseara nas roupas que Flynne en-
vergava na primeira vez que ele falara com a jovem.

— Cortaste-lhe o cabelo? — perguntou ele.
— Solicitámos o cabeleireiro da Dominika. Mostrámos-lhe os fi cheiros 

da tua conversa. Por acaso, ele fi cou impressionado.
— Não parece ela. Bem, talvez o cabelo, mais ou menos. Isto já foi feito? 

Alguém de um toco a usar um periférico?
— Quanto mais penso nisso, mais me parece natural, mas não, pelo me-

nos que eu saiba. Mas os entusiastas dos contínuos tendem a ser reservados, 
ao passo que os periféricos deste nível costumam ser bastante privados. Os 
proprietários não publicitam o facto.

— Como vamos fazer isto com a Flynne? — O periférico olhava para ele. 
Ou melhor, não olhava, mas parecia que sim. Netherton franziu o sobrolho. 
O periférico desviou o olhar. Netherton resistiu à tentação de pedir desculpas.
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— Vamos dar-lhe um catre — disse Ash —, na cabina traseira. Pode ha-
ver problemas iniciais com o equilíbrio, náuseas. Vou recebê-la à chegada, 
ajudá-la a orientar-se. Depois trago-a para que se conheçam. Podes estar à se-
cretária, da maneira que ela te viu antes. Para dar continuidade à experiência.

— Não. Quero vê-la. A chegar.
— Porquê?
— Sinto uma certa responsabilidade — disse ele.
— És o nosso artista da treta. Não te afastes disso.
— Não espero que gostes de mim...
— Se não gostasse de todo, ias perceber.
— Já soubeste da Lowbeer?
— Não.
A chancela de Lowbeer apareceu, a pulsar ao de leve, no seu dourado e 

marfi m.
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4 1 .

Z e r o

T
udo o que estava na caravana que não fora trazido por Macon e Edward 
foi afastado. Tinham esvaziado os sacos azuis e as caixas. Sentado na ca-
deira chinesa, Edward ligava cabos ao display de Burton. Um dos cabos 

foi ligado ao controlador branco, centrado no cobertor militar esticado na 
cama de Burton.

— Não há nada wireless? — perguntou ela.
— Não são apenas cabos. Isto é cerca de um terço do aparelho. Dá-me o 

teu telefone.
Flynne entregou-lhe o telefone, que ele passou a Edward.
— Password?
— Easy Ice — disse ela —, minúsculas, sem espaço.
— Essa password é tão merdosa, que nem sequer é uma password.
— Sou uma pessoa normal, Macon.
— As pessoas normais nunca fazem aquilo que estás prestes a fazer. 

— Sorriu.
— Pronto — informou Edward, que já lhe ligara o telefone, afastando a 

cadeira da mesa.
— Podemos baixar as luzes? — perguntou Macon. — Vais ter os olhos 

fechados, mas, mesmo assim, isto é muita luz. Caso contrário, temos uma 
máscara para os olhos.

Flynne dirigiu-se ao display, acenou a mão e baixou os LED para uma 
intensidade digna do fosso sexual de um adolescente.

— Está bom?
— Perfeito — aceitou Macon.
— Como é que vai ser? — perguntou-lhe Flynne.
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— Deitas-te aqui, a cabeça num ângulo confortável, com isto. — Indicou 
o controlador. — Fecha os olhos. Estamos aqui, se precisares.

— Para quê?
Macon indicou um balde de plástico amarelo ainda com autocolantes do 

Heft y Mart.
— É possível que tenhas náuseas. Coisas com o ouvido interno. Ela cha-

mou-lhe ouvido interno fantasma, mas parece-me que isso foi abreviado. 
Estás em jejum?

— Só por acaso — disse ela. — Estou esfomeada.
— Vai à casa de banho — indicou Macon. — Depois vamos.
— Eu vou.
— Eu sei. Isso irrita-me.
— Inveja da coroa?
— Curioso. Nem imaginas.
— Seja o que for, eu digo-te.
— Não dizes enquanto estiver a acontecer. Se isto funcionar, vais estar 

numa versão induzida de paralisia do sono.
— É como aquilo de não nos magoarmos quando sonhamos que esta-

mos a fazer coisas? — Flynne vira um episódio da Ciencia Loca sobre isso, a 
par de sonhos lúcidos e pesadelos.

— Exatamente. Vai lá à casa de banho. Está na hora.
Quando saiu da caravana, Flynne viu Burton e Carlos a uns cinco me-

tros. Mostrou-lhes o dedo, entrou na retrete, onde não havia luz, urinou, es-
perou não deixar serradura de cedro no assento, saiu, usou o desinfetante e 
regressou à caravana, ignorando Burton e Carlos. Fechou a porta ao entrar.

Macon e Edward olhavam para ela.
— Descalça-te — disse Macon.
Flynne sentou-se na cama, com Macon a desviar cuidadosamente o con-

trolador. Flynne observou-o antes de descalçar as sapatilhas. Parecia tão per-
feito como qualquer impressão de topo de gama de Macon, perfeito como o 
seu telefone, à exceção do material cintilante com o qual fora feito. Edward 
posicionava a almofada de Burton.

— Tens mais almofadas? — perguntou.
— Não — respondeu ela. — Dobra-a ao meio. Têm o acesso deles?
— Temos. — Macon pegou num tubo de plástico e mostrou-lhe o logo 

do Pharma Jon. — Isto vai ser fi xe.
— É o que todos dizem — comentou ela. Macon pôs um pouco de pasta 

de solução salina na ponta do dedo. — Não me enfi es isso nos olhos.
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Espalhou uma linha de humidade fresca pela testa de Flynne, qual bênção 
estranha, e possivelmente pouco bem-vinda. Depois pegou no controlador.

— Puxa o cabelo para trás. — Ela assim fez, e Macon assentou-o na ca-
beça. — Serve?

— Acho que sim. É pesado. À frente.
— Imaginamos que o aparelho a sério pese tanto como um par de óculos 

de sol descartáveis, mas isto foi o melhor que conseguimos fazer em cima da 
hora com as nossas impressoras. Aperta-te?

— Não.
— Certo. Quer dizer que é pesado? Vou segurá-lo enquanto te deitas, 

devagar, e o Edward ajeita a almofada. Certo? Agora.
Ela deitou-se e esticou as pernas.
— Tens de afastar as mãos da cabeça e da cara, certo? É por causa do 

cabo — explicou Macon.
— Certo.
— Estamos a usar as nossas baterias. Só por via das dúvidas.
— Porquê?
— Mais ordens do médico.
Flynne olhou dele para Edward, limitando-se a mexer os olhos, e outra 

vez para Macon.
— Então?
Macon pegou-lhe no pulso direito e apertou-o.
— Estamos aqui. Se as coisas fi carem estranhas, tiramos-te. Ligámos uns 

monitores muito básicos por nossa conta. Sinais vitais. — Largou-lhe o pulso.
— Obrigada. O que faço?
— Fecha os olhos. Conta para trás, a partir dos quinze. Por volta dos dez 

deves sentir um abanão.
— Um abanão?
— Foi o que ela lhe chamou. Não abras os olhos, continua a contar até 

zero. Depois abre-os. Se te virmos a abri-los, é porque não resultou.
— Tudo bem — disse ela —, mas só quando eu disser. — De cabeça imó-

vel, olhou para cima e para a direita: a janela, na parede a seu lado. Em cima: 
o teto, tubos de luzes a brilhar no polímero. Para os pés: o display de Burton, 
Edward. À esquerda: Macon, a porta fechada atrás dele. — Agora — disse ela, 
fechando os olhos. — Quinze. Catorze. Treze. Doze. Onze. Dez.

Pop.
A cor, como a cicatriz dos hápticos de Burton, mas ela saboreava-a den-

tro dos dentes.
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— Nove. Oito. Sete. Seis. — Não resultara. Não acontecera nada. — Cinco. 
Quatro. Três. — Devia dizer-lhes. — Dois. Um. Zero. — Abriu os olhos. Um 
teto liso afastou-se, polido, dois metros mais alto do que o da caravana, com o 
espaço a inverter-se, do avesso, era outro, o peso da coroa ausente, o estôma-
go às voltas. Os olhos de uma mulher, fechados, estranhamente desfocados.

Não se lembrava de se ter sentado, mas então viu as mãos, e não eram. 
Não eram as dela.

— Se precisares disto — disse a mulher, oferecendo um balde de aço. — 
Em ti só tens água. 

Flynne debruçou-se, viu um rosto que não era o seu refl etido no fundo 
polido como um espelho. Imobilizou-se. — Porra. — Os lábios formaram 
a palavra quando ela a proferiu. — Que merda é esta? — Levantou-se rapi-
damente da cama. Não era uma cama. Uma plataforma almofadada. Estava 
mais alta. — Há qualquer coisa errada — ouviu-se a dizer, mas a voz não era 
a dela. — Cores...

— Estás a receber informação de um drone antropomórfi co — ex-
plicou a mulher. — Um avatar de telepresença. Não tens de o controlar 
conscientemente. Não tentes. Estamos a recalibrá-lo. O aparelho do Macon 
não é perfeito, mas funciona.

— Conheces o Macon?
— Virtualmente — disse a mulher. — Sou a Ash.
— Os teus olhos...
— Lentes de contacto.
— Demasiadas cores... — Referia-se à sua própria visão.
— Sinto muito — lamentou a mulher. — Nem reparámos nisso. O teu 

periférico é tetracromático.
— É quê?
— Tem uma gama de visão cromática mais alargada do que tu. Mas 

encontrámos as defi nições para isso e estamos a incluí-las na recalibragem. 
Toca no rosto.

— O Macon disse-me para não o fazer.
— Isto é diferente.
Flynne levantou a mão e tocou no rosto sem pensar.
— Porra...
— Ótimo. A recalibragem está a fazer efeito.
Outra vez, com as duas mãos. Era como estar a tocar-se através de algo 

que não estivesse exatamente presente.
Olhou para cima. O teto era de madeira clara polida, brilhante, com 



169  

pequenos pontos de luz metálicos redondos, a brilhar levemente. Um espaço 
minúsculo, mais alto do que largo. Mais estreito do que o Airstream. As pare-
des eram da mesma madeira. Estava um homem ao fundo, junto a uma porta 
estreita aberta. Camisa e blusão escuros.

— Olá, Flynne — disse ele.
— Recursos humanos — disse ela, reconhecendo-o.
— Não me parece que vás precisar disto — afi rmou a mulher chama-

da Ash, pousando o balde na plataforma almofadada onde Flynne acordara. 
Acordara? Chegara? — Importas-te de falar agora com o Macon?

— Como?
— Pelo telefone. Ele está preocupado. Eu tentei descansá-lo, mas seria 

útil que pudesse falar contigo.
— Tem um telefone?
— Sim — disse a mulher —, mas tu também tens.
— Onde?
— Não sei ao certo. Isso não interessa. Olha.
Flynne viu aparecer um pequeno círculo. Como um emblema no Badger. 

Era branco, com o gif da silhueta de um antílope, ou outro animal do género, 
a correr. Flynne moveu os olhos. O círculo com o gif acompanhou-os.

— O que é isto?
— O meu telefone. Também tens um. Já liguei ao Macon. Agora abro 

uma ligação...
Um segundo círculo expandiu-se, maior, à direita do gif. Viu Macon, 

sentado à frente do display de Burton.
— Flynne? — chamou. — És tu?
— Macon! Isto é de loucos!
— O que é que fi zeste, aqui, antes de avançarmos? — Tinha uma expres-

são séria.
— Fui fazer xixi?
Macon sorriu.
— Uau... — Abanou a cabeça e rasgou o sorriso. — Até parece fi cção 

científi ca!
— Ele vê o que eu estou a ver — indicou Ash.
— Estás bem? — quis saber Macon.
— Acho que sim.
— Aqui estás bem — disse ele.
— Nós devolvemo-la, Macon — garantiu Ash —, mas agora temos de 

falar com ela.
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— Mandem alguém buscar uma sanduíche à casa — pediu Flynne a 
Macon. — Vou estar esfomeada.

Macon sorriu, assentiu, e encolheu até desaparecer.
— Podemos ir até ao meu escritório — disse o homem.
— Ainda não — recusou Ash. Tocou na parede clara e uma secção des-

lizou para o lado.
Sanita, lavatório, cabina de chuveiro, tudo de aço. Um espelho. Flynne 

acercou-se.
— Grande porra — exclamou ela, fi tando-se. — Quem é ela?
— Não sabemos.
— Isto é uma... máquina? — Tocou em... alguém. Barriga. Seios. Olhou 

para o espelho. A francesa na Operation Northwind? Não. — Tem de ser 
alguém — insistiu.

— Sim — admitiu Ash —, embora não saibamos quem. Como te sentes?
Flynne tocou no lavatório de aço. A mão de alguém. A mão dela.
— Sinto isto.
— Náuseas?
— Não.
— Vertigens?
— Não. Porque é que ela tem uma camisa como a minha vestida, mas de 

seda, ou assim? Tem o meu nome.
— Queríamos que te sentisses em casa.
— Onde estamos? Colômbia? — Ouviu no tom da voz como imaginava 

que fosse essa opção.
— Esse é o meu departamento, por assim dizer — interrompeu o ho-

mem dos recursos humanos atrás dela. Netherton. Wilf Netherton. — Vamos 
ao meu gabinete. É um pouco mais espaçoso. Vou tentar responder-te às 
perguntas.

Flynne virou-se e viu-o, os olhos mais arregalados do que se recordava. 
Como alguém a ver um fantasma.

— Sim — disse Ash, levando a mão ao ombro de Flynne —, vamos.
A mão era dela, pensou Flynne, mas de quem era o ombro?
Deixou que Ash a guiasse.
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4 2 .

L i n g u a g e m  C o r p o r a l

Q
uando Ash a encaminhou na direção dele, Netherton apercebeu-se de 
que Flynne alterara por completo a linguagem corporal do periférico. 
Habitado, o rosto não se tornou o dela, mas, ao mesmo tempo, era ela.
Deu consigo a recuar pelo corredor, que mal acomodava os ombros, 

afastando-se da mais pequena das cabinas do Gobiwagen. Não queria perdê-
-la de vista, era incapaz de lhe virar as costas devido a algo que, pelo menos 
em parte, parecia terror.

Ash já lhe explicara que quando controlados por uma IA, os periféricos 
pareciam humanos porque os rostos, programados para registar constante-
mente microexpressões variáveis, nunca estavam imóveis. Na ausência disso, 
explicara, tornavam-se objetos profundamente incómodos. Flynne dava ago-
ra as suas microexpressões ao periférico, o que provocava um efeito muito 
distinto.

— Está tudo bem — ouviu-se ele a dizer, mesmo sem saber se para ele 
próprio ou para ela. Era tudo muito mais estranho do que imaginara, quase 
um nascimento ou advento impensável.

Recuou até ao cheiro das fl ores de Ash. Esta mandara Ossian remover os 
displays do avô de Lev, bem como a bagagem, considerados desnecessários, 
não conducentes ao «fl uxo» do espaço, pelo que as fl ores se encontravam no 
fundo da secretária junto a dois cadeirões que ela elevara de poços escondi-
dos no soalho. Recordavam-lhe os lugares no carro de Lowbeer, embora mais 
bonitos, por usar.

— São para ti — disse Ash, indicando as fl ores. — Não te podemos ofe-
recer nada para comer, nem para beber.

— Estou esfomeada — disse Flynne, a pronúncia a dela, mas a voz dife-
rente daquilo que ele recordava. Olhou para Ash. — Não estou? Eu...
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— Transposição autonómica — explicou Ash. — É a fome do teu cor-
po. O teu periférico não a sente. Ele não come, não tem sistema digestivo. 
Consegues cheirá-las, as fl ores? — Flynne assentiu. — As cores são normais?

Flynne hesitou. Inspirou duas vezes, lentamente.
— Antes magoavam. Agora não. Estou a suar.
— Assoberbaste-lhe o sistema adrenal. A transição não volta a ser tão 

incómoda. Sendo a tua primeira utilização, não tínhamos como te preparar, 
além de fi cares deitada, de olhos fechados e estômago vazio.

Flynne virou-se, lentamente, observando o espaço.
— Eu vi-o aqui — disse a Netherton. — Era assim piroso, mas pensei que 

fosse maior. Onde fi ca o átrio?
— Noutro lugar. Sentas-te?
Flynne ignorou a oferta e dirigiu-se à janela. Netherton e Ash haviam de-

batido se deveriam ou não ter as cortinas corridas. Ash acabara por ordenar 
a Ossian que ocupasse o espaço de trabalho dela no canto da garagem, dei-
xando as persianas abertas. Sem movimento na garagem, as arcadas encon-
travam-se no ponto de iluminação mais baixo. Flynne inclinou-se ao de leve, 
espreitando pela janela, mas o arco mais próximo sentiu-lhe o movimento e 
piscou ao de leve num tom esverdeado.

— Um parque de estacionamento? — Deveria ter visto os carros do pai 
de Lev. — Estamos numa roulotte?

— Numa quê? — perguntou Netherton.
— Um reboque. Um atrelado. — Movia a cabeça, tentando ver mais. — 

O teu gabinete fi ca numa roulotte?
— Sim. — Não sabia o que ela pensaria.
— Eu vim de uma caravana — disse ela.
Netherton pensou que precisaria de um vídeo informativo.
— Desculpa?
— Um veículo recreativo — acrescentou Ash. — Sentem-se, por favor, 

os dois. Vamos tentar responder às tuas perguntas, Flynne. — Instalou-se, 
deixando a Flynne o lugar mais próximo das fl ores.

Netherton sentou-se à secretária de mármore e ouro, lamentando a os-
tentação de gângster.

Flynne olhou uma derradeira vez pela janela, coçando a nuca, algo que 
ele não imaginava o periférico a fazer sozinho, após o que se dirigiu à cadei-
ra restante. Quase se dobrou para se sentar, os joelhos elevados e afastados. 
Inclinou-se, ergueu as mãos, observou as unhas com atenção, e abanou a ca-
beça. Olhou para ele e baixou as mãos.



173  

— Costumava jogar um jogo — disse —, para um homem com dinheiro. 
Fazia-o porque precisava de dinheiro. O homem contra quem nós jogávamos 
era uma merda, mas isso não passou de um acidente, mais ou menos. A ideia 
não era ganhar dinheiro, tanto no caso de um como no outro. Não como era 
para nós. Para eles era um passatempo. Cabrões ricos. Apostavam em quem 
venceria. — Fitava-o.

Todo o palavreado dele, a fi ável maquinaria de linguagem convincente 
estava a debater-se contra aquilo, sem encontrar resposta.

— Dizem que não são construtores. — Olhou para Ash. — Que são um 
tipo de segurança para um jogo. Mas se é um jogo, porque é que houve quem 
mandasse aqueles homens matar-nos? E não só o Burton, mas todos nós. 
A minha mãe também. — Voltou a fi tá-lo. — Como é que soube o número 
vencedor da lotaria, senhor Netherton?

— Wilf — disse ele, pensando que parecia não tanto um nome, mas sim 
uma tosse incómoda.

— Não sabíamos — interveio Ash. — Foi por isso que o teu primo teve 
de comprar uma cautela. O teu irmão disse-nos o número da cautela. Depois 
interferimos com o mecanismo de seleção, fazendo com que aquele fosse o 
número vencedor. Não se trata de magia. Apenas maior velocidade de pro-
cessamento, nada mais.

— Mandaram aquele advogado de Clanton com sacos cheios de dinhei-
ro? Também venceu a lotaria?

— Não — disse Ash, olhando, então, irritada para Netherton, como se 
dissesse que era suposto ser ele a tratar daquilo. E era.

— Este não é o teu mundo — disse ele.
— Então é o quê? — perguntou Flynne. — Um jogo?
— É o futuro — respondeu Netherton, sentindo-se profundamente ridí-

culo. Agindo por impulso, acrescentou o ano.
— Não posso.
— Mas não é o teu futuro — alertou. — Quando estabelecemos contacto, 

lançámos o teu mundo, o teu universo, lá o que é...
— Contínuo — completou Ash.
— ...num rumo diferente — concluiu Netherton. Nunca, na vida, dissera 

algo que parecesse mais absurdo, embora, até onde sabia, fosse a mais pura 
das verdades.

— Como?
— Não sabemos — admitiu ele.
Flynne revirou os olhos.
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— Estamos a aceder a um servidor — adiantou Ash. — Não sabemos 
absolutamente nada acerca dele. Sei que isso parece ridículo, ou evasivo, mas 
aquilo que estamos a fazer é algo normal por aqui. Talvez — e olhou para 
Netherton — não seja muito diferente dos teus dois cabrões ricos.

— Porque contrataram o meu irmão?
— Isso foi ideia do Netherton — disse Ash. — Talvez deva ser ele a expli-

car. Tem estado curiosamente calado.
— Pensei que fosse divertir uma amiga... — começou a dizer.
— Divertir? — Flynne franziu o sobrolho.
— Não fazia ideia de que isto ia acontecer — escusou-se ele.
— Por acaso é verdade — afi ançou Ash. — Ele fi cou numa situação bem 

mais complexa do que imaginava. Tentou impressionar uma mulher com 
quem estava envolvido, oferecendo-lhe os serviços do teu irmão.

— Mas ela não fi cou impressionada — explicou Netherton. — Por isso 
deu-o, ou melhor, os serviços dele, à irmã. — Encontrava-se em pura queda 
livre, abandonado pelos poderes de persuasão.

— É possível que tenhas testemunhado o assassinato da irmã — disse 
Ash a Flynne.

Os olhos do periférico arregalaram-se.
— Aquilo foi real?
— «É possível»? — perguntou Netherton.
— Ela testemunhou qualquer coisa — disse-lhe Ash —, mas ainda não 

temos provas do quê, ao certo.
— Aquilo comeu-a — disse Flynne. Uma gota de suor escorreu-lhe 

pela testa, chegando à sobrancelha. Limpou-a com o antebraço, algo que 
Netherton também não imaginava o periférico a fazer.

— Se pensares em como aqui estás — disse-lhe Ash —, virtualmente, 
mas também fi sicamente, talvez comeces a compreender a nossa incapacida-
de de ter a certeza daquilo que viste.

— Estás a confundi-la — alertou Netherton.
— Estou a tentar ambientá-la, algo que, até agora, ainda não conseguiste 

fazer.
— Onde estamos nós? — quis Flynne saber.
— Em Londres — disse Netherton.
— No jogo? — perguntou ela.
— Nunca foi um jogo — garantiu ele. — Era mais fácil dizer isso ao teu 

irmão.
— Esta coisa — indicou a cabina —, onde está, exatamente?
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— Numa zona chamada Notting Hill — esclareceu Ash —, numa gara-
gem por baixo de uma casa. Na verdade, por baixo de várias casas adjacentes.

— A Londres com as torres?
— Lascas — corrigiu Netherton. — Chamam-se lascas.
Flynne levantou-se, com o periférico a esticar-se com uma graciosidade 

elegante, mas de repente poderosa, da posição atrapalhada que assumira na 
cadeira. Apontou.

— O que está para lá daquela porta?
— Uma garagem — disse Ash. — Que alberga uma coleção de veículos 

históricos.
— A porta está trancada?
— Não — garantiu Ash.
— Há ali alguma coisa que me convença de que estamos no futuro?
— Deixa-me mostrar-te isto. — Ash levantou-se, o tecido rígido do fato 

amarrotado. Abriu fechos, do pulso ao cotovelo, de ambas as mangas, do-
brando-as rapidamente. Vários desenhos em silhueta fugiram. — Ficaram 
em pânico — disse ela. — Não te conhecem. — Enfi ou o polegar na argola do 
fecho central de alumínio na base do pescoço e puxou, exibindo um comple-
xo soutien de renda preta, por baixo do qual corria uma confusão aterroriza-
da de espécies extintas, a tinta preta a destacar-se na tez luminosa. Voltaram 
a debandar, como se vissem Flynne. Para as costas, imaginou Netherton. Ash 
fechou o fato e voltou a compor as mangas à vez. — Isto ajuda?

Flynne fi tou-a. Assentiu ao de leve.
— Posso sair?
— É claro — disse Ash. — Já agora, isto não são lentes de contacto.
Apercebendo-se de que não se mexera, possivelmente não respirara, 

desde que Flynne se levantara, ergueu-se, de mãos apoiadas no mármore de 
veios dourados.

— Como posso ter a certeza de que isto não é um jogo? — indagou 
Flynne. — Pelo menos metade dos jogos a que já joguei passava-se numa 
espécie de futuro.

— Recebeste somas avultadas para os jogares? — perguntou Netherton.
— Não o fi z de graça — asseverou Flynne, dirigindo-se à porta e 

abrindo-a.
Netherton conseguiu chegar primeiro do que Ash, mas graças a uma 

coxa magoada no canto da secretária. Flynne estava no topo das escadas do 
passadiço, a olhar para o arco mais próximo, cujas células, ao senti-la, se 
iluminaram.
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— O que é aquilo? — perguntou.
— Foi criado a partir de animais marinhos. O movimento ativa-os.
— O meu irmão usou um fato-lula na guerra. Com camufl agem de cho-

co. O que é aquilo? — Apontou para baixo e para a esquerda, para o vulto 
antropomórfi co branco do exosqueleto de resistência muscular.

— Aquilo é teu.
— Meu?
— Do teu periférico. É um aparelho de exercício. Usa-lo.
Flynne virou-se para Netherton, assentando a palma da mão no peito 

dele e empurrando-o ao de leve, como se quisesse confi rmar que ele ali se 
encontrava.

— Não sei se grite, se esperneie — disse ela. E sorriu.
Respira, ordenou-se ele.
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4 3 .

P ’ l o s  A r e s

T
inha a boca cheia de lombo de porco com maionese de alho em pão bran-
co torrado.
— Não te engasgues — aconselhou-a Janice, sentada ao lado dela na 

cama de Burton. — Era uma pena que aquilo que andaste a fazer acabasse 
assim. Queres beber? — Ofereceu a Flynne a garrafa de água preta do Sukhoi 
Flankers.

Flynne engoliu porco, depois um gole de água, e devolveu a garrafa.
— É um corpo — disse ela. — Tem um telefone incorporado. É como 

uma Viz, mas está algures lá dentro. Liga-se e desliga-se e tem os menus no 
céu da boca, como se fosse um teclado.

— Tens uma língua muito mais afunilada do que a minha.
— É um íman pequenino, só na ponta. — Voltara a contar para trás até 

zero, depois um pequeno estremeção, e abrira os olhos no Airstream, de pes-
coço dorido, a olhar para Burton, Macon, Edward e Janice, esfomeada como 
nunca na vida.

— Vais voltar? — perguntou-lhe Janice. — Esta noite?
Flynne deu nova dentada na sanduíche e assentiu.
— Se calhar, era melhor não comeres tanto. Eles já antes receavam que 

pudesses vomitar.
Flynne mastigou e engoliu.
— Isso só acontece da primeira vez. Quem os usa fi ca habituado. Preciso 

de comida. Tenho de lá conseguir fi car mais tempo.
— Porque é que lhes chamam «periféricos»?
— Porque são como extensões? Como acessórios?
— Anatomicamente corretos?
— Nem me lembrei de confi rmar.
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— Ponham isso à venda no Heft y Mart e lá se vai o sossego. E, provavel-
mente, lá se vão também os simuladores de voo vintage, exceto para os mais 
velhos e para o pessoal da igreja. O Madison era capaz de aprender a pilotar 
um?

— Acho que sim.
— Ninguém se vai desfazer do que te arranjaram, só por querer comer 

bolachas. O Macon mostrou-me uma captura de ecrã. — Janice sorriu. — 
Fico impressionada por teres dito ao Burton e a eles que uma senhora precisa 
de tempo para recuperar.

— E a senhora bem que precisava — confi rmou Flynne.
— Não achas mesmo que aquilo é o futuro, pois não? — indagou Janice, 

a expressão impávida.
— Ou então estou louca, é isso?
— Se calhar.
Flynne pousou o que restava da sanduíche no plástico em que Janice a 

trouxera.
— Acho que mais valia que estivesse. Subimos de elevador e havia uma 

casa toda elegante. Depois saímos para uma espécie de pátio murado nas 
traseiras, de noite, com estes dois tigres-da-tasmânia.

— Extintos — informou Janice. — Vi-os em CGI na Ciencia Loca.
— Estes não são mesmo a sério. Eles alteraram o ADN de diabos-da-

-tasmânia. Senti o cheiro das diferentes fl ores, da terra, ouvi pássaros. Estava 
quase escuro. Era como se os pássaros estivessem a ir dormir. Estranho.

— O quê?
— Ouvir pássaros. Porque estávamos no meio da cidade. Tudo muito 

sossegado.
— Talvez fosse muito tarde.
— O silêncio era como aqui à noite.
— E então, o que achas que é?
— Se for um jogo, não é um jogo normal. Talvez seja uma plataforma 

completamente nova. Isso explicaria o dinheiro.
— Explicaria como conseguiram viciar a lotaria estatal?
— Eles não me disseram que é um jogo. Disseram-me que é um futuro. 

Não é exatamente o nosso, pois agora que interferiram connosco, mesmo só 
ao entrarem em contacto pela primeira vez, o nosso rumo mudou.

— Para onde?
— Dizem que não sabem. Que não é como as viagens no tempo de 

uma série. É apenas informação a viajar. Um minuto a mais aqui é um 
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minuto a mais lá. Se eu esperasse uma semana para voltar, teria passado 
uma semana lá.

— O que é que eles ganham com isso?
— Não sei. A casa é do Lev, mas, na verdade, trata-se da outra casa do pai 

dele, portanto, isto é mais ou menos como o Dwight a apostar na Operation 
Northwind. Um passatempo de rico. Ele paga à Ash, ao Wilf e a outro indi-
víduo para tratarem de tudo por ele, para se encarregarem dos pormenores. 
Mas o Wilf estragou tudo por causa de uma mulher, e entrou aqui mais al-
guém, aqui onde nós estamos, e contratou aqueles mortos do Tennessee para 
que me matassem a família.

Janice arregalou o mais que pôde os olhos.
— É de mandar os miolos p’los ares.
— Não posso dar-me ao luxo de ir p’los ares — disse Flynne. — Seja o 

que for, está em marcha. Com muitas peças móveis, e o meu irmão acha que 
o consegue conduzir. Está a fazer acordos com o Corbell Pickett, estabeleceu 
condições com o Lev e com eles, e é tudo por minha causa. Quer dizer, não 
é por minha causa, mas fui eu que vi o idiota. Posso ter sido a única a vê-lo.

— Nesse caso, a primeira coisa a fazer — proclamou Janice, esticando-se 
para apertar a mão de Flynne — é garantir que tens voto na matéria quanto 
ao que está a acontecer.
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4 4 .

P e r v e r s a m e n t e  D i f í c i l

S
em Flynne, o periférico pareceu ocupar menos espaço. Estava sentado 
onde já estivera, a olhar para Lev, apoiado na borda da secretária.
— As coisas correram bem — declarou Lev, olhando de Netherton para 

Ash, sentada no outro cadeirão. — Ela é extraordinária, não é?
— Já tinha falado com a Lowbeer — disse Netherton —, e ela concor-

dou que talvez fosse boa ideia passar um bocado lá fora. — Na verdade, 
tratara-se de uma sugestão de Lowbeer, mas a visita de Flynne correra tão 
bem que ele acreditava merecer algum mérito. Flynne insistira em sair, era 
verdade, mas fora Netherton, que por acaso olhara na direção da jarra de 
fl ores de Ash, que sugerira o jardim. Haviam encontrado Lev no jardim, 
com Gordon e Tyenna a distribuírem o seu ADN dispendiosamente modi-
fi cado pelas hostas.

— Pois — disse Lev, mirando-o —, a Lowbeer telefonou-me quando vo-
cês estavam a subir.

— Ela volta — afi rmou Ash.
— A Lowbeer? — perguntou Netherton.
— A tua miúda polt. Já lhe prendemos a atenção. Embora, é claro, ela 

não vá fazer nada do que possamos sugerir. — Estava a olhar para Netherton.
— É verdade.
— Era suposto seres bom a manipular as pessoas — comentou Ash. — 

Sinceramente, nunca vi nada disso.
— Tenho os meus momentos — disse Netherton. — Os resultados nem 

sempre são replicáveis. Na verdade, já reparei que também és muito boa nisso.
— Parem com isso — atalhou Lev. — A Ash é mais generalista, enquanto 

tu és extremamente especializado. Estou bastante satisfeito com isso.
— O meu problema é a falta de contexto — admitiu Netherton. — Até 
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que me digas aquilo que a Lowbeer quer que se faça, aquilo que pretende, não 
tenho nada com que trabalhar.

— O que te disse ela quando telefonou? — perguntou Lev.
— Expliquei-lhe que achava que era melhor dizer à Flynne que isto não 

se trata de um jogo. Ela concordou, eu devia começar a explicar o toco, até 
onde eu próprio o compreendesse. Algo que, segundo me parece, não é muito 
mais do que aquilo que vocês compreendem. É verdade que não fazem ideia 
da localização nem da natureza deste servidor?

— Nenhuma — admitiu Lev. — Imaginamos que esteja na China, ou, 
pelo menos, que seja chinês, mas isso é só uma suposição. Alguém tem um 
dispositivo que envia e recebe informação, para o passado e de lá para cá. 
Fazê-lo começa por criar contínuos. A menos que já existam, um número 
literalmente infi nito de contínuos, mas isso é meramente académico. Seja o 
que for, está profundamente encriptado. A Ash e o Ossian demoraram meses 
a entrar, mesmo com a ajuda de vários entusiastas experientes.

— Perversamente difícil — comentou Ash.
— Mas — insistiu Netherton, sem realmente esperar uma resposta sin-

cera —, o que quer a Lowbeer?
— Saber o que aconteceu à Aelita e porquê — respondeu Lev —, e quem 

foi responsável.
— Se vocês gostam de difi culdades perversas — disse Netherton —, ar-

rancar tal informação à Daedra e à coorte dela, isso, claro, pressupondo que o 
sabem, deve dar-lhes prazer. Mas não quero envolver-me nisso.

Lev olhou então para ele, e Netherton não gostou.
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4 5 .

L á  e m  C i m a

–E
u falo com o Burton — garantiu Flynne a Janice. — Fala com o 
Macon. Precisamos já da medida da cabeça, e impressa.
— O que vais fazer quando o tiveres cá? A sério, querida, isso é 

uma jogada arriscada.
— Não vou estar sozinha. E preciso de uma testemunha, alguém que 

corrobore a minha versão. Depois podemos fazer equipa com o Burton, se 
for preciso.

— É por isso que não levas o Burton logo de uma vez?
— Se calhar. Estou a improvisar, Janice.
— Isso é verdade — comentou Janice.
Flynne virou-se, à procura da maçaneta.
— Espera aí — chamou Janice. — Departamento de guarda-roupa. — 

Estava a revirar as roupas perfeitamente arrumadas de Burton, na frente do 
Airstream, com tudo virado na mesma direção, em cabides idênticos do Heft y 
Mart. Janice pegou em qualquer coisa comprida e brilhante, de um casta-
nho-acobreado. Um roupão que ele ganhara numa competição de MMA em 
Davisville, no inverno anterior. Nylon Ripstop com lapelas acastanhadas, uma 
águia americana nas costas. Parecia o roupão de um pugilista. Surpreendia-a 
que o tivesse guardado.

— Perfeito — declarou Janice, abrindo-o.
— Isso?
— Acabaste de chegar do futuro, querida. Ou de um sítio que eles dizem 

ser o futuro. Um grande acontecimento.
— É muito grande — protestou Flynne, vestindo-o.
Janice apertou e atou o cinto acastanhado, reajustou o nó.
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— Até parece que esfolaste um Marine artista de combate. É o melhor 
que se arranja.

— Está bem — cedeu Flynne —, mas o Macon que comece a tratar disso, 
sim?

— Não te preocupes.
Flynne virou-se, endireitou os ombros que pareciam perdidos no roupão 

de Burton e abriu a porta. Uma salva de palmas.
Burton ali estava, iluminado pela porta aberta. Atrás dele, Macon e 

Edward, Leon, Carlos. Leon assobiou com dois dedos na boca.
— Nunca se passa grande coisa por aqui — disse ela, e desceu.
— Isso pode mudar — afi rmou Macon. — Lembras-te de que te vi por lá?
— Eles têm mais coisas para fazeres — disse-lhe Flynne, ouvindo Janice 

a descer atrás dela. — A Janice diz-te. — Olhou para os outros. Tinha noção 
de que não fazia ideia do que fosse quem fosse julgava que estava a acontecer, 
ela incluída. — O Burton e eu temos de falar — disse. — Desculpem-nos. — 
Começou a subir o carreiro, parando quando ele a alcançou.

— Já estás pronta? — perguntou o irmão, baixinho.
— Antes não conseguia falar. Esquece lá o falar: não conseguia pensar. 

Isto mexeu-me com a cabeça.
— O Macon diz que foste para um sítio qualquer. Diz que te viu pelo 

telefone dele. Onde?
— Não era a Colômbia. Eles dizem que é o futuro. Londres. O que vimos 

no jogo.
— O que é que achas que é?
— Não sei.
— Se estavas na caravana, como é que o Macon te viu noutro sítio?
Flynne fi tou-o, o rosto ao luar.
— É uma espécie de corpo robô. O Macon viu-o. Mas parece humano. É 

como um drone, mas não é preciso pensar em comandá-lo. Aquilo na minha 
cabeça, na caravana, eles chamam-lhe uma interface neural. Impede que o 
nosso corpo reaja quando fazemos alguma coisa com o periférico.

— Com o quê?
— Periférico. É o que eles chamam àquelas coisas dos corpos.
— Eles, quem?
— A Ash, a primeira com quem falaste, ela trabalha para o Lev. É esse o 

nome dele. Julgo que seja russo, mas anglo-russo? Cresceu lá.
— Eles dizem que estão em que ano?
Flynne respondeu-lhe.
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— Só pouco mais de setenta anos? É muito diferente?
— Tu viste — lembrou ela. — É diferente, mas não assim tanto. Ou talvez 

seja muito diferente e não se veja tudo?
— Acreditas neles?
— Alguma coisa tem de ser.
— Eles têm muito dinheiro. — Não era uma pergunta, mas Flynne per-

cebeu que ele não queria que lhe dissesse que não era assim.
— Para todos os efeitos, às carradas, mas isso não tem como chegar a 

nós. Mas eles estão a avaliar maneiras de manipular os mercados aqui.
— Porque sabem o que vai acontecer antes que aconteça?
— Eles dizem que não funciona assim. Podem gastar dinheiro do lado 

deles, pagar a quem perceba como fazer dinheiro aqui, e depois mandar os 
advogados da Coldiron fazer coisas aqui. A informação de lá afeta as coisas 
aqui. Mas eles não conhecem o nosso futuro. Mas não precisam de conhecer 
o nosso futuro para arrasar no mercado, pois podem descobrir o que quise-
rem sobre o nosso, sempre. O que eles têm é setenta anos mais rápido do que 
aquilo que nós temos.

— Certo — disse ele, e Flynne interrogou-se se aquilo que estava a 
ver nos olhos dele era a velocidade, a intensidade, a violência de ação do 
Corps, ou a sua maneira correta de ver as coisas. Porque ele percebeu. 
Ignorou o louco e avançou taticamente. E ela viu como isso era bizarro, e 
quanto era a essência dele, e, nesse momento único, pensou se ela não o 
teria também. — Segue o dinheiro — disse ele. — O que é que eles têm a 
ganhar?

— É aí que as coisas se complicam.
— Não achas que já é complicado? — Os olhos dele enrugaram-se, como 

se estivesse prestes a rir-se da irmã. 
— Para o Lev foi como um jogo. Não somos o passado deles. Nós segui-

mos numa direção diferente, pois eles alteraram as coisas. O mundo deles não 
é afetado pelo que acontece aqui, nem agora, nem a seguir. Mas as coisas cor-
reram mal para eles de outra maneira. Porque vi aquela mulher a ser morta. 
Fosse qual fosse o motivo. Vi o homem que sabia que ela ia ser morta. Que a 
levou para a varanda onde aquela coisa a comeu. E agora, alguém lá em cima 
também aqui entrou.

— Aqui?
— Agora. No nosso tempo.
— Quem?
— Quem contratou aqueles homens de Memphis para nos matarem.
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— Mas porque é que esse Lev se meteu nas coisas agora? É ele que man-
da, certo? Continua a ser a cena dele?

— Não sei. Vou lá voltar agora para descobrir.
— Agora?
— Assim que usar uma sanita, volto ao chapéu da Branca de Neve. A 

Janice trouxe-me uma sanduíche e água, para não morrer à fome enquanto 
lá estou. Depois teremos mais com que trabalhar. Não quero que faças nada, 
está bem? As coisas já estão complicadas o sufi ciente. Tranca tudo. Não dei-
xes que ninguém se aproxime da propriedade que não os nossos mais chega-
dos. Não temos informações sufi cientes para fazer seja o que for.

Burton fi tou-a.
— Easy Ice — disse ele, e Flynne viu o arrepio percorrê-lo ao luar, aquela 

coisa háptica, mas depois desapareceu.
— Onde está o Conner? — perguntou ela.
— Em casa.
— Isso é bom — disse Flynne. — Ele que lá fi que.
— Vai usar a sanita — disse ele. — Ninguém te impede.
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4 6 .

A s  v i s t a s

N
etherton observou o periférico a abrir os olhos. Ash voltara a recliná-la 
no catre da cabina traseira, reajustara as luzes.
— Certo — disse Flynne a medo. Depois: — Nada mau.
— Bem-vinda de volta — recebeu-a Lev, atrás de Netherton.
— Como está a tetracromia? — perguntou Ash.
— Não me lembro de como era — disse Flynne —, só que não gostei.
— Tenta sentar-te — sugeriu Ash.
Flynne sentou-se, abanou o cabelo para o lado, e depois tocou-lhe, 

estacando.
— O meu penteado. Já o tinha visto, no espelho, mas não estava em con-

dições de pensar. Foram vocês?
— O estilista fi cou impressionado — disse Ash. — Imagino que o vá copiar.
— Foi a Carlota — disse Flynne. — Ela é a melhor. Está nas Marianas, 

tem uma cadeira bot no nosso Heft y Clips. Está a par dos estilos.
— Quer dizer que estão habituados à telepresença — comentou Lev.
— Nós chamamos cortar o cabelo — disse Flynne, mirando-o ao levan-

tar-se —, lá no velho Oeste.
— Temos algo que talvez te interesse ver — disse Lev. Virou-se, atrás 

de Netherton, e percorreu o corredor. Netherton sorriu-lhe timidamente e 
seguiu Lev, com Ash atrás dele.

— Onde estão os vossos cães? — perguntou Flynne, atrás deles, com a 
voz a soar alta no estreito envernizado.

— Lá em cima — disse Lev, virando-se, quando ela apareceu.
Netherton observou-a a tocar nas coisas. A passar o dedo pelo verniz 

vidrado. A tocar ao de leve com o nó do dedo numa maçaneta de aço. A testar 
os sentidos do periférico, provavelmente.
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— Gostei deles — afi rmou. — Vi que não eram cães, mas que pertenciam 
à família dos cães. — Tocou nas calças pretas. — Porque é que estas roupas 
parecem calças de licra?

— Não têm costuras — explicou Ash. — As costuras exteriores são de-
corativas, tradicionais. Foram feitas para ti pelos nossos montadores. É uma 
peça única.

— Fabricadas — disse Flynne. — Sem ofensa, mas, se não estás a usar 
lentes de contacto, tal como disseste, isso é algum problema?

— Uma modifi cação — explicou Ash. — Uma espécie de trocadilho vi-
sual, baseado numa provável condição mítica chamada pupula duplex. É algo 
habitualmente representado como sendo uma íris dupla, mas eu optei por 
torná-lo literal.

— Como fi ca o aspeto das coisas?
— Raramente uso o par inferior. Elas registam infravermelhos, o que 

pode ser interessante no escuro.
— Importas-te que faça perguntas? Há muita coisa por aqui que eu des-

conheço. Podias ter nascido assim. Ou ter uma religião, ou coisa que o valha. 
Como ia saber? Mas as tatuagens que correm, isso até percebo.

— Por favor, faz as perguntas que quiseres — acedeu Ash.
— Onde está o telefone, aqui dentro? — perguntou Flynne, levantando 

as mãos. — Estava a tentar explicar ao meu amigo.
— Posso confi rmar com a Hermès — disponibilizou-se Lev. — Mas os 

componentes são muito pequenos e estão distribuídos. Alguns são biológicos. 
Não te sei dizer onde se encontram os meus sem aceder ao meu historial clíni-
co. Parte dos componentes do meu primo infl amaram e tiveram de ser subs-
tituídos. Na base do crânio. Mas eles podem instalá-los em qualquer parte. — 
Apoiou-se na beira da secretária. — Já te podemos mostrar Londres? Temos 
um helicóptero por cima da casa, como aquele que pilotaste. Podes sentar-te.

— Posso pilotá-lo?
— Deixa-nos mostrar-te as vistas — disse Lev. Sorriu.
Flynne olhou de Lev para Ash, depois para Netherton. 
— Está bem — disse ela, e sentou-se.
Ash ocupou a outra cadeira. Netherton juntou-se a Lev na beira da se-

cretária, satisfeito por não estar atrás dela, portanto, menos associado às fun-
ções psicológicas de hierarquia e intimidação.

— Desta vez não foi grande choque para ti — comentou com Flynne.
— Mal esperava por regressar — afi rmou ela. — Mas não vou, necessa-

riamente, acreditar em tudo o que me digam, certo?
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— É claro — disse Lev.
De repente, Netherton teve noção de que sorria de um modo particular-

mente idiota, enquanto Ash lhe sorriu de esguelha, os olhos cinzentos dupla-
mente penetrantes. Mas depois ela virou-se e dirigiu-se a Flynne.

— Deves estar a ver a minha chancela — indicou, e Flynne assentiu, 
com Netherton também a vê-la. Depois surgiu a de Lev e a de Flynne, desca-
racterizada. — Agora vou abrir um feed — informou Ash —, perfeitamente 
binocular.

A sala desapareceu, substituída por uma vista aérea matinal enevoada 
de Londres, as lascas angulares dispostas regularmente pela rede complexa e 
compacta da cidade, uma densidade aliviada pelos caminhos verdes onde ele 
andara em criança, pela eliminação sistemática de supostas mediocridades, 
por novas fl orestas, densas e profundas. A cobertura vidrada de alguns dos 
rios limpos e dragados refl etiam o pouco sol, e no Tamisa viu ilhas fl utuantes, 
mais uma vez redispostas, com as pás giratórias por baixo delas em melhor 
posição de captar a força do rio.

— Raios me partam — exclamou Flynne, obviamente impressionada.
Ash conduziu-os na direção de Hampstead, onde os pais de Netherton 

o haviam levado à festa de um colega quando ele tinha dez anos de idade, 
para passar a tarde dentro de um pedaço de um tubo de esgoto de barro, en-
terrado debaixo de um banco de ferro forjado, um espaço cheio de peque-
nas lanternas coloridas, onde ratos mascarados haviam cantado, dançado 
e simulado duelos. As mãos do seu homúnculo eram toscas e translúcidas, 
lembrando as dos zonistas. Enquanto se recordava, Ash contava a Flynne 
das noras acionadas pelos rios salvos, mas nada sobre a história anterior, as 
trevas.

Percorreu o céu da boca com a ponta da língua, desligou o feed e regres-
sou ao Gobiwagen, preferindo observar a expressão de Flynne.

— Mas, onde está toda a gente? — perguntou ela. — Não há pessoas.
— Isso é complicado — admitiu Ash, calmamente —, mas a esta altitude 

não distinguirias ninguém.
— Também quase não há trânsito — constatou Flynne. — Já tinha 

reparado.
— Estamos quase na Cidade — indicou Ash. — Cheapside. Cá está a tua 

multidão.
Mas aquilo não são pessoas, pensou Netherton, observando a expressão 

de Flynne enquanto ela absorvia tudo.
— Zona de cosplay — disse Lev. — Mil oitocentos e sessenta e sete. 
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Se não tivermos camufl agem, ou se fi zermos barulho, multam-nos pelo 
helicóptero.

Netherton tocou no quadrante respetivo do palato e regressou ao feed 
de Ash, encontrando o helicóptero estacionário sobre o trânsito matutino, já 
de tal modo compacto que parecia imóvel. Carroças, cabriolés, zorras, tudo 
puxado por cavalos. Ao que parecia, o pai e o avô de Lev tinham cavalos a 
sério. Dizia-se que por vezes os montavam, embora, certamente, nunca em 
Cheapside. Em pequeno, a mãe de Netherton mostrara-lhe as lojas da zona. 
Talheres lacados a prata, perfumes, xailes com franjas, material para consumir 
tabaco niquelado, relógios gordos em caixas de prata ou ouro, chapéus mas-
culinos. Ficara espantado com a forma copiosa como os cavalos evacuavam 
nas ruas, os excrementos levantados pelas crianças a correr, mais novas do 
que ele, que, segundo percebera, eram tão pouco reais como os cavalos, mas 
que pareciam reais, absolutamente reais, e terríveis no desespero do seu em-
prego, praguejando animadamente ao ziguezaguearem com vassouras cur-
tas entre as pernas dos animais, enquanto homens que a mãe dissera serem 
banqueiros, advogados, mercadores, corretores, ou, antes, os seus simulacros, 
se apressavam com os seus chapéus altos, passando abaixo de cartazes pinta-
dos à mão que anunciavam botas, porcelana, renda, seguros, vidro laminado. 
Adorara esses cartazes e capturara tantos quantos conseguira agarrado à mão 
da mãe, desconfortável na sua roupa rígida obrigatória. Mantivera-se sempre 
atento aos rapazes de olhar feroz a empurrar, apressados, carrinhos de mão, 
ou a correr, a gritar, todos a feder, assim imaginava, tão realisticamente como 
as bostas verdes dos cavalos. A mãe usara saias largas escuras nessas visitas, 
abrindo da cintura estreita até roçarem no chão, sob um casaco muito justo a 
condizer, com um chapéu estranho empoleirado no lado da cabeça. 

Ela não gostava de nada daquilo. Levava-o apenas porque sentia que o 
devia fazer, e talvez, mais tarde, ele viesse a desenvolver, por isso mesmo, a 
sua própria repulsa por coisas do género.

— Olhem só — exclamou Flynne.
— Não é real — disse ele. — É desenvolvido a partir dos média deste 

período. Quase ninguém que se vê é humano, e aqueles que são não passam 
de turistas, ou de miúdos das escolas a aprender História. A ilusão é melhor à 
noite. — Menos irritante, pelo menos.

— Os cavalos não são reais? — perguntou Flynne.
— Não — respondeu Ash —, os cavalos já são raros. De um modo geral, 

saímo-nos melhor com os animais domésticos.
Por favor, pensou Netherton, não comeces. Lev terá provavelmente 
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pensado o mesmo, pois dizia agora: — Trouxemos-te aqui para conheceres 
alguém. Por enquanto, só para a cumprimentares.

Começaram a descer.
Foi então que Netherton viu Lowbeer, a olhar para cima, de saia e casaco 

muito parecidos com os que a mãe usara.
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4 7 .

R e l a ç õ e s  d e  P o d e r

N
o meio de uma fl oresta de chapéus pretos encontrava-se uma mulher 
de olhos azuis brilhantes. Os homens pareciam não a ver, tal como não 
viam aquilo que Ash estava a pilotar. Lev dissera que não o veriam, em-

bora sentissem a turbulência, agarrando-se aos chapéus quando passavam 
por ela. Contornavam a mulher que olhava para o que eles não conseguiam 
ver, uma mão enluvada a segurar um pequeno chapéu contra a corrente de ar.

Havia agora uma nova chancela a par das de Lev, Ash e Wilf. Uma 
espécie de coroa simples, em perfi l, dourado sobre creme. As outras 
esbateram-se.

— Estamos em modo de privacidade — disse a mulher. — Os ou-
tros não nos ouvem. Sou a detetive inspetora Ainsley Lowbeer, da Polícia 
Metropolitana. — A voz dela ressoava na cabeça de Flynne, com os sons da 
multidão e do trânsito abafados.

— Flynne Fisher — disse Flynne. — É por sua causa que aqui estou?
— É você própria o motivo por que aqui está. Se não tivesse decidido 

substituir o seu irmão, não teria testemunhado o crime que estou a investigar.
— Sinto muito — lamentou-se Flynne.
— Eu não, de todo — garantiu a mulher. — Sem a dona Fisher, eu não 

teria nada. Uma ausência irritante. Está assustada?
— Às vezes.
— É normal, dadas as circunstâncias, se é que podem ser consideradas 

normais. Está satisfeita com o seu peri?
— O meu quê?
— O seu periférico. Fui eu que o escolhi, receio bem que muito em cima 

da hora. Pareceu-me ter uma certa poesia.
— Porque quer falar comigo?



192  

— Testemunhou um homicídio peculiarmente desagradável. Viu o rosto 
de alguém que pode ter sido ou o perpetrador ou um cúmplice.

— Imaginei que fosse por isso.
— Desde então, uma pessoa ou pessoas desconhecidas tentaram assas-

siná-la, no seu contínuo nativo, supostamente por saberem que foi testemu-
nha. Surpreendentemente, pelo menos a meu ver, dizem-me que a sua morte 
não seria um crime aqui, já que, segundo a mais informada opinião legal, a 
dona Fisher não é considerada real.

— Sou tão real como a detetive.
— Deveras — concordou a mulher —, mas os indivíduos que a perse-

guem não hesitariam, de todo, em matá-la, ou qualquer outra pessoa, aqui, 
agora, ou em qualquer outro momento ou lugar. Tais indivíduos são, obvia-
mente, responsabilidade minha. — Os olhos eram de um azul brilhante, e 
frios. — Mas a dona Fisher também me preocupa. Sou responsável por si, de 
uma maneira diferente.

— Porquê?
— Talvez para mal dos meus pecados. — Sorriu, mas não de uma manei-

ra que reconfortasse Flynne. — Saiba que o Zubov vai corromper a economia 
do seu mundo.

— Já está bastante fodida — comentou Flynne, desejando depois tê-lo 
dito de outra forma.

— Estou a par disso, portanto, sim, embora não fosse a isso que me refe-
ria. Não gosto daquilo que estas pessoas andam a fazer, estes afi cionados dos 
contínuos, Zubov incluído, embora considere tudo isso fascinante. Há quem 
pense que a dona Fisher é mais real do que eu.

— O que quer isso dizer?
— Sou muito velha, elaborada e artifi cialmente. A bem da verdade, não 

me sinto propriamente real. Mas se concordar em ajudar-me, eu ajudá-la-ei 
em troca, dentro das minhas possibilidades.

— Tem uma versão masculina disto? Um periférico?
A detetive inspetora ergueu as sobrancelhas desenhadas.
— Prefere um masculino?
— Não. Só não quero ser a única que viu isto, que aqui esteve. Preciso de 

alguém que me corrobore quando voltar a casa e contar o que se passa.
— Decerto, o Zubov poderá tratar disso.
— Anda atrás de quem mandou aquela coisa da mochila cinzenta para a 

matar, não anda? E do cabrão que a levou para a varanda?
— Ando, sim.
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— Serei testemunha. Quando chegar a tribunal. Ou seria.
— Não haverá julgamento, apenas castigo. Mas obrigada.
— Mas quero o periférico. E depressa. Combinado?
— Está combinado — garantiu Lowbeer. As outras chancelas intensifi ca-

ram-se, com o estrépito de Cheapside a regressar, mas agora com o acrésci-
mo do repicar imenso de grandes sinos de igreja. — Já conversámos — disse 
Lowbeer. — Muito obrigada por a trazerem. Adeus!

Cheapside fi cou então do tamanho de uma das chancelas, depois mais 
pequena, e desapareceu. Flynne olhou para Lev. Percebia que estava a vê-la, 
e também Wilf Netherton, mas os olhos bizarros de Ash estavam fi tos no 
verniz vazio.

— Com efeito, inspetora — dizia Ash —, julgo que posso obter um em-
prestado. Sim. É claro. Irei falar com o senhor Zubov. Obrigada. — Dirigiu-se 
a Lev, já o vendo. — O parceiro de combate do teu irmão — disse ela. — O teu 
pai guarda-o em Richmond Hill, mostra-o para recordar os atos do Anton?

— Mais ou menos — disse Lev, relanceando Flynne.
— Eles que o mandem de carro. A Lowbeer quere-o aqui.
— Porquê?
— Não perguntei. Tu também não perguntavas. Ela disse que precisamos 

de um periférico masculino, depressa. Lembrei-me de que ele lá estava.
— Imagino que seja o mais fácil — admitiu Lev. — Quem o vai usar? — 

Olhou para Flynne.
— A casa de banho fi ca lá atrás? — perguntou ela.
— Sim — respondeu Lev.
— Com licença — escusou-se ela. Levantou-se.
Olhou-se ao espelho no espaço apertado com sanita de aço e cabina de 

chuveiro, a porta fechada atrás dela. Desabotoou a camisa preta, encontrando 
um soutien em que ainda não reparara e seios um pouco maiores do que os 
seus. Não eram os dela, e isso era reconfortante, nem o pequeno sinal escuro 
acima da clavícula esquerda. Apercebeu-se de que fora por isso que espreitara 
ao abotoar a camisa, embora não tivesse percebido porquê até o fazer.

Interrogou-se se precisaria de urinar. Não sentia vontade, pelo que ima-
ginou que o corpo não precisaria. Bebia água, segundo Ash, mas não comia. 
Quem lhe cortara o cabelo deixaria Carlota orgulhosa.

Virou-se, abriu a porta e voltou ao espaço que Netherton fi ngira ser o 
seu gabinete na Milagros Coldiron. Ele e Lev haviam saído. Ash estava a olhar 
pela janela.

— Aonde foram eles? — perguntou.
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— À casa. O Netherton e o Ossian vão esperar pela chegada do periféri-
co. Espero que gostes de maxilares.

— Maxilares?
— Ele tem um maxilar relativamente proeminente. Malares extrema-

mente altos. Uma espécie de eslavo de conto de fadas.
— Tu... conhece-lo?
— Nunca o vi com um operador humano. Apenas com IA da nuvem do 

fabricante. Pertencia ao irmão do Lev.
— Já morreu, o irmão do Lev?
— Infelizmente, não — disse Ash.
Certo, pensou Flynne.
— É atlético? Como este parece ser?
— Extremamente. Até rebenta a escala.
— Ótimo — disse Flynne.
— O que andas a tramar? — perguntou Ash, semicerrando os olhos até 

que Flynne só lhe via as pupilas superiores.
— Nada que a Lowbeer não saiba.
— Somos bastante boas com relações de poder, não é verdade?
— Quanto tempo até que chegue?
— Meia hora?
— Mostra-me como falar com o Macon — pediu Flynne.
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4 8 .

P a v e l

A 
entrada de Lev estava atulhada com equipamento de puericultura. Botins 
em miniatura, cabides carregados com impermeáveis garridos, um car-
rinho de empurrar que recordava os zonistas, coisas com que acertar em 

bolas, muitas bolas. Algumas peças desgarradas de Lego fugiram aos zigueza-
gues pelo chão, quais escaravelhos retilíneos coloridos.

Sentados num banco de madeira, Netherton e Ossian encaravam todas 
essas coisas. A extremidade do seu lado estava manchada com o que imagi-
nou ser compota parcialmente seca. O parceiro de combate de Anton chega-
ria a qualquer momento, vindo de Richmond Hill. Ossian recusara a sugestão 
de que aguardassem no exterior.

— Aquele deixou as amas borradas — dizia Ossian, para todos os efeitos, 
a propósito de nada.

— O quê?
— Ali o carrinho. — Estava a indicar, pensou Netherton inicialmente, o 

bengaleiro sobrecarregado. — Contra a parede. — Apontou. — Camufl ado.
Netherton distinguiu então a silhueta de um carrinho de bebé dobrado, 

presentemente a imitar o que estava mais próximo, naquele caso parede de 
um branco sujo e o forro castanho de um blusão puído.

— O avô mandou-o vir de Moscovo — disse Ossian —, quando a miúda 
nasceu. Num saco diplomático. Era a única maneira de entrar.

— E porquê?
— Tem um sistema de armamento. Um par de armas. Mas nada balístico. 

Projeta montadores de muito curto prazo. Desmontadores, melhor dizendo. 
Procuram os tecidos moles. Desmontam-no a um nível molecular. Vi ima-
gens em que faziam isso a uma carcaça de vaca.

— O que acontece?
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— Ossos. É autónomo, tem autodireção, faz uma avaliação própria dos 
níveis de ameaça.

— Quem representaria uma ameaça?
— Os raptores russos — disse Ossian.
— Faz isso com um bebé a bordo?
— Na altura está a mostrar pandas para impedir traumas. Regressa a 

casa, com ou sem amas, em modo de fuga armada.
Netherton avaliou a coisa que mal se via, mas cujo aspeto visível era 

inofensivo.
— A patroa do Zubov não o quis. Nunca se deu com o avô. Ficou ao lado 

das amas.
— Há quanto tempo trabalhas aqui, Ossian?
Ossian mirou-o.
— Cinco anos, mais coisa, menos coisa.
— O que fazias antes?
— Basicamente o mesmo. Mais coisa, menos coisa.
— Tiveste formação?
— Tive — disse Ossian.
— Como?
— Desperdicei a juventude. Como é que se formou para ser esperto e 

mentir a toda a gente?
Netherton fi tou-o.
— Como tu. Mais coisa, menos coisa.
Uma sombra escureceu o vidro lateral. Ouviu-se a campainha.
— Deve ser ele — disse Ossian, levantando-se e esticando o colete escu-

ro. Virou-se para a porta, endireitou os ombros e abriu-a.
— Boa-tarde. — Alto, espadaúdo, de fato cinzento-escuro. — É um pra-

zer vê-lo, Ossian. Talvez não se lembre de mim. Pavel.
— Toca a andar — ordenou Ossian, afastando-se.
O periférico entrou e Ossian fechou a porta.
— Pavel — disse o periférico a Netherton. Maxilar acentuado, ossos fa-

ciais fortes, olhos claros, um tudo-nada trocistas.
— Wilf Netherton. — Estendeu a mão. O aperto de mão do periférico 

era quente e cuidadoso.
— Garagem — indicou Ossian.
— Claro — disse Pavel, avançando à frente deles, a caminho do elevador, 

totalmente à vontade.
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4 9 .

O s  S o n s  Q u e  E l e  F a z i a

O 
tal de Pavel tinha malares com que se podia cortar gelo, pensou Flynne, 
mas a voz era agradável.
— A personalidade é uma IA — disse o irlandês. — Desligamo-la antes 

que o teu homem entre.
— Sou a Flynne — apresentou-se ela.
— É um prazer — disse o periférico, mirando o irlandês com uma ex-

pressão de bravata.
— Está programado para irritar — explicou Ossian. — Faz parte da fun-

cionalidade de combate. Deixa-nos com vontade de o desancar.
O periférico tinha bem mais de um metro e oitenta, mais alto do que 

Burton, o cabelo louro puxado para o lado. Ergueu uma sobrancelha loura a 
Flynne.

— Em que posso ser útil?
— Vai até à cabina dos fundos — indicou Ash. — Deita-te. Informa a 

fábrica de que não vamos precisar da nuvem.
— Com certeza — proferiu. Teve de virar ao de leve os ombros para pas-

sar entre as paredes brilhantes quase da cor do seu cabelo.
— Já percebo porque é que o Anton estava sempre a matá-lo — disse 

Ossian. — Não pensa, mas está sempre contra nós. — Ash disse-lhe qualquer 
coisa numa das suas bizarras línguas privadas. — Ela diz que isso pode ser 
ajustado — traduziu Ossian para Flynne. — É verdade, mas ninguém fazia 
farinha com o Anton. Estava sempre à espera que ele o danifi casse a ponto de 
a fábrica não o conseguir voltar a reparar.

— O Macon tem tudo pronto — disse Ash a Flynne. — Tenho-o em li-
nha. Ele gostaria de falar contigo.

— Claro — disse Flynne. A chancela de Ash apareceu, depois outra ao 
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lado, amarela, com algo vermelho no interior. Depois Macon. — Isso é um 
torresmo, Macon? Já tens uma chancela do futuro própria?

— A tua é miserável — replicou Macon. — Está vazia. Ela que ta melho-
re. — Sorriu.

— Estamos um bocadinho ocupados — disse ela.
— Está tudo bem?
— Estou melhor do que na primeira vez. Vi mais um bocado do sítio. Ele 

está pronto?
— Cá para mim, está um bocadinho pronto de mais.
— O Burton sabe? — perguntou-lhe Flynne.
— Por acaso — disse Macon, relanceando alguém a seu lado.
— Ele está aí?
— Mm-mmm.
— Merda.
— Está tudo bem. Podemos avançar.
— Vamos embora.
— Quando quiseres — disse ele. A chancela do torresmo desvaneceu-se.
— A Ash e eu vamos ter com ele — disse Flynne a Netherton e a Ossian. 

— Não sei como é que ele vai reagir. Lembrem-se de lhe dar uma certa mar-
gem, está bem? Se ele fi car excitado, é melhor afastarem-se, e depressa.

Netherton e Ossian entreolharam-se.
— Muito bem — disse Flynne a Ash, e entrou no corredor, chegando em 

três passadas ao quarto dos fundos, onde o periférico estava deitado no catre, 
de tornozelos fora do colchão.

— Pavel — disse-lhe Ash, atrás de Flynne —, fecha os olhos.
O periférico olhou para Flynne e depois fechou os olhos.
— Quinze — disse Ash, Flynne deduziu que a Macon.
Flynne contou para si. Aos dez, imaginou o estremeção.
Continuou a contar.
— Zero — disse Ash.
Os olhos do periférico esbugalharam-se.
— Santa maçaroca — disse ele, erguendo as grandes mãos até as ver. Abanou 

os dedos de ambas e, depois, cada polegar tocou, à vez, em cada dedo, voltando 
depois ao indicador. Sentou-se como se tivesse uma mola. Pôs-se de pé.

— Sou eu, Conner — disse Flynne.
— Eu sei. O Macon mostrou-me uma captura de ecrã. Tu — disse a Ash 

—, já vi uma coisa como tu numa discoteca em Atlanta. Um rapaz de lá disse 
que era um elfo do hiperespaço, e, basicamente, uma overdose.
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— Esta é a Ash — apresentou Flynne —, sê simpático. As cores estão 
bem?

— Cores? Acho bem que isto não seja apenas uma experiência com drogas.
— Não é tetracromático — disse Ash, levando Conner a mirá-la, 

desconfi ado.
— Sentes-te bem? — perguntou Flynne.
Ele ofereceu um sorriso lupino, algo assustador no antigo Pavel.
— Raios me partam. Olhem só estes dedos todos.
— Por aqui — indicou Flynne —, mas estão dois homens lá fora. Eles 

estão connosco. São porreiros. Certo?
— Podes crer — exclamou Conner, voltando a olhar para as mãos. 

— Jesus.
Flynne deu-lhe a mão e levou-o. Ash estava ao lado de Ossian, Netherton 

atrás deles.
— Conner Penske — disse-lhes Flynne, largando-lhe a mão. — O Conner 

esteve nos Marines com o meu irmão.
Os três assentiram e fi taram-no. O periférico tinha agora um porte dife-

rente. Conner olhou para cada um à vez, pareceu decidir que apertos de mão 
não eram adequados, e enfi ou as mãos nos bolsos das calças cinzentas. Olhou 
à volta da cabina.

— Barco? Doca seca?
— Uma autocaravana fi nória — disse Flynne.
Dirigiu-se à janela, inclinou-se, espreitou.
— Eu seja ceguinho — disse ele, provavelmente para si próprio. Flynne 

estava atrás dele quando ele escancarou a porta. Não se preocupou com o 
passadiço. Deu um salto acrobático para o lado sobre a amurada, e deixou-se 
cair uns bons cinco metros. Começou a correr, porventura mais depressa do 
que ela já vira alguém correr, pela garagem, percorrendo a longa linha daqui-
lo que eles haviam dito ser a coleção de carros do pai de Lev. Ao correr, cada 
longo arco iluminava-se com o seu material, tão baixos que podiam passar 
por vigas, apagando-se quando ele passava. Flynne não imaginara que seriam 
tantos, nem quão grande seria aquele sítio. E enquanto corria, Conner ia gri-
tando, talvez como não gritara quando o que lhe acontecera lhe levara tanto 
do corpo, mas entre os gritos ululava roucamente, imaginou Flynne que de 
alegria insuportável ou alívio por correr assim, por ter dedos, e isso era mais 
difícil de ouvir do que os gritos.

Depois, um último arco apagou-se quando ele lhe passou por baixo, e a 
seguir fi cou apenas a escuridão, e os sons que ele fazia.
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5 0 .

E n q u a n t o  a s  C o i s a s  C o r r e m  B e m

–D
evemos ir buscá-lo? — perguntou Ash.
Netherton sabia que Ossian desligara o elevador, bem como, pro-
vavelmente, outras coisas. Quem estivesse a controlar o parceiro 

de combate de Anton fi caria naquele nível.
— Não — disse Flynne, no topo das escadas do passadiço, a olhar para o 

outro lado da garagem escurecida.
— O que está ele a fazer? — perguntou Netherton a Ossian, que parecia 

estar a olhar para o bar trancado, mas que, na verdade, estava a observar o 
que fora Pavel através de um sistema interno.

— A andar às arrecuas — descreveu Ossian —, depois em frente. A fazer 
qualquer coisa complicada com as mãos.

— Exercício integrativo — explicou Flynne, voltando a entrar. — Coisas 
de Marines. Costumava fazer muito isso, antes de fi car inutilizado.

— O que lhe aconteceu? — perguntou Netherton.
— Guerra.
Netherton recordou a fi gura sem cabeça nas escadas de Covent Garden.
— A sacudir o casaco — anunciou Ossian. — A olhar para as mãos. Já 

agora, ele dominou a visão noturna da coisa. Começou a regressar, com um 
andar rápido e descontraído. — Olhou para Flynne, obviamente já a vê-la. — 
Que bela entrada, a desse seu homem — disse ele. — Era militar?

— Haptic Recon 1 — disse Flynne. — «Primeiros a entrar, últimos a 
sair». Ainda deve ter vestígios dos implantes, como o meu irmão. A AV ten-
tou perceber o que se passava.

— Albert e Victoria? — perguntou Ash.
— Administração de Veteranos.
Netherton dirigiu-se à porta e viu o arco mais próximo a pulsar quando 
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o parceiro de combate apareceu aos saltos. Preferia uma IA da nuvem do que 
a instabilidade que Flynne sugeria. Porque teria trazido aquela pessoa e não 
o irmão?

Agora subia as escadas do passadiço.
— Devo ter deslocado um dedo — anunciou, à porta, o sotaque a lem-

brar Netherton do dela. Mão esquerda, mindinho estendido. — O resto está 
bem. Mais do que bem. Estas coisas são todas assim?

— Essa foi otimizada para artes marciais — disse Netherton, levando-o 
a erguer uma sobrancelha. — É uma unidade de treino. Pertence ao irmão do 
nosso amigo.

Ash apresentou o Medici.
— Vem cá, por favor.
Acercou-se dela, de dedo estendido, como uma criança. Encostou-lhe o 

Medici ao dedo.
— Torcido — declarou ela. — O desconforto vai desaparecer por agora, 

mas tenta não fazer grande coisa com ele.
— O que é isto? — indagou o periférico, olhando para o Medici.
— Um hospital — respondeu Ash, guardando-o.
— Obrigado — agradeceu o periférico, cerrando o punho da mão ma-

goada, abrindo-a. Dirigiu-se a Flynne, levou-lhe as mãos aos ombros. — O 
Macon percebeu que isto era o que era — disse-lhe.

— Avisei-o que não te contasse muito — disse ela. — Receava que pu-
desse não funcionar.

— É como se estivesse bem — disse ele, tirando-lhe as mãos dos ombros 
—, e depois decidisse que era um sonho e que não estou bem.

— Não é um sonho — garantiu Flynne. — Não sei o que é, mas não é um 
sonho. Não sei se algum de nós está bem.

— Nunca torci nada num sonho — comentou o periférico. — Tipo, per-
cebi que se não tivesse cuidado, ainda lhe partia qualquer coisa.

— E é verdade — corroborou Ash. — Parte do princípio de que é huma-
no. E, geneticamente, é, grosso modo. E também é uma propriedade dispen-
diosa, que pedimos emprestada para te ter aqui.

O periférico fi cou em sentido, batendo audivelmente com os calcanha-
res, o queixo imenso puxado comicamente para dentro, e fez continência, 
após o que voltou a fi car à vontade, sempre na pose desequilibrada que não 
era bem a de Pavel. — O Macon — disse a Flynne — acha que isto é o futuro. 
E o Burton, ele também me disse que era.

— O Burton está em tua casa agora? — perguntou Flynne.
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— Quando saí, estava. Talvez já se tenha ido embora.
— Ele está zangado comigo?
— Não me parece que tenha tempo para isso. Alguém comprou o andar 

de cima do edifício estatal e estão a pressionar o xerife. O Tommy quer falar 
comigo por causa de uns indivíduos de Memphis. — O sorriso rasgado do 
periférico pareceu aterrador a Netherton. — O Burton diz que estão a fazê-lo 
para se meterem com ele e contigo — continuou. — Disse para te dizer que é 
preciso atenção deste lado.

— Que tipo de atenção?
— Ele diz que agora tem de chegar ao governador — explicou o perifé-

rico —, enquanto as coisas correm bem. Não têm dinheiro que chegue para 
isso.

— Isso é com o Ossian e a Ash — indicou Netherton, levando Flynne e 
o periférico a virarem-se para o verem. — Sinto muito. Mas se é um caso ur-
gente, sugiro que o abordem já. Têm a London School of Economics ao vosso 
dispor. Pelo menos um qualquer departamento de licenciatura.

Agora era Ossian e Ash que o fi tavam.
— É só dinheiro — afi rmou.
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5 1 .

A q u e l a  C o n v e r s a  D e  S o l d a d o

O 
quintal de Lev estava como antes, muros demasiado altos para se ver o 
exterior, lajes como pavimento, com alguns canteiros de fl ores. Flynne 
saíra com Conner, deixando os outros na cozinha com Lev, que estava a 

fazer-lhes café. Uma loura alta, que ela imaginou ser a senhora Lev, estava na 
cozinha quando eles entraram, mas depois fora-se embora, cheia de pressa, 
lançando a Wilf um olhar ranhoso. Explicavam a Lev sobre o dinheiro neces-
sário para subornar o governador, e ela teve a sensação de que isso não seria 
problema para eles, mas que estavam a dizer a Lev que seria. Depois pode-
riam dizer-lhe que tinham a solução. Ela própria já fi zera coisas do género em 
trabalho. Parecia-lhe que Lev fi caria mais satisfeito se não soubesse de nada.

No jardim, o céu estava mais carregado do que quando haviam levado o 
helicóptero a Cheapside. Parecia uma cúpula de tupperware.

— Isto é o futuro, Flynne? — perguntou Conner.
— Estou a tentar não me preocupar com isso. Nenhum de nós é maluco, 

e ambos acreditamos que estamos aqui.
— Pensei que estivesse — disse ele — maluco, mas depois o Macon foi 

lá a casa e pôs-me aquela coisa na cabeça. Abri os olhos e vi-te. Só que não és 
tu. Isso não é de loucos?

— Não franzas a testa. Nessa coisa fi ca assustador.
— Imagina que tens um gajo que está a ouvir vozes — continuou ele —, 

por isso teleporta-lo para Vénus, certo? Ele continua a ouvir vozes, ou será 
que acha que está louco por estar em Vénus?

— Andavas a ouvir vozes?
— Andava a tentar, percebes? Só para ter alguma coisa diferente que 

fazer?
— Porra, Conner. Não sejas assim.
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— Já não sou — disse ele. — Mas quem é aquela gente? — Olhou para a 
casa, pelas portas de vidro.

— O matulão é o Lev. Estás no periférico do irmão dele. Ele pediu-o 
emprestado.

— A senhora dos quatro olhos?
— A Ash. Ela e o Ossian são moços de recados do Lev, ou talvez técnicos 

de IT? O outro é o Wilf Netherton. Diz que era dos recursos humanos, mas a 
empresa para a qual trabalha é sobretudo imaginária.

— Fazes ideia do que andam a tramar?
— Nem por isso, mesmo sendo tudo o que eles me contaram até agora 

verdade.
— Como é que isto começou? — indagou ele.
— O Netherton fez merda.
— Tem ar disso — comentou Conner. Fitou-a. — Queres que dê cabo 

deles?
— Não! — Flynne deu-lhe um murro no braço. Foi como esmurrar uma 

pedra. — Queres voltar ao teu sofá? Posso ligar ao Macon.
— Não tenho grande maneira de te agradecer — disse ele. — Foi a pri-

meira coisa que me veio à cabeça. Estou em dívida para contigo.
— Não tens de me agradecer. Mas acordei nisto — tocou no próprio ros-

to — e pensei em ti. Pode ser que ainda nos venhamos a arrepender.
— Seja como for, tenho estes dedos. Diz-me só o que queres que eu faça, 

ou que não faça.
A chancela da Ash.
— O Edward — anunciou Ash.
Outra chancela ao lado da de Ash, agora amarela, com dois torresmos 

roxos, um por cima do outro.
— Flynne? O Macon ligou-me. — Voz, sem imagem.
— O que foi?
— Estou na caravana. Contigo.
— Onde está o Macon?
— Na casa do Conner. Isto é embaraçoso.
— O quê?
— Acho que se calhar tens de fazer xixi.
— O quê?
— Estás a fi car inquieta. Aqui.
Imaginou Edward na cadeira de Burton, a observá-la na cama.
— Queres que volte?
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— Só por um bocadinho?
— Espera aí. Ash?
— Sim? — respondeu Ash.
— Tenho de voltar por uns momentos. Podemos fazer isso?
— Claro. Entra na casa e encontramos onde te sentares.
— Ouviste, Edward?
— Certo — disse ele —, obrigado. — A chancela com os dois torresmos 

desapareceu.
— Vamos entrar — disse ela a Conner —, tenho de voltar à caravana por 

um bocado.
— Porquê?
— O Edward acha que eu tenho de ir à casa de banho.
Ele mirou-a sobre aqueles malares.
— Pois, isso, se calhar, ele não pode fazer por ti. — Começou a dirigir-se 

à casa. — Mas vou ter isso presente — observou.
— Porquê?
— Para a próxima uso o cateter da Tarântula.
— Por aqui — indicou Ash, quando entraram na cozinha. — Podes ir à ga-

leria. — Pousou o café. Flynne seguiu-a, com Conner atrás. Viraram à esquerda, 
por um corredor largo, depois à direita, entrando numa sala bastante grande.

— É demasiado grande para a área da casa — observou Flynne.
— Estende-se para as duas casas adjacentes — explicou Ash.
— Picassos falsos? — Lembrava-se de alguns do liceu.
— Alguém fi caria em maus lençóis, se fossem — disse Ash. — Senta-te 

aqui — e apontou para um banco de mármore de aspeto antigo. — Já estás 
mais habituada a fazer a transição, pelo que, teoricamente, serás capaz de 
inspirar, fechar os olhos, expirar, abri-los.

—Porquê fechar os olhos?
— Há quem ache desagradável não o fazer. O senhor Penske pode espe-

rar aqui contigo.
— Conner — disse ele. — Estava a pensar nisso.
Flynne sentou-se. Sentiu a pedra fria pelas calças do periférico. Estava de 

frente para dois grandes quadros que passara a vida a ver em ecrãs.
— Tudo bem — disse ela, inspirou, e fechou os olhos.
— Agora — disse Ash.
Flynne exalou. Abriu os olhos. Foi como ser virada de costas, mas sem 

movimento, com o teto cor de vaselina iluminado do Airstream demasiado 
perto dela.
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Edward tinha razão. Precisava mesmo de urinar.
— Espera aí — disse ele, quando Flynne fez menção de se erguer —, 

tenho de tirar isto. — Edward tinha a Viz posta. Retirou-lhe a coroa da 
cabeça.

— O Burton está cá? — perguntou ela ao sentar-se, um pouco tonta.
— Na casa do Conner, com o Macon.
— A Janice?
— Na tua casa, a cuidar da tua mãe.
Flynne levantou-se, insegura.
— Certo — disse ela —, já volto. — Cambaleou um pouco a caminho 

da porta, corrigiu a direção. Ouviu os tiros ao abrir a porta. Talvez três 
disparos de automática, seguidos por mais dois, espaçados, do que pare-
cia uma arma diferente. Não estavam próximos, mas também não estavam 
muito longe.

Olhou para trás, para Edward.
— Merda.
O olho sem Viz estava arregalado.
— Quem está de serviço?
— Uma série deles — respondeu Edward. — Já lhes perdi a conta.
— Descobre quem foi — indicou ela, e saiu. Ficou à escuta. Insetos. O 

ribeiro a correr. O vento nas árvores. Foi à retrete, com a mola da porta a 
ranger. Desabotoou as calças e sentou-se no escuro, a todo um universo de 
distância do Picasso. Quando terminou, lembrou-se de deitar serradura para 
o buraco.

A mola fez um barulho diferente ao ser aberta pelo interior. 
Quatro drones, marcados com fi ta adesiva, passaram em alta velocidade 

à luz da caravana.
— Quem disparou? — perguntou a Edward, entrando no Airstream.
— Estava alguém na tua propriedade — disse ele.
— Estava?
— Acho que sim, mas eles falam com aquela conversa de soldado. O teu 

irmão esteve em cima do caso. Já está a voltar.
— Aposto que é a merda do edifício estatal — aventou ela, sentando-se 

na cama. — Liga-me. — Indicou a coroa de açúcar.
— O que vais fazer?
— Vou voltar. Tentar angariar dinheiro. O Burton que me ligue para lá. A 

Ash faz a ligação. Se não conseguires falar com ele, avisa o Macon.
— O Conner está bem?
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— É a pessoa de lá mais fácil de compreender. Bem, talvez esteja a 
exagerar.

Edward besuntou-lhe a testa com solução salina e pôs-lhe a coroa. 
Ajudou-a a deitar-se.

Flynne respirou fundo e fechou os olhos.
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5 2 .

T e r r a  a  T e r r a

N
etherton estava à entrada da galeria. O periférico de Flynne encontra-
va-se sentado num banco, a três metros de distância, de costas para ele, 
aparentemente a apreciar os dois melhores Picassos do pai de Lev. O 

parceiro de combate estava por perto, virado para a passagem, de mãos nos 
bolsos das calças.

— Essa é uma boa distância — disse o parceiro.
— Pois — concordou Netherton, que estivera prestes a dar mais um 

passo.
— Isto é um museu? — perguntou o parceiro.
— Uma galeria privada — respondeu Netherton. — Numa casa.
— Eles moram num museu?
— Eles vivem com arte — esclareceu Netherton. — Embora o real pro-

prietário viva noutro local.
— Se não tivesse tanta arte, podia morar aqui — replicou o parceiro. — 

Tem tanto espaço como aquele parque de estacionamento lá em baixo.
— Sou o Wilf Netherton.
— Conner — disse o parceiro.
— Se tens perguntas — ofereceu-se Netherton —, posso tentar responder.
— Ela diz que fi zeste merda — comentou o parceiro.
— Quem disse?
— A Flynne. Ela disse que isto está a acontecer porque fi zeste merda.
— É possível.
— Como?
— Não fui exatamente profi ssional. Com uma mulher. Uma coisa levou 

a outra.
— Levou a muito.
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— Imagino que sim... — admitiu Netherton, esquecendo-se e dando um 
passo em frente.

— Parado — ordenou o parceiro.
Netherton obedeceu.
— Conheces bem a Flynne? — perguntou Netherton.
— Desde o liceu — respondeu o parceiro. — Irmã do melhor amigo. 

Inteligente. Se não fosse a mãe deles, ela tinha partido, para algum sítio 
melhor.

Netherton interrogou-se se o periférico de Flynne estaria a captar in-
formação visual, e, se assim fosse, para onde estaria a ir. Depois, o periférico 
virou-se.

— Onde estão eles? — perguntou Flynne. — Aconteceu alguma coisa. 
Tenho de falar com eles. Já.

— Pergunta-lhe — disse-lhe o parceiro, referindo-se a Netherton.
— Continuam na cozinha — respondeu Netherton.
Flynne levantou-se e virou-se.
— Já têm dinheiro para comprar o governador?
— Imagino que já tenham bastante dinheiro do vosso lado. Seria mais 

uma questão de encontrar maneira de o aplicar.
— Encontra-a. — E saiu, a caminho da cozinha.
O parceiro de combate passou por ele. Netherton seguiu-o, reparando 

que ele não o considerava ameaça sufi ciente para que não lhe permitisse en-
cerrar o cortejo.

— Boa-tarde — disse Lowbeer, a voz inconfundível. À entrada da cozi-
nha, com Lev e Ash. — E este será o senhor Penske.

— Houve problemas em minha casa — declarou Flynne. — Tiroteio.
— Quem disparou contra quem? — perguntou Lowbeer.
— Voltei por um minuto. Ouvi tiros na propriedade. O Edward ouviu os 

nossos rapazes a falar, como se estivessem a enfrentar algum inimigo. E que 
tal comprar já o governador? — A sugestão foi dirigida a Lev.

— Basta adquirir a maioria das ações nas duas empresas que mais dire-
tamente lhe permitiram a eleição — disse Lev. — O Ossian está a tratar disso.

— É compreensível que esteja preocupada — disse Lowbeer a Flynne.
— A minha mãe está na casa. Ninguém devia conseguir entrar na pro-

priedade. Havia drones de sentinela.
— Pode confi rmar a situação no local e fazer-nos um relatório, por fa-

vor? — pediu Lowbeer a Ash. — Estaremos naquela sala encantadora lá em 
cima. Infelizmente, não disponho de muito tempo, mas queria conhecer a 
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Flynne no seu periférico... — Sorriu. — E o senhor Penske, obviamente. E 
tenho uma proposta. Uma estratégia de ação.

Ash perguntou bruscamente qualquer coisa, numa outra língua sintéti-
ca. Escutou a resposta que mais ninguém conseguia ouvir.

— O Ossian está ao telefone com o Edward — relatou a Flynne. — A 
situação no local está controlada.

— E a minha mãe?
Ash fez uma pergunta mais breve, numa língua diferente, fi cou a ouvir.
— Não foi incomodada. A tua amiga está com ela.
— A Janice — disse Flynne, claramente aliviada.
— Se por enquanto está satisfeita — disse Lowbeer a Flynne —, por favor, 

junte-se a nós lá em cima. Você é essencial à minha proposta. Acompanhe-nos 
também, Conner.

Netherton viu o periférico interrogar Flynne silenciosamente, que 
assentiu.

— Não sei peva acerca de nada disto — disse ele a Lowbeer.
— O senhor é muito terra a terra, tal como dizíamos na minha juventu-

de, senhor Penske — comentou Lowbeer. — Vamos precisar disso.
— Sempre de cavalo para burro — comentou o periférico, embora não 

parecesse propriamente incomodado.
— Depois de você, senhor Netherton — disse Lowbeer.
Netherton assim fez, imaginando, ao subir as escadas, um mundo me-

lhor, um mundo onde haveria uma bebida relaxante à espera na sala.
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5 3 .

O  Q u a r t e l - G e n e r a l  d o  P a i  N a t a l

H
avia partes da casa de Lev, pensou Flynne, enquanto subia atrás de 
Netherton, com Lowbeer atrás dela, que eram iguais às de qualquer ou-
tra casa. A cozinha, por exemplo, cheirava a bacon, mesmo tendo um 

fogão que era metade do tamanho do Airstream. Mas depois havia a galeria 
de arte, que parecia mais que o comprimento de um campo de futebol. E a 
garagem abaixo disso, e o que houvesse ainda mais no fundo. Mas as escadas 
eram apenas isso, escadas, de madeira, polidas, com uma comprida língua 
que ela imaginava ser de passadeira turca a subi-las, presa com varas de latão 
e ganchos fi nos. Parecia pisada, como se ali vivesse alguém.

Chegadas a um patamar quadrado, as escadas viravam à direita e ter-
minavam num corredor. Mobília antiquada, quadros e espelhos em grandes 
molduras, lâmpadas incandescentes, vidro fosco. E Netherton, à frente dela, 
a atravessar portas duplas abertas, entrando no verde debruado a dourado da 
exposição do Quartel-General do Pai Natal do Heft y Mart.

Montavam-no sempre numa montra, logo a seguir ao Halloween. Os 
hologramas mudavam todos os anos, mas o que ela adorava era o espaço. 
Aquele era melhor, mais real, e ela interrogou-se quanto ao motivo por que o 
teriam feito, mas, agora, Lowbeer levava-a para o interior, de mão no ombro 
dela, puxando-lhe uma cadeira à comprida mesa escura. Cortinados verdes-
-escuros ocultavam janelas altas.

Os outros iam entrando atrás deles, Ash e Ossian e Lev, depois Conner. 
Lev virou-se para fechar as portas, com Conner a observá-lo.

— Sente-se, senhor Murphy — convidou Lowbeer, que envergava um 
fato de corte pouco feminino. — Agora não está a fazer de mordomo. — 
Ossian sentou-se à frente de Flynne, com Ash a seu lado. Lowbeer instalou-se 
num dos dois altos cadeirões verdes à cabeça da mesa, Lev no outro. Conner 
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encostou-se a uma parede verde-escura, ao lado de algo que ela pensava ser 
um aparador, com uma bandeja de prata em cima, e, nesta, uma garrafa de 
vidro lapidado, com copos a condizer. Netherton, ainda de pé, pareceu fi tar a 
garrafa, mas depois olhou em volta, pestanejou e sentou-se ao lado de Flynne.

— É um prazer vê-la — disse Lev a Lowbeer.
— Não há advogados presentes — constatou ela. — Muito cordial da sua 

parte.
— Eles não fi caram convencidos de que eram absolutamente desnecessá-

rios, mas concordaram em não manifestar claramente a presença.
— Seja como for, é agradável — disse Lowbeer. Olhou para os outros. — 

Desejo propor um modo de ação.
— Por favor — incitou Lev.
— Obrigada. Na terça-feira à noite, daqui a quatro dias, a Daedra West 

vai organizar um evento, com local ainda a anunciar. Possivelmente no salão 
de uma das Guildas. Até agora, a lista de convidados é interessante. — Olhou 
para Lev. — O próprio Corregedor poderá estar presente. Menos caras da 
Cidade. Não conseguimos determinar o menos evidente dos objetivos. Iria 
sugerir, senhor Netherton — e Flynne viu Netherton a semicerrar ao de leve 
os olhos —, que, à sua maneira, poderia conjurar um raciocínio sufi ciente-
mente claro para obter um convite.

— Para quem? — perguntou Netherton, ao lado de Flynne. Estava de-
bruçado sobre a mesa, como alguém a jogar às cartas.

— O senhor — disse Lowbeer —, com um acompanhante.
— Nem sei se ela iria atender o meu telefonema — disse Netherton. — 

Não tentou entrar em contacto.
— Tenho perfeita noção disso — garantiu Lowbeer. — Mas, se bem per-

cebo o seu método, poderia encontrar uma narrativa naturalmente condu-
cente a um convite por parte dela. Dir-lhe-ei qual a melhor altura para a abor-
dar. A recente posição de antigo amante poderá ser embaraçosa, enquanto 
abordagem, mas não é desprovida de méritos. Contudo, se estiver totalmente 
avesso à ideia, não vejo como avançar. — O cabelo da inspetora era branco 
como a coroa impressa por Macon na Fabbit. — Seria acompanhado pela 
Flynne, o que lhe permitiria observar os convidados da Daedra. — Olhou 
para Flynne. — Irá procurar o homem que viu na varanda da Aelita West.

— São pessoas ricas, certo? — perguntou Flynne.
— Com efeito — respondeu Lowbeer.
— Então, porque é que não se desencantam imagens de quem lá estava? 

— indagou Flynne. — Porque é que não há registo daquilo que eu vi? E os 
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paparazzi? Porque é que eu lá estava, sequer? — Reparou no pouco espaço 
que Conner conseguia ocupar, por maior que fosse o periférico, encostado à 
parede. Parecia que acabara de se encontrar, que ainda não pensara nisso. Ele 
piscou-lhe o olho.

— A sua cultura é uma cultura relativamente evoluída de vigilância em 
massa — disse Lowbeer. — A nossa, muito mais. A casa aqui do senhor Zubov, 
pelo menos internamente, é uma rara exceção. Não é tanto uma questão de 
grande despesa, mas sim de grande infl uência.

— O que quer isso dizer?
— É uma questão de quem conhece quem — disse Lowbeer — e do valor 

que atribuem ao facto de a conhecerem.
— O acordo que vos consegue privacidade é ilegal?
— O nosso mundo tem as suas nuances — disse Lowbeer. — O serão 

da Aelita West foi realizado de acordo com um protocolo semelhante, mas 
temporário, quase diplomático. Por acordo prévio, nada foi registado. Nem 
pelos sistemas da Aelita, nem pelos das Edenmere Mansions, nem pelo seu 
drone. As agências noticiosas e os freelancers foram mantidos afastados. Na 
verdade, era essa a natureza do seu trabalho.

— Ele pode estar nesta festa?
— Possivelmente — respondeu Lowbeer. — Não o saberemos se não es-

tiver presente.
— Mete-nos lá dentro — disse Flynne a Netherton.
Ele fi tou-a, depois a Lowbeer. Fechou os olhos. Abriu-os.
— Annie Courrèges — disse ele —, curadora neoprimitivista. Inglesa, 

apesar do nome. A Daedra conheceu-a, comigo, durante um almoço de 
trabalho no Connaught. Mais tarde convenci-a de que a Annie tinha uma 
teoria lisonjeadora sobre o progresso artístico da carreira dela. Ora, a Annie 
não pode estar presente fi sicamente na festa, para sua grande mágoa. Mas 
teria todo o gosto em acompanhar-me através de um — indicou Flynne 
— periférico.

— Obrigada, senhor Netherton — agradeceu Lowbeer. — Não tinha a 
mais leve dúvida na sua capacidade.

— Por outro lado — acrescentou Netherton —, segundo a Rainey, ela 
poderá julgar que eu matei a irmã dela. Ou ter amigos que andam a espalhar 
esse boato. — Levantou-se. — Portanto, julgo que isto pede uma bebida. — 
Contornou a mesa. Flynne viu os olhos do periférico de Conner a segui-lo. 
— Mais alguém quer? — ofereceu Netherton, de costas.

— Não digo que não — disse Lev.
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— Nem eu — disse Ossian.
— É muito cedo para mim, obrigada — recusou Lowbeer.
Ash não disse nada.
Netherton levou a bandeja de prata, com garrafa e copos, até à mesa.
— O senhor Penske também irá — disse Lowbeer a Netherton —, como 

sua segurança. Comparecer sem segurança iria destacá-lo.
— Isso é com a Flynne — indicou Conner.
— Também vais — disse-lhe Flynne.
Ele aquiesceu.
Netherton serviu o uísque, se é que se tratava mesmo disso, para três 

copos.
— Temos de comprar o governador — lembrou Flynne. — Há merdas a 

acontecer. Tiros na nossa propriedade...
— Está a ser tratado — garantiu Ossian, com Netherton a passar-lhe um 

copo, levando depois os outros dois até Lev, que aceitou um.
— À saúde — brindou Netherton. Os três levantaram os copos e bebe-

ram. Netherton pousou o seu, vazio, na mesa. Lev juntou o dele, quase into-
cado. Ossian fez girar o uísque, cheirou-o, bebeu mais um gole.

— Só isso? — perguntou Flynne a Lowbeer. — Tenho de regressar, falar 
com o Burton. O Conner também.

— Eu própria tenho de sair — indicou Lowbeer, levantando-se. — Vamos 
falando. — Com um sorriso e um aceno de cabeça, parecendo satisfeita, a 
inspetora deixou a sala. Lev seguiu-a. Regra geral, Flynne não pensava nas 
pessoas altas a andarem quase como a rastejar, mas pareceu-lhe que era isso 
que Lev fazia atrás de Lowbeer, como se ela fosse essencial para algo que ele 
desejasse com ardor. Desceram as escadas.

— Onde os deixamos? — perguntou Flynne, referindo-se aos periféri-
cos. — Ainda vamos demorar.

— No Mercedes — indicou Ash. — O teu precisa de uma infusão de nu-
trientes. Vamos tratar disso na tua ausência. — Levantou-se, com o irlandês a 
pousar o copo e a levantar-se com ela.

Flynne começou a empurrar a cadeira para trás, mas reparou que Conner 
já o fazia por ela. Não o vira a contornar a mesa. O periférico dele cheirava 
a aft ershave, ou coisa do género. Um odor metálico, a citrino. Levantou-se. 
Netherton pegou no copo de Lev.

— A cabina principal tem uma cama maior — disse ele a Conner. — 
Podes usar essa. — Bebeu um gole do uísque de Lev.

Ash foi a primeira a sair daquilo que Flynne percebia agora não se tratar 
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realmente do Quartel-General do Pai Natal, por mais que se parecesse com 
isso. Netherton engoliu o resto da bebida de Lev e desceram juntos as escadas, 
entrando depois no elevador para a garagem.

— A tua entrada pode ser desorientadora — alertou Ash, ao lado dela 
no elevador.

— A outra não foi.
— Há um efeito cumulativo, à parte o jet lag.
— Jet lag?
— O equivalente endócrino. Onde vives são menos cinco horas em rela-

ção a Londres, além da diferença inerente de seis horas entre o nosso tempo 
e o tempo no teu contínuo.

— Porquê?
— Foi puramente acidental, estabelecida quando por acaso conseguimos 

enviar a nossa primeira mensagem à vossa Colômbia. Isso mantém-se fi xo. 
Sofres muito com o jet lag?

— Nunca o tive — admitiu Flynne.— Voar é muito caro. O Burton teve, 
nos Marines.

— Além disso, quanto mais tempo passas aqui, mais provável se torna 
que sintas dissonância com o regresso. O sensório do teu periférico é menos 
complexo do que o teu. Podes vir a sentir que o teu sensório parece mais 
rico, mas não de forma agradável. Mais carnudo, há quem diga. Por enquanto 
ainda não o terás percebido, mas habituaste-te a uma gama sensorial ligeira-
mente atenuada.

— Isso é um problema?
— Nem por isso. Mas é melhor teres noção de que acontece.
As portas de bronze abriram-se.
Ossian levou-os à roulotte de Netherton num carro de golfe que fazia 

mais barulho do que o elevador. Netherton ocupara o lugar ao lado dela. 
Flynne sentia o cheiro a uísque. Conner instalou-se atrás dele. As vigas fo-
ram-se acendendo, uma a uma, à medida que o carro avançava por baixo 
delas. Passaram pelas grelhas e pelos faróis da imensidão de carros antigos. 
Flynne virou-se e olhou para Conner.

— Quem tens em casa, quando voltares?
— O Macon, provavelmente.
— A Ash diz que pode ser estranho para mim. Talvez seja estranho para 

ti também. Tipo jet lag e assim.
Conner sorriu com a estrutura óssea do periférico, mas era ele, sem 

dúvida.
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— Faço isso de olhos fechados. Quando voltamos? — Arregalou os olhos 
do periférico.

— Não sei, mas não vai demorar muito. Tens de comer, dormir, se 
conseguires.

— E o que vais tu fazer?
— Vou tentar descobrir o que se passa — respondeu ela ao ver a coisa 

robô sem cabeça para os exercícios, à espera onde fora deixada.
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5 4 .

I m p o s t o r  S y n d r o m e

–N
unca imaginaria que viesses a um sítio assim — disse Ash, olhan-
do para aquilo que Netherton sabia ser apenas o primeiro de vá-
rios ambientes temáticos, aquele uma alvorada hiperlúrida num 

deserto genérico. Tendo algo vagamente a ver com aeronaves abatidas, fi cava 
no piso acima da exposição em Kensington High Street de um designer de 
cozinhas por encomenda. Ash dirigira-se ali num dos carros antigos do pai 
de Lev, um descapotável de dois lugares que fedia a combustível fóssil.

— Estive aqui uma vez com amigos — disse ele. — A ideia foi deles, não 
foi minha.

Ash estava envolta, ou encerrada, dependendo do momento, num sobre-
tudo napoleónico aparentemente feito de mármore branco sujo de fuligem. 
Quando ela fi cava imóvel, parecia pedra esculpida. Quando ela se mexia, o 
material fl uía como seda.

— Pensei que detestasses este tipo de coisa.
— Tu é que me dizes que a Lowbeer quer que eu aborde a Daedra. Ela 

insiste que eu não ligue da casa do Lev.
— Ela também insiste que lá deves voltar — lembrou ela. — Tem cuida-

do, por favor. Aqui, não te podemos proteger. Sobretudo de ti próprio.
— Devias fi car — disse ele, esperando que não fi casse —, tomar uma 

bebida.
— Provavelmente, tu não devias, mas a decisão não é minha. — Ash 

afastou-se, entrando num ambiente mau, de tão aumentado, que rivalizava 
com o do salão azul do pai de Lev.

— Qual é o seu desejo, senhor? — indagou uma Michikoid que ele não 
ouvira a aproximar-se. O rosto e os membros magros eram de alumínio poli-
do, sob algo que lembrava os restos de um antigo fato de voo.
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— Mesa para um, camufl ada, junto à entrada. — Estendeu a mão, permi-
tindo que a Michikoid lhe acedesse ao crédito. — Não quero que ninguém se 
aproxime, além de unidades de serviço.

— Com certeza — disse a Michikoid, levando-o na direção de algo que 
aspirava, embora falhasse, a parecer ter sido construído a partir de pedaços 
de aeronaves abandonadas, encimado por protuberâncias de seda de balão 
rodeada por corda, no interior das quais saltavam e bruxuleavam luzes débeis.

Ouvia-se música, de um género que ele não reconhecia, mas uma mesa 
camufl ada teria a opção de silêncio. Via secções estaladas de fuselagem, hé-
lices de madeira, nada disso genuíno, embora imaginasse que o objetivo fos-
se esse. Poucos clientes àquela hora tão ao início do serão, e relativamente 
inativos. Avistou o Fitz-David Wu de Rainey, embora, quase de certeza, não 
fosse o mesmo. Aquele usava um fato-macaco retroproletário, uma face páli-
da artisticamente manchada com graxa escura. Mirava, com uma expressão 
neutra, uma loura alta que, assim imaginava, estava a imitar uma qualquer 
personalidade icónica dos média pré-jackpot.

A Michikoid anulou a camufl agem da mesa. Netherton sentou-se, foi ca-
mufl ado, pediu uísque. Selecionou o modo de silêncio e fi cou a observar o es-
petáculo mudo do periférico enquanto aguardava pela bebida. Quando uma 
Michikoid diferente lhe chegou com o uísque, Netherton decidiu que a casa, 
pelo menos, oferecia bebidas decentes. Fora isso, não sabia ao certo o motivo 
que o levara a escolhê-la. Possivelmente duvidava que houvesse mais alguém 
capaz de aturar o sítio. Claro que talvez também tivesse em mente que lhe 
pudesse dar alguma perspetiva quanto a Flynne, por mais indireta que fosse. 
Ao olhar para os periféricos, decidiu que não era indireta o sufi ciente.

Ele não era uma pessoa de periféricos, algo que a única presença ali deve-
ria ter servido de prova cabal disso mesmo. Na altura, ele e os outros também 
haviam fi cado numa mesa camufl ada. Lembrava-se de se interrogar quanto 
ao motivo que poderia levar alguém a assumir tal comportamento, quando 
havia quase a certeza da presença de observadores invisíveis. Era por isso que 
a clientela pagava, dissera alguém, por um público, e, afi nal de contas, eles 
não estavam a pagar para ver? Ali, pelo menos, na primeira sala, tratava-se de 
exibicionismo puramente social, algo pelo qual se sentia grato.

Concluiu que aquilo seria tão estimulante quanto fi car sozinho na tenda 
de Ash. Embora estivesse satisfeito por não se encontrar na cave de Lev. Além 
disso, havia ainda o uísque. Fez sinal a uma Michikoid de passagem, que seria 
capaz de o ver, que lhe levasse outro.

Quem quer que fossem os operadores daqueles periféricos, onde quer 
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que se encontrassem, eram tudo o que ele via como entediante naquela época. 
E imaginava que estivessem todos sóbrios, nos seus divãs, algures, debaixo de 
interfaces autonómicas, e, logo, incapazes de beber. As pessoas conseguiam 
ser tão extraordinariamente chatas.

Flynne, pensou, era o oposto de tudo aquilo, quer de periférico ou não.
Apareceu-lhe a chancela de Lowbeer a piscar no momento em que a 

Michikoid lhe entregava a bebida, obscurecendo momentaneamente a au-
sência de rosto artisticamente envelhecido.

— Sim? — perguntou ele, que não esperava a chamada.
— A Courrèges — disse Lowbeer.
— O que tem ela?
— Vai mesmo avançar com isso?
— Acho que sim.
— Preciso de uma certeza — alertou ela. — Estamos a falar de uma vida. 

Vai estar a enviá-la.
— Para onde?
— Para o Brasil. A nave partiu há três dias.
— Ela foi para o Brasil?
— A nave, sim. Vamos enviá-la ao encontro do transporte, alterando 

retroativamente o manifesto de passageiros. Vai estar indisponível durante a 
viagem. Estará a praticar uma forma de meditação direta necessária para que 
seja aceite pelos neoprimitivos que pretende estudar.

— Isso parece-me bastante elaborado — comentou Netherton, que pre-
feria enganos mais imediatos.

— Não sabemos quem a Daedra pode conhecer — disse Lowbeer. — 
Temos de partir do princípio de que a sua história vai ser analisada a fundo. 
É uma história simples. Ela partiu para o Brasil há três dias. Neoprimitivos. 
Meditação. Não sabe o nome da aeronave nem o destino exato. Por favor, 
abstenha-se de inventar pormenores adicionais.

— Pensava que você é que gostava de complexidade — disse Netherton, 
permitindo-se um gole muito pequeno de uísque.

— Não vamos proceder a monitorização digital. Seria uma pegada de-
masiado óbvia. Alguém no clube estará a ler-lhe os lábios.

— Lá se vai a camufl agem?
— Mais vale convencer-se de que é invisível quando fecha os olhos — 

comentou Lowbeer. — Ligue-lhe já, antes de acabar essa bebida.
— Ligo já — disse Netherton, olhando para o uísque.
A chancela desapareceu.
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Netherton ergueu o olhar, esperando ver alguém a observá-lo, pesasse 
embora a camufl agem, mas os periféricos estavam ocupados entre eles, ou a 
fi ngirem não estar, e as Michikoids de serviço careciam todas de olhos.

Recordou a do moby de Daedra, a ejetar pelo menos oito olhos, em pares 
de diferentes tamanhos, pretos, esféricos e vazios.

Bebeu um pouco de uísque.
Imaginou Annie Courrèges a embarcar num aparelho do governo, a ser 

levada para um moby a caminho do Brasil. Os planos anteriores, quaisquer 
que tivessem sido, alterados súbita e irrevogavelmente como o de qualquer 
outra pessoa, caso alguém como Lowbeer decidisse alterá-los. Lowbeer não 
era apenas a Met. Ninguém com a idade de Lowbeer era simplesmente fosse 
o que fosse. Olhou para as luzes que se agitavam vagamente no interior das 
bolsas pendentes de uma aeronave imaginária, e, pela primeira vez, aperce-
beu-se de que eram vagamente fi gurativas. Almas elétricas cativas. Quem de-
senhava aquelas coisas terríveis?

Terminou o uísque. Estava na altura de telefonar a Daedra. Mas, primei-
ro, iria tomar outro.
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5 5 .

C o m p l i c a d o

D
e olhos fechados não reconheceu o pipocar ritmado da chuva na espuma 
sobre o Airstream. De olhos abertos viu os LED embutidos no polímero.
— Já voltaste? — perguntou o delegado Tommy Constantine.
Flynne virou a cabeça tão depressa que quase derrubou a coroa branca, 

conseguindo, no entanto, agarrá-la com ambas as mãos quando ela se incli-
nou na cabeça.

Ele estava sentado ao lado da cama, a encará-la, no pequeno banco me-
tálico esmurrado, com um blusão preto do Departamento do Xerife marcado 
com a chuva.

Tinha o chapéu de feltro cinzento sobre os joelhos, protegido por uma 
cobertura impermeável.

— Tommy — disse ela.
— O próprio.
— Há quanto tempo aqui estás?
— Na tua propriedade, há cerca de uma hora. Aqui dentro, há menos de 

dois minutos. O Edward foi à tua casa buscar uma sanduíche. Não queria, mas 
ele não comia desde o meio-dia, e eu disse-lhe que passar fome não ajudava.

— O que fazes aqui?
— O problema é que os estranhos teimam em vir morrer por aqui.
— Quem?
— Desta vez foi mesmo na tua propriedade. Lá em baixo, na mata. — 

Indicou a direção.
— Quem?
— Dois jovens. O teu irmão acha que deviam ser mais ou menos como 

ele, ou, pelo menos, como estes rapazes que ele tem sempre por perto. Rapazes 
esses que cada vez menos acredito que passam aqui as noites à chuva só por 
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causa de uma competição com drones com adversários a dois condados de 
distância. O Burton acha que estes dois veteranos foram operadores nas for-
ças armadas, especialistas, pois chegaram aqui sem problemas, mesmo com 
a cobertura de drones, e fariam o resto do percurso se não houvesse alguém, 
imagino que o Carlos e o Reece, à espera com espingardas, à antiga.

Flynne estava agora sentada, de pés descalços no revestimento de polí-
mero do chão, com a coroa ao colo; de repente percebeu que estavam os dois, 
ela e Tommy, ali sentados de chapéus estúpidos no regaço. E que gostava 
muito, independentemente da situação, de ter posto batom.

— O que aconteceu?
— Eles não me dizem.
— Quem?
— O Burton e eles. O que eu imagino que tenha acontecido é que o 

Carlos e o Reece, de óculos de visão noturna, tenham visto aqueles outros 
dois rapazes, também de óculos de visão noturna, e os tenham abatido.

— Porra — praguejou Flynne.
— Foi o que eu pensei quando recebi o telefonema.
— Do Burton?
— Do xerife Jackman. A quem, segundo imagino, o teu irmão terá liga-

do. Que me ligou e começou por avisar da nova situação.
— Qual nova situação?
— Que eu, ofi cialmente, não estou aqui.
— O que quer isso dizer?
— Que estou aqui para ajudar o Burton. A ti também, imagino, mas o 

Jackman não te referiu.
Flynne fi tou-o, sem saber o que dizer.
— Se mal pergunte — disse ele —, porque é que estavas a dormir, se é 

que estavas a dormir, com uma espécie de bolo de açúcar na cabeça? E aquilo 
que eu quero perguntar a alguém desde há bocado, mas que merda é que se 
passa aqui?

— Aqui? — A voz soava-lhe idiota aos ouvidos dela.
— Aqui, na vila, com o Jackman, com o Corbell Pickett, em Clanton, no 

edifício estatal...
— Tommy... — começou ela a dizer, e calou-se.
— Sim?
— É complicado.
— Tu e o Burton andam a fazer drogas por aqui?
— Tens trabalhado sempre para o Pickett?
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Tommy inclinou o chapéu, fazendo escorrer algumas gotas de água da 
aba coberta de plástico.

— Nunca o conheci. Nunca tinha lidado diretamente com ele. Ele con-
segue reeleger o Jackman, por isso o Jackman arranja maneira de me mostrar 
o que é e não é do Corbell, e eu faço o possível para manter a lei neste con-
dado à volta disso. Porque tem de haver quem o faça. E se acordássemos um 
dia com o Corbell e toda essa economia desaparecidos, daí a uma semana, 
a maior parte das pessoas da zona não tinha dinheiro para comer. Portanto, 
isso também é complicado, e, a meu ver, um bocado triste, mas é o que temos. 
Então e tu?

— Não somos construtores.
— O fl uxo de dinheiro no condado mudou, Flynne, e de um dia para o 

outro. O teu irmão anda a pagar ao Corbell para interferir com representan-
tes eleitos. Já há bastante tempo que não há outro tipo de dinheiro por aqui. 
Portanto, desculpa-me se ando a tirar conclusões precipitadas.

— Não te vou mentir, Tommy.
O delegado fi tou-a. Acenou com a cabeça.
— Está bem.
— O Burton foi contratado por uma empresa de segurança. Da Colômbia. 

Dizem que estão a trabalhar para uma empresa de jogos. Contrataram-no 
para pilotar um quadcóptero naquilo que ele tomou por ser um jogo. — 
Tommy estava agora a olhar para ela de maneira diferente, mas não como se 
julgasse que estava louca. Ainda. — Comecei a substituí-lo — prosseguiu ela 
— quando ele esteve em Davisville. Agora estamos os dois a trabalhar para 
eles. São tipos com dinheiro.

— Para desmandarem no Corbell Pickett, devem ter bastante.
— Eu sei — disse ela. — Isto é tudo muito estranho, Tommy. É um nível 

de estranheza completamente diferente. Se não te importares, é melhor não 
te tentar explicar muito mais por enquanto.

— Aqueles quatro rapazes no carro?
— Alguém meteu a pata na poça na empresa de segurança. Eu assisti a 

qualquer coisa, por acidente, e fui a única testemunha.
— Posso perguntar o quê?
— Um homicídio. Quem mandou aqueles rapazes quer livrar-se do 

Burton porque acha que foi ele. Provavelmente da família toda, não tenha ele 
contado a alguém.

— Foi por isso que o Burton pôs aqueles drones no ar e tem pessoal 
espalhado pela mata.
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— Sim.
— E os dois de hoje?
— Provavelmente, mais do mesmo.
— E o dinheiro que anda a entrar?
— A empresa da Colômbia precisa que eu identifi que o assassino, ou, 

pelo menos, um cúmplice, e eu vi-o, e é completamente culpado.
— Num jogo, disseste tu?
— Isso, por enquanto, é muito complicado. Acreditas em mim?
— Se calhar — disse ele. — O que se anda a passar com o dinheiro é 

bastante invulgar, por isso imaginei que o que estaria por trás disso não po-
dia ser banal. — Tamborilou os dedos ao de leve na cobertura de plástico do 
chapéu. — O que é aquela coisa com que estavas a dormir? — Ergueu uma 
sobrancelha. — Um tratamento de beleza?

— Interface de utilizador — disse ela, mostrando-a. — Mãos livres.
Pousou-a cuidadosamente, ainda com os cabos, em cima da cama.
— É para voar? — perguntou Tommy.
— Para andar. É como se fosse outro corpo. Não estava a dormir. Estava 

telepresente algures. Quando o fazemos, o corpo aqui fi ca desligado, para não 
nos magoarmos.

— Estás bem, Flynne?
— Bem, como?
— Pareces muito calma em relação a tudo isto.
— Soa a coisa de loucos, não é?
— Pois.
— É ainda mais alucinado do que aquilo que te contei. Mas se eu co-

meço a divagar sobre a loucura que isto é, as coisas perdem as estribeiras. 
— Encolheu os ombros.

— «Easy Ice».
— Quem te disse isso?
— O Burton. Mas bate certo. — Sorriu.
— Isso eram jogos.
— E isto não é?
— O dinheiro é bem real, Tommy. Por enquanto.
— O teu primo também ganhou a lotaria.
Flynne decidiu não ir por aí.
— Alguma vez falaste com o Corbell Pickett? — perguntou ele.
— Nunca mais sequer o vi, desde os desfi les de Natal com o presidente 

da Câmara.
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— Nem eu, pessoalmente — disse Tommy, e olhou para o que provavel-
mente seria o relógio de pulso do avô, um aparelho antiquado que só dizia as 
horas —, mas isso vai mudar. Na casa.

— Diz quem?
— O Burton. Mas deve ser ideia do senhor Corbell Pickett. — Pôs cuida-

dosamente o chapéu com as duas mãos.
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5 6 .

A  L u z  n o  V o i c e  M a i l  D e l a

P
areceu acontecer com fl uidez, tal como ele gostava. Lubrifi cada pelo 
uísque excelente, a língua encontrou sozinha o laminado no palato. 
Apareceu uma chancela desconhecida, uma espécie de espiral força-

da, um desenho tribal. Imaginou que fosse uma referência ao Giro, o que 
signifi cava que os zonistas estavam agora a ser incorporados na narrativa 
da atual pele.

Ao terceiro toque, a chancela engoliu tudo. Encontrava-se num terminal 
vasto, fundo, com um teto tão alto que quase se perdia, de granito e cinzento.

— Quem fala, por favor? — perguntou uma jovem inglesa oculta.
— Wilf Netherton — disse ele —, para falar com a Daedra.
Olhou para a mesa no bar, para o copo vazio. À direita, via o círculo de 

soalho do bar, de alumínio polido, que cercava a mesa redonda, embutida ago-
ra, com a precisão de um joalheiro, no soalho de granito de Daedra, tal de-
marcação uma função do mecanismo de camufl agem do clube. Sem ver o bar, 
ou as Michikoids, percebeu que também seria incapaz de pedir outra bebida.

A recuar na extensão do hall grandioso, qual ilustração de perspetiva, 
estavam plintos de granito à altura do peito, que sustentavam as miniaturas 
familiares das peles esfoladas cirurgicamente, ensanduichadas entre lâminas 
de vidro. Um exagero típico, já que, até então, ela ainda só produzira dezas-
seis, o que signifi cava que a maior parte delas eram cópias. Tudo era banhado 
por uma luz invernal, que chegava como vinda de janelas invisíveis.

O som ambiente era tão sombrio como a luz, igualmente calculado para 
incomodar. Uma antessala, reservada para conversas frias. Havia uma men-
sagem a ser transmitida.

— Excelente — proferiu ele, ouvindo os ecos da palavra a ressoarem no 
granito.
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— Netherton? — perguntou a voz, como se desconfi asse que a voz fosse 
um eufemismo desconhecido.

— Wilf Netherton.
— Qual o motivo do telefonema, concretamente?
— Até há pouco tempo fui publicista dela. É pessoal.
— Sinto muito, senhor Netherton, mas não dispomos de registos da sua 

pessoa.
— Curadora-adjunta Annie Courrèges, da Tate Pós-modernista.
— Desculpe?
— Esteja calada, querida. Deixe que o reconhecimento de padrões faça 

o seu serviço.
— Wilf? — perguntou Daedra.
— Obrigado — disse ele. — Nunca gostei de Kafk a.
— Quem é esse?
— Não importa.
— O que queres?
— Temos assuntos pendentes — disse ele, com um breve suspiro com-

pletamente descontraído que ele assumiu ser prenúncio de estar a cem por 
cento em jogo.

— Isto tem a ver com a Aelita?
— Porque haveria de ter? — perguntou ele, como se confuso.
— Não soubeste?
— Não soube do quê?
— Ela desapareceu.
Netherton contou silenciosamente até três.
— Desapareceu?
— Depois da Zona, ela organizou uma receção em minha honra, nas 

Edenmere Mansions. Quando a segurança regressou, mais tarde, ela tinha 
desaparecido.

— Desaparecido para onde?
— Não temos sinal dela, Wilf. De todo.
— Porque é que a segurança foi desativada?
— Protocolo — explicou ela —, para a receção. Sabotaste a minha roupa?
— Não fi z tal coisa.
— Estavas incomodado com as tatuagens — lembrou ela.
— Nunca a ponto de interferir com o teu processo artístico.
— Alguém interferiu — afi rmou ela. — Obrigaste-me a concordar. 

Naquelas reuniões chatas.
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— Então, ainda bem que liguei.
— Porquê? — perguntou ela, depois de uma pausa ligeiramente longa 

de mais.
— Não queria que as coisas fi cassem assim.
— Longe de mim querer que imagines que não fi caram — disse ela —, se 

é isso que estás a sugerir.
Netherton voltou a suspirar. Foi o corpo que o fez. Um suspiro rápido. 

A mágoa de um homem que sabia tanto o que perdera como que o perdera 
defi nitivamente.

— Não estás a perceber — disse ele. — Mas isso é para outra altura. Sinto 
muito. A tua irmã...

— Queres que eu acredite que não sabias?
— Tenho andado num jejum mediático. Só recentemente soube que fui 

despedido, por exemplo. Tenho andado ocupado a processar.
— A processar o quê?
— Os meus sentimentos. Com um terapeuta. Em Putney.
— Sentimentos?
— Uma forma horrível de mágoa nova — disse ele. — Posso ver-te?
— Ver-me?
— A tua cara. Agora.
Silêncio, mas ela abriu uma ligação, mostrando-lhe o rosto.
— Obrigado — agradeceu ele. — És, de longe, a artista mais espantosa 

que alguma vez conheci, Daedra.
As sobrancelhas dela moveram-se ao de leve. Não se tratava propriamente 

de aprovação, mas sim um reconhecimento temporário de que ele poderia ter 
a capacidade de estar correto em relação a alguma coisa.

— A Annie Courrèges — disse ele. — A sensação que ela teve do teu 
trabalho. Lembras-te de te contar sobre isso, no moby?

— Alguém encravou o fecho daquele macacão — disse ela. — Tiveram 
de o cortar para me tirar de lá.

— Não sei nada sobre isso. Gostaria que recebesses algo.
— O quê? — perguntou ela, sem se dar ao trabalho de ocultar uma sus-

peita rotineira.
— A visão da Annie do teu trabalho. Foi por acaso que falou comigo 

sobre isso, e, obviamente, ela não fazia ideia da nossa relação. Tendo tido 
esse vislumbre da visão dela, e conhecendo-te como conheço, acho que, pelo 
menos, tenho de tentar mostrar-ta.

— O que disse ela?
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— Não tenho capacidade para sequer começar a parafraseá-la. Vais per-
ceber quando a ouvires.

— Isto vem da tua terapia?
— Tem sido uma grande ajuda — disse ele.
— O que me estás a pedir, Wilf?
— Que me permitas que ta apresente. Outra vez. Que eu possa contri-

buir, mesmo que de forma ínfi ma, para algo cuja importância posso nunca 
vir a abarcar.

Era como se ela estivesse a olhar para um equipamento. Um parafólio, 
por exemplo, interrogando-se se deveria mantê-lo ou substituí-lo.

— Dizem que lhe fi zeste alguma coisa — adiantou ela.
— A quem?
— À Aelita.
— Quem é que diz? — Se acenasse agora com o copo vazio, era possível 

que a Michikoid lhe levasse outro, mas Daedra vê-lo-ia.
— Boatos — disse ela —, os média.
— O que dizem eles sobre ti e o chefe zonista? Não deve ser agradável.
— Sensacionalismo — disse ela.
— Nesse caso, somos ambos vítimas.
— Não és uma celebridade — lembrou ela. — Não há nada de sensacio-

nal em seres suspeito de alguma coisa.
— Sou o teu antigo publicista. Ela é tua irmã. — Encolheu os ombros.
— Onde é que estás sentado? — perguntou ela, surgindo-lhe agora de 

corpo inteiro, entre duas miniaturas sobre pedestais, deixando de ser uma 
mera cabeça. Estava descalça e de pernas desnudadas. Encontrava-se embru-
lhada numa camisola comprida familiar, verde-petróleo.

— Uma mesa camufl ada, no bar de um sítio em Kensington, o Impostor 
Syndrome.

— Porque é que estás numa discoteca de peris? — indagou ela, com uma 
vírgula solitária de suspeita a aparecer-lhe entre as sobrancelhas.

— Porque a Annie está fora. Num moby a caminho do Brasil. Se aceitares 
voltar a encontrar-te com ela, vai precisar de um periférico.

— Estou ocupada. — A vírgula aprofundou-se. — Talvez no mês que 
vem.

— Ela vai começar um trabalho de campo. Vai ligar-se a neoprims. 
Tecnofóbicos. Teve de extrair o telefone. Se tudo correr bem, pode fi car com 
eles um ano, ou mais. Teríamos de o fazer em breve, antes que ela chegue.

— Já te disse que estou ocupada.
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— Estou preocupado que ela vá para lá. Se a perdermos, a visão desapa-
rece com ela. Está a anos de vir a publicar. Basicamente, és o trabalho da vida 
dela.

Ela deu um passo na direção da mesa.
— É assim tão especial?
— É extraordinário. Mas ela venera-te de tal maneira que nem sei como 

marcar um encontro, mesmo que não estivesses tão ocupada. Um encontro 
pessoal seria demasiado para ela. Se nos pudéssemos encontrar aparente-
mente ao acaso, talvez num evento. Surpreendê-la. Regra geral, é muito con-
fi ante a um nível social, mas, no Connaught, ela mal conseguiu falar contigo. 
Ficou desolada com isso. Imagino que esta missão seja apenas uma tentativa 
de distração.

— Tenho uma coisa em breve... não sei quanto tempo teria para ela.
— Isso depende de quão interessante a considerares — disse ele. — Posso 

estar enganado.
— Podes estar — admitiu ela. — Vou pensar nisso.
E ela, a camisola e as pernas nuas desapareceram, e, com ela, a luz do 

voice mail.
Netherton voltara a olhar para os periféricos no Impostor Syndrome. O 

agitado diorama animatrónico, observado num silêncio absoluto. Fez sinal a 
uma Michikoid de passagem. Estava na altura de outra bebida.
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5 7 .

O  S e r v i ç o  B o m

A 
mãe dela dizia que os ricos pareciam bonecos. Recordou o comentário 
ao ver Corbell Pickett na sala da mãe. Cada centímetro quadrado dele te-
ria, provavelmente, o mesmo bronzeado perfeito; cada cabelo da cabeça 

de pregador era prateado como todos os outros.
Flynne vestira a velha parka que Leon tinha na caravana. Ele aplicara-lhe 

a terrível nanopintura hidrofóbica, pois a peça não fora, de todo, impermeá-
vel, na Guerra da Coreia de que Leon dizia que era. Não se tratava daquela 
para a qual ele e Burton haviam sido dois anos novos de mais, mas a ante-
rior, a que já pertencia à História antiga. Encontrara-a no varão de roupas de 
Burton depois de ter usado o espelho de barbear dele para aplicar um pouco 
de batom. A chuva ainda fustigava o Airstream. Tentou não tocar na parte 
exterior ao vesti-la. No liceu haviam mostrado anúncios públicos sobre essa 
tinta, dizendo que não deviam tocar-lhe. O governo começara a retirá-la do 
mercado. Rígida com a tinta, a parka assentava-lhe como uma tenda.

— Bolas — exclamou ela, olhando para o controlador branco na cama de 
Burton —, está ligado ao meu telefone. Não gosto de deixar o telefone assim, 
mas não o sei desligar.

— Deixa-o estar. Hoje, quem aqui entrar que não conheças bem — dis-
sera Tommy, apertando o blusão — já não sai.

— Certo — dissera ela debaixo do capuz cavernoso, com ele a abrir a 
porta para a chuva, interrogando-se se teria a sensação estranha de que Ash 
lhe falara ao voltar ao corpo. Como a cor supersaturada de um fi lme antigo, 
talvez, e tudo com mais textura?

Seguira-o para a rua, os pés a escorregarem na lama quando desceu. 
O que tinha calçado não era hidrofóbico, nem sequer muito confortável. 
Gostava de ter os outros, mas depois lembrou-se de que eles estavam num 
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futuro ao qual aquele presente não levava. E talvez nem sequer lhe servis-
sem. Pensou então no periférico no catre do quarto dos fundos da roulotte 
gigantesca. Fê-la sentir uma emoção para a qual talvez não houvesse nome, 
mas será que isso também se deveria ao facto de ter regressado ao seu corpo? 
Seguira Tommy pelo carreiro, os sapatos e as meias já ensopados, pensando 
que a chuva fazia um som estranho ao tentar fugir do algodão revestido.

Chegados à porta das traseiras, Flynne limpou os sapatos ao tapete. Abriu 
a porta e deparou-se com Edward, sem Viz, a terminar uma sanduíche à mesa 
da cozinha. Ele acenara-lhe, de boca cheia, os olhos arregalados, e, pela porta 
para a sala de jantar, ela vira que a mãe pusera o serviço bom. Respondeu-lhe 
ao aceno e despiu a parka, assustadoramente seca, que pendurou no cabide 
ao lado do frigorífi co.

— E aqui está a tua linda fi lha, Ella. — Ele estava ao lado da lareira, com 
Burton, a mãe sentada no meio do sofá. — E este deve ser o delegado Tommy.

— Boa-noite, ‘nha senhora — cumprimentou Tommy. — Senhor Pickett. 
Burton.

— Olá — disse Flynne, quase silenciada pelo facto de alguém como 
Corbell Pickett não dever nunca estar presente na sala de jantar da casa deles. 
— Lembro-me de si do desfi le de Natal, senhor Pickett — disse ela.

— Corbell — corrigiu ele. — Tenho ouvido dizer muito bem de ti. Aqui 
da Ella, do teu irmão. E do Tommy, pelo xerife Jackman. É um prazer conhe-
cer-te fi nalmente, Tommy. Ainda bem que vieste.

— É um prazer conhecê-lo, senhor Pickett — respondeu Tommy, atrás 
dela, e Flynne virou-se para o fi tar. Ele pendurara o blusão ao lado da parka 
dela, e agora pendurava o chapéu no gancho. Virou-se, de camisa da farda 
creme engomada com as ovais nos cotovelos, o distintivo a cintilar à luz, uma 
expressão neutra.

O que ela realmente queira, assim se apercebeu, era perguntar a Burton 
se já tinham conseguido comprar o governador, mas a mãe estava presente. 
Já para não falar de Pickett.

— Então? — disse Burton, numa posição que a recordava de Conner no 
periférico: um tudo-nada desequilibrado, mas pronto a investir em qualquer 
direção.

— Então? — respondeu ela.
— Deves estar cansada.
— Não sei ao certo.
— Traz o café, Flynne — disse-lhe a mãe. — Ajuda-me, Burton. Já passa 

da hora de me deitar. — Burton dirigiu-se a ela e tomou-lhe a mão.
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Flynne percebeu que estava a dominar a doença, algo que ainda conse-
guia fazer quando era preciso. Não estava disposta a permitir que Pickett o 
visse. O oxigénio não estava à vista.

Flynne regressou à cozinha e pegou na cafeteira que estava no fogão.
Edward estava de saída, por baixo de uma das capas para a chuva gigan-

tescas oferecidas com o logo da Heft y nas costas. Acenou-lhe brevemente, 
nervoso. As persianas de plástico na janela da porta ressoaram quando ela a 
fechou.

— Comeu a sanduíche? — perguntou a mãe da sala.
— Comeu — disse Flynne, chegando com o café.
— Conheci a tia dele. Reetha. Trabalhei com ela. Sinto muito ter de me 

retirar, Corbell. Gostei de te ver. Já lá vai muito tempo. Serve café ao Corbell, 
Burton. Flynne, ajuda-me a chegar à cama, se fi zeres favor.

— Estou a ir — disse ela, pousando a cafeteira na mesa de apoio, so-
bre uma base de grandes contas de madeira que Leon fi zera nos escoteiros. 
Seguiu a mãe pela porta ao lado da lareira, fechando-a em seguida.

A mãe debruçou-se, pegou no oxigénio, girou a roda, enfi ou os tubos de 
plástico transparente no nariz.

— O que andas a fazer com este homem mais o Burton? — perguntou 
ela, a voz baixa para que não a ouvissem, e Flynne viu que ela tinha o cuidado 
de não praguejar, o que signifi cava que estava profundamente zangada.
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5 8 .

W u

O 
Fitz-David Wu de aluguer, o de face manchada de graxa e fato-maca-
co amarrotado, aproximava-se da sua mesa, de bebida na mão. Parecia 
vê-lo.
— Está a ver-me — constatou, ressentido.
— É verdade — confi rmou o alugado, pousando a bebida à frente dele 

—, embora os outros não. É a última. Foi cortado.
— Por quem? — perguntou Netherton, já sabendo.
O periférico levou a mão ao bolso da anca e tirou algo que expôs na 

mão aberta: um pequeno cilindro dourado com marfi m afl autado. O objeto 
transformou-se, tornando-se um medalhão de marfi m com bordas douradas 
que se abriu, revelando Lowbeer no que parecia ser uma imagem pintada 
à mão, de tweed cor de laranja e gravata verde, a mirá-lo com severidade. 
Desapareceu quando o medalhão se tornou um leão do tamanho de um 
polegar, coroado e empertigado, e depois voltou a ser o pequeno cilindro 
ornamentado.

— Devo pressupor que é genuíno? Seria fácil de reproduzir com 
montadores.

O alugado guardou o objeto.
— O castigo por imitar uma vara de justiça é extremamente severo, e 

nada breve. Beba. Temos de ir andando.
— Porquê? — quis saber Netherton.
— Quando chegou ao voice mail dela, vários indivíduos de todo o vale 

do Tamisa começaram a dirigir-se para aqui. Nenhum deles está ligado a ela, 
ou a si, de qualquer forma conhecida, mas estão claramente a violar as nor-
mas estatísticas. Assim sendo, precisamos que saia daqui dando a entender o 
menos possível que a lei possa ter sido quebrada. Beba.
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Ao ouvir tal autorização, Netherton emborcou o uísque. Levantou-se, 
um pouco abalado, derrubando a cadeira.

— Por aqui, senhor Netherton — disse o periférico, com um tom abor-
recido, e agarrou-lhe no pulso, levando-o mais para o interior do Impostor 
Syndrome.
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5 9 .

C a p i t a l i s t a s  A v e n t u r e i r o s

–A
s pessoas julgam que os piores são especiais, mas não são — profe-
riu a mãe dela, sentada à beira da cama, ao lado da mesa carregada 
de medicamentos. — Não há assassinos ou violadores que estra-

guem tantas vidas como um homem como o Corbell. O pai dele era vereador. 
Sempre foi arrogante, o Corbell, egoísta, mas não mais do que muitos outros 
da idade dele. Em trinta e qualquer coisa anos, ele arruinou mais gente do que 
se lembra, até do que sabe. — Estava a olhar para Flynne.

— Aceitámos um trabalho — disse Flynne. — Aceitámos o dinheiro. 
Que soubéssemos, não tinha nada a ver com ele. Agora aparece no meio da 
história. Não o convidámos, nem perguntámos por ele.

— Se o Burton anda a fazer biscates por aí e a AV descobre — alertou a 
mãe dela —, eles suspendem-no.

— Se as coisas correrem bem, isso pode não interessar. A AV não vai 
fechar tão depressa.

Flynne ouviu a porta a abrir-se atrás dela. Virou-se.
— Desculpem — disse Janice —, mas aquele idiota está a encher os ou-

vidos do Burton. Não queria que ele me visse e pensasse que estava a ouvir.
— Onde estiveste?
— Na tua cama, a ferver. Fui para lá depois de ter posto o café a fazer e 

ajudado a Ella a pentear-se, quando o Burton nos disse quem aí vinha. Como 
estás, Ella?

— Está tudo bem, querida — garantiu a mãe de Flynne, mas a doença 
estava patente.

— Tens de tomar os medicamentos — lembrou Janice. — É melhor vol-
tares lá para baixo — disse a Flynne. — Parecia que estavam com conversas 
sérias.
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Flynne reparou na fotografi a do pai muito jovem, mais novo do que 
Burton, na sua farda de gala. Aquela divisão fora o estúdio dele, depois a sala 
de costura da mãe. Quando ela começara a ter problemas com as escadas, a 
cama havia sido mudada para ali.

— Tenho de voltar — disse Flynne à mãe. — Depois passo por aqui. Se 
ainda estiveres acordada, falamos.

Ocupada com os comprimidos, a mãe assentiu, sem olhar para ela.
— Obrigada, Janice — agradeceu Flynne, e saiu.
— Não, sem ter mais informações sobre quem vai comprar — dizia 

Pickett quando ela entrou na sala. Estava instalado na cadeira de baloiço com 
a capa creme, que ela viu que precisava de ser lavada. Burton e Tommy ocu-
pavam os extremos do sofá, encarando-o do outro lado da mesa de centro. 
Pickett viu-a e continuou a falar. — A minha gente na sede não vai falar con-
vosco. O esquema que montaram vai passar por mim. A outra coisa que têm 
de perceber é que aquilo que gastaram até agora foi só para abrir a porta. Vai 
ser preciso manutenção regular.

Ao sentar-se entre Burton e Tommy, Flynne apercebeu-se de que cada 
frase do que fora dito tivera o ritmo de que se lembrava dos anúncios do 
concessionário, uma espécie de cunha verbal, mais estreita à frente, mas alar-
gando até uma ênfase fi nal. Martelada como um prego.

— Já tu — disse Pickett, olhando-a nos olhos —, tu conheceste os nossos 
capitalistas aventureiros colombianos.

Tommy, à esquerda dela, chegou-se à frente, os cotovelos nos joelhos, 
uma mão à volta da outra, que estava fechada num punho frouxo. De onde se 
encontrava, Flynne podia ver uma pistola, mais pequena do que a do coldre à 
cintura, na cintura das calças.

Susteve o olhar duro de Pickett.
— É verdade — assentiu ela.
— Fala-me deles — indicou Pickett. — O teu irmão ou não sabe, ou não 

está com grande vontade.
— Eles têm dinheiro — disse Flynne. — O senhor até já recebeu parte.
— Mas de que sabor? Chinês? Indiano? Nem sequer estou convencido de 

que seja estrangeiro. Talvez comece aqui, sai, volta a entrar.
— Quanto a isso, não sei. A empresa é colombiana.
— Para todos os efeitos, até pode ser de Columbia S. C. — retorquiu 

Pickett. — Tu e o Burton são sócios deles?
— Andamos a tentar — disse Burton.
Pickett olhou de Burton para Flynne.
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— Podem ser do governo.
— Não me teria ocorrido — disse ela.
— Interna — aventou Pickett —, a armar uma cilada?
— Não são da Interna como a conhecemos — disse ela.
— Milagros Coldiron — proferiu Pickett, como se as palavras estrangei-

ras lhe soubessem mal na boca. — Segundo me dizem, nem sequer é espa-
nhol correto, é «cold iron».

— Não sei porque lhe chamam assim — disse ela.
— Essa vossa Milagros comprou uma participação num banco holandês. 

Fizeram-no estava eu a caminho de cá. Gastaram muito mais do que este 
condado vale, este e os dois vizinhos. O que é que tu e o Burton têm que eles 
queiram?

— Eles escolheram-nos — disse Flynne. — Até agora, foi só isso que nos 
disseram. Podia ter comprado esse tal banco, senhor Pickett?

Ele não gostava dela. Talvez não gostasse de ninguém.
— Achas mesmo que podem ser sócios de uma coisa dessas? — pergun-

tou a Flynne.
Nem ela nem Burton responderam. Não queria olhar para Tommy.
— Eu posso — afi rmou Pickett. — Eu posso, e já, e o resultado para 

vocês, caso eu seja, seria dinheiro com que nunca sequer sonharam. Agora, 
se não se associarem a mim, fi cam sem ligação ao governo local. A partir de 
agora.

— Não se sente confortável sem saber de onde vem o dinheiro? — per-
guntou-lhe Flynne. — O que seria preciso para se sentir confortável?

— Acesso às pessoas com quem realmente estou a lidar — disse Pickett. 
— Aquela empresa não existia ainda há três meses. Quero alguém com um 
nome que me explique aquilo para o qual estão a servir de fachada.

— Netherton — disse ela.
— O quê?
— É esse o nome dele. Netherton.
Viu que Burton a fi tava. A expressão mantivera-se impassível.
— Tommy — disse Pickett —, gostei de te conhecer. E se fosses confi r-

mar que a questão dos dois miúdos está resolvida? O Jackman diz que és bom 
com pormenores.

— Sim, senhor — disse Tommy, levantando-se. — Vou fazer isso. Burton. 
Flynne. — Despediu-se de ambos com um aceno de cabeça, entrou na cozi-
nha. Flynne ouviu-o a vestir o blusão, a fechá-lo. Depois ouviu o estrépito das 
persianas da porta das traseiras.
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— Tens aí uma irmã toda inteligente, Burton — disse Pickett.
Burton não respondeu.
Flynne deu consigo a olhar para o tabuleiro de plástico de pé na pratelei-

ra da lareira, o que tinha o mapa aéreo em estilo cartoon do segundo cente-
nário de Clanton. A mãe levara-os aos três para os festejos, tinha Flynne oito 
anos de idade. Recordava-se disso, mas já lhe parecia a vida de outra pessoa.



240  

6 0 .

Q u e i m a d o

–N
ão seja miudinho — disse aquele Wu, cujo nome era a única coi-
sa que Netherton parecia recordar sobre ele. Parecia estar vestido 
para uma zona de cosplay com a qual Netherton, felizmente, não 

estivesse familiarizado. Qualquer coisa ligada ao Blitz, talvez. — Espero que 
não vá vomitar.

Era uma possibilidade, pensou Netherton, já que aquele pequeno espaço 
sem janelas parecia estar às voltas, embora, felizmente, numa única direção, 
e devagar.

— És aquele ator — disse ele. Sabia disso, embora não a que ator se refe-
ria. Um deles.

— Não sou o Wu — disse Wu. — Por acaso havia um disponível. Já 
tinha visto a sua antiga colega num. Tem de tentar beber mais devagar, 
senhor Netherton. Isso afeta-lhe a memória dos acontecimentos. Preciso 
de debater a conversa que teve com ela, já que só tive acesso àquilo que o 
ouvi a dizer.

Netherton endireitou-se ligeiramente no seu cadeirão, o seu papel na-
quilo agora mais identifi cado, embora ainda, grosso modo, por esclarecer. 
Lembrava-se de ter sido levado por corredores subterrâneos de tijolo absur-
damente limpos. Nem um grão de pó. A limpeza absoluta dos montadores, os 
zeladores microscópicos de Londres. 

— Com quem? — perguntou.
— Daedra West.
Netherton lembrou-se então do voice mail dela, da sua altura 

impressionante.
— Estamos no seu carro — disse ele. — Aonde vamos?
— Notting Hill.
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— Vamos ser convidados — disse Netherton. Lembrava-se de, pelo me-
nos, esperar que sim.

— Não me pareceu que tivesse lançado o isco. Pressupondo, isto é, que 
ela seja tão ensimesmada que se torne literalmente defi ciente. Acho que não 
posso deixar-me convencer com tal celeridade. Talvez o senhor também não 
devesse, senhor Netherton.

Eram tão deliberadamente difíceis, os atores.
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6 1 .

J e t  L a g

–T
enho de dormir — disse ela a Burton, na cozinha, depois de Corbell 
ter saído com o calmeirão que chegara com um guarda-chuva para 
o acompanhar ao carro. Estava com difi culdade em manter os 

olhos abertos.
— Achas que o Netherton consegue lidar com o Corbell?
— A Lowbeer e os outros podem indicar-lhe o que dizer.
— Quem é essa?
— O Conner conheceu-a. Acho que, na verdade, estaremos a trabalhar 

para ela, mas somos pagos com o dinheiro do Lev. Ou o dinheiro que o Lev 
tem aqui. Bolas. Estou quase a cair.

— Está bem — disse ele. Apertou-lhe o ombro, vestiu o blusão e saiu. A 
chuva parara. Flynne apagou a luz da cozinha, foi à sala confi rmar que não se 
via luz por baixo da porta da mãe, e depois subiu as escadas. Raramente eram 
assim tão íngremes.

Janice estava no quarto dela, de pernas cruzadas na cama, com meia dú-
zia de National Geographic. 

— Eram terríveis — disse Janice, erguendo o olhar —, os parques nacio-
nais antes de serem privatizados. O idiota já se foi embora?

— E o Burton também — confi rmou Flynne, levando a mão ao pulso 
e depois aos quatro bolsos das calças, antes de se lembrar de que deixara o 
telefone na caravana. Despiu a t-shirt, atirou-a para a cadeira e depois teve de 
procurar debaixo dela pela camisola dos USMC. Vestiu-a, sentou-se na beira 
da cama, e descalçou os sapatos e as meias molhados. Desabotoou as calças e 
conseguiu despi-las sem ter de voltar a levantar-se.

— Pareces de rastos — constatou Janice.
— É a diferença horária, segundo dizem.
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— A Ella está bem?
— Não confi rmei — admitiu Flynne —, mas tem a luz apagada.
— Eu durmo no sofá. — Pegou nas revistas.
— Vi tanta coisa estranha — comentou Flynne. — A mulher que me fa-

lou da diferença horária tem duas pupilas em cada olho, tatuagens animadas 
de animais a correr-lhe pelo rabo.

— Só pelo rabo?
— Pelos braços, pelo pescoço. Pela barriga, numa das vezes, mas depois 

fugiram para as costas, como desenhos animados, porque não me conhe-
ciam. Talvez para o rabo. Não te sei dizer.

— Não sabes dizer o quê?
— Se me estou a habituar a isto. Primeiro é estranho, depois é mesmo 

assim, depois volta a ser estranho.
Janice endireitou-se. Estava a usar chinelos de acrílico cor-de-rosa feitos 

à mão.
— Deita-te — disse ela. — Precisas de dormir.
— Acabámos de comprar o governador. Isso é estranho.
— Ele é ainda mais idiota do que o Pickett.
— Não o comprámos realmente. Fizemos um acordo com o Pickett para 

lhe fazermos pagamentos regulares.
— E o que é que ganham com isso?
— Proteção. Dois dos elementos do Burton mataram um par de ex-mi-

litares que estavam a tentar esgueirar-se pela propriedade. Não eram apenas 
meliantes. Logo a seguir à caravana.

— Estava a pensar no que os deixara tão discretamente entusiasmados.
— O Pickett trouxe o Tommy para garantir que os corpos desaparecem 

sem problemas. — Sem querer, fez uma expressão da infância. — Onde está 
o Madison?

— Na casa do Conner, com o Macon, a trabalhar num cóptero do exér-
cito para o Burton. Ou, pelo menos, estava, da última vez que confi rmei o 
Badger. Pode já estar em casa. — Janice levantou-se, com as velhas Geographic 
pressionadas contra a barriga. — Mas vou fazer companhia à Ella.

— Obrigada — agradeceu Flynne, deixando cair a cabeça sobre a almo-
fada, com jet lag, ou talvez isso e aquela coisa da textura, já que a velha fronha 
de cambraia parecia detalhada como um tabuleiro de xadrez contra o rosto 
dela, menos familiar.
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6 2 .

I n e s p e r a d o

Q
uando a porta do carro de Lowbeer se abriu, Ash estava à espera.
Com uma mão, pegou no pulso de Netherton dentro do carro; pressio-
nou a macieza do Medici contra ele com a outra e puxou-o, os seus pés 

com difi culdade em encontrarem o passeio de Notting Hill.
— Repouso na cama — aconselhou Lowbeer, com brusquidão, quando a 

porta se fechou —, sedação moderada.
— Adeus — exclamou Netherton —, adeus, para sempre.
A porta, a única parte do carro que perdera a camufl agem, desapareceu 

num número imenso de pixéis que se afastaram, com o sussurro dos pneus 
invisíveis a desvanecer-se.

— Anda — disse Ash, prendendo-lhe o Medici contra o pulso e guiando-
-o. — Se vomitas na casa do Lev, é o Ossian que tem de limpar.

— Detesta-me — disse Netherton, olhando rua abaixo e interrogando-
-se, vagamente, quantas daquelas casas estariam ligadas à de Lev.

— De todo — garantiu Ash —, embora sejas bastante chato neste teu 
atual estado.

— Estado — repetiu Netherton com desprezo.
— Fala baixo. — Levou-o degraus acima, entrando na casa e passan-

do pelos botins e pelos impermeáveis da entrada. A memória de Dominika 
silenciou-o.

Sentiu-se mais seguro no elevador, mesmo sem estar completamente 
bem. Acreditava que o Medici podia estar a ajudar.

Na garagem silenciosa, Ash prendeu-o com fi rmeza ao carrinho e levou-
-o até ao Gobiwagen. 

— Vou pôr-te lá em cima — informou ela ao subirem as escadas do passa-
diço e entrarem, largando-lhe o pulso e guardando o Medici. — O periférico 
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dela está na cabina dos fundos, o do irmão do Lev está na principal. — Tocou 
em qualquer coisa na parede. Uma escadaria estreita, até então oculta, des-
dobrou-se quase silenciosamente para fora do verniz, os suportes metálicos a 
cintilar. — Depois de ti — disse ela. Netherton subiu, inseguro, para um cesto 
da gávea de paredes de vidro forrado a pele cinzenta.

— Isto é, opcionalmente, uma banheira hidroterapêutica — disse ela. — 
Por favor, não a experimentes. O Medici deu-te algo para dormir, e ainda algo 
para te reduzir a ressaca. Aquilo é uma retrete. — Indicou uma porta estreita 
forrada a pele. — Usa-a. Depois dorme. Chamamos-te para o pequeno-almo-
ço. — Virou-se e desceu as escadas complicadas, cujo desenho o fez pensar 
em raladores de queijo.

Sentou-se numa saliência estofada a pele, interrogou-se se faria parte de 
uma banheira, descalçou-se, despiu o casaco, levantou-se com alguma difi -
culdade e empurrou a porta. Atrás dela encontrou uma combinação de lava-
tório e urinol, este, provavelmente, também uma retrete.

Usou o urinol e depois arrastou-se de volta ao divã. Deitou-se. As luzes 
desvaneceram-se. Fechou os olhos e pensou no que o Medici lhe dera. Algo 
agradável.

Acordou, quase de imediato, assim lhe pareceu, com sons lá em baixo. 
As luzes acenderam-se, mas não no cesto da gávea almofadado. Sentou-se, 
inesperadamente lúcido e sem dores, ao ouvir alguém com ânsias e algo a 
cair com som molhado. Interrogou-se se estaria a sonhar enquanto vomitava 
a dormir, mas a ideia não lhe pareceu propriamente válida.

Levantou-se. Os pés com meias. Os jogos infantis do avanço em silên-
cio. Acercou-se da borda de aspeto perigoso da escada. Ouviu água a correr. 
Desceu alguns degraus em bicos de pés, tão silenciosamente quanto possí-
vel, até que, inclinando-se mais, avistou o periférico de Flynne, de calças 
e camisa pretas, com as mãos debaixo da água que corria de uma torneira 
no bar aberto. Cuspiu com força para o lavatório redondo de aço, depois 
fi tou-o.

— Olá — disse ele.
Ela inclinou a cabeça, sem quebrar o contacto visual, e limpou a boca 

com as costas da mão.
— Vomitei — disse ela.
— A Ash imaginou que pudesse acontecer-te da primeira vez...
— Netherton, certo?
— Como é que abriste o bar?
— Não está trancado.
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Pela primeira vez, ocorreu a Netherton que fosse ele o único que não o 
podia abrir. Que estivesse deliberadamente programado dessa maneira.

— Só podes beber água — disse ele ao periférico, descendo o resto das 
escadas. Parecia um conselho peculiar a adiantar.

— Não te mexas — disse ela.
— Aconteceu alguma coisa?
— Onde estamos?
— No Mercedes do avô do Lev.
— O Conner diz que é uma roulotte.
— Foi o que lhe chamaste — disse ele.
O periférico semicerrou os olhos. Deu um passo em frente. Netherton 

recordava-se da musculatura dela no treinador de resistência.
— Flynne? — perguntou.
Alguém subiu as escadas do passadiço à pressa. Ela cruzou a cabina em 

duas passadas, fi cando pronta junto à porta quando Ossian irrompeu. E pa-
receu cair, como se impelido pelo próprio peso, sobre a alavanca criada pela 
anca dela; depois, de alguma forma, ela estava já numa posição que lhe per-
mitiu dar-lhe um pontapé poderoso no ombro, pelas costas, a perna esticada 
por completo. A testa de Ossian bateu sonoramente no soalho.

— Deixa-te fi car — alertou ela, a respiração inalterada, as mãos curvadas 
ligeiramente à frente do corpo. — Quem é o nosso amigo? — perguntou ela 
a Netherton, sobre o ombro.

— O Ossian — disse Netherton.
— Deslocou-me... a merda... do ombro — disse Ossian por entre dentes 

cerrados.
— Provavelmente é apenas a bolsa sinovial — disse ela.
Ossian olhou furiosamente para Netherton. 
— É o cabrão do irmão dela, não é? O miúdo acabou de ligar à Ash. — 

Lágrimas escorreram-lhe repentinamente dos olhos.
— Burton? — perguntou Netherton.
O periférico virou-se.
— Burton — afi rmou Netherton, agora convencido.
— Senhor Fisher — disse Ash, à porta. — É um prazer conhecê-lo em 

pessoa, por assim dizer. Estou a ver que já conheceu o Ossian.
Ossian resmungou qualquer coisa, sílabas de uma obscenidade traduzida 

nunca antes enunciada.
— É um prazer aqui estar — disse o periférico de Flynne.
Ash tocou na parede, fazendo um cadeirão erguer-se do soalho.
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— Ajuda-me a levantar o Ossian — disse ela a Netherton. — Vou tratar 
do ombro dele. — Isso revelou-se mais fácil de dizer, tanto porque o irlandês 
tinha uma constituição robusta, como por se encontrar em grande sofrimen-
to, além de estar com um humor de cão. Quando fi nalmente fi cou instala-
do, o rosto molhado pelas lágrimas, Ash usou o Medici. Pressionou-o contra 
o tecido preto do casaco, acima do ombro magoado, e largou-o. Ali fi cou, 
inchando rapidamente, e depois desinfl ando, com um aspeto curiosamente 
escrotal, irregularmente translúcido, e a fazer lá o que estava a fazer através 
do casaco preto, o que deixou Netherton bastante incomodado. Via sangue, 
e quiçá tecido, a rodopiar vagamente no interior. Era agora maior do que a 
cabeça de Ossian. Desviou o olhar.

— Olha — disse o periférico, no topo das escadas do passadiço, logo a 
seguir à porta —, o que é aquilo?

Netherton acercou-se, tendo o cuidado de não se aproximar demasiado.
— O quê?
— Lá em baixo. Aquela coisa branca grande.
Netherton esticou o pescoço.
— É um exosqueleto para treino de resistência — explicou. — Um apa-

relho para exercícios.
— Ora cá está uma coisa que era capaz de fazer — disse o periférico. 

Olhou para baixo, aparentemente para os seios. — O Conner avisou-me que 
estivesse à espera de coisas bizarras, mas... — Encolheu ao de leve os ombros, 
mas isso fez com que os seios se mexessem. Olhou para Netherton com um 
certo desespero.

— Isso pode arranjar-se — disse Ash, atrás deles. — O exo não é um 
periférico, embora disponha de uma gama completa de movimentos. Mas 
pode ser controlado através de um homúnculo, um periférico em miniatura. 
Até te encontrarmos outra coisa, talvez prefi ras o da tua irmã. O qual, por 
acaso, é de grande importância estratégica. Espero que não o tenhas danifi ca-
do ao acertar no Ossian?

O periférico levantou o pé com que golpeara Ossian, rodou-lhe o torno-
zelo, como se procurasse algum desconforto. 

— Não — disse ele, baixando-o. — Que máximo.
Ash proferiu com fi rmeza alguma negativa monossilábica acabada de 

criar, a mão no ombro magoado de Ossian, mantendo-o na cadeira.
Netherton observou o periférico a descer alegremente, e, assim era obri-

gado a admitir, atraentemente, a escada do passadiço, depois a contornar o 
exo, a cabeça inclinada, a avaliá-lo.
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6 3 .

V o m i t o u 

–P
ouco mais de cinco horas — anunciou Janice, pousando uma ca-
neca de café na mesa de cabeceira. — Deixava-te continuar a dor-
mir, mas o Edward acabou de ligar. Está na caravana com o teu 

irmão. Precisa que lá vás.
Flynne enfi ou a mão debaixo da almofada à procura do telefone, lem-

brou-se de que não o tinha. Sol nas bordas dos cortinados. A fronha parecia 
normal.

— O que se passa?
— Disse que o Burton vomitou, que tens de lá ir.
— Vomitou?
— Foi o que ele disse.
Flynne ergueu-se. Bebeu um gole de café. Recordou ter olhado para a 

coroa branca, os cabos ligados ao display de Burton e ao telefone dela.
— Porra — exclamou ela, pousando a caneca. — Ele anda a brincar com 

aquela merda. — Não tardou a vestir as calças, as bainhas húmidas e salpica-
das de lama.

— Com o quê? — perguntou Janice.
— Com tudo — replicou Flynne, levantando-se e procurando meias se-

cas entre as roupas na cadeira. Encontrou duas que não combinavam, mas 
eram ambas pretas. Sentou-se na cama e calçou-as. Os atacadores húmidos 
estavam em péssimo estado.

— Acaba de beber o café — lembrou Janice. — Ainda não és rica o sufi -
ciente para desperdiçares o café da Ella.

Flynne ergueu o olhar.
— Como está ela?
— Piursa contigo e com o Burton por andarem metidos com o Pickett, 
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mas, pelo menos, sempre lhe dá algo que fazer. A sério, bebe o café. Não 
interessa se demoras mais dois minutos.

Flynne pegou na caneca e acercou-se da janela. Afastou o cortinado. O 
dia estava limpo e brilhante, com tudo ensopado da noite anterior.

A mota russa vermelha junto ao portão, com a Tarântula ao lado, de rabo 
de escorpião com a nova ponta com a pinça para o bico de combustível que 
supostamente sempre lá estivera.

— O Conner está cá?
— Chegou há uns dez minutos. O Carlos e outro tipo levaram-no até à 

caravana numa espécie de baloiço, pendurado entre dois canos de plástico.
Flynne bebeu mais café.
— O Tommy foi-se embora?
— Não o vi. Tens café fresco para lhes levares.
Minutos depois, de rosto lavado, Flynne descia a colina, com o grande 

termo cor de laranja a bater-lhe no joelho a cada passo. Parecia que um pelo-
tão andara a desfi lar pelo carreiro, tão revolta estava a lama escura, mas teria 
sido apenas o bando de Burton a subir e a descer uma série de vezes, além de 
Tommy e de quem mais por ali tivesse andado. Um pequeno drone apareceu-
-lhe pelas costas, a caminho da base da encosta, parou e fi cou a pairar por um 
segundo, e depois seguiu caminho.

Burton estava sentado à porta aberta do Airstream, com uma velha ca-
misola cinzenta, boxers azuis-claros, botas desatacadas. As pernas raramente 
viam sol, mas, agora, o rosto estava mais pálido do que elas. Flynne parou à 
frente dele, com o termo a bater-lhe uma derradeira vez no joelho.

— Então?
— Não me disseste que fazia vomitar — comentou ele.
— Não me perguntaste. Não perguntaste nada.
Burton olhou para a irmã.
— Estavas a dormir. Vi aquela coisa na cama, ainda ligada, e o Edward 

estava aqui. Sabes que vi o Conner a usá-la. Terias feito o mesmo.
— Então, Flynne — chamou Conner do interior —, tudo bem?
— Café.
— Trá-lo. Temos aqui um guerreiro caído.
— O que fi zeste? — perguntou ela a Burton.
— Apareci lá na tua namorada. Levantei-me, vomitei, derrubei o primei-

ro que apareceu a correr.
— Porra. Quem?
— Trança. Fato de funeral.
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— O Ossian. Diz-me que não fodeste tudo.
— A Ash tratou dele. Com uma coisa que parecia o cruzamento entre os 

tomates de um boi e uma alforreca. Ela usa lentes de contacto?
— São estilo piercing, ou assim. Até que ponto é que agitaste as coisas?
—Ele está fulo comigo, não é contigo.
— Quanto tempo lá estiveste?
— Umas três horas.
— A fazer o quê?
— A instalar-me. A sair da tua namorada para algo que não me faça 

passar vergonhas. A falar de negócios com a quatro olhos. Já agora, quem é 
a tua miúda?

— Parece que ninguém sabe, ao certo.
— Sempre que eu passava à frente de um espelho, dava um salto. Até é 

parecida contigo.
— Só o penteado.
— Temos aqui a merda de um guerreiro caído! — gritou Conner.
— Levanta-te — disse Flynne. — Deixa-me passar.
Burton levantou-se. Ela subiu e contornou-o. Conner estava na cama, 

apoiado com a almofada de Burton e um dos sacos azuis de Macon atrás dele, 
a usar uma das suas peúgas corporais Polartec. Havia tanto dele em falta. 
Recordou-o a correr, no outro periférico.

— O que foi? — indagou ele, fi tando-a.
— Lembrei-me de que não trouxe copos — disse Flynne.
— O Burton tem copos — disse Edward, na cadeira chinesa. Baixou-se 

e tirou uma caneca de resina amarela de uma caixa de ferramentas Heft y 
transparente.

Flynne pousou o termo na mesa ao lado dos cabos brancos ligados ao 
seu telefone.

— Pensava que aquilo tinha sido feito à medida da minha cabeça.
— Tens mais cabelo — explicou Edward. — Enchi-a atrás com Kleenexes 

para a manter pressionada contra a testa dele. Isso e a solução salina parecem 
ter dado conta do recado.

— Imprime uma para ele. Não quero que ninguém use a minha. Nem o 
meu periférico.

— Desculpa — disse Edward, desalentado.
— Eu sei que ele te obrigou.
— Nem pensem que ele vai usar o meu menino de ouro — exclamou 

Conner, da cama.
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— Eles arranjaram-lhe qualquer coisa — disse Edward. — Voltou aqui 
por uns minutos e depois entrou outra vez.

— Um periférico? — perguntou Flynne.
— Uma coisinha que mais parece um Marreta — respondeu Burton, 

atrás dela.
Flynne virou-se. O irmão recuperara alguma cor.
— Um Marreta?
— Uns quinze centímetros de altura. Puseram uma espécie de cock-

pit num exosqueleto, no lugar da cabeça, puseram o Marreta nisso. 
Sincronizaram-nos. Daí a pouco, estava a dar cambalhotas. — Ostentou um 
sorriso cheio de dentes.

Flynne recordava-se da máquina branca sem cabeça.
— Estiveste naquela coisa dos exercícios?
— A Ash não me quis na tua miúda.
— Eu também não quero. Veste as calças.
Ele e Edward fi zeram uma espécie de bailado no espaço apertado, com 

Burton a chegar às roupas e Edward a chegar a Conner, na cama, com a ca-
neca amarela na mão. Edward sentou-se na cama, segurando a caneca para 
que Conner pudesse sorver café. Burton tirou um par de calças camufl adas 
novo de um cabide.

— Chega aqui um bocadinho — chamou ele a irmã, saindo, com as cal-
ças na mão. Flynne seguiu-o. — Fecha a porta.

Descalçou uma bota desatacada e equilibrou-se enquanto vestia uma 
perna das calças camufl adas, depois voltou a calçar a bota. Repetiu o feito 
com a outra perna. — Saíste da casa, quando lá estiveste? — Estava a abotoar 
as calças.

— Só ao quintal das traseiras. E voámos num quad, em virtual.
— Quase ninguém — disse ele. — Reparaste nisso? A maior cidade da 

Europa. Viste muita gente?
— Não. Só num sítio, mas isso é uma espécie de atração turística, e, 

quando regressámos, o Netherton disse-me que a maior parte não era real. E 
no quintal estava tudo muito sossegado. Para uma cidade.

— Também andei de quad, com a Ash, depois de ela tratar do trancinha, 
enquanto ele preparava o meu Marreta para o exo.

— Foram a Cheapside?
— Fomos a um sítio solitário. Sobrevoámos o rio a baixa altitude. Ilhas 

fl utuantes, uma espécie de gerador de maré. Devo ter visto cinquenta, cem 
pessoas no máximo durante o passeio. Se é que eram pessoas. E quase não 
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havia veículos, nada que chegasse a parecer trânsito. Mais ou menos como 
os jogos de guerra, antes de serem atualizados. Antes de conseguirem fazer 
grande coisa com multidões. Se não é um jogo, onde é que anda toda a gente?

Flynne recordou a primeira imagem que tivera da cidade, quando subira 
no quadcóptero, e ter sentido o mesmo.

— Perguntei-lhe — disse ele.
— Eu também. O que te respondeu?
— Disse que já não há tanta gente como havia. O que te disse a ti?
— Mudou de assunto. Disse-te porquê?
— Disse que explicava quando tivesse mais tempo.
— O que te parece?
— Sabes que ela acha que aquilo é tudo uma treta?
— Ela disse-te isso?
— Não, mas dá para sentir. Que é isso que ela acha. Não sentiste?
Flynne assentiu.
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6 4 .

E s t é r i l

O 
bar estava trancado. Encostou mais uma vez o polegar à oval de aço po-
lido. Não aconteceu nada.
Claro que tudo aquilo parecia inconsequente, notou, ao baixar a mão. 

Talvez fosse assim que se sentiria se tivesse instalado os laminados em Putney. 
Tal pensamento pareceu-lhe tão pouco característico da sua pessoa que olhou 
em volta, como se quisesse garantir que ninguém o vira a tê-lo. Supunha que 
estivesse num estado biofármaco complexo, depois de o Medici lhe ter inter-
ferido com os níveis de dopamina, os recetores, fosse o que fosse. Aproveita, 
recomendou a si próprio, embora talvez não fosse assim tão simples.

De acordo com Ash, ele teria adormecido imediata e profundamen-
te ao deitar-se, lá em cima, antes de acordar com a chegada de Burton. 
Segundo ela, o Medici simulara o efeito de muito mais sono REM do que 
aquele que realmente dormira, além de ter feito outras coisas. Mas depois 
de ele a ter ajudado a sentar Ossian na cadeira, de modo a reparar o ombro, 
ela insistira com Netherton para que voltasse a dormir. O que ele fi zera, 
depois de uma segunda aplicação do Medici. Tendo-o visto a fazer algo bas-
tante repugnante a Ossian, além de sangrento, aquilo parecera tudo menos 
aborrecido, embora soubesse que ao nível nano de operação, a coisa estava 
sempre estéril.

Voltou a acordar e desceu os raladores de queijo, sozinho no local, salvo 
pelos periféricos nas respetivas cabinas. Conner, o amigo de Flynne, deixara 
o dele na cama baronial do avô de Lev, os braços abertos em cruz, os torno-
zelos recatadamente unidos.

A chancela de Lowbeer, com a sua coroa, apareceu a piscar. Nesse mo-
mento, Netherton estava a olhar na direção da secretária, com a sua cadei-
ra como um trono atrás dela, pelo que, por breves momentos, a chancela 



254  

lembrou a coroa de um executivo fantasma da Milagros Coldiron, também 
ela uma espécie de empresa fantasma.

— Sim?
A chancela parou de piscar.
— Dormiu — disse Lowbeer.
— O irmão da Flynne apareceu — disse ele —, inesperadamente.
— Ele foi alvo de uma seleção rigorosa por parte das forças armadas — 

disse ela — por dispor de uma integração invulgar de cálculos objetivos e 
impulsividade pura.

Netherton moveu a cabeça ao de leve, situando a chancela sobre a janela, 
mas, então, foi como se estivesse uma fi gura coroada no exterior, a olhar para 
dentro.

— Suponho que ele, realmente, parece mais equilibrado do que o outro 
— admitiu ele.

— Inicialmente não era — adiantou Lowbeer. — Os registos de serviço 
deles sobreviveram na nossa era, vindos de antes de o Lev ter interferido com 
o mundo deles. Ambos foram danifi cados, a vários níveis.

Netherton acercou-se da janela, julgando ter visto um clarão de luz.
— Não gostei que ele tivesse usado o periférico dela. — Outro arco bri-

lhou e Netherton viu Ossian a caminhar na direção do Gobiwagen de um 
modo peculiar, os braços ao lado do corpo e ligeiramente dobrados, as mãos 
para a frente à cintura. — O Ossian parece estar a empurrar qualquer coisa 
que não está ali.

— Um carrinho de bebé russo. Vou mandar um técnico do toco do Lev 
desmontá-lo.

— Um carrinho de bebé? — Depois lembrou-se do carrinho camufl ado 
na entrada.

— Difi cultamos ao máximo a obtenção de armas proibidas. As que fo-
rem extraídas do carrinho serão totalmente estéreis.

— Estéreis? — Pensou no Medici.
— Sem identifi cação.
— Para que é que as quer?
— Já comeu? — perguntou ela, ignorando a questão.
— Não. — Apercebeu-se de que, realmente, estava com fome.
— Nesse caso, é melhor esperar — disse Lowbeer.
— Esperar?
Mas a chancela desaparecera.
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6 5 .

P o r t a  P a r a  o  A g o r a

A 
Fab fi cava de um lado da zona comercial, no extremo mais próximo da 
vila, o Sushi Barn do outro, com três lojas vazias intermédias. A que fi ca-
va mesmo ao lado da Fab correra bem quando aqueles pequenos robôs 

de paintball estiveram na moda. A seguinte fazia manicuras e extensões de 
cabelo. Flynne não se lembrava de alguma vez ter visto ocupada a que fi cava 
entre essa e o Sushi Barn.

Burton entrou com o carro alugado no parque de estacionamento e 
parou à frente da antiga loja de minipaintball, de montras tapadas por 
dentro com um plástico cinzento pegajoso, o qual começava a levantar dos 
cantos.

— Isto, agora, é nosso — declarou ele.
— O quê?
— Isto. — Apontou em frente.
— Alugada?
— Comprada.
— Quem comprou?
— A Coldiron.
— Eles compraram a loja?
— Compraram a zona comercial — corrigiu Burton. — Caíram sobre ela 

esta manhã.
— «Caíram» como?
— É nossa. Os documentos estão a ser emitidos neste momento.
Flynne não sabia se era mais difícil imaginar ter dinheiro para comprar 

aquele sítio ou imaginar querer fazê-lo.
— Para quê?
— O Macon precisa de um sítio onde guardar as impressoras, nós 



256  

precisamos de uma base. As traseiras da Shaylene não chegam. Ela já vendeu 
a loja à Coldiron...

— A sério?
— Foi aquela reunião que teve contigo, e depois ter visto aquilo que o 

Macon estava a fabricar. Ficou logo interessada. Não podemos estar a operar 
a partir de uma caravana junto ao ribeiro. Portanto, centralizamos tudo aqui. 
E isso também ajuda a afastar as atenções da mãe.

— Pois, acho que sim — admitiu Flynne.
— Já temos drones aqui, e há mais a caminho. O Carlos está a tratar disso. 

Assim deixamos de precisar daquele parvalhão com advogados que vem de 
Clanton com os sacos de dinheiro. Para ser assim, quase mais valia que fosse 
dinheiro de construção. Não o podemos pôr no banco, não podemos pagar 
impostos, e levamos um corte sempre que lavamos alguma parte. Se traba-
lharmos para a Coldiron USA, sediada aqui, temos um ordenado. Salário e 
ações. Quartel-general empresarial.

— E o que faz a Coldiron USA?
— Hoje temos desenvolvimento de propriedades — disse ele. — Os ad-

vogados têm documentos para assinares.
— Que advogados?
— Os nossos.
— Que documentos?
— Coisas sobre a constituição da sociedade. A compra da zona comer-

cial. O teu contrato como CCO da Milagros Coldiron USA.
— Não sou nada. O que é um CCO?
— Diretora de comunicações. E és, sim. Só te falta assinar.
— Quem é que decidiu? Não fui eu.
— Londres. A Ash contou-me quando lá estive com eles.
— Então, se eu sou CCO, tu és o quê?
— CEO — respondeu Burton.
— Sabes quão parvo isso soa?
— Fala com a Ash. És CCO, comunica.
— Nem entre nós a comunicação corre bem, Burton — queixou-se ela. 

— Estás sempre a concordar com coisas antes de falares comigo.
— As coisas estão a acontecer depressa — disse ele.
A Tarântula de Conner entrou a roncar no parque de estacionamento va-

zio, parando ao lado deles e cuspindo o cheiro de frango frito até que ele des-
ligou o motor. Flynne baixou o olhar e viu-o a sorrir-lhe com os dentes todos.

— Onde é que eles o puseram? — perguntou Burton à irmã.
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— Num cruzamento entre um bailarino e um cutelo — brincou ela, com 
Conner a fulminá-la com o olhar. — Um demonstrador de artes marciais.

— Aposto que está a adorar — aventou Burton.
— Demasiado — admitiu ela, e abriu a porta. Burton saiu do lado dela e 

dirigiu-se à entrada.
Conner virou a cabeça para a ver.
— Vamos voltar ao país dos dedos todos — disse ele.
Flynne bateu-lhe com o nó do dedo na cabeça rapada.
— Tu não te esqueças de quem te levou para lá. O meu irmão julga que 

é um dos nativos. Acha que temos aqui uma startup, que é um CEO. Não 
fi ques assim.

— Dedos, pernas e essas tretas, não quero mais nada. Trouxe o meu ca-
teter. Está num saco lá atrás.

— Mas que lindo — disse ela.
Burton estava a soltar Conner.
— Senhora e senhores — exclamou Macon, abrindo a porta de vidro 

cinzento por dentro —, a nossa sede norte-americana. — Trazia uma camisa 
azul, com uma gravata às listas quase toda preta. Tinha a camisa abotoada 
até ao colarinho, mas a fralda não estava enfi ada dentro dos jeans rasgados.

— Hoje não é sexta-feira informal — disse Flynne, vendo Shaylene, atrás 
de Burton, de fato azul-escuro, ainda a tratar do cabelo, mas com um aspeto 
extraordinariamente profi ssional.

— Então, Shaylene? — cumprimentou-a Burton. Baixou-se e pegou 
em Conner, como se este fosse uma criança de dez anos incapaz de andar. 
Conner passou o braço esquerdo, o único braço, sobre o pescoço de Burton, 
como se estivesse habituado a fazê-lo.

— Conner — disse Shaylene. — Como estás? — Ela parecia diferente, 
Flynne não tinha a certeza como.

— Cá vou — disse Conner, e serviu-se do braço para se içar de modo a 
poder dar um beijo húmido na face de Burton.

— Podia largar um parvalhão para o passeio — disse Burton, como se 
estivesse a pensar em voz alta.

— Vamos sair de olhares indiscretos — disse Conner. Macon desviou-se 
da porta. Burton entrou com Conner, Flynne atrás deles. Depois Shaylene, 
que fechou a porta. Uma sala vasta, iluminada por LED novos em cabos ama-
relos limpos. Cheiro a bolor. Paredes de gesso cartonado com marcas de tinta 
que mostravam onde houvera balcões e divisórias. Alguém serrara uma pas-
sagem, um simples buraco com a forma grosseira de uma porta, a partir das 
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traseiras da Fab. Tapada com um oleado azul do lado da Fab. Junto a ela, no 
chão, estava um par de serras elétricas novas.

Mais ao fundo viam-se três camas de hospital novas, retiradas, em par-
te, da embalagem de plástico de bolhas, os colchões brancos vazios, e três 
suportes de IV, além de uma série de caixas brancas de esferovite, empilhadas 
até à altura da cabeça de Flynne.

— O que é isto tudo? — perguntou ela.
— A Ash diz-me aquilo de que preciso, eu encomendo — explicou.
— Até parece que estás a montar uma ala de hospital — comentou. — E, 

para hospital, cheira muito mal.
— O canalizador vem tratar disso — garantiu Shaylene. — A ligação 

elétrica está boa e os indivíduos do minipaintball instalaram uma carrada 
de tomadas. Vamos tentar limpar tudo enquanto fazemos o que temos de 
fazer.

— Aquelas camas são para nós — disse Flynne a Burton. — Vamos voltar 
juntos, não vamos?

— O Conner primeiro — disse Burton, levando-o até à cama mais pró-
xima e pousando-o.

— Imprimi-lhe agora um telefone novo — disse Macon. — Igual ao teu, 
Flynne. A Ash quer que ele se ambiente mais, que treine. Podem transmitir-
-lhe sequências de treino através da nuvem de IA do periférico.

Flynne olhou para Macon.
— Pareces muito à vontade com as coisas de lá — disse ela.
— É o grosso do trabalho — disse Macon. — As coisas até vão fazendo 

o seu sentido, mas depois deparamo-nos com algo que parece impossível, ou 
completamente errado, e ela ou o explica, ou ignora.

Flynne olhou para trás e viu Burton e Shaylene a falar. Não ouviu o 
que diziam, mas a questão de Shaylene em relação a Burton parecia-lhe 
desaparecida.

— Ela vai vender-lhes a Fab? — perguntou a Macon.
— Já vendeu — confi rmou ele. — Não sei quanto recebeu, mas eles cati-

varam-na bem. O que é bom, pois ando demasiado ocupado para me entreter 
com atrasos, algo que para ela sai naturalmente.

— Está a entender-se com o Burton?
— Na maior.
— Costumava ser complicado — comentou Flynne —, tipo, há um dia 

ou dois.
— Eu sei — asseverou Macon. — Mas, antes disto, ela conseguia ganhar 
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para comer, ela e mais uma série de outros habitantes da vila, com um ne-
gócio que não era a Heft y, não era construção de drogas, e, pelo menos em 
parte, não era peculiar. Portanto, diria que ela não mudou assim tanto. Ficou 
apenas mais focada.

— Não esperava que ela ultrapassasse aquilo com o Burton.
— O que anda a mudar é a economia — disse ele, e a expressão no rosto 

dele lembrou-a de que haviam tido Cívica juntos, quando tinham estudado o 
colégio eleitoral. Ele fora o único a percebê-lo. Recordava-o muito direito, a 
explicar-lhes tudo. A expressão era a mesma.

— Como assim?
— A economia — disse ele. — Macro e micro. Por aqui temos a micro. 

O Pickett já não é o mais rico do condado. — Ergueu as sobrancelhas. — A 
macro, por outro lado, é extremamente bizarra. Os mercados andam mara-
dos um pouco por todo o lado, está toda a gente nervosa, o Badger está ao ru-
bro, boatos malucos. E tudo isso desde que o Burton regressou de Davisville. 
Fomos nós que o provocámos, nós e eles.

— Eles? — Lembrava-se de como ele era bom a matemática, melhor do 
que qualquer um, mas depois haviam-se formado e ele tinha de cuidar da 
família, pelo que a faculdade não foi uma opção. Era uma das pessoas mais 
inteligentes que ela conhecia, e era também muito bom a fazer com que todos 
se esquecessem disso.

— A Ash diz que há mais alguém capaz de chegar cá. Sabias disso?
Flynne assentiu.
— Contrataram pessoas para nos matarem.
— Uh-huh. A Ash diz que, neste momento, há duas proliferações 

anómalas diferentes de acontecimentos extremos no mercado. Nós e eles. 
Compreendes as tretas fi nanceiras subsegundo?

— Não.
— Os mercados estão cheios de algoritmos corretores predatórios que 

evoluíram para caçar em matilha. A Ash tem pessoas que dispõem de ferra-
mentas para usar essas matilhas a favor da Coldiron, sem que ninguém saiba. 
Mas quem lá anda com a sua própria porta para o agora dispõe das mesmas 
ferramentas, ou quase.

— E o que signifi ca isso?
— Julgo que seja como uma guerra mundial invisível entre duas partes, 

só que económica. Pelo menos por enquanto.
— Macon, meu querido — chamou Conner da sua cama de hospital, en-

quadrado por uma moldura de plástico rasgado —, traz o cateter ao guerreiro 
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caído. Está na traseira do meu triciclo. Não quero que seja roubado por um 
artolas qualquer.

— Ou talvez eu esteja só a ser maluco — disse Macon, virando-se.
Flynne dirigiu-se ao fundo do espaço, por trás das camas e dos suportes 

de IV, e fi cou a olhar para as montras sujas, com teias de aranha empoeira-
das aos cantos, com moscas mortas e ovos de aranha pendurados. Imaginou, 
além delas, miúdos a dispararem bolas de tinta contra os pequenos robôs e 
tanques na grande caixa de areia que ali haviam tido. Parecia há uma eterni-
dade. Dois dias já pareciam muito tempo. Imaginou os ovos das aranhas a 
eclodirem, com algo que não aranhas a sair de lá, o quê, não fazia ideia.

— Algoritmos predatórios — disse ela.
— O quê? — perguntou Conner.
— Não faço ideia — disse Flynne.
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6 6 .

U r s o s  A v a n ç a d o s

–E
la liga-te — disse Ash, entregando a Netherton um U de plásti-
co transparente incolor, semelhante a algo que segura o cabelo de 
uma menina. — Põe-no.

Netherton olhou para a coisa e depois para Ash.
— Ponho-o?
— Na testa. Espero que não tenhas comido.
— Ela sugeriu que esperasse.
Ominosamente, Ash viera equipada com o balde de aço polido de que 

ele se lembrava da chegada inicial de Flynne. Estava agora junto à secção mais 
comprida de forra cinzenta do cesto da gávea.

A chancela de Lowbeer apareceu.
— Sim? — perguntou ele, antes que piscasse.
— A interface autonómica, por favor — indicou Lowbeer.
Netherton viu que Ash descia as escadas, com os cabos retesados a vibra-

rem a cada passo. Pousou cuidadosamente o plástico fi no sobre a testa, mais 
perto do cabelo do que das sobrancelhas.

— É melhor deitar-se por completo — indicou Lowbeer, o tom recor-
dando-o de técnicos dentários.

Netherton assim fez, com relutância, com o banco almofadado a ajustar-
-se ansiosamente para lhe suportar a cabeça com mais conforto.

— Olhos fechados.
— Detesto isto — afi rmou Netherton, fechando os olhos. Agora não ha-

via nada além da chancela.
— De olhos fechados — ordenou Lowbeer — conte para trás desde quin-

ze. Depois abra-os.
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Netherton fechou os olhos, sem se dar ao trabalho de contar. Não 
aconteceu nada.

Depois aconteceu alguma coisa; viu a chancela de Lowbeer, por um bre-
ve instante, como se fosse um antigo negativo fotográfi co.

Abriu os olhos.
O mundo inverteu-se e derrubou-o.
Estava encolhido, de lado, num sítio completamente cinzento. A pouca 

luz que havia era cinzenta, à semelhança de tudo o que era visível. Por bai-
xo de qualquer coisa muito baixa. Seria impossível levantar-se, ou mesmo 
sentar-se.

— Aqui — disse Lowbeer. Netherton virou o pescoço. Encolhida, dema-
siado perto do seu rosto, estava uma coisa impensável. Um breve gemido, que 
se apercebeu ter sido feito por ele. — Os militares australianos — explicou 
Lowbeer — chamam-lhes ursos avançados. — O focinho que lembrava o de 
um coala, imóvel enquanto ela falava, estava ligeiramente aberto, exibindo 
uma profusão de minúsculos dentes cristalinos não mamíferos. — Unidades 
de reconhecimento — continuou ela —, pequenas, dispensáveis. Estes foram 
trazidos até aqui. Como se sente? — Os olhos cinzentos e vazios eram redon-
dos e mortos como botões, da cor da cara nua. Orelhas côncavas de aspeto 
mecânico, se é que se tratava de orelhas, rodaram irregularmente, indepen-
dentes uma da outra.

— Não acredito — exclamou Netherton. — Aqui não. Por favor.
— Acredite — disse Lowbeer. — Não está enjoado?
— Estou demasiado incomodado para vomitar — disse Netherton, aper-

cebendo-se de que era a mais pura das verdades.
— Siga-me. — E a coisa afastou-se rapidamente a rastejar, na direção 

de uma fonte de luz, a cabeça baixa para evitar o teto, se é que era um 
teto. Horrorizado por poder fi car para trás, Netherton rastejou atrás dela, 
com ânsias ligeiras sempre que avistava as patas anteriores, com polegares 
oponíveis. 

Ao deixar o espaço apertado, o periférico de Lowbeer ergueu-se sobre as 
pernas curtas. 

— De pé.
Netherton deu consigo erguido, sem ter a certeza de como isso fora con-

seguido. Olhou para trás, vendo que parecia ter saído de baixo de um banco 
numa alcova. Era tudo daquele cinzento translúcido leitoso. Imaginou que o 
brilho mais à frente fosse o luar, fi ltrado pelas imensas membranas de arqui-
tetura repugnante.
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— Estas unidades — disse Lowbeer — estão já a ser consumidas pelos 
montadores da ilha, os quais devoram tudo o que não seja de sua autoria, 
desde fl ocos de polímero à deriva a objetos estranhos mais complexos. Uma 
vez que já estamos a ser comidos, o tempo que nos resta é breve.

— Eu não quero estar aqui de todo.
— Pois não — concordou Lowbeer —, mas, por favor, lembre-se de que 

recentemente foi usado num esquema para rentabilizar este sítio. Pode odiá-
-lo profundamente, mas é tão real como você. Talvez ainda mais, pois, de 
momento, não existem esquemas para o rentabilizarem a si. Agora siga-me. 
— E a forma de coala começou de repente a saltar, parcialmente de quatro, 
na direção de mais luz. Netherton seguiu-a, descobrindo de imediato uma 
agilidade inesperada. Lowbeer abria caminho por uma paisagem repulsiva 
vazia, parecendo encontrar-se numa estrutura fechada maior do que o hall do 
voice mail de Daedra. Vastas colunas irregulares ladeavam o caminho, muito 
mais próximas à direita. A superfície sobre a qual corriam era irregular, com 
ondas leves.

— Espero que tenha um bom motivo para isto — queixou-se Netherton, 
alcançando-a, mesmo sabendo que pessoas como Lowbeer não precisavam 
de motivos, quer para enfi arem Annie Courrèges num moby a caminho do 
Brasil, quer para o levarem para ali.

— Um capricho, provavelmente — disse ela, confi rmando a ideia dele. 
Os esforços dos ursos não pareciam afetar-lhes o discurso. — Embora talvez 
o ajude a lembrar-se daquilo que lhe vou dizer aqui. Por exemplo, que a mi-
nha investigação depende agora de um ponto de protocolo.

— Protocolo?
— O cadáver de al-Habib — explicou ela —, se não foi tocado no ata-

que, tendo fi cado onde caiu, não faz sentido em termos de protocolo. 
Especifi camente, os protocolos de um sistema de ataque americano em ór-
bita baixa.

— Porquê? — perguntou Netherton, agarrando-se ao mero facto de ha-
ver uma conversa como salva-vidas.

— Um sistema que desse primazia à segurança dela neutralizaria de ime-
diato qualquer possibilidade de que representasse uma ameaça póstuma.

— Quem? — perguntou Netherton.
— O al-Habib — respondeu ela. — Por exemplo, ele podia ter uma bom-

ba implantada. Tendo em conta a dimensão dele, seria bastante potente. Ou 
uma arma de enxame. O sistema lidou com os outros. — Netherton recor-
dou a silhueta da mão a voar. — O protocolo exigia que lidassem com ele da 
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mesma forma. Tal não aconteceu. Terá de ter havido um motivo estratégico 
para isso. Abrande um pouco. — A pata anterior dela bateu-lhe no peito. 
Garras bem nítidas. — Estão por perto.

Música. À parte o ruído das patas dos dois ursos, era o primeiro som 
local que ele ouvia desde a chegada. Parecia o som dos caminhantes eólicos, 
mas mais grave, mais organizado, mais ritmado.

— O que é aquilo? — perguntou Netherton, detendo-se por completo.
— Um elogio fúnebre por al-Habib, talvez. — Ela também parara. As 

orelhas giraram, à procura. — Por aqui. — Ela conduziu-o para a direita, na 
direção da longa base da coluna mais próxima, e depois outra vez em frente, 
ao longo dela. Chegados ao canto, ela fi cou de quatro e avançou lentamente, 
de modo a espreitar, como algo saído de um livro infantil, mas que tivesse 
corrido estrondosamente mal. — E cá estão eles.

Netherton apoiou a pata direita na coluna e esticou-se sobre o urso de 
Lowbeer até conseguir ver à esquina. Um número considerável de pequenas 
criaturas cinzentas, previsivelmente horrendas, estava agachado em torno do 
cadáver ereto do zonista chefe. Netherton viu que agora estava oco, fi no como 
uma membrana, como a arquitetura da ilha. Sem olhos, com a caverna que 
era a boca escancarada, parecia estar apoiado com ripas fi nas de madeira 
descorada.

— Estão a incorporá-lo no tecido do local — disse Lowbeer. — Mas o 
importante não é o mito, é o plástico. Cada célula do seu corpo substituída 
por um mínimo de polímero recuperado. Ele realizou a fuga, bem vê.

— A fuga?
— Para Londres — explicou Lowbeer. — Os americanos permiti-

ram-no ao não destruírem os restos aparentes. Embora sempre tenha sido 
uma espécie de artista de fuga, o nosso Hamed. É um clepto menor do 
Golfo. Dubai. Mas é um quinto fi lho. Rapidamente se tornou uma ovelha 
negra. Muito negra, de facto. Teve de fugir ainda adolescente, com uma 
ameaça de morte. Procurado, sobretudo, pelos sauditas. As tias sabiam 
quem ele era, obviamente, embora eu o tivesse esquecido. E não iríamos 
contar aos sauditas, claro, a menos que isso nos fosse útil. Já agora, a mãe é 
suíça. Antropóloga cultural. Neoprimitivos. Imagino que tenha sido nisso 
que ele baseou os zonistas.

— Ele simulou a morte? — A música, se é que podia ser chamada assim, 
parecia uma broca subsónica a perfurar o cérebro de Netherton. Endireitou-se, 
afastando-se de Lowbeer e da coluna. — Não sou capaz — disse.

— Simulou-a, e com grande complexidade. O ADN do periférico 
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pertence a um indivíduo imaginário, embora, agora, com um passado ex-
tremamente documentado. Imagino que o ADN do Hamed também já seja 
bastante imaginário, estando sempre um passo à frente dos sauditas. Mas 
vou poupá-lo, senhor Netherton. Vejo como isto está a ser difícil. Feche os 
olhos.

E Netherton assim fez.
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6 7 .

B e l e z a  N e g r a

O
s advogados eram da Klein Cruz Vermette, em Miami. Um dos três que 
se encontrara com eles no snack-bar do Heft y era um Vermette, de seu 
nome Brent, mas não o titular. Era fi lho do titular, ainda por chegar a 

sócio.
Fora ideia de Macon assinar ali os documentos. Caso contrário, estariam 

a fazê-lo na Fab, ou no espaço ao lado, ou no carro da polícia de Tommy, que 
os fora buscar ao campo de futebol, onde aterrara o helicóptero que haviam 
fretado em Clanton. Tinham voado de jato privado entre Miami e Clanton, e 
eram simpáticos. 

A tal ponto, imaginou ela, que a Coldiron deveria estar a pagar-lhes rios 
de dinheiro para não mostrarem quão bizarro consideravam que Burton e 
Macon fossem alvo de investimento, como empresa que comprava uma zona 
comercial. Mas a simpatia tornou as coisas mais simples. Brent, que tinha um 
bronzeado de aspeto ainda mais caro do que o de Pickett, tratara de um prato 
de torresmos de porco, com os outros dois a tomarem lattes Heft y.

Flynne só vira Tommy quando ele os acompanhara desde o parque de es-
tacionamento, e não tivera oportunidade de falar com ele. Imaginou que ago-
ra a condução e a segurança faziam parte do trabalho dele, ou, pelo menos, 
parte do acordo de Jackman com Pickett. Ele despedira-se com um aceno de 
cabeça quando voltara ao carro. Ela sorrira-lhe.

Flynne imaginaria que ter Tommy a conduzir os advogados a uma reu-
nião no Heft y Mart seria demasiado óbvio, mas agora pensava que a relação 
dele com a vila sempre fora bizarra. Muitas pessoas saberiam sobre Jackman 
e Pickett, com mais gente do que gostaria de imaginar a fazer dinheiro com 
construção, embora, porventura, não tão diretamente. Portanto, se alguém 
visse Tommy a conduzir indivíduos de fato ao Heft y e depois fi car no parque 
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de estacionamento à espera enquanto eles faziam a sua reunião no interior, 
era provável que o ignorasse. Ou talvez se fosse cumprimentá-lo e ele ofe-
recesse algo da máquina do Coff ee Jones, mas não se ia perguntar o que ele 
estava a fazer.

Agora era só ela e Macon, com Burton a ter acompanhado Tommy na 
viagem de volta ao helicóptero com os advogados. Pedira meia dose de tor-
resmos de frango, algo de que ela gostava mais do que pretendia admitir.

— Podíamos ter duas cabeças e eles não teriam feito comentários — dis-
se Macon. Tinha a Viz posta, e Flynne imaginou que ele estaria literalmente 
de olho nas notícias e no mercado.

— Mas foram simpáticos.
— Não querias ver o lado mau.
— Quer dizer que és diretor técnico, huh? — perguntou-lhe Flynne.
— Pois.
— A Shaylene não está na direção? Isso foi ideia do Burton?
— Acho que a decisão não foi dele. Cá para mim, eles estão a ver quem 

é essencial para aquilo que faz com que isto valha a pena. Tu és essencial, o 
Burton é essencial, eu sou, obviamente, e o Conner.

— O Conner?
— Que também não está na direção, mas parece ser essencial.
— Porquê?
— Ele já engoliu um destes. — Macon tirou uma pequena caixa azul 

do bolso da camisa azul nova e pousou-a na mesa entre eles. Um quadrado 
transparente. Lá dentro, espuma branca com um único recorte, alojando um 
comprimido preto brilhante. — Vais querer água.

— O que é isto? — Fitou-o.
— Um localizador. Não é isso exatamente. Tem uma cobertura de gel, 

menos fácil de perder, mais simples de engolir. Por si só, quase não se vê. 
A Ash encomendou-os da Bélgica. Une-se ao forro do estômago, funciona 
durante seis meses, depois desfaz-se e a natureza faz o seu trabalho. A empre-
sa que os produz tem uma rede própria de satélites de baixa altitude. Estão 
sempre a voltar a lançá-los, mas fazem disso uma oportunidade, e não um 
transtorno, pois assim podem mudar a encriptação.

— Para saberem onde estou?
— Quase em todo o lado, exceto se alguém te enfi ar numa gaiola de 

Faraday ou no fundo de uma mina. É um pouco mais robusto do que o 
Badger — sorriu — e nunca se sabe, podes perder o telefone. Queres água?

Flynne abriu a caixa e tirou o objeto. Não parecia diferente de qualquer 
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outro comprimido. Refl exos minúsculos das luzes do snack-bar no preto 
brilhante.

— Deixa lá — recusou ela, pondo o comprimido na língua e empurran-
do-o com metade da caneca de café que Burton deixara na mesa. — Gostava 
que isto fi zesse com que alguém na Bélgica me dissesse onde é que eu estou 
— comentou ela. — Em relação a tudo o resto, quero eu dizer.

— Sabes o que signifi ca «danos colaterais»?
— As pessoas magoam-se porque estão junto a algo que alguém precisa 

que aconteça?
— Acho que somos nós — aventou ele. — Nada disto está a acontecer 

por sermos quem somos, ou o que somos. Foi um acidente, ou então come-
çou com um acidente, e agora temos pessoas que até parecem que suspendem 
as leis da física, ou pelo menos das fi nanças, a fazerem aquilo que andam a 
fazer, seja qual for o motivo por que o andam a fazer. Portanto, podemos fi car 
ricos, ou mortos, e vai ser sempre colateral.

— Parece-me correto. E o que achas que devemos fazer?
— Tentamos não sair magoados. Deixamos que as coisas sigam o seu 

rumo, pois, seja como for, não as podemos deter. E porque é interessan-
te. E ainda bem que engoliste isso. Assim, se te perderes, sabemos onde te 
encontrar.

— Mas, e se eu me quiser perder?
— Não são eles que te estão a tentar matar, pois não? — Tirou a Viz 

e olhou-a nos olhos. — Já os conheceste. Achas que iam tentar matar-te se 
os pudesses meter em sarilhos ou se os levasses a perder uma batelada de 
dinheiro?

— Não. Não te sei explicar porquê. Mas eles podem dar cabo do mundo 
só por andarem a divertir-se com ele. Não podem?

Os dedos dele cerraram-se em torno dos fi lamentos prateados rígidos. 
Flynne olhou para baixo e viu as luzes dos projetores a deslocarem-se.

Fitou-o.
Ele assentiu.
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6 8 .

A n t i c o r p o

N
etherton, de olhos cerrados, a temer visceralmente a luz cinzenta da ilha 
dos zonistas, apercebeu-se de um odor adocicado, quente, mas vaga-
mente metálico.
— Sinto muito, senhor Netherton — disse Lowbeer, perto dele. — 

Imagino que isto tenha sido desagradável. Além de desnecessário.
— Não abro os olhos — disse ele — até ter a certeza de que já não esta-

mos lá. — Entreabriu o direito. Ela estava sentada à frente dele.
— Estamos na cúpula do iate de terra — disse ela. — E não em periféricos.
Netherton abriu os olhos e viu que ela acendera uma vela. 
— Onde estava?
— Eu estava na tenda da Ash — respondeu ela. — Se eu tivesse vindo para 

aqui antes, ter-me-ia perguntado aonde íamos. E recusado, possivelmente.
— Que sítio repugnante — disse ele, referindo-se à ilha, embora pensas-

se o mesmo da tenda de Ash. Sentou-se, com a almofada que lhe apoiava a 
cabeça a baixar-se ao mesmo tempo.

— A Ash — disse Lowbeer, os dedos em concha em torno da vela, como 
se procurasse o seu calor — tem-no como conservador.

— A sério?
— Ou talvez um romântico. Ela vê a sua antipatia pelo presente como 

sendo baseada numa sensação de queda. Que uma ordem anterior, ou, quiçá, 
a falta dela, garantia uma existência mais autêntica.

A interface autonómica escorregou pela testa de Netherton, chegando-
-lhe aos olhos. Tirou-a, resistiu à tentação de a partir ao meio, pousou-a.

— Ela é que chora as extinções em massa. Eu limito-me a imaginar que 
as coisas, de um modo geral, eram menos entediantes.

— Recordo, pessoalmente, esse mundo, que o senhor apenas pode 
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imaginar ter sido preferível a este — disse ela. — As eras são meras conve-
niências, sobretudo para quem nunca as viveu. Criamos a história a par-
tir de imensidões que nos ultrapassam. Aplicamos rótulos ao resultado. 
Títulos. Depois falamos dos títulos como se fossem as coisas propriamente 
ditas.

— Não imagino como possa ser diferente — disse ele. — Só não gosto 
das coisas como elas são. E, aparentemente, a Ash também não.

— Eu sei — disse ela. — Está no seu dossiê.
— O quê?
— Que é um descontente crónico, embora sem objetivos. Caso contrário, 

talvez nos tivéssemos conhecido antes. — Os pervincas endureceram de tom 
nessa altura.

— E porque é que acredita que o al-Habib está aqui? — perguntou 
Netherton, parecendo agradecer uma mudança de tópico.

— Aquilo onde ela espetou o polegar era um periférico — disse ela. — 
Havia anos que ele ali se encontrava perifericamente, embora não com o peri 
que o senhor e a Rainey viram. Aquele que viu a morrer foi feito por en-
comenda, muito caro. Só ali estava há uns dias. Genoma completo, sistema 
de órgãos total, impressões digitais. As assinaturas forenses formais de uma 
morte legal à espera de serem identifi cadas. A história da ilha atribuída a 
uma fi gura imaginária. O mais provável é que o periférico anterior tenha sido 
lançado à coluna de água para ser consumido pelos montadores. Nenhum 
dos elementos do seu séquito imediato saberia isso, ou qual a sua verdadeira 
identidade, e agora, com toda a conveniência, cortesia dos americanos, estão 
todos mortos. Mas nós vimos os sobreviventes, não foi? A inseri-lo no tecido 
do local. A homenagear o que ele fi ngia ser.

— Ele nunca lá tinha estado antes, pois não?
— Terá estado presente ao início, presumo, aquando do lançamento da 

fl otilha. Porventura também com o canibalismo. O Hamed não é boa rês, de 
todo. Mas é bom com fi ngimento.

— O que é que ele fi ngia ser? — perguntou ele.
— Um profeta. Um xamã. Com uma motivação extraordinária e, logo, 

extraordinariamente motivador. Tomava as mesmas drogas que eles, forneci-
das por ele. Embora não as tomasse realmente, é claro. Se gosta de se ressentir 
do entediante, recomendo comunidades intencionais, sobretudo as lideradas 
por indivíduos carismáticos.

— Acredita que ele aqui estava enquanto fazia aquilo?
— Não, aqui não. Em Genebra.
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— Genebra?
— É um sítio tão bom como qualquer outro para aguardar uma oportu-

nidade de rentabilizar a ilha. Além disso, a mãe dele é suíça.
— Com dois pénis e cabeça de sapo?
— Tudo facilmente reversível — disse Lowbeer, apagando a chama da 

vela com a ponta dos dedos. — Mas ele cometeu um erro não fi cando por lá. 
O erro dele foi Londres. Prematuro.

— Porquê?
— Porque voltei a reparar nele — disse ela, com uma expressão que levou 

Netherton a desejar nova mudança de assunto.
— Já que me está a encorajar a curiosidade — disse Netherton —, o que 

é que ofereceu ao Lev?
— Assistência com o passatempo dele.
— Ia mentir-me?
— Se a necessidade fosse sufi cientemente premente, sim — garantiu ela.
— Está a dizer-me que o está a ajudar a gerir o toco?
— Afi nal de contas, disponho de uma visão global da sua história. Tenho 

informação que não está disponível aqui. Nem lá, ou, melhor, na altura. Onde 
estão enterrados certos corpos, percebe? A natureza da política real, por 
oposição à aparente, em relação a uma série de personagens independentes. 
Com parte dessa informação, fornecida consoante as necessidades, a Ash e 
o Ossian tornaram-se bastante empoderados. Surpreende-me como isso me 
cativou.

— Quem mais anda a tentar matar a Flynne e o irmão? Sabe disso?
— Não sei — disse ela —, mas tenho as minhas suspeitas. — Limpou o 

polegar e o indicador com um lenço imaculado que tirou de um bolso inte-
rior. — Esta questão do al-Habib é tão aborrecida como o seu suposto exo-
tismo, senhor Netherton. Estamos na mesma página. Propriedades, plásti-
co reciclado, dinheiro. Quem acedeu ao toco do Lev estará, provavelmente, 
envolvido nisso. Claro que uma questão mais interessante será como foram 
admitidos.

— Será?
— Sim, já que o misterioso servidor que permite tudo isto continua a ser 

um mistério — concluiu ela.
— Posso perguntar-lhe o que faz, realmente?
— Você orgulha-se de não saber quem o emprega. Isso é muito pouco 

à frente. Eu poderia orgulhar-me, caso para isso estivesse inclinada, de não 
saber o que faço.
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— Literalmente?
— Decerto, caso se tenha uma mente sufi cientemente aberta em rela-

ção a isso. No início da minha carreira fui ofi cial de espionagem. Imagino 
que, de certa forma, ainda o seja, mas hoje dou-me ao luxo de encetar as 
investigações que me aprouverem. De me envolver em questões de segurança 
de Estado, caso as veja como tal. Simultaneamente, sou agente de promoção 
da lei, ou lá o que isso seja, numa cleptocracia tão manifesta como a nossa. 
Por vezes sinto-me um anticorpo, senhor Netherton. Uma proteção contra a 
doença.

Ofereceu-lhe então um esboço pouco característico de um sorriso, e ele 
lembrou-se de a ouvir dizer, quando ele e o Wu alugado de Rainey haviam 
estado com ela no carro, que suprimira memórias. Devia ter outras não su-
primidas, pois, naquele momento, ele teve a certeza de lhes sentir o peso.
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6 9 .

C o m o  S o a

Q
uando Reece lhe encostou o taser ao pescoço, que ela julgara ser uma 
lanterna, Flynne só reparara que nada na mesa de Burton estava direito. 
Aquilo doeu. Deixou então de pensar, deixou de ali estar.
Voltara a casa depois da conversa com Macon, demorando o seu tempo, 

tentando não reparar no local em que o carro dos mortos havia caído na va-
leta. Sem estar atenta aos drones. Fingindo que tudo estava normal.

Quando chegou, a mãe dormia, com Janice substituída por Lithonia, 
que disse que Leon a trouxera da Fab. Lá em cima, esticou-se na cama, sem 
pretender dormir, e sonhou com Londres. Do ar, todas as estradas estavam 
apinhadas como em Cheapside, mas com carros, camiões e autocarros, em 
vez de cavalos e carroças. Cheia de pessoas, só que não era Londres, mas sim 
a sua vila, de repente aumentada, rica, com um rio do tamanho do Tamisa. 
Quando acordou, desceu.

A mãe ainda dormia e Lithonia assistia a qualquer coisa na Viz. Depois 
foi à caravana, interrogando-se se Burton lá estaria, mas com demasiada pre-
guiça para confi rmar através do Badger.

— Foda-se, Reece — protestava agora, forçando as braçadeiras que lhe 
envolviam cada um dos pulsos.

Reece, a conduzir, não disse nada, limitando-se a espreitar, e isso trouxe 
o medo. Não porque ele a eletrocutara e prendera ao banco daquele carro 
com braçadeiras, mas sim porque, quando ele olhou para ela, vira-o aterrado.

Tinha uma braçadeira à volta de cada pulso, com outra a unir as primeiras, 
todas presas a uma maior que se dirigia abaixo da frente do banco. Conseguia 
levantar as mãos o sufi ciente para as assentar nas coxas, mas nada mais.

Não sabia o que ele estava a conduzir, mas não era de cartão, nem era 
elétrico.
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— Ele obrigou-me — disse Reece. — Não tive escolha.
— Quem?
— O Pickett.
— Abranda.
— Ele vem atrás de nós — disse ele.
— O Pickett?
— O Burton.
— Jesus... — Aquilo seria Gravely? Julgou que sim, mas depois não. 

Olhou para os arbustos na berma, que passavam a grande velocidade.
— Disse que me matava a família — continuou ele. — E estava a falar a 

sério, só que eu não tenho família. Era só eu. Morto.
— Porquê? O que é que fi zeste?
— Não fi z porra nenhuma. Matava-me se não te levasse. Ele tem gente 

na Interna. A Interna encontra-nos. Portanto, eles encontravam-me, e depois 
vinha alguém que me matava.

— Podias ter-nos dito.
— Pois, e, depois, eles vinham e matavam-me. E se não te levar já, eles 

matam-me à mesma.
Flynne observou Reece e viu-lhe um músculo a agitar-se sozinho na arti-

culação do maxilar. Parecia que se o ligássemos a qualquer coisa, ele enviaria 
a história da vida dele em código, todas as partes que ele era incapaz de con-
tar, talvez nem soubesse.

— Eu não queria — disse ele. — Não que tivesse escolha, se acreditava 
neles ou não. Eles são quem são, e é isso que fazem.

Flynne apalpou os bolsos da frente. Não tinha aí o telefone, nem no pul-
so, nem estava sentada em cima dele.

— Onde está o meu telefone?
— No saco de rede de cobre que me deram.
Flynne olhou pela janela. Depois para as letras de plástico cromado no 

guarda-luvas.
— O que é isto que estás a conduzir?
— Um Jeep Vindicator.
— Gostas dele?
— Estás maluca?
— Fazer conversa ajuda — disse ela.
— Não é de cartão — disse Reece —, é americano.
— A maior parte do carro não é feita no México?
— Agora queres falar mal do meu carro?
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— A merda do carro onde me estás a raptar?
— Não digas isso!
— Porquê?
— É como soa — respondeu ele, entre dentes, e, com isso, ela percebeu 

que Reece estava à beira das lágrimas.
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7 0 .

A t i v o

A 
cozinha cheirava aos blini que Lev estava a fazer.
— Está a ajudar-te com o toco — disse Netherton. — Foi ela que me 
contou. — Estava a chover no jardim, sobre as folhas de aspeto artifi cial 

das hostas. Será que os tilacinos não gostavam de chuva? Não via Gordon, 
nem Tyenna.

Lev ergueu o olhar da frigideira de ferro segmentada.
— Não espero que compreendas.
— Que compreenda o quê?
— A beleza dos contínuos. Ou de colaborar com ela. Ela já nos meteu na 

Casa Branca.
— Quando, na primeira administração Gonzales?
— Não tivemos contacto direto. Ainda. Mas estamos perto. Nunca nin-

guém que eu conheça penetrou desta maneira num toco. Ela sabe onde estão 
as engrenagens, as peças móveis. Como funciona.

— Foi isso que ela te ofereceu, depois daquela primeira reunião?
— É recíproco — disse Lev, retirando a frigideira do bico. — Ela ajuda-

-me, nós protegemos o Burton e a irmã, tu ajuda-la com o caso da Aelita, da 
Daedra, ou lá o que é. — Serviu-se de uma espátula para começar a servir os 
blini para dois pratos. — Salmão ou caviar?

— O caviar é verdadeiro?
— Se queres caviar de um esturjão, precisas do meu avô.
— Por acaso, não quero.
— Já o provei — disse Lev. — Não encontrei diferenças. Isto é exatamen-

te igual.
— Aceito, obrigado.
Lev encheu cada panqueca com natas azedas e caviar.
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— O Ossian recebeu um Bentley — indicou Netherton. — Veio sozi-
nho de Richmond Hill. Parecia um ferro a vapor cinzento-prateado, sem 
janelas, com seis rodas. Horrendo. Está estacionado junto à tenda da Ash. 
É para quê?

— Transporte executivo — explicou Lev. — Do início do jackpot. 
Precisavam de desmontar qualquer coisa, por isso vão fazê-lo aqui. Assim 
podem libertar os montadores.

— O carrinho de bebé?
Lev ergueu o olhar do blini. 
— Quem te falou disso?
— O Ossian falou-me dele quando esperávamos pelo periférico do teu 

irmão. Não mencionou que o iam desmontar. Mas depois vi-o a empurrá-lo 
pela garagem, e a Lowbeer disse-me que quer as armas dele.

— Quando o viste pela primeira vez, ele ainda não sabia. Ela só o pediu 
quando voltaram daquele clube. Assim que chegou. Bem, não o pediu espe-
cifi camente. Perguntou se tínhamos armas. Eu não tenho armas, mas depois 
lembrei-me.

— Montadores?
— De ação limitada — disse Lev. — Desativam-se. Se houvesse um aci-

dente, o veículo seria capaz de os conter, supostamente.
— O Ossian disse que a Dominika não o queria.
— Nem eu. O avô tem boas intenções, mas ele vem de outra geração. 

Nunca visitaste a Federação, pois não?
— Não — disse Netherton.
— Eu próprio consegui evitá-lo.
— A Dominika nasceu aqui?
— Literalmente em Notting Hill — confi rmou Lev.
Lev era uma daquelas pessoas a quem o casamento parecia adequar-se 

de uma maneira fundamental, um estado que para Netherton era inimaginá-
vel. O mundo parecia cada vez mais consistir de tais estados.

— Para que quer a Lowbeer as armas do carrinho? — perguntou, quando 
Lev lhe entregou um prato morno.

— Não disse. Tendo em conta a qualidade dos conselhos que tem vindo 
a fornecer à Ash e ao Ossian, não tenho motivo para a pôr em causa.

— Não fazes ideia quem mais anda no teu toco?
— Não. Mas os quants desse indivíduo são tão bons como os da Ash. 

— Estavam agora instalados à mesa de pinho, Lev de garfo suspenso sobre 
o blini. Franziu o sobrolho. — Sim? — disse ele. — Quando? Sabem quem 
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foi? — Olhou para Netherton, ou, melhor, através dele. — Mantenham-me 
informado. — Pousou o garfo.

— O que foi?
— A assinatura do telefone da Flynne desapareceu a uns três quilómetros 

da casa dela.
— Não sabem onde ela está?
— Sabemos — garantiu Lev. — Ela tem um localizador no estômago. 

O serviço alerta-nos caso ela deixe o perímetro especifi cado, tal como foi o 
caso. Tanto o localizador como o telefone seguiram juntos até à povoação 
mais próxima, algo que ela faz habitualmente, e depois regressaram ambos 
para norte. Durante o trajeto, o telefone perdeu-se. Ou ela o desligou, algo 
que nunca faz, ou alguém lhe bloqueou o sinal. Pouco depois, ela deixou o 
perímetro. Desde então, o veículo tem vindo a exceder os limites de velocida-
de em estradas muito más.

— Está nesse veículo, de momento?
— Sim, mas aproxima-se da base de operações do criador de drogas que 

controla o condado dela.
— Ela foi raptada? — perguntou Netherton.
— A Ash diz que a Lowbeer fi cou furiosa.
— O que vão fazer quanto a isso?
— A Lowbeer tem um ativo, ou ativos próprios no toco — indicou Lev. 

— A Ash diz que também estão a tratar do assunto. Bem como o irmão dela 
e o Macon, obviamente.

— Quem são eles, esses tais ativos?
— Ela não diz. A Ash e o Ossian não gostam. Imagino que seja quem 

tem acesso à Casa Branca da Gonzales, embora ela nunca o tenha, sequer, 
sugerido. — Pegou no garfo. — Come antes que arrefeça. Depois vamos falar 
com a Ash.
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7 1 .

M c M a n s ã o

A 
casa de Pickett, o pouco que viu dela, não era, de todo, como imaginara.
Reece passara por uma portaria com vigias, mas não entraram aí. Mais à 
frente, após uma longa extensão de vedação de plástico branco, fabrica-

da de modo a parecer a ideia que alguém teria do estilo Plantação Antiga, ele 
dirigira-se a um portão de aspeto menos imponente, já aberto, onde dois ho-
mens de camufl ado e capacete aguardavam, ao lado de um carrinho de golfe. 
Ambos tinham metralhadoras. Reece saiu e falou com um deles, enquanto o 
outro falava com mais alguém pelo comunicador, sem que nenhum dos dois 
olhasse para ela.

Flynne desistira de tentar falar com Reece havia alguns quilómetros. 
Percebera que isso lhe piorava a condução, e não valia a pena ser morta numa 
estrada secundária perdida no escuro, nem mesmo numa situação como 
aquela.

Foram passando por destroços, deixados fi car porque o Estado, e menos 
ainda o condado, não dispunha de condições fi nanceiras para tratar deles. 
Interrogou-se se quem neles estivera estaria a falar com alguém como Reece 
aquando do acidente. Depois lembrou-se de ter engolido o comprimido preto 
no snack-bar do Heft y e interrogou-se se ele estaria a cumprir o seu dever. 
Reece não sabia disso, mas guardara o telefone dela numa bolsa de Faraday.

Depois Reece regressou ao jipe, abriu a porta do lado dela, tirou um 
alicate de corte do bolso lateral, cortou a braçadeira que a prendia ao banco, 
e disse-lhe que saísse. Levou-lhe a mão à cabeça quando ela saiu, tal como se 
via os polícias a fazer nos programas de televisão, e isso fê-la pensar que ele 
nunca lhe tocara, pelo menos que se lembrasse, nem para apertarem as mãos, 
e há cerca de três anos que se falavam.

— Se vires o Burton — pediu ele —, diz-lhe que eu não podia fazer nada.
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— Eu sei que não — disse ela, e magoava-a saber que era verdade. Que 
um homem como Pickett, só por ser quem era, podia dar a Reece a escolher 
entre fazer o que lhe mandavam ou esperar que o matassem.

Reece fechou a porta do jipe, entregou a bolsa com o telefone dela ao 
homem mais próximo, contornou o carro pela traseira, entrou para o lugar 
do condutor, fechou a porta, recuou até à estrada e afastou-se dali.

O homem com o telefone na bolsa de Faraday prendeu o que ela imagi-
nou ser uma trela de treino de cão à braçadeira que lhe prendiam as que tinha 
à volta dos pulsos. O outro homem observava o portão a fechar-se. Depois 
levaram-na até ao carrinho de golfe, que dizia Corbell Pickett Tesla de 
lado. O homem com a trela sentou-se ao lado dela, na traseira, e o outro ho-
mem conduziu, sem que qualquer deles falasse até à casa de Pickett, seguindo 
por uma estrada apertada de saibro que não fora devidamente alisado.

A casa tinha holofotes apontados, deixando-a brilhante como o dia e 
feia como a noite, embora aquilo fossem apenas as traseiras. Haviam pintado 
tudo de branco, Flynne imaginava que para fazer com que tudo combinasse, 
mas o resultado não fora o esperado. Parecia que alguém enxertara uma fá-
brica, ou talvez um concessionário automóvel, numa McMansão, rematando 
depois o produto fi nal com um restaurante franchisado e um par de piscinas 
no topo. Havia barracões espalhados, ao longo do saibro e mais para trás, e 
maquinaria debaixo de grandes oleados, e ela interrogou-se se eles construi-
riam ali drogas. Imaginara que ele não o faria, mas talvez se estivesse borri-
fando. Claro que podia nem sequer morar ali.

O carrinho chegou a uma porta branca ondulada na parte de aspeto fa-
bril, parou, e o homem ao lado dela puxou ao de leve a trela, para que ela 
saísse. Observou-a, mas não estabeleceram contacto visual. O outro homem 
tocou em alguma coisa no cinto e a porta subiu. Levaram-na para um espaço 
vasto e praticamente às escuras, e depois passaram por alas de tanques de 
plástico branco, mais altos do que ela, parecidos com os que captavam a água 
da chuva.

Chegaram a uma parede que ela imaginou fazer parte da estrutura da 
casa original, de betão grosseiro, com uma porta. Uma porta normal da 
Heft y, mas com um gato de ferro antiquado aparafusado a ela, um ferrolho 
ferrugento a atravessar a parte em U. Era mais digno de um forte de árvore 
do que de um barão construtor, mas ela imaginou que também se estivesse a 
borrifar para isso.

Ela aguardou, tal como seria de esperar quando alguém nos tinha por 
uma trela, enquanto o outro ergueu o ferrolho, abriu a porta, e acendeu 
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demasiadas luzes de uma vez, lâmpadas baixas num teto de betão que, logo 
à partida, já não era nada alto. Levaram-na até uma mesa ao centro, o único 
mobiliário no espaço, além de duas cadeiras, uma de cada lado, parecidas 
com as do snack-bar do Heft y. Presa ao chão, tinha um topo de aço inoxi-
dável que já vira muito uso, como por exemplo na cozinha de uma cantina. 
Nem queria imaginar a origem de algumas das amolgadelas, e alguém abrira 
um buraco mesmo ao centro e enroscara um camarão grande, como os usa-
dos para pendurar um baloiço no alpendre. O homem da trela levou-a até 
à cadeira virada para a porta, apontou para ela e Flynne sentou-se. Depois 
puxou-lhe os pulsos até ao camarão, prendeu as braçadeiras brancas de Reece 
com uma braçadeira de aspeto mais sério, esta do azul ofi cial da Interna, sol-
tou a trela, e os dois homens viraram costas e saíram, deixando as luzes acesas 
e fechando a porta atrás deles. Flynne ouviu o ferrolho a voltar ao sítio.

— Porra para esta merda — exclamou, percebendo então que soaria a 
uma menina insolente e que, provavelmente, estaria a ser gravada. Olhou em 
volta, à procura de câmaras, não viu nenhuma. Mas deveriam estar por ali, al-
gures, pois não custavam nada e talvez o prisioneiro dissesse ou fi zesse algu-
ma coisa que se gostasse de saber. As luzes eram demasiado brilhantes, o tipo 
de LED completamente branco que deixava a pele com um aspeto terrível. 
Imaginou que talvez fosse capaz de se levantar, mas arriscava-se a derrubar a 
cadeira, fi cando depois sem ter onde se sentar.

Ouviu o ferrolho a sair do trinco.
Corbell Pickett abriu a porta. Usava óculos de sol pretos que lhe davam 

a volta à cabeça. Acercou-se da mesa, deixando a porta aberta. O relógio pa-
recia um mostrador de um avião antigo, mas de ouro, numa braçadeira de 
cabedal.

— Então? — perguntou ele.
— Então, o quê?
— Alguma vez deslocaste o maxilar?
Flynne fi tou-o.
— Posso fazer-te isso — disse ele, olhando-a nos olhos —, se não me 

contares mais sobre essa tua gente na Colômbia da treta.
Ela assentiu, ao de leve.
— Que mais sabes além daquilo que me contaste em casa?
Flynne estava prestes a abrir a boca, mas ele levantou a mão, a do grande 

relógio. Ela imobilizou-se.
— Esses teus colombianos — disse ele, voltando a baixar a mão —, da 

treta ou não, podem não ser, necessariamente, quem tem mais dinheiro no 
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meio disto tudo. Podem ser outros. Posso ter andado a falar com esses. Sobre 
ti. Não há advogados em Miami que lhes digam seja o que for. Diria que não 
tens unhas para tocar esta guitarra, mas isso estaria longe do que realmente 
se passa.

Flynne esperou que ele lhe batesse.
— Não me venhas com merdas. — Àquela luz, o bronzeado dele parecia 

mais esquisito do que a pele dela, mas mais uniforme.
— Eles não nos dizem grande coisa.
— As pessoas com quem ando a falar querem que te mate. Já. Se virem 

provas de que estás morta, dão-me mais dinheiro do que alguma vez imagi-
naste. Portanto, por mais que o pareças, não és apenas uma pobretanas qual-
quer. O que é que te torna tão valiosa?

— Não faço a mais pequena ideia porque haveria alguém de se preocu-
par comigo. Nem porque é que a Coldiron se meteu connosco. Se fi zesse, eu 
dizia-lhe. — E depois assomou-lhe à mente aquela coisa louca que original-
mente lhe ocorrera na Operation Northwind: — De onde é que essas suas 
pessoas disseram que eram?

— Não disseram — adiantou ele, irritado por ser verdade, e ainda mais 
irritado consigo próprio por ter respondido à pergunta.

— Porque é que ainda estou viva se valho mais morta do que viva? — 
indagou a coisa louca.

— É a diferença entre um cheque levantado e uma vantagem — disse ele. 
Aproximou-se um pouco mais. — Não és parva, pois não?

— O Wilf Netherton — disse ela, com a coisa louca a desaparecer tão 
repentinamente como aparecera. — Da Coldiron. Ele havia de querer uma 
possibilidade de oferecer mais do que eles.

Pickett esboçou o que poderia ser um sorriso, apenas uma alteração mi-
núscula nos cantos da boca.

— Se usarmos o teu telefone a partir daqui — disse ele, recuando —, eles 
fi cam a saber exatamente onde estás. Esperamos mais umas horas, até chegar 
a outro lado, e nós os dois fazemos uma ligação a esse teu senhor Coldiron. 
Entretanto, fi cas aqui.

— Será que se pode baixar um bocadinho as luzes?
— Não — respondeu ele, mais uma vez com aquele microssorriso, após 

o que se virou e saiu, fechando a porta.
Flynne ouviu o estrépito do ferrolho.
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7 2 .

M e i o  C h i q u e

N
etherton observou Ossian transformar o carrinho de bebé sem camufl a-
gem, brilhante como um caramelo de menta molhado, vermelho e creme, 
numa coisa surpreendente, embora apenas vagamente, antropomórfi ca.
Os dois pares de rodas traseiros, agora deitados no chão, haviam cria-

do pés em forma de oito, de onde se erguiam pernas listadas. A blindagem 
cintilante, em torno do assento do bebé, alisara lateralmente e alargara no 
topo, imitando um dinamismo muscular. Os pneus nas extremidades de cada 
braço sugeriam punhos cerrados. Netherton conseguia imaginar que aquilo 
fosse relativamente interessante para uma criança. Não parecia propriamente 
armado, mas tinha um ar deveras arrogante, beligerante.

De controlador creme e vermelho na mão, Ossian guiou-o até à porta 
aberta do Bentley executivo, para onde subiu, com as patas feitas de rodas a 
agarrarem-se à carroçaria cinzenta-prateada. Sentou-se num banco virado 
para trás, imobilizando-se quando Ossian deu um toque fi nal no controlador.

Ash insistira com Netherton para que este permanecesse com Ossian en-
quanto ela e Lev lidavam com o aparente rapto de Flynne. Ela e Ossian man-
tinham-se em contacto, mas Netherton só conseguia ouvir o lado de Ossian 
de qualquer troca, e sempre na habitual algaraviada mutante.

Netherton vira Ossian calçar um par de luvas grotescas, ou, antes, mãos, 
ao exosqueleto branco. Estas tinham demasiados dedos, pretos e bizarramen-
te moles, quais aranhas de borracha exageradas e anatomicamente incorretas. 
A segunda dera alguns problemas desconhecidos a Ossian, que por enquanto 
a abandonara, decidindo, em vez disso, retirar a camufl agem do carrinho e 
transformá-lo.

— Quando é que eles encontram a Flynne? — perguntou Netherton.
— Como bem sabe — disse Ossian —, não sei. — Largou o controlador 
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para o bolso largo na frente do avental, baixou-se para ajustar as joelheiras 
amarelas que usava sobre as calças pretas, e depois ajoelhou-se à frente do 
exosqueleto branco.

— Posso fazer alguma coisa?
— Pode experimentar dar de frosques — sugeriu Ossian, sem erguer o 

olhar.
— O Burton foi buscá-la?
— É o mais provável.
— Parece-me um homem competente — comentou Netherton.
— À parte a tendência para perder a cabeça com violência. — Ossian 

bateu com um instrumento preto, com a forma de uma caneta, nos dedos 
pretos fl ácidos da luva recalcitrante, levando uma pequena luz vermelha a 
piscar brevemente.

— Ele estava desorientado — disse Netherton. — O que é compreensível. 
Quando entraste a correr, ele reagiu.

— Eu podia desorientá-lo a si — prontifi cou-se Ossian —, se o Zubov 
não precisasse de si para mentir à sua namorada. É verdade que ela se esfola 
periodicamente, a epiderme toda, e que a pendura em qualquer estabeleci-
mento que esteja disposto a exibir tal coisa?

— Se quiseres pôr as coisas nesses termos — disse Netherton.
— Somos malandros, não?
— Ela é uma artista — disse Netherton. — Não espero que o compreendas.
— Ora, macacos me mordam — exclamou Ossian, como se recitasse o 

preceito básico de uma fi losofi a ancestral, após o que pressionou repetida-
mente a ferramenta caneta contra a aranha preta, conseguindo obter por bre-
ves instantes uma luz verde estável.

— Porque estás a instalar isso?
— É para o técnico do Macon. Manipuladores de campo, militares. Tudo, 

desde alvenaria a nanocirurgia. Uma vez aqui trancado, ele não pode ter falta 
de nada.

— Trancado?
— Ali — e indicou o veículo prateado sem janelas. — Enfi amo-los lá 

dentro, selamo-lo, despressurizamo-lo, obtemos um vácuo parcial. Se alguma 
coisa foge, fi ca lá dentro. Claro que isto é tudo para satisfazer o Zubov. Estes 
montadores são autoeliminadores. Se não fossem, não havia nada neste veí-
culo capaz de os deter.

Netherton olhou para o exosqueleto. Durante a visita de Burton, Ossian 
instalara um cilindro transparente abobadado nos ombros da coisa. Lá 
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dentro, imóvel, de pernas abertas, estava o homúnculo que o conduzira, a par 
de Lev, até à casa do amor. Embora ele tivesse perfeita noção de que fora Ash 
a condutora.

Ossian levantou-se e largou a ferramenta preta para o bolso com o 
controlador.

— A Lowbeer — disse ele — tem alguém no toco. Não sabe nada acerca 
disso, pois não?

— Não — mentiu Netherton. — Quem?
— Se eu soubesse, acha que perguntava? Seja quem for, não estão a 

ser pagos. Pelo menos por nós. A Ash autoriza tudo o que é gasto por lá. A 
Lowbeer tem lá alguém por conta dela, aparentemente capaz de entrar seja 
onde for, de descobrir tudo.

— Imagino que quisesses uma coisa assim.
— Não, se isso signifi car que alguém da nossa equipa se torna uma in-

cógnita. Aí bem podia juntar-se à Lowbeer.
— Ela já é uma incógnita. E esse sempre obviamente foi o jogo dela desde 

aquela conversa privada com o Lev.
— Ele não pensa assim — disse Ossian. — Ela elevou o jogo por causa 

dele. E ele já não vê mais nada. Mas talvez lhe dê ouvidos a si. É meio chique. 
— Depois pestanejou, distraído. Desviou o olhar e fi cou à escuta. Disse qual-
quer coisa no esperanto daquele momento. Voltou a fi car à escuta. — Já está 
mais perto dela — disse a Netherton.

— Ela está bem?
— Está viva. O localizador que tem no estômago está a transmitir-lhes 

os sinais vitais.
— Localizador?
— De outra forma, não teríamos como localizá-la.
Com um roçagar inesperadamente seco, as mãos novas do exosqueleto 

assumiram, de repente, um estado de prontidão hipermanipuladora.
— Aguenta os cavalos — disse Ossian, nem para Netherton nem, obvia-

mente, para Ash. — Primeiro tenho de te pôr lá dentro e depois despressurizar.
Netherton viu o homúnculo, por baixo da cúpula transparente, a baixar 

as suas mãos e as do exo em simultâneo, com os dedos pretos a penderem.
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7 3 .

V e r m e l h o  V e r d e  A z u l

A 
única coisa boa que se podia dizer sobre a retrete era que tinha assento. 
Não havia porta, e o tipo da trela estava a menos de dois metros, atento 
a ela pelo canto do olho. Trocara a metralhadora por uma pistola, usada 

num daqueles arneses de nylon pendurados do cinto e presos à volta da coxa, 
tal qual a maneira como um gorila teria a arma.

Uma vez que tinha companhia, fi cou satisfeita por só precisar de urinar. 
Convencera-os a levá-la depois de explicar que estava com muita vontade, 
que, se não fosse, acabava por molhar as calças, e que isso não seria agradável 
para Pickett, supondo que ele voltaria, algo que ela lhes disse ser uma certeza, 
embora só dali a umas horas. Estivera certa em relação às câmaras e devia 
ter acertado no tom quanto à necessidade de urinar por parte da prisioneira. 
Nada de fúria, nada de urgência.

Limitou-se a fi car ali sentada, dirigindo-se à porta, já que não fazia ideia 
onde poderiam estar as câmaras. Debitara a ladainha duas vezes, com alguns 
minutos de intervalo, tendo o cuidado de não escalar o tom na segunda vez. 
Não muito depois entraram os dois, puseram-lhe a trela, cortaram a braça-
deira azul da Interna que a prendia à mesa, e levaram-na para fora. Cerca de 
dez metros para a esquerda, além da porta de subir por onde a haviam trazi-
do, fi cava o cubículo sem porta.

Lá sentada, pensou que podia ser naquele sítio que a heroína da 
Resistência, na Operation Northwind, eliminava o da trela com uma adaga 
miniatura das operações especiais que escondera na roupa interior. Ela não 
tinha uma faca em miniatura, mas eles não a haviam revistado, e talvez Reece 
também não o tivesse feito. O que signifi cava que eram mais descuidados do 
que muitas IA de jogos contra as quais jogara e não sabiam que ela tinha um 
batom, que podia ser veneno ou um gel explosivo. Mas era só isso que tinha, e 
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não era nenhuma dessas opções. Claro que, em abono da verdade, o da trela, 
no seu papel de carcereiro, prendera o anel de nylon na pega da trela a um 
tubo vertical de tinta a descascar, mesmo à direita da sanita, o que faria com 
que fosse difícil para ela eliminar alguém fosse com o que fosse, que não uma 
pistola. Quando puxou as calças e se levantou, ele entrou e cortou a braçadei-
ra. Depois levaram-na de volta à sala brilhante.

Terá sido nessa altura que reparou no inseto, embora por pouco. Apenas 
um mosquito. Rápido, perto, e depois foi-se.

Mas agora, de volta à cadeira, presa à mesa com uma nova braçadeira 
azul da Interna, com ambos os homens fora, ouviu qualquer coisa a zumbir-
-lhe ao ouvido. Se os tanques lá fora contivessem água parada, haveria mos-
quitos ali dentro. Manietada, não poderia fazer grande coisa quanto a isso.

Olhava na direção da porta fechada, já que era o mais fácil a fazer e ela 
não tinha grande escolha, quando três pequenos pontos de luz brilhante se 
deslocaram horizontalmente pelo seu campo de visão, um atrás do outro, 
da direita para a esquerda, e desapareceram. Vermelho, depois verde, depois 
azul. Pareciam ser quadrados, ou retangulares, e ela mal tivera oportunidade 
de se interrogar se poderia estar a sofrer uma apoplexia, um AVC ou qual-
quer outra coisa, quando os pontos voltaram, mais uma vez da direita para 
a esquerda, na mesma ordem, mais juntos, e depois tornando-se um único, 
mais longo. Esverdeado.

Agora estava imóvel, no meio da porta branca e cheia de dedadas de 
Pickett.

Flynne mexeu a cabeça, esperando que a coisa pixelizada se movesse. 
Mas permaneceu imóvel, sobre o tampo da mesa, mais perto do que ela jul-
gara ao início. Como se ali se encontrasse realmente, um objeto esverdeado, 
impossível.

— Mmm — fez ela, a mente a encher-se com as coisas que ela vira a ma-
tar e a comer a mulher, e depois com os episódios do Ciencia Loca que ela vira 
sobre ovnis. Nunca haviam falado sobre minúsculos como aquilo. Observou 
aquele a descer até ao tampo da mesa, entre os pulsos manietados. A direito, 
como um pequeno elevador. O comprimento duplicou junto ao aço e come-
çou a rodar sobre um eixo central, tornando-se um disco esverdeado indis-
tinto, do tamanho de uma moeda antiga, espalmando-se sobre a mesa. E ela 
ouviu-o a fazê-lo, com um vibrar débil. Não conseguia afastar mais os pulsos.

Esverdeado para amarelo brilhante, depois um torresmo vermelho esti-
lizado, mesmo ao centro. Ainda continuava a girar, pois conseguia ouvi-lo. 
Uma espécie de animação.
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— Macon?
O disco brilhou vermelho.
Fizera alguma coisa errada.
Outra vez esverdeado. Depois o gráfi co de uma orelha, desenhada com 

uma linha preta, como um aviso institucional. Tornou-se uma mosca no 
mesmo estilo. Depois ambos, lado a lado, com a mosca a encolher e a desa-
parecer dentro da orelha. Depois outra vez amarelo, com os dois torresmos 
de Edward em vez do único de Macon. O fundo amarelo fi cou creme, com os 
dois torresmos a tornarem-se o emblema de Lowbeer, a coroa dourada. Então 
o disco desapareceu, deixando um inseto a sério, muito mais pequeno, no seu 
lugar. Não era uma mosca. Era translúcido, com um aspeto ceroso.

— Não acredito — exclamou ela entre dentes. Chegou-se à frente.
Demasiado rápido para se ver. Entrou-lhe no ouvido esquerdo. A zum-

bir. Mais fundo.
— Não fales. — O zumbido tornou-se a voz de Macon. — Há microfones 

e câmaras. Finge que não está a acontecer nada. Faz o que eu te digo.
Obrigou-se a olhar para a porta. Parecia ele, mas ela conseguia ver a rou-

pa da mulher a pairar, sobre a rua vazia.
— Bate os dentes duas vezes, um-dois, sem abrires a boca. O mais dis-

cretamente possível.
Olhou para baixo. Bateu os dentes, duas vezes. O som mais alto do 

mundo.
— Preciso de um minuto sem que te mexas muito. Exatamente como 

estás, mas sem te mexeres. Não fi ques imóvel, pois vou fazer uma captura, e 
depois passo-lhes isso em loop, portanto eles vão ver o loop, e não o que vai 
acontecer a seguir. Entendido?

Clique-clique.
— Nada de grandes movimentos de cabeça ou do corpo. Se te mexes 

demasiado, vai exacerbar a repetição no loop. Quando eu disser que já está, 
prepara-te para sair. Tampões de ouvidos primeiro, depois o fato. — Fato? — 
Estás bem? — perguntou ele.

Clique-clique.
— A capturar — indicou ele.
Fitou a porta. A maçaneta, as manchas por cima. Esperava que a mãe 

estivesse bem, que Lithonia lá estivesse.
— Feito — anunciou Macon, fi nalmente. — Em loop. Levanta-te.
Flynne assentou as mãos no aço, levantou-se, empurrando a cadeira 

Heft y para trás. Ouviu o ferrolho.
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A porta abriu-se. A bizarria entrou. Como se as retinas estivessem a 
derreter.

Uma espécie de mancha a tremer.
— Fato-lula — disse-lhe Macon no ouvido. Camufl agem de choco, tal 

como Burton e Conner haviam usado na guerra.
O fato lia o que estivesse mais perto, imitando-o, mas parte dele parecia 

salpicado de sangue. Como uma sequência de código errado de jogo a entrar. 
Depois uma luva-de-lula, com a cabeça do tomahawk de Burton, a avançar na 
direção dela, por baixo das mãos, para prender e cortar a braçadeira azul. Na 
curva inferior da cabeça havia uma reentrância especial, mais aguçada do que 
o resto, superafi ada. Para cordas, redes, arneses. Introduziu-se entre os pulsos 
e cortou a braçadeira que os unia. A outra luva parecia uma pata cinzenta 
metalizada, que lhe oferecia duas bolinhas cor de laranja num fi o da mesma 
cor, qual rebuçado reles da Heft y. Enfi ou-os nos ouvidos, tal como Macon lhe 
indicara, mas será que era para encurralar o inseto?

Burton caiu ao chão e deslizou por baixo da mesa, surgindo ao lado dela. 
O velcro abriu-se, um vislumbre dos olhos dele. Material-lula a desdobrar-se, 
esticado à frente dela, a fi car de imediato daquela que deveria ser a cor dela 
àquelas luzes, a par de duas grandes manchas, o castanho dos olhos dela, 
a tentar imitá-la, e depois enfi ou-lhe a cabeça, os braços, estava a vesti-lo, 
grande e largo, escuro no interior, mas depois conseguiu ver, com as luzes 
a baixarem fi nalmente. Burton a fechar o fato dele, depois baixando-se para 
fechar o dela, começando pelos pés.

— Sai — ordenou Macon, os tampões a mudarem-lhe a voz.
Burton pegou-lhe, balançou-a sobre a mesa, saltou esta como um ginasta 

a saltar o cavalo, puxou-a para a porta e para fora. Ela cambaleou. O pé um 
borrão de betão ao lado do coldre do da trela, a pistola ainda guardada, man-
chada de sangue.

Passou por cima dele.
— Porta — disse-lhe Macon, junto ao ouvido —, vai. — A porta de subir 

por onde haviam entrado, aberta, a noite além dela agora mais escura. 
Os grandes pés de pijama do fato, largos, a arrastarem-se, a ameaçar 

derrubá-la.
Algures, uma outra parte dela dizia-lhe que não era sangue de jogo.
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7 4 .

P r i m e i r o  T o q u e  G e n t i l

–J
á a tem — disse Ossian.
O operador do exosqueleto, no toco, acabara de o posicionar no 
carro executivo, num assento traseiro de frente para o carrinho de 

bebé inerte, os manipuladores pretos a baixarem.
— Quem é que tem?
— O irmão estouvado. A iniciar a extração. A Ash diz que ela está a 

exagerar.
— A Flynne?
— A Lowbeer. Sela a porta. — A ordem fora evidentemente para o 

Bentley, com a porta aberta obedientemente a encolher-se até desaparecer, 
deixando uma vastidão incólume de carroçaria cinzenta-prateada, com 
Netherton a considerar o derradeiro encerramento particularmente desagra-
dável, um tanto ou quanto octópode. — Totalmente hermético. Expulsa um 
terço da atmosfera cativa.

Netherton ouviu um sopro forte de ar.
—Desmantela-o — disse Ossian, imaginou Netherton que para o opera-

dor. — Se os tutoriais não forem adequados, pede-nos ajuda.
— A exagerar?
— Ela está prestes a marcar uma posição. Bastante forte, irreversível.
— Primeiro, ela tem de tirar a Flynne.
— Quer que a vá buscar? Não me incomodava nada ser interrompido 

agora pelo nosso artista da treta residente.
Netherton ignorou a tirada.
— O que está ele a fazer ali dentro?
— A tentar retirar ao carrinho duas armas de enxame autolimitadoras de 

mira automática. Seria de supor que não fosse propriamente difícil, mas os 



291  

montes de esterco sádicos que o criaram não iam facilitar-nos a vida. E agora, 
o nosso técnico está a abordar a questão... — Ossian escutava qualquer coisa 
que Netherton não conseguia ouvir. — E cá está. Eu tinha razão.

— Está o quê? — perguntou Netherton.
Ossian parecia satisfeito.
— Não gostou daquele primeiro toque gentil, pois não? Projetou monta-

dores. Comeu a maior parte dos estofos de pele do pai do Zubov e os elemen-
tos biológicos do nosso manipulador esquerdo. Não queriam acreditar que o 
carrinho nunca dorme. Não tem botão para desligar. Ficou este tempo todo à 
espera para matar quem a quisesse tirar do carrinho. Mas agora não demora 
a que fi quemos com as duas. E a que foi ativada não ejetou mais de uns mi-
lhares de bichos. Ainda faltam outros milhões. Mas não pode ser recarregada, 
pelo menos deste lado da Novosibirsk Oblast.

A coroa dourada apareceu.
— Ela está em segurança? — perguntou Netherton.
— Já disse que não sei — respondeu Ossian.
Netherton afastou-se do Bentley.
— Aparentemente, sim — disse Lowbeer.
— O Ossian diz que a Ash julga que está a exagerar. Palavra dele.
— A Ash é inteligente, mas não está habituada a empregar a força. O 

Pickett não deverá, de todo, conseguir encontrar o seu lugar no nosso 
esquema das coisas. E alguém tentou mesmo matá-lo recentemente, senhor 
Netherton. Pressupomos que o Pickett já terá alguma relação, seja em que 
nível, com quem o ordenou. Gostaria de lá ir, senhor Netherton?

— Ir onde?
— Ao toco do Lev.
— Isso é impossível. Não é?
— Fisicamente, sim. Virtualmente, por mais grosseiro que seja o modo? 

Infantil.
— A sério?
— Talvez demasiado literalmente, neste caso — disse ela —, mas sim.
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7 5 .

P r e c u r s o r e s

E
ra mais do que garantido que a Interna iria prender quem apanhasse a 
tentar fabricar um fato-lula e deitava fora a chave. Mais do que imprimir 
peças para fazer uma arma totalmente automática, mais do que construir 

a maioria das drogas. Nunca esperara ver um, salvo em vídeos, e muito me-
nos usar um.

O pouco da noite que ela conseguia ver pelo fato parecia impossivel-
mente sossegado. Estava à espera que alguém gritasse, começasse a disparar, 
soasse um alarme. Nada. Só as rodas daquele ATV, a esmagarem o saibro. 
Elétrico, tão novo, que ela até o cheirava. Pago com parte da lotaria de Leon, 
imaginou, ou com aquele dinheiro do Clanton.

Sentia a grande potência, como se fosse capaz de alisar aquela estrada. 
Haviam passado corda pelos ganchos de fábrica para ser mais fácil agarra-
rem-se. Tinha rodas não-pneumáticas. No saibro assumiram a forma de 
pneus de bicicleta de montanha, mas quando Burton guinou à direita, saindo 
do saibro, Flynne viu-as a alargarem. Na erva fi cou ainda mais silenciosa.

— Macon? — Não sabia se ele a conseguiria ouvir.
— Aqui — respondeu-lhe o mosquito ao ouvido. — Estamos a tirar-te 

daqui. Já falamos.
Não conseguia ver para onde iam. O fato de Burton estava demasiado per-

to da parte do dela por onde era suposto ver, pelo que iam fazendo aquela coisa 
do feedback mútuo, tentando imitar-se mutuamente, transformando-se ambos 
num enxame de hexágonos distorcidos. A Ciencia Loca falara sobre isso.

Burton travou e desligou o motor. Flynne sentiu-o a levantar a perna e 
a descer do ATV. Ouviu-o a abrir o velcro do fato, depois a aproximar-se e a 
abrir o dela, junto ao pescoço. Ar noturno no rosto. Burton estendeu a mão 
e apertou-lhe o braço.
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— Easy Ice — disse ele. Mal o conseguia ouvir com os tampões. Tirou o 
esquerdo, puxando o fi o cor de laranja. — Deixa-os fi car — alertou ele —, as 
coisas ainda podem fi car barulhentas.

Voltou a enfi á-lo, virando a cabeça para isso, e lá estava Conner, na sua 
prótese da AV com tornozelos de anime, atrás de Burton, à sombra de um 
barracão metálico.

Depois viu que não podia ser ele, pois o tronco e ambos os membros es-
tavam errados. Aos altos, como se alguém tivesse enchido um dos seus fatos 
de peça única Polartec pretos com plasticina, demasiada. E lhe tivesse posto, 
podia agora ver, ao acercar-se, uma daquelas máscaras ranhosas da Gonzales, 
com as icónicas marcas da acne da presidente representadas como crateras 
estilizadas sobre malares exagerados. Olhou para os olhos vazios. Nada.

Carlos contornou-o, de bullpup debaixo do braço. Estava todo de preto. 
Burton também, por baixo do fato-lula aberto. Carlos tinha um gorro preto 
puxado sobre as sobrancelhas, os olhos completamente pretos com as lentes 
de contacto de visão noturna.

— Preciso do teu fato para o nosso homem — disse Carlos. Flynne dei-
xou-o escorregar até aos tornozelos e saiu dele. O enxame de hexágonos de-
sapareceu, passando de imediato a mostrar erva.

Carlos pegou-lhe e começou a abrir fechos e mais velcro. Passou-o sobre 
a grande mochila preta que a prótese usava. Burton estava a pôr o seu fato 
pela frente, com a máscara de Gonzales a espreitar por uma abertura por 
fechar. Continuaram com o trabalho, com breves sons de velcro, a unir os 
fatos. Se se fi zesse bem, os dois fatos não fariam aquela coisa do feedback e 
desapareceriam em hexágonos. O preto das roupas ia passeando pela camu-
fl agem. Terminado o trabalho, ambos recuaram, e a coisa tornou-se a sombra 
onde se encontrava.

— Os fatos estão despachados — disse Burton a alguém que não estava ali.
A coisa deu um primeiro passo para fora da sombra. A máscara era a 

única coisa que se conseguia ver, salvo os tornozelos e os pés. Parecia um 
erro num jogo. O sangue do homem da trela ainda ali estaria, algures. Não se 
lembrava da cara dele. Deu outro passo, mais um.

Lembrava-se do movimento, Conner a ir ao frigorífi co, mas agora esta-
va chegado à frente com o peso da mochila. Lá avançou, desajeitado, até ao 
saibro. Ela já não conseguia ver a máscara. Dirigia-se à feia casa iluminada 
de Pickett.

— O que vão fazer? — perguntou a Burton.
O irmão levou o indicador aos lábios, montou o ATV e fez-lhe sinal para 
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que se sentasse atrás dele. Carlos subiu para trás dela, agarrando-se à corda, e 
Burton arrancou, pela erva, afastando-se da estrada de saibro.

À medida que Burton se afastava da casa, dos barracões e da maquinaria, 
ela viu que Pickett tinha um campo de golfe. A Lua estava a nascer. Pela uni-
formidade do terreno, seria polímero ou erva GM. Viu um guaxinim a imo-
bilizar-se ao vê-los, a cabeça a virar-se à passagem deles.

Além do relvado, a terra começava a subir, a caminho de um pasto atra-
vessado por alguns carreiros, feitos talvez por gado ou por cavalos. Viu bran-
co mais à frente, e então percebeu que se tratava da mesma vedação feia, mas 
num diferente troço de estrada. Duas fi guras de preto levantaram-se à sua 
aproximação, erguendo um trecho de vedação entre elas e chegando-o para 
o lado. Burton atravessou a abertura sem abrandar, subindo para alcatrão 
provavelmente mantido em tão bom estado devido ao dinheiro que Pickett 
pagaria ao condado. Aceleraram.

Cerca de um quilómetro mais à frente, Tommy aguardava junto ao seu 
grande carro branco, de capacete do Departamento e o blusão preto. Burton 
abrandou e parou a seu lado.

— Flynne — disse Tommy —, estás bem?
— Acho que sim.
— Magoaram-te? — Tommy fi tava-a como se fosse capaz de lhe ver o 

interior.
— Não.
Ainda a fi tava por dentro.
— Vamos levar-te a casa.
Burton desceu do ATV, atravessou a estrada, e começou a urinar, de cos-

tas para eles. Flynne também desceu. Carlos arrastou-se para a frente, até à 
parte do assento destinado ao condutor, pegou no guiador, ligou o motor e 
deu meia-volta. Desapareceu no escuro antes que Burton voltasse a atravessar 
a estrada, pelo caminho por onde haviam vindo, imaginava Flynne que a ir 
buscar os outros dois.

Tommy abriu-lhe a porta do passageiro e Flynne entrou. Tommy contor-
nou o carro, abriu a porta do passageiro do lado do condutor, depois a dele, 
entrou. Burton sentou-se atrás dele e ambos fecharam as respetivas portas.

— Estás bem, Flynne? — voltou Tommy a perguntar, observando-a.
Ela fechou a porta.
Tommy ligou o carro e seguiram durante algum tempo pelo escuro, na 

direção oposta à de Carlos. Ligou os faróis.
— O Pickett é um sacana — disse ela.
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— Já sabia — disse Burton. — Foi o Reece?
— O Pickett disse que o matavam se ele não me levasse. Disse que a 

Interna o encontrava fosse onde fosse.
— Imaginei — disse Burton.
Mas ela não queria falar sobre Reece, nem sobre o que estariam a fazer. 

Não achava que pudesse falar com Macon pelo mosquito, pois eles iriam ou-
vi-la, e Tommy estava concentrado na estrada. Foi, por isso, um longo cami-
nho de regresso à vila, com tudo o que acontecera antes a parecer um sonho, 
mas ainda a decorrer.

Estavam quase na vila quando Burton disse, a alguém que não estava 
ali: — Força.

Viram a luz, a bola de fogo, atrás deles, a projetar a sombra do carro à 
frente na estrada. Depois ouviram-no, e, mais tarde, ela imaginou que pudes-
se ter contado os quilómetros, como depois de um relâmpago.

— Diacho — exclamou Tommy, abrandando. — O que é que fi zeste?
— Construtores — disse Burton atrás dela —, sempre a dar cabo uns dos 

outros.
Tommy não disse nada. Voltou a ganhar velocidade. Manteve os olhos 

na estrada.
Flynne esperava que Reece não tivesse parado, que tivesse saído do con-

dado, ido para outro estado, desaparecido. Não queria perguntar a Burton 
sobre isso.

—Apetece-te um café, Flynne? —perguntou-lhe fi nalmente Tommy.
— Já é muito tarde para mim, obrigada — agradeceu ela, a voz pare-

cendo a de outra pessoa, alguém a quem nada daquilo tivesse acontecido, e 
depois começou a chorar.
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7 6 .

A p p  d e  S i m u l a ç ã o

A 
interface que Ash lhe oferecia era parecida com a que Lowbeer usara 
para o levar até à ilha dos zonistas, mas com a inclusão de uma câma-
ra dobrável, a cabeça transparente leitosa a lembrar um espermatozoide 

enorme.
— Não volto lá — disse ele, grato pela dimensão da secretária do avô de 

Lev.
— Ninguém to está a pedir. Vais visitar a Flynne. Numa resolução muito 

baixa.
— Ah, vou?
— Já te instalámos a app de simulação no telefone.
Netherton chegou-se à frente e aceitou o objeto. Não pesava mais do que 

a outra, mas a câmara em forma de espermatozoide dava-lhe um ar a um 
tempo egípcio e de cartoon.

— Eles têm periféricos?
— Vais ver por ti.
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7 7 .

W h e e l i e  B o y

–T
ens um bicho na barriga? — acabou Janice por perguntar, no es-
curo aos pés da cama. — E outro no ouvido? — Flynne estava en-
costada às almofadas, de cuecas e camisola dos USMC, o luar a 

entrar-lhe pela janela.
— O da barriga é um localizador — explicou ela —, de um serviço de 

segurança por satélite belga. Eu, o Macon, o Burton, o Conner, que eu saiba, 
cada um tem o seu.

— Tens um no ouvido?
— O Burton tirou-o.
— Como é que o tirou?
— O Macon fê-lo voar. Para dentro de um frasco de comprimidos. Pensei 

que fosse uma coisa futurística qualquer que tivessem ensinado o Macon a 
fabricar, mas ele diz que é de cá, uma novidade militar da última temporada.

— O que engoliste mostrou-lhes onde estavas?
— Caso contrário, agora não estava aqui. O Reece abafou-me o telefone.
— O Macon fez-te um novo. Tenho-o aqui. Seria difícil remover-te o da 

barriga?
— Desfaz-se em seis meses, disse o Macon.
— E?
— Depois cago-o, Janice.
— Na sanita?
— Na cabeça de uma amiga.
— Conheço quem faça isso todos os dias — replicou Janice do escuro. — 

Mas confi as nos belgas, quando dizem que vais expelir o localizador?
— O Macon acredita. Onde está o Madison?
— A construir um forte. Na vossa nova sede mundial, ao lado da Fab.
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— Porquê?
— Foi o Burton que lhe pediu. Deu-lhe um cartão de débito da Heft y. 

Disse para improvisar.
— Com o quê?
— Sobretudo, com cerca de duas centenas de paletes de telhas de asfalto 

falso. Aquelas feitas com garrafas e pneus velhos, e outras tretas. Deixa-as 
nos sacos, e os rapazes do Burton empilham-nas como tijolos, dois metros de 
altura, dois sacos de fundo. Isso ainda para uma bela munição.

— Porquê?
— Pergunta ao Burton. O Madison diz que se é por podermos ter a 

Interna atrás de nós, isso não vai ajudar. E a Interna anda em cima do que 
restou da casa do Pickett. O Tommy está a ajudá-los.

— Deve estar farto de conduzir de um lado para o outro.
— Não foste violada ou assim, pois não?
— Não. O Pickett só disse que talvez me deslocasse o maxilar. Mas nem 

parecia estar muito empenhado. Acho que ele só queria ver o dinheiro que 
podia sacar comigo.

— Ora aí está — disse Janice.
— O quê?
— O motivo por que espero que o cabrão esteja morto.
— Se tivesses visto como eles usaram a bomba, saberias que não havia 

maneira de aparecer de surpresa, mesmo com um fato-lula.
— A esperança é a última a morrer — disse Janice.
— Como é que eles arranjaram fatos-lula?
— Aquele Griff .
— Quem?
— Griff . O pessoal da Ironside enviou-o logo.
— Coldiron.
— Chegou praticamente assim que o Burton soube que estavas fora da 

reserva. Veio de helicóptero a jato e aterrou aqui no pasto. — Janice apontou, 
a mão a deixar-se ver ao luar. — Nem cheguei a vê-lo. O Madison viu. Diz 
que soava a inglês. Provavelmente foi também assim que arranjaram aquele 
microdrone.

— O que é ele?
— Não faço ideia. O Madison diz que o cóptero veio de D.C. Diz que era 

da Interna.
— Da Interna?
— O cóptero.
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Flynne recordava-se de que Reece dissera que Pickett tinha gente na 
Interna.

— Parece que estou outra vez a fi car para trás. — Quando não se encon-
trava no futuro, pensou, estava a ser raptada e salva.

— Com a casa do Pickett em bocadinhos, amanhã podemos acordar e 
ver quem parece ter fi cado sem a fonte principal de rendimentos. Tens aqui o 
telefone que o Macon te fez. — Entregou-o a Flynne, sempre nas trevas.

— Preferia ter o meu de volta. — Irritava-a, depois de tantas horas gastas 
na Fab para o pagar.

— O teu foi enviado para Nassau.
— Nassau?
— Alguém num escritório de advocacia. Tiraram-no de um saco de 

Faraday pouco depois de o Burton e eles te terem tirado da casa do Pickett. 
O Macon bloqueou-o.

Flynne lembrava-se de Pickett ter dito que iria pô-la a falar com 
Netherton, tentar conseguir mais dinheiro por ela do que os outros 
ofereciam.

— O Macon disse que o Pickett tem advogados importantes em Nassau 
— comentou Janice —, mas não tão janotas como os teus, e não em tão gran-
de número.

— Três, nunca vi tantos advogados juntos.
— Há muitos mais na vila. Dar-lhes casa e comida tornou-se uma indús-

tria crescente. E oportuna.
— Ele descarregou-me as apps e tudo o resto? — Flynne ergueu o telefo-

ne novo, cheirou-o. Fresquinho.
— Sim, a par de uma encriptação das boas, que corre em fundo. Ele diz 

que tens de mudar a password em tudo. E para não usares só a tua data de 
nascimento ou o nome escrito ao contrário. E tens um Wheelie Boy Heft y ali, 
naquele saco, na tua secretária.

— Um o quê?
— Wheelie Boy.
— Que é isso?
— O Macon conseguiu-o no eBay. Novas unidades antigas. Fechado na 

caixa.
— Quê?
— Na escola primária. Parece um tablet num pau? A parte de baixo é um 

Segway pequenino. Lembras-te dessas coisas? Motores, duas rodas, giros que 
os mantêm direitos.
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— Pareciam parvos — comentou Flynne, lembrando-se deles.
O telefone de Janice trinou. Ela confi rmou-o, com o ecrã a iluminar-lhe 

o rosto.
— A Ella precisa de mim.
— Se for alguma coisa séria, chama-me. Caso contrário, vou tentar 

dormir.
— Fico satisfeita que te tenham trazido de volta. Sabias?
— Adoro-te, Janice — disse Flynne.
Depois de Janice descer, Flynne levantou-se, acendeu a luz da mesa 

de cabeceira, levou o saco até à cama. Lá dentro estava uma caixa com a 
imagem de um Wheelie Boy Heft y na tampa. Parecia um mata-moscas de 
plástico vermelho enfi ado numa bolsa de soft bol da mesma cor, dois pneus 
de trator de brincar de cada lado. A parte achatada era um minitablet com 
uma câmara, assente num pau. Eram vendidos como brinquedos, monito-
res para bebés, e plataformas para amizades a longa distância e romances 
tristes, ou até como uma espécie de férias virtuais de baixo custo. Podia 
alugar-se um em Vegas ou Paris, por exemplo, andar com ele num casino 
ou num museu, ver o que ele via. Enquanto isso, e fora essa parte que a 
dissuadira, o tablet mostrava a nossa cara. Usava-se um suporte de cabeça 
com uma câmara num pequeno apoio que captava a reação do utilizador à 
medida que ia vendo coisas através do Wheelie, e as pessoas que olhavam 
para ele viam-no a ver isso, ou a elas, e podia-se ter conversas com elas. 
Recordava-se de Leon a tentar enojar, dizendo-lhe como as pessoas faziam 
o sexo com elas, histórias que ela esperava fossem inventadas.

De volta à cama, ao abrir a caixa, pensou que, em parte, talvez fosse dali 
que viriam os periféricos. De uma certa forma reles, o Wheelie Boy fora um 
periférico.

Lá dentro estava uma folha amarela de um bloco da Forever Fab. 
Receita do Médico, Carregado + Ncrypt do Camandro — M em 
marcador cor-de-rosa grosso.

Tirou o aparelho da caixa e tentou pô-lo de pé, mas este caiu para trás, 
com o tablet a parecer, ao luar, um espelho de mão preto. No fundo da bola 
vermelha havia um botão branco. Pressionou-o. Os giros ativaram-se com 
um pequeno gemido, com a vara de plástico vermelho a erguer-se de repente 
na cama, as rodas pretas a girarem independentemente nos lençóis, virando 
para a esquerda, depois para a direita.

Bateu no ecrã preto com o dedo, derrubando-o, mas os giros 
endireitaram-no.
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Depois acendeu-se, com o rosto de Netherton a aparecer, demasiado 
próximo da câmara, os olhos arregalados, o nariz excessivamente grande.

— Flynne? — disse ele pelo altifalante reles.
— Diabos levem esta porra — exclamou ela, quase a rir-se, e depois teve 

de puxar o lençol para cima das pernas, pois só estava de cuecas e camisola.
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7 8 .

T e r r a  d a  F r o n t e i r a

A 
ligação da câmara do aparelho, totalmente binocular, recordou-lhe as 
imagens estáticas de uma era anterior à dela, embora não se conseguisse 
lembrar do nome da plataforma. Ela mirou-o, os joelhos cobertos com 

um tecido claro.
— Sou eu — disse ele.
— A sério? — retorquiu ela, estendendo a mão, com a ponta do dedo a 

fi car enorme, para o virar, à plataforma da câmara, lá o que fosse, para trás. 
Para fi car imobilizado pela superfície onde se encontrava. Mostrou-lhe bre-
vemente uma superfície baixa de aspeto artesanal que ele imaginou ser o teto. 
Uma separação horizontal, como se papel colado começasse a pelar. Depois 
endireitou-se com um gemido audível.

— Não faças isso — disse ele.
— Sabes qual é o teu aspeto? — Espreitou sobre os joelhos.
— Não — respondeu ele, embora a chancela do soft ware de simulação 

representasse algo esférico, com duas rodas e um retângulo no topo apoiado 
numa projeção fi na. Ela estendeu a mão, o braço fi cando enorme, e a ligação 
encheu-se com a imagem promocional da coisa que estava na chancela, com 
o ecrã retangular a enquadrar o rosto ansioso de uma criança.

— Não há corpos sintéticos atraentes aqui na Terra da Fronteira — co-
mentou ela —, mas temos o Wheelie Boy. Onde estás?

— No Gobiwagen.
— A roulotte?
— À minha secretária — disse ele.
— É mesmo a tua secretária?
— Não.
— É uma secretária horrível. Nunca houve uma Coldiron, pois não?
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— Há empresas, registadas com esse nome, na vossa Colômbia, no vosso 
Panamá — disse ele. — E agora, nos vossos Estados Unidos da América. És 
executiva dessa.

— Mas não aí.
— Não.
— É o passatempo do Lev? Com a merda que fi zeste e a investigação de 

homicídio da Lowbeer a rematar?
— Que eu saiba.
— Porque estás aqui?
— Foi a Lowbeer que o sugeriu — respondeu ele. — E eu queria ver 

como é. É de dia? Há alguma janela? Onde estamos?
— É de noite — disse ela. — Estamos no meu quarto. Lua cheia. — 

Estendeu a mão para o lado e apagou uma fonte de luz. Flynne fi cou de ime-
diato com uma beleza diferente.

Os olhos escuros maiores. Daguerreótipo, recordou-se.
— Vira-te — disse ela, fazendo-o por ele. — Tenho de vestir as calças.
O quarto dela parecia o interior de um yurt nómada. Mobília descarac-

terizada, um tumulto de roupas, matéria impressa. Um momento real no pas-
sado, décadas antes do nascimento dele. Um mundo que ele imaginara, mas 
que agora, sem saber como, na sua realidade, se tornava inimaginável.

— Sempre viveste aqui?
Flynne baixou-se, levantou-o e levou-o até à janela, até ao luar.
— Claro.
E depois, a Lua.
— Sei que isto é real — disse ele —, tem de ser, mas não acredito.
— Eu acredito no teu, Wilf. Tenho de acreditar. Devias tentar esforçar-te 

um bocadinho.
— Antes do jackpot — disse ele, arrependendo-se de imediato.
Então ela virou-o, desviando-o da Lua. Ficou a fi tar-lhe os olhos, ilumi-

nada pelo luar, uma expressão grave. 
— O que é isso, Wilf, o jackpot?
Algo silenciou a parte dele que tecia as narrativas, que alimentava a mata 

de mentiras em que ele vivia.
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7 9 .

O  J a c k p o t

F
lynne sentou-se com ele ao colo, na velha cadeira de madeira debaixo do 
carvalho no quintal.
Ben Carter, o mais jovem dos soldados de Burton, e que parecia ter idade 

para ainda andar no liceu, estava sentado nos degraus do alpendre, de bull-
pup no regaço, Viz no olho, a beber café de um termo. Também lhe apetecia 
café, mas sabia que se o tomasse, não voltaria a dormir, e Wilf Netherton 
explicava-lhe o fi m do mundo, ou, pelo menos, o dela, aquele que parecia ter 
sido o início do dele.

O rosto de Wilf no tablet do Wheelie iluminara-lhe a descida. Encontrara 
Ben nos degraus, a guardar a casa, e ele fi cara embaraçado, levantando-se 
com a arma e tentando lembrar-se de para onde não a apontar, e ela vira que 
o jovem tinha um boné como o de Reece, com a camufl agem pixelizada que 
se deslocava. Ben não soubera se deveria ou não cumprimentar Wilf. Flynne 
disse-lhe que iam sentar-se a conversar debaixo do carvalho. Ele disse-lhe 
que ia informar os outros do paradeiro dela, mas, por favor, que não saísse 
dali, e não se incomodasse com os drones. Ela dirigira-se então à cadeira e 
sentara-se, com Wilf no Wheelie Boy, e ele começara a explicar aquilo a que 
chamava de jackpot.

Começou por dizer que não se tratara de um acontecimento único. Fora 
multicausal, sem um início específi co e sem um fi m. Fora mais um clima 
do que um acontecimento, portanto, não era como as histórias apocalípti-
cas, que gostavam de ter um acontecimento monumental, após o qual todos 
começam a andar por aí com armas, mais ou menos como Burton e o seu 
bando, ou então em que eram comidos vivos por algo causado pelo tal grande 
acontecimento. Não fora, de todo, assim.

Foi androgénico, disse ele, e, graças à Ciencia Loca e à National 
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Geographic, ela sabia que isso signifi cava devido às pessoas. Não que elas 
soubessem o que estavam a fazer, ou que tivessem querido causar problemas, 
mas, não obstante, isso acontecera. E, na verdade, o clima propriamente dito, 
o atmosférico, causado pela existência de demasiado carbono, fora o impul-
sionador de muitas outras coisas. Como isso só piorara, sem nunca melhorar, 
e como se esperava que continuasse assim. Porque as pessoas no passado, 
alheias à forma como isso funcionava, haviam dado cabo de tudo, e depois 
não haviam sido capazes de se juntar para fazer algo quanto a isso, mesmo 
depois de saberem, e agora era demasiado tarde.

Portanto, agora, no tempo dela, disse ele, dirigiam-se a merdas androgé-
nicas, sistémicas, múltiplas graves, tal como ela achava que já sabia, imagina-
va que todos sabiam, salvo por quem ainda dizia que não estava a acontecer, 
e, fosse como fosse, a maior parte dessas pessoas estava à espera da Segunda 
Vinda. Flynne olhara para o relvado prateado, que Leon cortara com o apa-
rador de empurrar cuja estrutura de ferro forjado estava segura com arame 
verdadeiro, para onde as sombras da Lua se estendiam além de buxos enfe-
zados e um bebedouro de pássaros em betão que eles fi ngiam ser o castelo de 
um dragão, enquanto Wilf lhe contava que o jackpot matara oitenta por cento 
de todas as pessoas que existiam ao longo de cerca de quarenta anos.

Ao ouvir isso, ela limitou-se a imaginar se teria algum signifi cado ouvir 
uma história assim. Quando era o passado do narrador e o nosso futuro.

O que haviam feito, perguntara-lhe ela, a primeira pergunta desde o iní-
cio da narrativa, aos corpos?

O habitual, dissera ele, pois nunca foi de uma vez. Depois, mais tarde, 
durante algum tempo, nada, e depois os montadores. Os montadores, nano-
bots, haviam chegado depois. Depois de cuidarem da mortandade, os mon-
tadores haviam feito também coisas como desassoreamento e limpeza dos 
rios londrinos bloqueados. Haviam feito tudo o que ela vira a caminho de 
Cheapside. Haviam construído a torre onde ela vira a mulher a preparar-se 
para a festa e depois a ser morta, construíram todas as outras na grelha da-
quilo a que ele chamava lascas, e cuidavam de tudo, constantemente, no seu 
tempo desde o jackpot.

Flynne sentia que lhe custava falar sobre aquilo, mas imaginou que ele não 
soubesse o quanto, ou como. Percebeu que ele nunca desabafara nada sobre 
aquilo. Ele disse que pessoas como Ash dedicavam a vida àquilo. Vestiam-se 
de preto e marcavam-se, mas para elas prendia-se mais com outras espécies, 
com a outra grande mortandade, do que com os oitenta por cento.

Não houvera cometas a cair, nada a que se pudesse chamar uma guerra 
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nuclear. Apenas tudo o resto, enredado nas alterações climáticas: secas, faltas 
de água, plantações falhadas, as abelhas desaparecidas, tal como já quase ha-
via acontecido, o colapso de outras espécies essenciais, todos os predadores 
alfa desaparecidos, os antibióticos a fazerem ainda menos do que já faziam, 
doenças que nunca foram exatamente a grande pandemia, mas que, por si 
só, haviam tido consequências sufi cientes para serem consideradas aconte-
cimentos históricos. E tudo sempre por causa das pessoas: como as pessoas 
eram, quantas havia, como elas haviam mudado as coisas só por estarem 
presentes.

As sombras no relvado eram buracos negros, sem fundo, ou como velu-
do espalhado, perfeitamente liso.

Mas o grande imprevisto fora a ciência, disse ele, a reviravolta. Com tudo 
a mergulhar cada vez mais na merda, com a história a tornar-se um matadou-
ro, a ciência começara a desabrochar. Não tudo de uma vez, não houvera uma 
grande coisa heroica, mas era tudo mais limpo, fontes de energia mais limpas, 
formas mais efi cazes de retirar o carbono do ar, novas drogas que assumiam 
o papel dos antibióticos, nanotecnologia que era mais do que mera tinta de 
carro que se regenerava sozinha ou camufl agem que percorria um boné. Para 
começar, maneiras de imprimir alimentos que exigiam muito menos do que 
a comida real. Assim sendo, tudo, por mais fodido que estivesse no geral, foi 
sendo melhorado progressivamente pelo novo, por coisas que davam novo 
ânimo às pessoas, mas depois o resto continuava a afundar-se cada vez mais. 
Um progresso acompanhado por violência constante, disse ele, por um sofri-
mento inimaginável. Sentiu-o a passar por ela, para o futuro onde ele vivia, e 
depois a regressar, rapidamente, sem querer descrever o pior do que aconte-
cera, do que ia acontecer.

Flynne olhou para a Lua. Imaginou que fosse a mesma ao longo das dé-
cadas que ele lhe descrevera.

Nada disso, dissera ele, fora necessariamente muito mau para os muito 
ricos. Os mais ricos fi caram mais ricos, pois eram cada vez menos para se 
apropriarem do que havia. Crises constantes haviam providenciado oportu-
nidades constantes. Fora daí que viera o seu mundo, dissera ele. No ponto 
mais fundo da queda, com a população radicalmente reduzida, os sobrevi-
ventes viram menos carbono a ser lançado para o sistema, com o que era ain-
da produzido a ser comido pelas torres que haviam construído, que era o ob-
jetivo daquela que ela patrulhara, não apenas para albergar ricos. E ver isso, 
para eles, os sobreviventes, era como ver a bala de que se haviam esquivado.

— A bala eram os oitenta por cento, quem morreu?
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Ele limitou-se a assentir no ecrã do Wheelie, e prosseguiu, dizendo como 
Londres, desde há muito o lar natural de todos os que eram donos do mundo, 
mas não viviam na China, foi a primeira a erguer-se, sem nunca ter caído por 
completo.

— Então e a China?
O tablet do Wheelie Boy gemeu ao de leve, erguendo o ângulo da câmara.
— Eles contaram com uma vantagem — disse Netherton.
— Em relação ao quê?
— Em relação à forma como o mundo iria funcionar depois do jackpot. 

Isto — e o tablet voltou a gemer, abrangendo o relvado da mãe dela — con-
tinua a ser, para todos os efeitos, uma democracia. Uma maioria de sobrevi-
ventes empoderados, abençoados pelo jackpot, e, sem dúvida, pelas posições 
que já detinham, não a quiseram. Chegaram até a culpá-la.

— Então, quem a governa?
— Oligarcas, corporações, neomonárquicos. As monarquias hereditárias 

proporcionaram estruturas convenientemente familiares. Essencialmente 
feudais, segundo os seus críticos.

— O Rei de Inglaterra?
— A Cidade de Londres — corrigiu ele. — As Guildas da Cidade. Aliadas 

a pessoas como o pai do Lev. Empoderadas por pessoas como a Lowbeer.
— O mundo perdeu as nuances? — Recordava-se de ter ouvido algo do 

género com Lowbeer.
— Os cleptos — disse ele — não precisam de nuances.
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8 0 .

T h e  C l o v i s  L i m i t

C
lovis Fearing, apresentada por Lowbeer como sendo uma muito velha 
amiga, era-o, espetacular e obviamente: tão velha quanto Lowbeer, ou 
mais ainda, e parecendo-o deliberadamente. Com a cabeça provavel-

mente pelada sob uma cloche de malha preta, vestida com um conjunto de 
luto vitoriano de tal modo miudinho que as roupas de Ash pareceriam ar-
rojadamente burlescas, ela lembrava uma santa vetusta, com olhos negros 
argutos e irrequietos, os brancos brilhantes amarelados e raiados de sangue. 
O Th e Clovis Limit, o seu estabelecimento em Portobello Road, lidava exclu-
sivamente com material americano.

Ele encontrava-se ali, assim explicara Lowbeer durante a breve viagem, 
porque Daedra o convidara para a sua festa na terça-feira, embora Lowbeer 
ainda não tivesse permitido que ele abrisse a mensagem. A leitura, a par da 
resposta, teriam de ser efetuadas a partir de um local que não implicasse Lev. 
Um local, assim entendia ele, que não apresentasse a arquitetura da segu-
rança da família Zubov a quaisquer arquiteturas com que Daedra pudesse 
estar envolvida, algo que Lowbeer considerava uma trapalhada e que devia 
ser evitada.

— Este jovem, Clovis, é o Wilf Netherton — apresentava-o ela agora, 
olhando em redor para a confusão barbárica da loja atulhada. — É publicista.

A senhora Fearing, pois era esse o seu título na montra da loja, mirou-
-o, qual lagarto, a partir daquela que porventura seria a mais densa mistura 
de rugas e manchas com que ele alguma vez se deparara. O crânio dela era 
visível, aparentemente meros mícrones atrás daquilo que o tempo lhe deixara 
como rosto.

— Pois, imagino que não o possamos censurar — disse ela, a voz com 
uma fi rmeza surpreendente, numa pronúncia americana mais cerrada do que 
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a de Flynne. — Nunca imaginei que precisasses. — As mãos, assentes no bal-
cão de vidro, pareciam as garras de uma ave, as costas de uma delas marcadas 
com um borrão absolutamente ilegível de tinta subcutânea, antiga e imóvel.

— Os amigos dele são entusiastas dos contínuos — continuou Lowbeer. 
— Estás familiarizada com isso?

— Tenho tido alguns, nos últimos anos. Compram tudo das décadas 
de dois mil e trinta, dois mil e quarenta. Parecem querer afastar-se tanto do 
jackpot quanto possível. Cerca de dois mil e vinte e oito, ultimamente. Mas o 
que posso fazer por ti, querida?

— Wilf — disse Lowbeer, — se não se importa, tenho de pôr a Clovis a 
par. Se quiser, pode ir abrir o correio e fazer a chamada ali do passeio. Não se 
afaste do carro. Caso isso aconteça, ele vai buscá-lo.

— Claro — disse Netherton. — Foi um prazer, senhora Fearing.
Clovis Fearing ignorou-o, fi tando Lowbeer.
— Preciso da memória refrescada, querida — ouviu Lowbeer a dizer ao 

sair.
Àquela hora do serão, a multidão dispersara consideravelmente, com os 

vendedores ambulantes, na sua maioria, ausentes, embora estabelecimentos 
como os de Fearing permanecessem abertos. O carro de Lowbeer estava ali 
estacionado, camufl ado, mas a fumegar ao de leve, criando um efeito bizarro, 
mas que era ativamente ignorado pelos transeuntes. Quando saiu, um par 
de italianos ostensivamente eruditos, embrenhados na sua conversa, passava 
pelo local. Dirigiram-se a um relojoeiro, diagonalmente oposto. O carro dava 
estalos aleatoriamente, como se o metal se contraísse ao arrefecer.

Recordou o rosto de Flynne, luminoso ao luar, abalado. Não gostara de 
lhe ter contado sobre o jackpot. Antipatizava com os aspetos narrativos con-
tidos na história, sobretudo aquela parte. As pessoas fi cavam tão alteradas 
com isso, como no caso de Ash, ou então, como no caso de Lev, mal tinham 
noção disso.

Virou-se para a montra da senhora Fearing, fi ngindo observar um tabu-
leiro de vidro com pontas de fl echa de pedra, símbolos enigmáticos de uma 
ordem anterior. Sentia que contemplara uma outra ordem no jardim ilumi-
nado pelo luar de Flynne. Tentou recordar aquilo que Lowbeer dissera que 
Ash pensava sobre ele nesse aspeto, mas não conseguiu. 

Tocou no céu da boca, selecionou o convite de Daedra, analisou os por-
menores. A sessão teria lugar em Farringdon, Edenmere Mansions, quinqua-
gésimo sexto andar, a residência de Aelita, o sítio que Burton fora destacado 
para vigiar, onde Flynne a teria visto a ser assassinada. Estava convidado, bem 
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como a doutora Annie Courrèges, embora se contasse com a sua presença 
através de periférico. O serão era descrito apenas como «um encontro», sem 
indicação de potencial objetivo ou tom.

Língua outra vez no palato. Um giro na chancela. Desta feita sem hall 
de granito imponente. Um espaço indeterminado, crepuscular, íntimo, uma 
sensação vaga de alcova.

— Senhor Netherton! — O módulo de jovem fi na, sobressaltado, mas 
deliciado.

— Estou a responder ao gentil convite da Daedra, obrigado — disse ele. 
— A doutora Courrèges irá acompanhar-me perifericamente.

— A Daedra terá pena de não ter falado consigo, senhor Netherton. 
Deseja que ela o tente contactar?

— Não será necessário, obrigado. Adeus.
— Adeus, senhor Netherton! Tenha um excelente serão!
— Obrigado. Adeus.
A chancela de Daedra desapareceu, substituída pela de Lowbeer.
— Parece estar muito bem cotado — disse ela.
— Estava à escuta.
— Tal como o papa continua católico, depreendo. Por favor, volte a en-

trar por um instante.
Voltou a entrar no estabelecimento, evitando um aligátor de cartola, ou 

talvez fosse um crocodilo, direito e pela cintura, de coldre com um par de pis-
tolas, supostamente, de brincar, os punhos metálicos decorados com cabeças 
de veados. Lowbeer e Fearing continuavam ao balcão. Entre elas estava agora 
um tabuleiro retangular de plástico branco sujo.

— Reconhece? — perguntou Lowbeer, indicando o tabuleiro.
— Não — respondeu ele. Viu as palavras Bicentenário de Clanton 

numa fonte irregular, um par de anos com dois séculos de intervalo, peque-
nos desenhos ou vinhetas, a impressão gasta.

— O seu periférico gravou um destes em casa dela — explicou Lowbeer. 
— Comparámos os vários objetos que lá estavam com os catálogos da coope-
rativa de comerciantes da Clovis. Este pertence a Ladbroke Grove. Os mon-
tadores trouxeram-no.

— Mesmo agora?
— Enquanto esteve ali fora.
— Não o reconheço. — Sabia vagamente que antigos túneis de metro-

politano nas redondezas estavam repletos de artefactos, o stock combinado 
de muitos comerciantes, minuciosamente catalogados e acessíveis a qualquer 
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momento aos montadores. Mas parecia-lhe triste que aquilo ali estivesse em 
baixo, ainda há momentos. Esperava que não fosse exatamente aquele que 
estava em casa de Flynne.

— O dela estava na prateleira da lareira — disse Lowbeer —, em destaque.
— Já estive em Clanton — disse a senhora Fearing. — Alvejei lá um ho-

mem. No átrio do Ramada Inn. No tornozelo. Sempre tive pontaria, na car-
reira de tiro, mas o que conta é o que se faz quando lá não se está.

— Porquê? — indagou Netherton.
— Estava a tentar ir-se embora — respondeu a senhora Fearing.
— Sempre foste fresca, Clovis — disse Lowbeer.
— Eras uma espiã britânica — disse a senhora Fearing.
— Tu também — replicou Lowbeer —, embora em regime freelance.
A extraordinária topografi a de rugas da senhora Fearing ajustou-se ao de 

leve. Talvez um sorriso?
— Porque disse que ela fora uma espiã britânica? — perguntou a 

Lowbeer, minutos depois, já no carro. Duas crianças pequenas, aos cuidados 
de uma ama Michikoid, estavam de passagem quando a porta se descamu-
fl ou, e aplaudiram, maravilhadas. Lowbeer agitara-lhes os dedos de uma mão 
ao entrar, atrás de Netherton.

— Porque era — disse Lowbeer —, na altura. — Mirou a chama da 
vela, na mesa entre eles. — Eu era a gestora dela, a partir da embaixada em 
Washington. Isso levou a que se casasse com Clement Fearing, um dos úl-
timos deputados trabalhistas. — Franziu o sobrolho. — Nunca partilhei o 
entusiasmo dela pelo Clement, de todo, mas não havia como negar a conve-
niência de se ter um marido infl uente. Mas não que ela não gostasse inexpli-
cavelmente dele. Foram dias terríveis, esses.

— Contei à Flynne do jackpot.
— Receio bem que tenha ouvido — disse Lowbeer, obviamente sem 

qualquer receio, nem com a mais leve mágoa. — Bem vistas as coisas, até se 
saiu bem.

— Ela exigiu que lhe contasse. Agora fi co preocupado que a tenha deixa-
do triste, assustada. — E, assim se apercebia, realmente deixara.

— Tal como se costumava dizer — comentou Lowbeer —, para minha 
grande irritação, é o que é. Quando regressarmos, vou pedir à Ash que o sede.

— Ah, vai?
— É como um torpor alcoólico, mas sem o incómodo das consequên-

cias. Preciso de si repousado. Você e a Flynne têm de fi car prontos para a festa 
da Daedra, na terça-feira.



312  

— Esteve tão pouco tempo com ela, mesmo agora — disse Netherton. — 
Pensei que precisasse de informações.

— É verdade — confi rmou ela —, mas ela precisa de tempo para aceder a 
essas informações, e para as decifrar. Não é nada de que ela se lembre.

— Ia telefonar à Flynne — disse Netherton.
— Ela está a dormir — indicou Lowbeer. — Teve um dia comprido e 

brutal. Raptada, mantida prisioneira, salva, e depois você deu-lhe o jackpot 
para absorver.

— Como sabe que ela está a dormir?
— Pedimos ao Macon que lhe acrescentasse uma característica ao tele-

fone novo. Não só sei que ela, neste momento, está a dormir, como também 
sei que está a sonhar.

Netherton fi tou-a.
— Sabe com o que ela está a sonhar? 
Lowbeer olhou para a vela. Olhou para ele.
— Não. Mas não que isso não possa ser feito, claro está, embora a nos-

sa ligação no toco seja ligeiramente improvisada, quiçá não esteja à altura. 
Raramente tive grande utilidade para os resultados, por mais interessante que 
possa ser o onirismo primário. Embora, sobretudo, pela banalidade visual 
que tendem a ter, por oposição ao considerável encanto que costumamos 
imaginar que têm, quando nos recordamos deles.
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8 1 .

Á l a m o

–U
ma vaca? — indagou Flynne, surpreendida, enquanto comia uma 
banana, quando o carro alugado ultrapassou o ponto alto da 
Porter; não era muito elevado, mas ela conhecia-o por lá andar de 

bicicleta. Estava um dia perfeito. Soalheiro, onze e meia, a caminho da vila 
com Janice a conduzir um cartão alugado. Salvo por Netherton, na véspera, a 
contar-lhe sobre o fi m do mundo. Ou que sempre caminhara para isso.

— Não — disse Janice. — Foi o Burton que o pôs lá, ontem.
Flynne voltou a olhar para o topo do que fora um palheiro, antes de 

ser comprado por investidores imobiliários que acabaram por não construir 
nada. Pensou ver a cabeça a mexer-se.

— A sério? Um drone?
— É mais um satélite — disse Janice. — Capacidades sensórias do cara-

ças. Mas os drones podem vir carregar também.
Flynne acabou a banana. 
— Não o deve ter arranjado no Heft y — comentou ela, depois de engolir.
— Deve tê-lo arranjado com o Griff , talvez. Ou com um dos vossos mui-

tos advogados.
— Quantos são?
— Sufi cientes para comprarem os cachorros todos no Jimmy’s, ao almo-

ço e ao jantar. Encomendam com antecedência e mandam drones levantá-los. 
O Danny foi comprar panelas novas ao Commercial Kitchen Warehouse. — 
Danny era quem geria o Jimmy’s, um sobrinho-neto do verdadeiro Jimmy, 
de quem a mãe se lembrava de quando era pequena. — Ele queria aumentar 
os preços, mas o Burton e o Tommy disseram-lhe para não o fazer. Portanto, 
acho que estás a fi nanciar os cachorros, mais ou menos.

— Porquê?
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— Para que a vila não desconfi e da Coldiron. Eles já acham que isto tem 
tudo a ver com o Leon. A teoria da conspiração que por aí corre é que ele 
ganhou muito mais na lotaria do que o Estado deu a entender.

— Isso não faz sentido.
— Uma teoria da conspiração tem de ser simples. O sentido não é para 

aqui chamado. As pessoas têm mais medo de que as coisas sejam complicadas 
do que o que possa estar por trás da conspiração.

— Qual é a teoria?
— Ainda não está completamente formada. Agora, as mentes brilhantes 

nos degraus à porta do Jimmy’s dizem que o Pickett sempre esteve a mando 
da Interna.

— Eles acham que a Interna andava a construir drogas?
— De que outra maneira se fi nanciava a tomada do poder por parte das 

Nações Unidas?
— Quase não resta ONU, Janice. É mais provável que sejam os rotários, 

ou os Kiwanis.
— A ONU está bem enraizada na demonologia. — Janice abrandou para 

deixar um gato laranja assilvestrado atravessar a estrada, sempre a fi tá-las 
com desdém. — O Madison diz que foram os vossos amigos do futuro que 
não deixaram que o Danny aumentasse os preços.

— Microgestão. — Flynne via o início da vila a aparecer.
— Se eles abrandassem as mudanças, não me importava de ter alguma 

microgestão. A vila já não está como a deixaste.
— A primeira vez que substituí o Burton foi na terça-feira à noite. É 

domingo de manhã.
— E nós não estamos na igreja. É pouco tempo, mas há uma grande 

diferença. Tenho estado a observar, e a ver também nas notícias. Parece o 
mesmo, mas não é.

Estavam a entrar na zona comercial. No topo do Sushi Barn, Flynne viu 
antenas e torres de transmissão que lá não haviam estado, e carros alemães 
brilhantes na maioria dos lugares de estacionamento, com ailerons e matrí-
culas da Florida.

— Uau — exclamou.
— Ou já não parece o mesmo, depende. — Janice parou num espaço 

à frente do Sushi Barn. — O Hong está a sair-se bem. O Sushi Barn é o ou-
tro preferido dos advogados, e, além disso, está aberto toda a noite. Até lhe 
compram as t-shirts. E ele recebeu uma indemnização por lhe teres metido 
aquelas antenas lá em cima.
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— Não fui eu.
— Para o Hong, foste. És CCO, e é a tua assinatura na correspondência.
— Isso é legal?
— Fala com o futuro. O Burton anda ocupado com o lado paramilitar. 

— Janice saiu, e Flynne imitou-a, de Wheelie Boy debaixo do braço como se 
fosse uma garrafa de vinho.

Macon e Carlos dirigiam-se a elas pelo passeio à frente da zona comercial, 
Macon com os jeans velhos e uma t-shirt do Sushi Barn, vermelho sobre bran-
co, com uma fonte japonesa falsa e um desenho manhoso de um celeiro com 
uma fatia enorme de maki à frente. Carlos, de camufl ado e proteção corporal 
fl exível, tinha a bullpup debaixo do braço. Flynne sabia que aquilo era legal, 
mesmo constitucionalmente, mas, não obstante, continuava a parecer errado 
naquele sítio. Na semana anterior, nenhum deles usaria camufl ado na vila, e 
muito menos teria uma arma consigo. Agora, Carlos usava proteção corporal, 
mesmo sendo daquela que lembrava roupa de skater. Cada um tinha a sua Viz.

Macon ofereceu-lhe um sorriso rasgado, Carlos um sorriso mais peque-
no, mas Carlos olhava em volta. Ocorreu-lhe que, naquele momento, ele es-
tava pronto a alvejar alguém.

— Foste tu que montaste aquilo no topo do Hong? — perguntou ela a 
Macon.

— Klein Cruz Vermette — foi a resposta.
— A Janice diz que andam mais por aí.
— A Coldiron ainda consiste, basicamente, de advogados e de papéis. 

Disso e de capital.
— Eles não estão todos naquele espaço, pois não?
— Quase nenhum. Alugaram espaços mais pequenos pela vila. É melhor 

que estejam distribuídos, e que se afastem do que andamos aqui a fazer.
— E o que é isso, ao certo?
— Neste momento, o Conner está em linha, a treinar com alguma coisa.
— No periférico?
— Parece que é algo menos intuitivo de controlar, mas pergunta-lhe tu. 

Já lá está há umas seis horas seguidas. Disseram-nos mesmo agora que não 
demora. E depois ele pode fi car a conhecer a enfermeira jeitosa.

— Qual enfermeira jeitosa?
— Foi o Griff  que a mandou — disse Janice.
— Deve ser grande enfermeira, deve — comentou Carlos.
— O Carlos julga que é uma operadora — explicou Macon. — Ela diz 

que é paramédica. Não vejo motivo para que não possa ser as duas coisas.
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— Uma assassina — disse Carlos, como se falasse do sabor preferido de 
gelado.

— Griff  — disse Flynne. — Cada vez mais nomes.
— Vamos falar lá dentro — sugeriu Macon, abrindo caminho de volta ao 

espaço ao lado da Fab. Não parecia muito diferente, apenas com as montras 
e a porta lavadas por fora.

Lá dentro, o caso era diferente. Para começar, havia as barricadas inte-
riores de telhas em sacos Tyvek. Lembrava-se de Janice o ter comentado. E 
viu que Madison pulverizara uns três dedos do polímero Heft y de Burton 
no interior das montras, algo que não deteria uma bala, mas que impediria 
que o vidro voasse. E depois, aquele Álamo interior, com os sacos empilha-
dos como tijolos gigantescos, formando paredes com perto de um metro 
de espessura, talvez uns dois metros de altura. Imaginou que desse a volta 
ao interior, com uma abertura para a porta da frente, provavelmente outra 
para o buraco aberto até à Fab, e talvez uma nas traseiras. A porta da rua 
fora coberta por camadas do material que forrava o colete de Carlos, como 
folhas fi nas de algodão-doce de um roxo-esverdeado. Nunca percebera a 
física por trás da coisa, mas esse material transformava a energia cinéti-
ca de uma bala em rigidez momentânea, podendo, por vezes, partir um 
braço com isso, dependendo de várias coisas. Havia muito azul insípido a 
Interna, como o das braçadeiras que haviam usado para a prender à mesa 
na casa de Pickett, sobretudo nos oleados pendurados das traves que o teto 
acústico havia coberto. Viu um ninho de vespas cinzento lá em cima, de 
há uma série de verões. Mas o cheiro a canos também desaparecera, e isso 
era positivo.

— Departamentos — indicou Macon. — Ali é o departamento legal. — 
Apontou para um espaço onde ela viu Brent Vermette, que estivera presente 
na reunião no Heft y, de calças caqui engomadas e t-shirt do Sushi Barn como 
a de Macon, a falar com uma rapariga de cabelo ruivo curto. — Gostas do teu 
Wheelie? — perguntou Macon. — Estou a ver que o trouxeste.

— Ontem à noite, usei-o para falar com o Netherton.
— Como correu?
— Ou deprimente e assustador, ou então fez-me pensar em como já sa-

bia como eram as coisas?
Macon fi tou-a.
— É complicado — disse ela. — O Conner está lá atrás? — Dirigiu-se 

para aí, com Janice atrás dela.
Macon alcançou-as.
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— A Lowbeer quer-te lá em cima daqui a cerca de uma hora. Podes fa-
zê-lo daqui.

— O Burton está cá?
— Está no Pickett.
Flynne estacou.
— Porquê?
— O Tommy tornou-o delegado. A Interna encontrou o Jackman.
— Não me contaste — disse a Janice.
— Torna-se difícil estabelecer prioridades — disse Janice. — A Interna 

encontrou o sufi ciente dele no Pickett para fazer a identifi cação. Antes de 
inventarem o ADN, tinha de ser com os registos dentários e a fi vela do cinto.

— Como está a reagir o Tommy?
— Sem o Jackman, agora é o xerife em exercício — disse Macon. — 

Xerife Tommy. Um homem ocupado.
— E tu?
— Ando a despertas — respondeu ele. — Não tenho dormido.
— Essa merda dá cabo de mim, Macon. Não os tomes.
— Não é o desperta dos construtores — afi ançou. — É o desperta do 

governo. Do Griff .
Levantou a t-shirt do Sushi Barn, mostrando-lhe um pequeno adesivo 

triangular com dois dedos colado à barriga, com uma linha vertical verde 
desde a base ao topo.

— Quem é esse Griff  ?
— Vem de Inglaterra. Diplomata, ou assim. D.C. Tem acesso a coisas.
— Que tipo de coisas?
— As coisas mais engraçadas que eu já vi.
— O que é que te dizem acerca dele?
— Nada. Mandaram-no de D.C. Quando o Reece te levou, a Lowbeer 

ocupou o lugar da Ash. Parecia que já o tinha à espera, para qualquer even-
tualidade. Se não tivesses engolido aquele comprimido, imagino que o 
Griff  tivesse canalizado os recursos do governo para te encontrar. Mandou 
a Clovis para cuidar do Conner, quando ele está com a coroa. — Olhou para 
trás, para onde Carlos estacara, junto à porta. — O Carlos acha que ela é 
uma ninja.

— Clovis é nome de homem — lembrou Flynne. — Um rei de França.
— Veio de Austin. Diz que foi batizada segundo a vila no Novo México.
— Como é ela?
— É mais fácil apresentá-las. — Afastou um oleado. Havia três camas de 
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hospital lado a lado, com Conner numa delas, no seu Polartec, mas debaixo 
de um lençol branco, olhos fechados, com uma coroa da Branca de Neve.

— Clovis — apresentou Macon —, Flynne Fisher. Flynne, Clovis Raeburn.
A mulher ao lado da cama era um pouco mais velha do que Flynne, mais 

alta, e parecia poder ser boa em cima de um skate. Esgalgada, de olhos pretos, 
cabelo preto curto dos lados e levantado numa crista fi na em cima.

— Um Wheelie Boy — comentou Clovis. — Tive um no liceu. Gostas de 
colecionar coisas?

— Foi o Macon que mo deu. Nasceste em Clovis?
— Fui lá concebida. A mãe achava que tinha sido em Portales, mas não 

queria que o pai me chamasse isso.
— Estás a dar-te bem com o Conner?
— Não abriu os olhos desde que eu cheguei. — Clovis usava calças ca-

mufl adas justas e uma camisola como as que se usavam por baixo da antiga 
proteção corporal rígida, mangas como as de um blusão de combate, mas 
tronco como uma camisola de malha justa. Tinha uma grande bolsa de pri-
meiros socorros pendurada à frente do baixo-ventre, a cruz vermelha supri-
mida, dois tons de castanho-coiote. Acercou-se e apertaram as mãos.

— A minha amiga Janice — apresentou Flynne, e observou-as a aperta-
rem as mãos.

— O Vermette tem uns trezentos documentos que precisa que sejam as-
sinados e reconhecidos — indicou Macon. — Vamos montar aqui uma mesa 
e vocês podem falar enquanto tratas disso.

— Minhas senhoras — chamou Conner da cama —, qual de vocês me 
quer ajudar com este cateter?

Clovis olhou para Flynne.
— Quem é o uber-parvalhão?
— Não faço ideia — disse Flynne.
— Nem eu — acompanhou Janice.
Flynne dirigiu-se à cama.
— O que andaste a fazer lá em cima? O Macon diz que andas a treinar.
— Parece uma máquina de lavar, com propulsão inercial. Com grandes 

volantes de inércia no interior.
— Máquina de lavar?
— Uns cento e trinta quilos. Um grande cubo vermelho. Tinha acabado 

de aprender a equilibrá-lo num canto, e depois a rodá-lo, quando me man-
daram voltar.

— Para que serve?
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— Não faço a mais pálida. Mas não gostava de me encontrar com um à 
noite. — Baixou o tom de voz. — O Macon está pedrado com estimulantes 
do governo. É como o melhor dos construtores, mas sem os tremores. Nada 
de paranoia disfuncional.

— Não é como o teu superfuncional?
Olhou dela para Macon.
— Não me dá a experimentar — queixou-se.
— Ordens do médico — disse Macon. — Além disso, eles remove-

ram tudo o que leva alguém a experimentar drogas, exceto a parte do fi ca 
acordado.

— Acaba lá com a maluquice do seres especialzinho — recomendou 
Clovis a Conner, acercando-se da cama —, como os outros mariquinhas res-
sabiados do Haptic Recon que já tive a infelicidade de conhecer, e talvez te 
arranje uma boa caneca de café.

Conner fi tou-a como se tivesse descoberto a sua alma gémea.
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8 2 .

A  S o r d i d e z

O relvado no jardim de Flynne estendia-se até aos limites do mundo. A Lua 
parecia um holofote, de tão brilhante. Mares negros como carvão, lisos 
como papel. Não a encontrava. Rolou em frente, sobre rodas ridículas, 

a cabeça a abanar. Sabia que Lowbeer estava a monitorizar aquele sonho, e 
interrogou-se como saberia isso. As crateras da Lua tornaram-se a coroa...

A chancela dela.
— Sim? — Esperava ver a cúpula do Gobiwagen quando abriu os olhos, 

mas aquela era uma cúpula diferente, em movimento, chuva, raios de sol 
através das nuvens, alvenaria cinzenta molhada, pinázios pintados de pre-
to, ramos de plátanos. Estava recostado numa cadeira, com alguma coisa a 
apoiar-lhe o pescoço e a cabeça, mas isso retirou-se.

— Sinto muito estar a acordá-lo — disse Lowbeer. — Ou melhor, não o 
acordar. Foi a dose do Medici, programada para o despertar neste momento.

Estava outra vez no carro dela, sentado à mesa, à frente do periférico de 
Flynne, e que, embora lhe estivesse a sorrir graças a um refl exo de IA, não 
era Flynne. A parte superior do veículo, até então sem janelas, estava agora 
completamente transparente, com gotas de chuva a parecerem rolar sobre 
uma bolha de força invisível. 

— Conseguem ver cá para dentro? — quis ele saber.
— É claro que não. Estava a dormir. Parecia uma viagem desnecessaria-

mente enfadonha para o periférico. É difícil não antropomorfi zar algo que 
parece tão humano.

Netherton esfregou o pescoço no ponto onde uma extrusão temporária 
das costas da cadeira lhe apoiara a cabeça naquilo que o carro considerara um 
ângulo confortável.

— Quem me trouxe para aqui? — perguntou.
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— O Ossian e a Ash, depois de ter dormido um bom sono no Mercedes. 
A Ash manobrou o exosqueleto, através de um homúnculo, de modo a não 
deixar que o senhor Murphy se encarregasse de todo o trabalho pesado.

Netherton espreitou pela chuva e tentou reconhecer a rua.
— Onde estou a ir?
— Soho Square. A Flynne irá juntar-se a si. Quero que lhe explique o 

papel que vai desempenhar, o da sua curadora neoprimitiva, antes de ela se 
encontrar com a Daedra. A teoria sobre a evolução artística da Daedra.

— Ainda não acabei de a inventar.
— Tem de o fazer, e de a partilhar com a Flynne. Ela tem de manter uma 

conversa convincente acerca disso. Café.
Uma abertura circular expandiu-se no tampo da mesa, aparecendo uma 

caneca a fumegar, como se subisse num elevador de palco minúsculo. Viu o 
periférico a olhar para a caneca e reprimiu a vontade de lhe oferecer uma.

— Fico sempre impressionado com os remédios da Ash — comentou ele.
— Isso, por si só, não será bom sinal — disse Lowbeer —, mas fi co satis-

feita por ouvi-lo.
— Onde é que você está?
— Com a Clovis — disse ela —, virtualmente. Ela está a refrescar-me a 

memória. E a dela também, é claro. Aquilo foi um período terrível, o tempo 
da Flynne. Tendemos a esquecê-lo, pois tudo o que veio depois conseguiu 
obscurecê-lo. Na altura mal me apercebi da sordidez, mesmo com os recursos 
de que dispunha.

O carro dobrou uma esquina. Continuava sem fazer ideia onde se encon-
trava. Levantou a caneca fumegante e admirou a fi rmeza da mão. O periférico 
observava-o. Netherton piscou-lhe o olho. O periférico sorriu. Ele sorriu de 
volta, sentindo uma culpa oculta, e beberricou o café.



322  

8 3 .

N u m  M o m e n t o  T o d o s 
o s  P a í s e s  d o  M u n d o

M
acon estava a brincar em relação às trezentas assinaturas, mas ela dei-
xara de contar após cerca de trinta. Já quase terminara a pilha de folhas, 
com a jovem ruiva a autenticar cada uma, com um carimbo e uma 

assinatura própria, bem como um selo branco, depois de Flynne ter assinado.
Tinham-lhe montado uma mesa no espaço entre as camas. Janice e 

Clovis estavam sentadas na beira da cama mais próxima da de Conner, vira-
das para ele, de pernas estendidas, e Macon estava ao lado de Flynne numa 
cadeira desdobrável.

— Devia estar a ler isto — admitiu Flynne —, mas também não ia 
compreender.

— Da maneira que as coisas estão a correr — disse Macon —, não tens 
grande alternativa.

— E como estão a correr?
— Bem. — Recostou-se para consultar rapidamente algo na Viz. — Ainda 

não houve desequilíbrios catastrófi cos no mercado, mas isto mal começou. É 
uma corrida até ao topo, e a maneira como estamos a concorrer, a maneira 
como o adversário está a concorrer, está a pressionar muito o sistema.

— O que está no topo?
— Só sabemos quando lá chegarmos, e se não formos nós, o mais prová-

vel é que estejamos mortos.
— Quem é o adversário?
— Eles não têm nome. É mais uma conta com um número. Camadas 

dentro de camadas. Nós, de um modo geral, também somos assim, mas se 
levantarmos as camadas todas, chegamos à Milagros Coldiron. É só um 
nome, e ninguém sabe o que signifi ca, mas, pelo menos, temos nome. Sem o 
Pickett, perdemos o nosso governador durante algum tempo, mas depois o 
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Griff  voltou a D.C. e resolveu as coisas a partir daí. Portanto, de certa forma, 
já chegámos ao nível federal.

Flynne pensou em punhos a amontoarem-se em torno da pega de um 
taco de basebol. A jovem passou-lhe outro contrato, desviou o anterior assi-
nado do caminho, carimbou-o e assinou-o também, apôs-lhe o selo.

— Acho que não deve faltar muito para que venham atrás de nós aqui 
— disse Macon. — Se forem veteranos desempregados, como os últimos dois 
em tua casa, o Burton talvez consiga lidar com o assunto. Se for a polícia esta-
tal, ou a Interna, ou outra agência federal, ou até os Marines, nem vale a pena 
tentar lutar. É por isso que até parece que cagamos advogados. — Olhou para 
a notária ruiva. — Sinto muito pela linguagem — disse ele, mas ela continuou 
a assinar e a selar. — A Interna tem o seu lado engraçado — comentou com 
Flynne. — Repara onde andam neste momento.

— Estão no Pickett?
— Pela primeira vez. O Pickett construía ainda nós éramos miúdos. Há 

vinte anos que a casa dele parecia tudo menos uma casa. Parecia exatamen-
te aquilo que era. Foi preciso uma explosão daquela magnitude para que a 
Interna cá chegasse.

— Não me venhas dizer que é a Interna que está por trás da construção 
de drogas. Isso é uma teoria da conspiração.

— Não está por trás, mas pode haver acomodação. Espera para ver quem 
é que vai ter uma conversa discreta com o Tommy, agora que o Jackman 
desapareceu.

Flynne assinara mais três contratos enquanto ele falava.
— Está a começar a doer-me a mão — disse ela à jovem.
— Só faltam quatro — disse a rapariga. — Devias pensar em simplifi car 

a assinatura. Tens muito disto pela frente.
Flynne olhou para Conner. Clovis prendera um termo a um dos suportes 

articulados da cama. Conner sugava café simples através de um tubo trans-
parente. Flynne assinou os últimos quatro contratos e entregou-os à jovem. 
Levantou-se. 

— Já volto — disse ela. — Macon. — Baixou-se para passar por baixo de 
um oleado azul, ouvindo o selo da notária, com Macon atrás dela. — Onde 
podemos ter uma conversa em particular? — perguntou-lhe.

— Na Fab — indicou ele, apontando para outro oleado.
À parte mais algumas impressoras e o buraco aberto na parede, a sala das 

traseiras da Fab estava como sempre. Espreitou para a frente da loja e viu uma 
rapariga que não conhecia ao balcão, a olhar para o telefone.
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— Onde está a Shaylene?
— Clanton — disse Macon.
— A fazer o quê?
— Mais advogados. Vai abrir duas Fabs novas por lá.
— Só apanho fragmentos. O que é que tem andado a acontecer por 

aqui?
— É o que toda a gente apanha. — Tirou a Viz, enfi ou-a no bolso, esfre-

gou o olho. Ela viu-lhe o cansaço, abafado pelo desperta do governo.
— Porque é que há um forte construído com material de construção na 

loja ao lado?
— Neste momento, a Coldiron vale milhares de milhões a nível global.
— Milhares de milhões?
— Muitos, mas não quero que fi ques com dor de cabeça. Até eu ten-

to ignorar isso. Amanhã vai valer mais. Esta merda é exponencial. Só não é 
mais óbvio porque temos de evitar isso o mais que pudermos. O Burton está 
constantemente a receber conselhos, e a ideia de mandar o Madison levantar 
aquelas paredes foi deles.

— Porque não fazê-lo aqui?
— Eles não te querem aqui. A parede está ali para te proteger de algum 

atentado. Não que haja defesa que chegue se alguém forte o sufi ciente decidir 
atacar. As munições inteligentes fazem com que tudo seja uma brincadeira, e 
o telhado mais parece cartão. Mas eles devem ter achado que fazia falta, não 
fosse alguém ver uma oportunidade para simplifi car o trabalho e mandar 
mais paspalhos de Memphis.

— A vaca robô no pasto. A Janice disse que foi o Burton que a instalou.
— Faz parte da melhoria do sistema. Eu cá votei para que se parecesse 

com uma zebra.
— O Tommy continua no Pickett?
— E o Burton também. Antes eles que eu.
— O que achas que vai acontecer?
— Tu, mais o Conner e o Burton, vão fazer qualquer coisa em breve, não 

vão? Lá em cima.
— Tenho de ir a uma festa com o Wilf. Ver se reconheço alguém. O 

Conner vai como guarda-costas. Quanto ao Burton, não sei.
— Então é isso.
— O quê?
— Um tipo de jogada. Uma aposta. De que isso vai mudar as coisas, seja 

o que for. Caso contrário, o que se está a passar aqui torna-se insustentável. 
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Há qualquer coisa que vai ter de ceder, rebentar. Pode ser local, pode ser a 
economia nacional, pode ser mundial.

— Se aquilo que o Wilf me contou é verdade, isso pode ser o menor dos 
nossos problemas.

— Então?
— Ele disse que não tarda que isto fi que tudo fodido. Fica tudo na merda 

durante décadas. Quase toda a gente morre.
Macon fi tou-a.
— É por isso que não há quase ninguém por lá?
— Já lá te levaram?
— Não, mas o Edward e eu lemos nas entrelinhas. Nas coisas técnicas 

que eles nos mostram. Se o soubermos decifrar, é uma espécie de história 
inerente. Mas fosse o que fosse que andava a acontecer, eles desenvolveram 
tecnologias fantásticas.

— Segundo o Wilf, não foi rápido o sufi ciente.
— Eles querem-vos de volta. Mais ou menos por agora. Tu e o Conner. 

A Clovis cuida de vocês.
— Mas quem é ela, afi nal de contas?
— O Carlos pode ter razão. Aquela bolsa de EME está, basicamente, 

cheia de armas. Quando conheces o Griff , ela acaba por fazer mais sentido. 
Acho que ele é como ela, só que da gestão.

Flynne olhou à sua volta. Recordou o trabalho a desbastar o material 
excedente de enfeites de Natal e de brinquedos, a lixar e a montar as peças, 
a comer entregas do Sushi Barn e a ter conversas fúteis com Shaylene. De 
repente, tudo isso parecia ter sido tão fácil. Quando o Sol nascia, ia-se buscar 
a bicicleta e voltava-se a casa, sem passar por onde Conner enfi ara balas na 
cabeça de quatro homens, provavelmente Leon também, pelo dinheiro que 
alguém lhes prometera pelo trabalho.

— Ontem à noite, o Leon viu dois rapazes do Lucas 4:5 na Main Street, à 
porta do antigo Farmer’s Bank — disse ele.

— Como é que ele soube? Tinham cartazes?
— Não tinham cartazes. Ele disse que soube porque, por acaso, os tinha 

visto bem em Davisville, quando a Interna teve o Burton detido. Estavam 
com um cartaz à frente do hospital da AV e ele estava sentado num banco, do 
outro lado da barreira da polícia.

— Eles reconheceram-no?
— Não lhe pareceu.
— O que estariam aqui a fazer?
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— O Leon imaginou que estivessem à procura do Burton. Que causou al-
gum desconforto ao miúdo deles em Davisville. O motivo que levou a Interna 
a pô-lo a refrescar as ideias no meio da pista de corrida do liceu. Porque é que 
se chamam assim, Lucas 4:5?

— Se calhar porque é um versículo da Bíblia que é assustador.
— Isso do Lucas 4:5 é uma coisa de brancos? Nunca lhes prestei grande 

atenção.
— «Então o diabo levou-o para mais alto e mostrou-lhe num momento 

todos os países do mundo».
— Conheces as escrituras?
— Conheço isso. O Burton costuma recitá-lo quando fi ca a saber que 

eles estão a planear um protesto. Tem umas merdas com eles. Ou talvez seja 
uma desculpa para ir bater em alguém.

— Temos pessoas espalhadas pela vila a vigiar — disse Macon, procu-
rando a Viz no bolso da frente das calças. Soprou-a, pô-la à frente do olho. 
Flynne viu-o a pestanejar atrás dela. — Estão à tua espera, lá em cima.
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8 4 .

S o h o  S q u a r e

E
m Soho Square, o carro de Lowbeer afastou-se, invisível. A chuva para-
ra. A chancela de Lowbeer apareceu ao subirem os degraus largos até à 
via-verde.
— Sim? — perguntou Netherton.
— Eles estão prontos — avisou Lowbeer. — Encontre um lugar para ela 

se sentar.
Netherton deu a mão ao periférico e guiou-o até ao banco mais próximo, 

virado para a fl oresta que, a par do que fora um troço de Oxford Street, ia dar a 
Hyde Park. Fez-lhe sinal para que se sentasse. O banco vibrou brevemente com 
a antecipação, fazendo saltar gotas de chuva. O periférico sentou-se. Fitou-o. 
Netherton apercebeu-se de que esperava que o periférico abandonasse o com-
plexo pretexto de ser um autómato, controlado por uma IA. Não que passasse 
então a ser Flynne, mas sim a mulher a quem aquele rosto pertenceria.

— Já descobriu a partir de quem ele foi modelado? — perguntou a Lowbeer.
— A Hermès tem uma política de privacidade muito rígida quanto aos 

periféricos feitos por encomenda. Poderia contornar essas medidas, mas, 
neste caso, prefi ro não o fazer. Poderá revelar-nos.

O periférico usava leggings pretas, botas de caminhada pretas com gran-
des fi velas prateadas, e uma capa estreita pelos joelhos da cor da grafi te.

— O que estou a fazer aqui, ao certo? — quis Netherton saber.
— Estão a ter um encontro. Passeiem até Hyde Park. Depois veremos. 

Responda o melhor que possa às perguntas dela. Não espero que ela seja 
absolutamente convincente como curadora neoprimitiva, mas faça o que 
puder. A presença dela destina-se a fazer uma identifi cação. Pressupondo que 
ela não a fará assim que entre à porta, quero que o disfarce permaneça viável 
tanto tempo quanto possível.



328  

— Disse à Daedra que a Annie é muito tímida na presença dela, em vir-
tude do excesso de admiração. Isso talvez ajude.

— Pode ser. Por favor, peça ao periférico que feche os olhos.
— Fecha os olhos — disse ele.
O periférico assim fez. Julgou ver Flynne a chegar enquanto lhe obser-

vava o rosto, um segundo de confusão na micromusculatura facial, e depois 
os olhos abriram-se.

— Credo — exclamou ela —, aquilo é uma casa ou são árvores?
Netherton olhou para trás, para a via-verde.
— É uma casa feita a partir das árvores. Uma espécie de casa de espetá-

culos, na verdade. Pública.
— As árvores parecem velhas.
— Não são. Tiveram o crescimento aumentado por montadores. 

Acelerado e depois estabilizado. Já eram deste tamanho quando eu era 
pequeno.

— Portas, janelas...
— Crescem assim, orientadas pelos montadores.
Flynne levantou-se e pareceu experimentar o chão.
— Onde estamos?
— No Soho. Soho Square. A Lowbeer sugere que passeemos nesta via-

-verde, até Hyde Park.
— Via-verde?
— Uma fl oresta, só que linear. Oxford Street foi destruída em vários 

pontos durante o jackpot. Sobretudo armazéns. O arquiteto mandou que os 
montadores comessem as ruínas. Escavou-as e transformou-as naquilo que é, 
basicamente, uma fl oreira muito comprida para as árvores, com um caminho 
central elevado acima do nível original da rua...

— Armazéns? Como o Heft y Mart?
— Não sei.
— Porque quiseram uma fl oresta?
— A rua não era propriamente bonita, logo à partida, e o jackpot não 

a favoreceu. Os edifícios não se prestavam a um reordenamento. Selfridges 
chegou a ser uma residência privada por um breve período...

— Fridges?
— Um armazém. Mas a moda das residências dessa escala foi breve, li-

mitada a uma derradeira onda desesperada de capital off shore. Creio mesmo 
que já não temos armazéns.

— Zonas comerciais?
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— O que têm? — indagou ele, confuso, mas depois lembrou-se da dife-
rença de emprego. — Temos Cheapside, que já viste. É um destino, retalho 
associativo selecionado. Portobello, Burlington Arcade...

Flynne olhou em volta. Continuou a virar-se.
— Estamos na maior cidade da Europa. Sem contar contigo, ainda não 

vi mais ninguém.
— Está ali um homem — apontou Netherton. — Sentado num banco. 

Acho que trouxe o cão.
— Não há trânsito. Está um silêncio de morte.
— Antes da recriação, o grosso dos transportes públicos fazia-se através 

de comboios, em túneis.
— O metropolitano.
— Sim. E isso ainda está tudo no mesmo sítio, e mais ainda, embora, 

regra geral, não seja usado para transporte público. Pode confi gurar um com-
boio, caso queiras. As pessoas costumam ir a Cheapside de comboio do pe-
ríodo. — Fora assim que ele e a mãe haviam ido.

— Vi alguns camiões grandes.
— Transportam bens desde os subterrâneos até onde são necessários. 

Temos menos veículos privados. Táxis. Ou então caminhar ou andar de 
bicicleta.

— Nunca tinha visto árvores tão grandes.
— Anda. É mais impressionante da via-verde propriamente dita. — 

Indicou o caminho, tentando lembrar-se da última vez que ali estivera. 
Chegados à via-verde, entre as árvores, apontou na direção de Hyde Park.

— Dizes que estas árvores não são reais?
— São reais, mas o seu crescimento foi aumentado, fabricado. Algumas 

são coletoras de carbono de grande capacidade quase biológicas que parecem 
árvores. — Ouviram uma espécie de campainha atrás deles. Um ciclista de 
óculos passou em grande velocidade num velocípede perto, com uma gabar-
dina bege salpicada de lama a adejar à retaguarda.

— Como fi zeram isto?
As árvores, muitas delas mais altas do que os edifícios que haviam subs-

tituído, continuavam a pingar; gotas maiores e mais espaçadas. Uma entrou 
pelas costas do casaco de Netherton. Na direção de Hyde Park, acima do alto 
dossel de ramos, vislumbravam-se nuvens. — Posso abrir-te um feed e mos-
trar-te, se quiseres.

— WN? — perguntou ela, vendo, obviamente, a chancela dele quando os 
telefones se interligaram. — És tu?
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— Sim. Vamos até Hyde Park, e eu mostro-te feeds sobre como o fi zeram. 
Sem pensar, depois de ter guiado o periférico até ao carro de Lowbeer 

e depois de lá terem saído, Netherton deu-lhe a mão, fi cando de imediato 
consciente do seu erro.

Os olhos dela sustiveram os dele, talvez alarmada. Sentiu-lhe a mão a 
fi car tensa, como se pretendesse retirá-la, ou porventura expulsar a dele.

— Muito bem — disse ela. — Mostra-me.
E começaram a andar, de mãos dadas.
— Estavas ridículo — disse ela —, no Wheelie Boy.
— Imaginei.
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8 5 .

P e s s o a s  d o  F u t u r o

N
etherton disse que haviam construído tudo com aquilo a que ele chama-
va montadores, que ela imaginava ter sido o que vira a matar a irmã da 
ex dele.
O que ele chamava de feed era uma janela na sua visão, não tão grande 

que não conseguisse ver para andar, mas assistir ao que lá passava e ver por 
onde andava poderia ser complicado. Como uma Viz, imaginou ela, mas sem 
ter de a usar.

Os arquitetos haviam dito aos montadores que cortassem uma secção a 
todo o comprimento da rua original, na forma de um grande círculo, um lon-
go vazio tubular central. Os edifícios haviam sido ruínas logo à partida, apenas 
com parte ereta, pelo que o perfi l cortado pelos montadores havia sido, regra 
geral, menos do que a metade inferior desse círculo. Independentemente do 
material encontrado, a superfície deixada onde o corte fora efetuado era lisa 
como metal. Seria de esperar com mármore ou metal, mas era bizarro com 
tijolo ou madeira. O tijolo cortado pelos montadores parecia fígado acabado 
de fatiar, a madeira cortada pelos montadores era lisa como os painéis na 
roulotte de Lev. Não que agora se visse grande coisa, pois o passo seguinte 
fora cobrir a extensão do corte com aquelas árvores de contos de fadas, de 
troncos demasiado grossos para serem reais, raízes um pouco por todo o 
lado, até às ruínas além do corte, com as copas tão altas que nem se viam os 
ramos mais elevados.

Híbrido, disse Wilf. Parte amazónico, parte indiano, e os montadores a 
unirem tudo. A casca lembrava a pele dos elefantes, com uma textura mais 
fi na nas raízes retorcidas.

Ele suava das mãos quando falava. Tivera de largar a dela para explicar 
o feed de como haviam construído tudo aquilo, mas, para ela, estar de mãos 
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dadas era reconfortante, poder tocar em algo vivo, mesmo que não o fi zesse 
com a sua própria mão. O sentimento por ele mudara desde que lhe contara 
sobre o jackpot. Imaginava que isso se devesse ao facto de ter visto como ele 
estava abalado com a narrativa, como ele não se apercebia disso. Empregava 
muita energia a convencer as pessoas, e isso era o seu trabalho, ou o motivo 
por que tinha esse trabalho, mas a verdade era que tentava sempre convencer-
-se a ele próprio, talvez apenas de que ali estava, independentemente do que 
estivesse a tentar impingir.

— A pessoa que organiza a festa à qual vamos, é a tua ex? — perguntou 
ela. O feed terminara, a janela fechara-se, a chancela dele apagara-se.

— Não penso nela assim — disse ele. — Foi muito breve, bastante mal 
pensado.

— Ela é algum tipo de artista?
— Sim.
— Que tipo?
— Ela tatua-se — disse Netherton. — Mas é mais complicado do que 

isso.
— Tipo, com anéis e assim?
— Não. O produto não são as tatuagens. O produto é ela. A vida dela.
— É aquilo a que chamavam reality shows?
— Não sei. Porque é que deixaram de lhes chamar isso?
— Porque não há mais nada, além do Ciencia Loca e de anime, e aquelas 

novelas brasileiras. É antiquado chamar-lhes isso.
Netherton parou, lendo algo que ela não conseguia ver.
— Sim. De certa forma, ela descende disso. Reality television. Fundiu-se 

com a política. Depois com a arte performativa.
Continuaram a andar.
— Acho que isso já aconteceu, no meu tempo — disse ela. O cheiro era 

magnífi co. Deveriam ser as árvores molhadas, imaginou. — A pele não lhe 
acaba?

— Cada obra dela é uma epiderme completa, dos pés à base do pescoço. 
Refl ete a experiência de vida dela durante o período do trabalho. Depois ela 
remove-a, preserva-a, e produz fac-símiles, miniaturas, que as pessoas adqui-
rem. A Annie Courrèges, quem vais fi ngir ser, tem uma coleção completa, 
embora o salário não lhe permita comprá-las.

— Porque é que ela as compra?
— Não compra — esclareceu Netherton. — Fui eu que inventei isso, para 

contar à Daedra.
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— Porquê?
— Para a convencer a voltar a vestir-se.
Flynne olhou-o de esguelha.
— Ela esfola-se?
— Enquanto a nova epiderme cresce. A remoção e a reposição são se-

quenciais, praticamente uma operação única.
— Ela depois fi ca dorida?
— Nunca estive com ela numa altura dessas. Mas fê-lo recentemente, 

antes de eu ser contratado. Tábua rasa epidérmica. Depois de te conhecer, ou, 
melhor, depois de conhecer a Annie Courrèges e outros dois curadores neo-
primitivistas, ela aceitou não ser tatuada até ao fi nal do nosso projeto.

— O que são eles?
— Quem?
— Os neoprimitivistas.
— Curadores neoprimitivistas. Os neoprimitivos ou sobreviveram por 

eles próprios ao jackpot ou então decidiriam retirar-se do sistema global. 
Aqueles em que o nosso projeto se baseava eram voluntários. Um culto eco-
lógico. Os curadores estudam os neoprimitivos, vivem e recolhem a cultura 
deles.

Da direção oposta aproximavam-se três ciclistas de roupas garridas. 
Crianças, imaginou ela, quando passaram a alta velocidade com o que ela 
supôs serem fatos de super-heróis.

— Não pareces gostar disto — comentou ela.
— Da via-verde?
— Do futuro. Nem a Ash.
— A Ash esforça-se por não gostar — disse ele.
— Já a conhecias antes de ela ter aqueles olhos?
— Conheço o Lev desde antes de ele ter contratado aqueles dois. Ela já 

vinha assim. Quando os técnicos são bons, aceita-se o que aparece.
— O que faz o Lev? — Flynne nem sabia se os ricos faziam necessaria-

mente alguma coisa.
— A família é poderosa. Cleptos velhos. Russos. Os dois irmãos mais 

velhos devem manter os valores da família. Ele é uma espécie de batedor. 
Procura coisas em que eles possam investir. O que está em causa não é tanto 
o lucro, mas sobretudo manter a frescura. Fontes de novidade.

Flynne olhou para os ramos, que agora pareciam estar a pingar menos. 
Passou a voar uma coisa de asas vermelhas, do tamanho de um pássaro gran-
de, mas com asas de borboleta.
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— Isto não é novidade para ti, pois não?
— Não — confi rmou ele —, não é. É por isso que existem curadores neo-

primitivistas. Para encontrarem quaisquer novidades que os neoprimitivos 
possam produzir, por mais execráveis que sejam. Era por isso que estávamos 
a trabalhar com a Daedra. Nesse caso tratava-se de novidades tecnológicas, 
mais fácil de comoditizar. Três milhões de toneladas de polímero reciclado, 
na forma de um imóvel fl utuante. Aquilo, ali à frente, é Hyde Park.

E Flynne viu que se aproximavam do fi nal da via-verde, com as árvores 
menos altas e mais dispersas a abrirem-se. Ouviram-se gritos como se ampli-
fi cados por megafones.

— O que é aquilo?
— Speaker’s Corner — disse ele. — São todos loucos. É permitido.
— O que é aquela coisa branca, que parece fazer parte de um edifício?
— Marble Arch.
— Tem uns quantos arcos. Até parece que o arrancaram de outra coisa e 

o deixaram ali.
— E assim foi — disse ele. — Mas talvez fi zesse mais sentido visual com 

trânsito a atravessá-los.
Estava a sair da via-verde, descendo degraus cada vez mais largos até ao 

nível do parque.
— Quem está a falar tem de estar sobre andas — disse ela —, mas não 

parece. — Imaginou que a fi gura aracnídea tivesse perto de três metros de 
altura.

— É um periférico — explicou ele. A cabeça cor-de-rosa redonda da 
coisa alta tinha uma espécie de corneta à frente, do mesmo cor-de-rosa, por 
onde debitava palavras incompreensíveis para a pequena multidão de fi guras 
que a rodeavam, pelo menos uma das quais parecia ser um pinguim, embora 
da altura de Flynne. O orador alto usava um fato preto justo, os braços e as 
pernas muito estreitos. Ela não percebia o que ele estava a dizer, mas julgou 
ter entendido a palavra «nomenclatura».

— São todos loucos — disse ele. — Podem ser todos periféricos. Mas são 
inofensivos. Por aqui.

— Onde vamos?
— Pensei em irmos ao Serpentine. Ver os barcos. Pequenas réplicas. Por 

vezes encenam batalhas históricas. O Graf Spee é particularmente bom.
— Aquele orador está a fazer algum sentido?
— É uma tradição — disse Netherton, e levou-a por um carreiro liso de 

saibro bege. E aí havia pessoas, a caminhar no parque, sentadas em bancos, 
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a empurrar carrinhos de bebé. Não lhe pareciam propriamente pessoas do 
futuro. Imaginou que Ash parecia, mais do que qualquer outro que ali tivesse 
visto, sem contar com o cabeça de corneta de três metros de altura que Wilf 
dissera ser um periférico. Ainda o ouvia a divagar, lá atrás.

— Como vai ser a festa da tua ex?
— Preferia que não lhe chamasses isso. Daedra West. Não sei ao certo. 

Segundo o Lev e a Lowbeer, vão lá estar pessoas poderosas. O Corregedor em 
pessoa, provavelmente.

— Quem é esse?
— Um ofi cial da Cidade. Não sei se te consigo explicar a sua função 

tradicional. Julgo que, originalmente, era responsável por lembrar a realeza 
de uma dívida antiga. Mais tarde passou a ser totalmente simbólico. Desde o 
jackpot, é melhor nem falar dele.

— Ele conhece a Daedra?
— Não faço ideia. Nunca fui a esse tipo de ocasião, e ainda bem.
— Estás assustado?
Netherton parou no carreiro e fi tou-a.
— Imagino que esteja ansioso, sim. Isto está tudo longe da minha 

experiência.
— Também da minha — concordou ela. Deu-lhe a mão. Apertou-a.
— Desculpa termos invadido a tua vida — lamentou-se ele. — O sítio 

onde estavas era maravilhoso.
— Era? Quero dizer, é?
— O jardim da tua mãe ao luar...
— Comparado com isto?
— Sim. De certa forma, sempre sonhei com isso, com o passado. Mas 

nunca me tinha apercebido. Agora, nem acredito que vi.
— Podes ver mais — sugeriu ela. — Tenho o Wheelie Boy na Fab.
— Na quê?
— A Forever Fab. Trabalho lá. Trabalhava. Antes de isto tudo começar.
— É a isso que me refi ro — exclamou ele, a mão a retesar-se. — Estamos 

a mudar tudo.
— Éramos todos pobres, exceto o Pickett, que provavelmente já está 

morto, e um ou dois outros. Não é como aqui. Não há muito que fazer. Era 
para ter entrado para o Exército quando o Burton foi para os Marines, mas a 
nossa mãe precisava de quem cuidasse dela. Ainda precisa. — Olhou em seu 
redor para o vasto parque plano, os relvados, os caminhos a lembrarem pa-
drões de uma aula de geometria. — Nunca tinha visto um parque tão grande. 
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Ainda é maior do que o que temos em Clanton, junto ao rio, com o forte da 
Guerra Civil. E a via-verde deve ser a coisa mais alucinada que eu já vi, cons-
truída por gente. É a única?

— Daqui podíamos percorrer vias-verdes até Richmond Park, Hampstead 
Heath, e mais além, a partir desses dois. Catorze, ao todo. E a centena de rios 
locais, todos recuperados...

— Vidrados, iluminados?
— Alguns dos maiores, sim. — Netherton sorriu, mas parou quando 

isso pareceu surpreendê-lo. Ela nunca o vira sorrir muito, pelo menos assim. 
Netherton largou-lhe a mão, mas não de uma vez.

Voltou a andar. Ela seguiu ao seu lado.
A chancela de Macon com o torresmo vermelho apareceu.
— Estou a ver a chancela do Macon — anunciou ela.
— Diz olá — indicou ele.
— Olá? Macon?
— Olha — disse Macon —, temos aqui uma situação. A Clovis quer-te 

de volta.
— O que foi?
— Os Lucas 4:5 estão aqui fora com cartazes e merdas. Tu, o teu irmão e 

a tua mãe estão nos cartazes. O primo Leon também.
— Que merda é essa?
— Parece que acabaram de decidir que Deus odeia a Coldiron.
— Onde anda o Burton?
— A regressar do Pickett. Saiu agora.
— Merda — imprecou Flynne.
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8 6 .

C h â t e l a i n e

A
o levantar os olhos da batalha que decorria no Serpentine, viu Ash, em 
vários tons de preto e sépia muito escuro, a aproximar-se pelo saibro 
bege do carreiro como se usasse rodas ocultas.
Lamentava que Flynne não visse as miniaturas, embora ele, pessoalmen-

te, preferisse vapor a velas, e o drama das armas de longo alcance àquelas faú-
lhas dos canhões minúsculos. Mas a água na região da batalha tinha ondas à 
escala e nuvens em miniatura, e isso fascinava-o sempre. Sentado ao seu lado 
no banco, o periférico aparentava seguir também a batalha, embora ele sou-
besse que a atenção dada a objetos em movimento fosse apenas uma maneira 
de simular senciência.

— A Lowbeer quer-te de volta a casa do Lev — disse Ash, detendo-se 
à frente do banco. As saias e a jaqueta justa eram uma manta de reta-
lhos de uma complexidade barroca de fragmentos aguçados, alguns dos 
quais, embora sem dúvida fl exíveis, pareciam estanho escurecido. Usava 
uma bolsa mais ornamentada do que o habitual, coberta de contas negras 
e pendurada por uma coisa de prata que ele sabia ser uma châtelaine, um 
organizador de acessórios domésticos das senhoras vitorianas. Ou não tão 
vitorianas, via agora, com uma aranha de prata de abdómen facetado a 
subir agilmente pela cintura da jaqueta, os vários olhos de cristal de rocha 
minúsculo.

— A Flynne parecia preocupada por ter sido chamada de volta — co-
mentou ele, fi tando-a. — O timing foi infeliz. Estava prestes a explicar-lhe a 
estrutura narrativa da Annie.

— Expliquei-lhe que és um publicista — disse Ash. — Ela pareceu com-
preendê-lo em termos de um paradigma já por si bastante degradado de ce-
lebridade, pelo que foi relativamente simples.
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— As relações públicas não são o teu forte — lembrou ele. — Espero que 
não a tenhas deixado com ideias erradas.

Ash estendeu a mão e afastou a franja do periférico, que a mirou, os 
olhos calmos e brilhantes.

— Ela traz-lhe qualquer coisa, não achas? — comentou com Netherton. 
— Já te vi a reparar nisso.

— Ela agora corre mais perigo por lá?
— Imagino que sim, embora seja difícil quantifi car. Ao que parece, uma 

entidade poderosa, sediada aqui, quer vê-la morta, lá, e está a empregar re-
cursos cada vez mais vastos, por lá. Estamos a tentar impedir isso, mas na 
nossa competição com eles, acabámos por stressar a economia do mundo 
dela. Tal stresse é problemático, já que não deve tardar a produzir mais alte-
rações caóticas.

Ouviu-se um estalo repentino vindo da batalha no Serpentine. Crianças 
aplaudiram. Netherton viu que um dos navios perdera o mastro central, der-
rubado por uma bola de canhão, tal como acontecera há muito, não fazia 
ideia onde, segundo o que estava a ser encenado. Levantou-se, ofereceu a 
mão ao periférico, que a aceitou. Ajudou-o a levantar-se, e o periférico assim 
fez, com graciosidade.

— Não gosto que ela te esteja a mandar à Daedra — afi rmou Ash, fi tan-
do-o com o olhar verticalmente bifurcado. Ocorreu a Netherton que passava 
tanto tempo com Ash que praticamente já nem lhe reparava nos olhos. — É 
quase certo que a Daedra, ou um dos seus colaboradores, seja a nossa adver-
sária no toco. Neste nosso tempo, podem não conseguir fazer pior à Flynne 
do que destruir-lhe o periférico, situação essa em que dará com ela de volta 
ao toco, por mais dolorosa que possa ser a experiência. O mesmo em relação 
ao Conner, no mestre bailarino do irmão Anton. Mas tu vais estar presente 
em pessoa. Fisicamente presente, vulnerável.

— Taticamente — disse ele —, não vejo alternativa. — Fitou-a, fascinado 
com a ideia de que ela pudesse estar genuinamente preocupada com ele.

— Não pensaste no risco que vais correr?
— Devo ter tentado não pensar muito nisso. Mas, o que aconteceria à 

Flynne se eu recusasse? Ao irmão dela, à mãe? Ao mundo dela?
As quatro pupilas de Ash mergulharam nas dele, o rosto branco absolu-

tamente imóvel.
— Altruísmo? O que se passa contigo?
— Não sei — admitiu ele.
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8 7 .

O  A n t í d o t o  P a r a  o  T e m p o  d e  F e s t a

C
lovis Raeburn tinha uma pele linda. Quando Flynne abriu os olhos, ela 
ali estava, em cima dela, como se mirasse a interface autonómica de 
Flynne, ou o seu cabo. Fora a mais fácil transição até ao momento, de 

estar sentada num banco naquele Hyde Park para uma posição recostada em 
almofadas numa cama de hospital nova. Como uma cambalhota para trás, 
mas sem ser mau.

— Então? — disse Clovis, endireitando-se ao ver que Flynne tinha os 
olhos abertos.

— O que se passa?
Clovis separava duas metades de algum tipo de acondicionamento.
— O Griff  diz que a concorrência contratou os Lucas para nos fazer fi -

car malvistos. Cá para mim, quem quer que seja alvo dos protestos deles sai 
favorecido.

— O Macon diz que o Burton está a voltar do Pickett.
— Num carro requisitado para serviço de delegado — adiantou Clovis. 

— Tem sido uma orgia de requisições nos últimos tempos. Os empregados 
do Pickett, os que ainda estão a ser retirados dos escombros, tinham lá os car-
ros, no parque de estacionamento. — Extraiu algo pequeno da embalagem: 
circular, chato, de um rosa garrido. Tirou o papel de proteção do autocolante, 
levou a mão por baixo da bainha da t-shirt de Flynne e pressionou o adesivo, 
mesmo abaixo do umbigo de Flynne.

— O que é isso? — perguntou Flynne, erguendo a cabeça da almofada 
contra o peso da coroa, tentando ver. Clovis levantou o fundo da camisola. 
Sobre abdominais onde se podia esfregar roupa, estava o ponto cor-de-rosa, 
com duas linhas vermelhas vivas a atravessar-lhe o centro.

— O antídoto para o tempo de festa — disse Clovis —, mas o Griff  
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explica-te. Não tires o teu. — Retirou a coroa da cabeça de Flynne e assentou-
-a com cuidado sobre o que parecia uma fralda descartável aberta em cima 
da mesa à esquerda da cama.

Flynne olhou da coroa para Conner, na cama ao lado, com a sua própria 
coroa.

— Tendo em conta a situação, ainda bem que ele lá continua — disse 
Clovis. — Ele tem provas dadas de que é bom a piorar situações.

Flynne sentou-se. Uma cama de hospital levava-nos a pensar que seria 
preciso autorização para tal. Depois, Hong apareceu-lhe no campo de visão, 
de sacos de plástico de takeout nas duas mãos. Tinha uma Viz e uma t-shirt 
verde-escura com Coldiron USA em branco, o logo que ela vira no envelope 
na caravana de Burton, naquela primeira noite. Apercebeu-se de que ele surgira 
de uma abertura vertical estreita na parede de telhas, à esquerda da cama dela.

— Então? — disse ele, à laia de cumprimento.
— Agora temos uma passagem secreta desde o Sushi Barn? — perguntou 

ela.
— Faz parte do acordo em troca das antenas. Os e-mails não eram teus?
— Parece que devo ter secretários e tretas.
— É preciso maneira de arranjar comida — disse Clovis. — Há lá sempre 

uns quantos rapazes do Burton a vigiar.
— A engordar — replicou Hong, com um sorriso, e saiu, por baixo de 

um oleado azul.
— A comida é para o Burton e para quem mais quiser — indicou Clovis. 

— Tens fome?
— Sou capaz — admitiu Flynne, pegando no Wheelie Boy da cadeira 

onde o deixara.
— Se precisares de mim, estou com a Bela Adormecida — indicou Clovis. 

— É verdade que tens um outro corpo inteiro do outro lado?
— Mais ou menos. Foi construído, mas nem se nota.
— Parecida contigo?
— Não — admitiu Flynne —, é mais bonita e tem mais peito.
— Vá, leva o outro — disse Clovis.
Flynne seguiu o cheiro do Sushi Barn. Os sacos estavam em cima da 

mesa onde ela assinara os contratos, novamente atrás do oleado azul, naquilo 
que Macon dissera ser o departamento legal, mas Hong não estava lá.

— És a Flynne — disse o homem. Cabelo castanho, olhos cinzentos, pá-
lido, de faces rosadas. Pelo sotaque era outro inglês, mas dali, do local que 
ela tentava não começar a ver como o passado. — Sou o Griff  — estendeu 
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a mão sobre os recipientes de esferovite e três garrafas de água do Heft y —, 
Holdsworth. — Flynne apertou-a. De ombros largos mas magro, não devia 
ser tão velho como ela e envergava um blusão puído, de aspeto ceroso, da cor 
de excrementos de cavalo frescos.

— Soa americano — comentou ela, mas, na verdade, mais parecia um 
personagem de um anime infantil.

— Por acaso é Gryff yd — confessou ele, soletrando-o e fi cando à espera 
para ver o momento em que ela começaria a rir-se.

— És da Interna, Griff ?
— Nem pouco mais ou menos.
— O Madison pensou que, daquela primeira vez, tivesses chegado de 

cóptero da Interna.
— E cheguei. Tive acesso a um.
— Ouvi dizer que tens muito. Acesso.
— E tem — disse Burton, afastando o oleado com o indicador. Parecia 

cansado e a precisar de um duche. As calças camufl adas e a t-shirt preta esta-
vam cobertas de pó. — É bom a resolver coisas. — Entrou.

— O xerife Tommy tem andado a esgotar-te? — perguntou-lhe a irmã.
Burton pousou o tomahawk na mesa, as lâminas protegidas por Kydex 

ortopédico.
— Não admite que nos está a castigar. Não gosta daquilo que lá fi zemos. 

É como se nos estivesse a esfregar o nariz na merda. Claro que, à parte o 
Jackman, não foi nada que não quiséssemos. Mas não me importava de ter 
encontrado um bocadinho do Pickett. Depois ouvi dizer que os Lucas nos 
iam trazer o castigo divino. — Olhou para a irmã. — Pensava que estivesses 
em Londres.

— A Lowbeer trouxe-me de volta — disse ela. — Quem nos quer mortos 
trouxe os Lucas para te atormentarem. Para fazeres merda, tal como é teu 
hábito quando eles começam com os protestos.

— Viste as animações nos cartazes?
— Parece delicioso — comentou Griff , que abrira as caixas. — De onde 

vem o Hong?
— Filadélfi a — disse Flynne.
— Vou lavar-me — disse Burton, pegando no tomahawk.
— Agora fi quei com vontade de o seguir — disse ela a Griff  assim que 

Burton saiu do alcance da voz.
— O Carlos está lá à frente, para o desencorajar de qualquer potencial 

partida — indicou ele, retirando a tampa das três garrafas de água. — A Clovis 
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está encarregue das traseiras e do acesso interior ao Hong. — Começou a 
transferir a comida para os três pratos compostáveis que Hong também trou-
xera, usando dois pares de pauzinhos de plástico como garfo. Depois, com 
um único par, dispôs rapidamente os elementos, e, de repente, o emprata-
mento deu melhor aspeto do que ela julgara possível à comida de Hong. Sabia 
que, se tivesse sido ela a servir, acabaria com três montes aproximadamente 
iguais de noodles e sushi. Ao vê-lo a usar os pauzinhos para redistribuir as 
ovas salgadas falsas, Flynne recordou as raparigas robô a prepararem as en-
tradas para a festa da falecida. — Tenta ignorar os cartazes que os nossos 
fanáticos de trazer por casa estão a mostrar — sugeriu ele. — Foram conce-
bidos por uma agência que se especializa em anúncios de ataque político, e 
destinam-se a perturbar-te a ti, especifi camente, ao mesmo tempo que viram 
a comunidade contra ti.

— Foram os outros que os levaram a fazer isto?
— Os Lucas 4:5 são culto e empresa em partes iguais. Tal como vem a 

ser hábito.
— Mas tu vens do Canal de Culinária ou assim?
— Só quando se trata da autêntica culinária de Filadélfi a — gracejou ele. 

Inclinou a cabeça. — Dá-me o melhor prato do Norte de Itália e fi co a olhar 
para ele como um burro para um palácio.

— Vamos comer — disse Burton, regressando e voltando a pousar o to-
mahawk na mesa, ao lado de um dos pratos. Desta vez, ao vê-lo, Flynne recor-
dou ter tropeçado no indivíduo da trela na cave de Pickett. Pousou o Wheelie 
Boy no centro da mesa, como se fosse uma jarra de fl ores, e depois sentou-se 
numa das cadeiras desdobráveis.

— O que é isso? — indagou Burton, olhando para o Wheelie Boy.
— Um Wheelie Boy — respondeu ela.
Griff  enfi ou as caixas vazias num dos sacos de plástico, depois enfi ou 

este dentro de outro saco de plástico, pousou-o no chão, pareceu admirar 
a disposição dos elementos na mesa, e, fi nalmente, sentou-se. Flynne ainda 
pensou se ele estaria prestes a dar graças, mas Griff  pegou nos pauzinhos de 
plástico e gesticulou.

— Por favor — indicou.
As idas e voltas entre o seu corpo e o periférico eram confusas. Estaria 

com fome? Comera uma banana e tomara café, mas sentia-se como se o pas-
seio pela via-verde tivesse sido real. E fora, mas não tinha sido o corpo a fazê-
-lo. O cheiro da comida fê-la ter saudades da semana anterior, antes de aquilo 
ter acontecido, e depois havia a maneira como Griff  empratara a comida. 
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— O que é o tempo de festa? — perguntou-lhe Flynne.
— Onde é que ouviste falar disso? — quis saber Burton.
— A Clovis deu-me o antídoto — explicou ela.
— Há tempo de festa por aqui? — Burton fulminava Griff  com o olhar.
— Falemos sobre isso depois de comermos — pediu Griff .
— O que é isso, Burton?
— Numa escala de crimes de guerra que vá até ao dez? Para aí um doze. 

— Burton enfi ou sushi na boca e mastigou, sem tirar os olhos de Griff .
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8 8 .

U m  P a r l a m e n t o  d e  P á s s a r o s

A 
tenda de Ash cheirava a pó, embora nada parecesse estar sujo. Talvez 
houvesse uma vela para isso, pensou Netherton, sentando-se. O perifé-
rico fi tou-o entre a complexidade do display em faux-antique de Ash, e 

depois baixou o olhar, como se acompanhasse os padrões gravados na mesa. 
Ash estava à esquerda de Netherton, mais perto do periférico. Tirara o pe-
queno chapéu preto ameaçador, que parecia um sapo de cabedal preto, e 
pousara-o à sua frente, na mesa.

— Recebeste entrada para o parlamento dos pássaros — disse-lhe ela, e 
quando ele fez menção de lhe perguntar o que quereria isso dizer, Ash leva-
ra um dedo aos lábios pretos, silenciando-o. Netherton via agora a aranha 
de âmbar-negro e prata da châtelaine de Ash, solta, a descer-lhe do punho 
esquerdo da jaqueta e a correr sobre os entalhes da mesa a caminho dele, os 
olhos de cristal a cintilar.

Subiu-lhe para as costas da mão esquerda. Absolutamente indolor. Com 
efeito, não o sentia. Pensou no Medici a baixar, com as gavinhas a atravessa-
rem-lhe impercetivelmente as células da pele.

Ash falou-lhe em língua de pássaro, e ele compreendeu.
— Não faças isso — respondeu, horrorizado, quando ela parou, mas o 

que proferiu saiu-lhe em língua de pássaro, um trinado agudo e urgente. Mas 
depois apercebeu-se de que aquilo que ela lhe dissera fora que o «bilhete», 
que só podiam usar ali, daquela vez, lhe permitia a entrada na encriptação 
metamórfi ca deles, dela e de Ossian, impenetrável, a tal ponto que mesmo 
Lowbeer e as suas tias omnipotentes seriam, quase de certeza, incapazes de 
perceber o que era dito. E depois começou a contar-lhe mais coisas.

Que Lowbeer (e ele esforçou-se por ignorar os trinados que se tornavam 
gradualmente algo caracterizado por estalos glotais breves) se interessara 
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pelos contínuos e seus entusiastas. Havia, por exemplo, prosseguiu Ash, en-
tusiastas dos contínuos que tinham começado naquele mundo há mais anos 
do que Lev, alguns dos quais haviam levado a cabo experiências em múltiplos 
contínuos, chegando mesmo a testá-los até ao limite da sua destruição, pelo 
menos no que dizia respeito às populações humanas. Um desses primeiros 
entusiastas, em Berlim, conhecido apenas como «Vespasiano» na comunida-
de, tinha um fetiche por armas, afamadamente sádico no tratamento imposto 
aos habitantes dos seus contínuos, que ele punha uns contra os outros em 
combates desgastantes, intermináveis e, grosso modo, inúteis, apoderando-se 
do armamento envolvido, algum do qual demasiado especializado para ser 
utilizado fora do cenário barroco que o produzira.

Netherton relanceou o periférico, que não compreenderia nada daqui-
lo fosse qual fosse a língua, mas que observava Ash quando esta disse que 
Lowbeer conseguira junto desse Vespasiano os planos e especifi cações de 
algo que Conner Penske estava a ser treinado para pilotar.

— O quê? — perguntou Netherton, ouvindo a questão a surgir na forma 
de duas longas sílabas miadas.

Não fazia ideia, disse Ash, as suas vogais também a prolongarem-se, mas, 
tendo em conta o fetichismo do Vespasiano e o óbvio prazer de Conner com 
a primeira aula, de certeza que seria algum tipo de arma. Lowbeer teria os 
recursos para fabricar tais coisas de forma rápida e secreta, frisou ela.

Mas, porque estava Ash a contar-lhe aquilo agora, perguntou Netherton, 
a língua privada cada vez mais germânica? Netherton não lhe disse que aqui-
lo lhe intensifi cava a ansiedade, nem que a joia que lhe assentava nas costas 
da mão o fazia querer gritar, mas desejou que esses sentimentos pudessem, 
inadvertidamente, ser transmitido pelo baixo neerlandês mutante que naque-
le momento ele debitava.

Porque, respondeu Ash (mudando para algo que não lhe lembrava qual-
quer língua nem canto de pássaros), também Lowbeer se tornara, de um dia 
para o outro, uma entusiasta pelos contínuos. E porque ela, Ash, acabara por 
perceber que, embora isso lhe facilitasse as estratégias desenvolvidas para o 
toco de Lev, Lowbeer estava a desenvolver um jogo mais longo do que o que 
lhe faria sentido. E porque, e, nesse momento, os olhos dela estreitaram-se 
até só mostrarem uma pupila única, depois de entregar os planos do tal sis-
tema ou dispositivo a Lowbeer, Vespasiano partira inesperadamente para 
Roterdão, morrendo aí na sexta-feira, de repente, mas, para todos os efeitos, 
de causas naturais, circunstância na qual Lowbeer, segundo a opinião de Ash, 
parecera muito pouco interessada.
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E tudo isso ocorrera desde que haviam conhecido Lowbeer, continuou 
ela, pelo que fora uma semana bastante preenchida. Mas agora, disse ela, o 
prazo do bilhete de Netherton, necessariamente bastante breve, aproximava-
-se do fi m. Uma vez terminado, contava com a discrição de Netherton para 
que não o divulgasse a ninguém. Ela sentira-se motivada para o partilhar 
devido a um certo grau de preocupação própria, mas também porque se inte-
ressava por ele, e por Lev, bem como por Flynne e respetiva família, que para 
ela se tratavam de elementos relativamente inocentes, metidos na situação 
por acaso.

Mas o que esperava ela conseguir?, perguntou Netherton, só agora 
conseguindo ignorar a constante pouca familiaridade para com a sua 
produção verbal.

Não sabia, percebeu ele, mas sentira-se na obrigação de fazer alguma 
coisa. E os meios que Lowbeer tinha de saber quem dissera o quê através das 
tias dos cleptos eram inestimáveis. E por ali fi caram, com a aranha a saltar-lhe 
da mão e a regressar à dona.

Os três permaneceram ali por vários instantes, com Netherton a pegar 
na mão do periférico por baixo da mesa, e interrogando-se como poderia um 
entusiasta por contínuos sádico ter morrido inesperadamente, embora, para 
todos os efeitos, de causas naturais, em Roterdão, e que talvez fosse melhor 
não comentar tal coisa com Lowbeer, já que não era suposto saber disso. Mas, 
pensou ele, e se ela os tivesse ouvido a conversar com trinados e com outras 
algaraviadas?

O que pensaria ela?
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8 9 .

L u z  E s t r o b o s c ó p i c a

G
riff  obrigara-a a envergar proteção à prova de bala para a viagem, um 
blusão policromático. Burton também estava a usar um, e, de certa for-
ma, fora isso que quase o matara, com o forro a retesar-se com a energia 

da bala.
Disparada contra o betão entre os pés de Burton por um homem que 

provavelmente já estaria morto quando o dedo premiu o gatilho, a bala ri-
cocheteara, acertando na manga do blusão em torno do pulso esquerdo de 
Burton. A bala desintegrara-se — a física do forro tendia a provocar isso — e 
um dos fragmentos voltara a descer, acertando na coxa direita de Burton e 
rasgando-lhe a artéria femoral.

Tudo pareceu acontecer ao mesmo tempo, sem fazer qualquer sentido, 
tal como Tommy dizia que todos os tiroteios assim funcionavam, quando 
neles participávamos. Ela seguia um pouco atrás de Burton, à esquerda dele, 
com Clovis à sua direita, e, depois, lembrava-se de se ter apercebido de Clovis 
a levantar-se uns dedos do chão, quando saíram para o beco. Estavam a ca-
minho do carro de Tommy, e iam falar com a mãe, para a tentar convencer 
a deixá-los tirá-la dali. Griff  ainda não mencionara o tempo de festa, fosse lá 
o que isso fosse, mas, se não o fi zesse, Flynne ia puxar o assunto durante o 
trajeto. Ele falara, sobretudo, acerca da mãe dela, que se recusava a ouvir falar 
em mudanças. Griff  queria levá-la para o Norte da Virgínia, onde ele dizia 
ter uma casa segura. Lithonia concordara em ir com ela. Por mais doce que a 
mãe fosse com Lithonia, ela continuava sem querer falar do assunto. Tommy 
chegara para os levar, pelo que ela estava ansiosa por estar com a mãe, mes-
mo sem grande esperança de que ela concordasse com a casa segura, e por se 
sentar ao lado de Tommy, se não fosse Carlos ter de ocupar esse lugar, com a 
bullpup entre os joelhos.
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Tudo estivera bastante sossegado, mesmo com os quarenta e sete ma-
nifestantes que os drones haviam contado, no outro lado do edifício, para lá 
do parque de estacionamento. Mas Burton deveria ter a cabeça do tomahawk 
na mão direita, o braço esticado ao lado do corpo, o cabo direito, encostado 
ao braço, e quando vira o que denunciara o homem no fato-lula, ele abrira a 
bainha de Kydex e largara a cabeça do tomahawk, pois ela ouvira claramente 
a bainha a cair no betão, mesmo ao lado do sítio onde ela prendera tantas 
vezes a bicicleta. Ele agarrara no cabo pela extremidade antes que a cabeça 
batesse no betão, desferindo um golpe com ele contra a cabeça ainda invisível 
do sujeito, com um som que lembrava uma abóbora ainda verde a ser partida, 
e isso fora a última coisa que ela ouvira durante um bocado, pois, a seguir, 
o estrépito das armas fora demasiado intenso para ser registado como som.

Agora, a situação parecia-lhe gifs separados. A frente da bolsa de para-
médico à cintura de Clovis a abrir-se como uma amêijoa. A grande pistola 
de plástico lá presa, da mesma cor da bolsa. Clovis, que a empurrara com 
tanta força para o lado que a magoara, a pistola segura com ambas as mãos, 
os braços esticados à altura dos ombros, fi rme contra o coice, os clarões do 
cano contínuos, até que o carregador fi cou vazio, e no rosto uma expressão 
tão neutra como se estivesse a conduzir, atenta à estrada. Outro era o metal 
ejetado da arma de Carlos, invólucros leves, a pairar, como se imobilizados 
por uma luz estroboscópica, mas um deles bateu-lhe nas costas da mão, quei-
mando-a. Outro ainda era o que os fatos-lula faziam quando as balas lhes 
acertavam, como a cor e a textura imitadas desapareciam quando quem o 
envergava caía. E Burton no chão, olhos abertos, fi tos, sem nada a mexer além 
do sangue que lhe jorrava da coxa a cada batida do coração.

Os ouvidos zuniam-lhe de tal maneira que ela não esperava que isso al-
guma vez passasse. Tommy impedia-a de avançar, enquanto Clovis, de pistola 
recarregada de volta à amêijoa aberta, tirava coisas dos bolsos atrás da bolsa. 
Acocorada ao lado de Burton, serviu-se do gancho para lhe rasgar as calças 
camufl adas, expondo a coxa direita. Enfi ou o indicador de luz azul brilhante 
no buraco inundado de sangue, franziu o sobrolho, girou-o um pouco. O 
jorro parou.

Ela ergueu o olhar.
— Para o Walter Reed — ordenou ela —, já.
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9 0 .

M e d i d a s  d e  C o n t r o l o

E
stava no duche, ao lado do quarto principal do Gobiwagen, quando a 
chancela de Rainey lhe apareceu.
 — Olá — disse ele, os olhos fechados por causa do champô.
— Ainda é verdade — perguntou ela — que continuas sem saber para 

quem trabalhas?
— Estou desempregado.
— Eu sei — disse ela. — Mais ou menos.
— Sabes o quê?
— Sei para quem trabalhas.
— O que queres dizer com isso?
— No nosso último encontro, por assim dizer.
— Sim?
— Aquela pessoa tua amiga.
— O Lev?
— A que eu conheci.
— Não trabalho para ela.
— Mas fazes o que ela te diz.
— Pois, imagino que sim — admitiu ele. — Por motivos óbvios.
— Eu faria o mesmo, se estivesse na tua situação.
— Que é?
— Não quero saber. Fiz umas perguntas discretas. Agora, aqueles a quem 

perguntei sobre ela, por mais discretamente que o tivesse feito, já não me 
conhecem. Retroativamente. Nunca conheceram. Houve quem se desse ao 
trabalho de me apagarem de imagens de grupo. É uma medida de controlo 
bastante reveladora.

— Não é algo sobre o qual eu possa falar agora. Não assim.
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— Não é preciso. Liguei para dizer que apresentei a minha demissão.
— Da nova versão do projeto, seja ela qual for?
— Do Ministério. Vou avançar para o setor privado.
— A sério?
— Seja o que for que andes a fazer, Wilf, não é saudável saber disso. Mas 

eu não sei, portanto, vou manter as coisas como estão.
— Então, porque me ligaste?
— Porque não consigo deixar de me preocupar contigo. Tenho de desli-

gar. Seja o que for, pondera afastar-te disso. Adeus. — A chancela desapareceu.
Acenou com a mão, desligando o chuveiro, saiu da cabina, procurou 

uma das fi nas toalhas de linho preto do avô de Lev, secou os olhos e o rosto.
Olhou para o quarto, onde Penske deixara o mestre de dança, deitado 

muito direito na cama enorme, qual tampa entalhada do sarcófago de um 
cavaleiro medieval, as mãos cruzadas sobre o peito.

— «Seja o que for» — disse ele, citando Rainey. Surpreendeu-se ao per-
ceber que tinha saudades dela, e que agora teria motivos para continuar a 
sentir-se assim.
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9 1 .

I s ó p o d e

C
om Burton na cama do meio, sangue nos lençóis, por baixo de um drone 
cirúrgico, qual carapaça de um bicho-de-conta gigantesco, feito do mes-
mo plástico da cor da pistola de Clovis, a sala dos fundos da Coldiron 

parecia um hospital de campanha. Controlado por uma equipa no Centro 
Médico Militar Nacional Walter Reed, o drone estava fi xo à volta dele, desde 
o umbigo até quase aos joelhos, e fazia bastante barulho enquanto trabalhava. 
Extrair o fragmento informe de bala, que cuspiu para uma pequena bandeja, 
remendar a artéria, fechar o buraco na perna. Pelo menos, era esse o plano. 
O choque hidrostático não fora assim tão mau, dissera-lhe Griff , com o rico-
chete no betão a ter consumido bastante energia. Se assim não fosse, àquela 
distância, só o impacto poderia tê-lo matado, mesmo com a proteção a deter 
a bala.

O drone era mais uma das possíveis origens dos periféricos, pensou ela, 
lembrando-se de que tinha o Wheelie Boy ao colo, na borda da cama mais 
afastada de Conner. Quando não conseguia olhar para Burton, inconsciente, 
com um tubo transparente enfi ado no nariz, adesivos a prender os sensores 
de monitorização à testa e ao peito despido, e um par de tubos diferentes 
no braço, Flynne olhava para Conner, de rosto imóvel, a controlar qualquer 
coisa setenta anos no futuro, ou para Griff , de telefone encostado ao ouvido, 
a assentir, a falar, embora demasiado baixo para que ela o ouvisse. Depois, 
quando voltava a conseguir, olhava de novo para Burton.

O drone continuava a fazer barulho. Um bicho-de-conta era um isópo-
de, não era um inseto. Os maiores viviam no oceano. Isso viria do liceu ou da 
National Geographic? Não se lembrava.

Clovis fora tomar um duche. Frio, para começar, dissera ela, e vestida, 
pois isso conseguiria limpar-lhe o grosso do sangue de Burton das roupas. 
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Flynne nem sabia que ali havia um chuveiro. Clovis disse que estava ligado a 
uma mangueira, num armário de limpeza, com um ralo no chão, e, na altura, 
não lhe parecera estranho ter isso a ser explicado por Clovis, à sua frente, 
com o sangue de Burton espalhado por ela. Ele precisara de uma transfusão, 
mas eles tinham bastante sangue do tipo dele. O que signifi cava que também 
teriam o dela, pois era o mesmo. E tinham aquele drone, que Clovis disse ser 
o que os Serviços Secretos tinham sempre à mão, para o caso de a presidente 
ser alvejada, que poderia estar a ser controlado pelos mesmos cirurgiões.

Se Conner não estivesse com a coroa, ela teria de lhe explicar tudo. Não 
que ela soubesse mais do que o que vira. Tommy chamara delegados que 
limpassem as coisas no beco, levassem dali quem estava à espera com os fa-
tos-lula, e não se ouvira uma única sirene. Os atiradores não eram locais, caso 
contrário os delegados já teriam informado Tommy das suas identidades. E 
parecia que ninguém por ali ouvira o tiroteio.

Ao olhar para o rosto do irmão, enquanto o drone fazia os seus barulhos 
e as pernas de bicho-de-conta faziam o seu trabalho, ela decidiu que havia 
qualquer coisa de errado consigo. Vira as patas a cintilar quando Carlos e 
Griff  levantaram o drone para o pôr em cima do irmão, com Clovis ajoelha-
da ao lado da cama ainda com o dedo azul garrido enfi ado na perna dele, a 
pressionar a artéria. Quando o drone ganhara vida, com os seus barulhos, ela 
tirara fi nalmente o dedo.

O problema com ela era que chegara até onde estivera daquela vez na 
Operation Northwind, mas agora não podia gritar no sofá, nem sair para 
o alpendre de Janice e vomitar na relva. Só podia ali fi car sentada, à beira 
da cama que imaginava viria a ser a sua, com os ouvidos a retinir, e mais 
ao fundo o som do sotaque de Griff , a falar baixinho ao telefone. Sentia que 
Burton ia fi car bem, mas receava não ser capaz de sentir mais do que isso.

— Não pareces bem — disse Tommy, sentando-se ao lado dela e agarran-
do-lhe na mão, como se isso fosse um gesto natural.

E recordou a mão de Wilf, naquela via-verde de Oxford Street, e da coisa 
com asas vermelhas nos ramos cinzentos molhados.

— Tenho os ouvidos a zunir — queixou-se ela.
— Tens sorte se não houver danos permanentes — disse ele. — O que 

estás a sentir agora deve-se, em parte, ao nível de decibéis. Afeta-nos o siste-
ma nervoso.

— Foi como aqueles primeiros quatro no carro — disse ela. — E depois 
os outros dois perto da caravana. Dezenas de pessoas mortas por nossa causa.

— Não és tu que as fazes virem atrás de ti.
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— Já não tenho a certeza.
— Não é uma boa altura para tentar perceber. Mas tenho de falar contigo 

enquanto aqui o nosso homem está ao telefone. Também não é boa altura 
para isso, mas tem de ser. — Estava a olhar para Griff .

— O que foi?
— Não quero que eles usem aquela merda nos Lucas 4:5. Nem em 

ninguém.
— O tempo de festa?
— Não lhe chamavas isso se soubesses o que faz.
— O Burton disse que é um crime de guerra.
— É verdade — afi ançou ele —, e há um bom motivo para isso. É um 

aerossol. Querem mandar um passarinho até lá, esta noite, pintado de preto, 
para os pulverizar a todos.

— O que é que faz?
— É um estimulante, um afrodisíaco, e até tenho difi culdade em pronun-

ciar isto, um psicotomimético.
— O que quer isso dizer?
— Replica o estado de se ser um sádico fodilhão assassino em série.
— Porra...
— Não ias gostar de ter isso na tua consciência. Não o quero na minha.
Olhou para Burton.
— Agora sinto-me mal por tê-lo massacrado pelo que fi zeram lá no 

Pickett.
— Ele disse-me que não fi caste satisfeito. Não pareceu zangado.
— Eles não sabiam que iam rebentar com aqueles tanques de precursor. 

Aquilo que mandaram na prótese do Conner podia ser o ideal para o Pickett 
e para alguns dos capangas dele, algo que não me chocaria. Mas eles rebenta-
ram com uma série de desgraçados que não tinham outra maneira de ganhar 
a vida, alguns dos quais eu conhecia de vista.

Apertou-lhe a mão e depois largou-a.
Flynne interrogou-se sobre quem teria dado a Ash aqueles olhos alu-

cinados e se poderiam fazer o mesmo a alguém ali no tempo dela, com o 
drone isópode? Ou se teriam como reparar os hápticos que haviam afetado 
Burton? Eram coisas de loucos para estar a imaginar, mas já se sentia melhor. 
Procurou outra vez a mão de Tommy, pois segurá-la e ouvir a voz dele esta-
vam a afastar aquela coisa da Operation Northwind.
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9 2 .

V o c ê s

E
stava no buraco por baixo da secretária do avô de Lev, à procura da inter-
face do Wheelie Boy. A chancela em branco de Flynne parecia estar para 
onde quer que olhava.
— Tenho a certeza de que está aqui — disse ele, reparando em alguns 

altos claros de pastilha elástica por baixo do tampo de mármore da secretária, 
perto da cadeira. Imaginou Lev a colá-los ali, em criança. Os dedos roçaram 
em algo na carpete. Moveu-se. Tentou agarrá-lo. — Cá está. — Saiu de baixo 
da secretária, vitorioso, de presa na mão.

— Ajeita a câmara — pediu ela. —Da última vez estava demasiado perto 
do teu nariz.

Netherton sentou-se na cadeira, pôs a interface, tentou centrar a câmara, 
e levou a língua ao céu da boca. A chancela da app de simulação do Wheelie 
Boy apareceu, o feed abriu-se, a chancela em branco desapareceu. Flynne es-
tava sentada a uma mesa, com um fundo azul atrás das costas. A unidade 
parecia estar em cima da mesa à frente dela, mas ele não tentou movê-la, nem 
mudar o ângulo ou a direção da câmara.

— Olá?
— Levanta mais um bocadinho, alinha-a mais com os olhos.
Netherton tentou fazer isso.
— Melhor — disse ela. — Tens o nariz mais pequeno. — Pareceu cansada 

a Netherton.
— Como estás?
— Os cabrões alvejaram o meu irmão.
— Quem?
— Gajos com fatos-lula. A Clovis e o Carlos mataram-nos.
— E o teu irmão?
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— Está a dormir. Deram-lhe qualquer coisa. Operaram-no à distância 
com um drone do governo. Extraíram a bala, remendaram-lhe um buraco na 
artéria, limparam tudo, fecharam-no.

— Ficaste ferida?
— Não. Estou fodida, mas o problema não é esse.
— Qual é o problema?
— O rapazinho inglês da Lowbeer. O que aqui está. Griff . Gryff yd. 

Holdsworth. O Tommy acha que o Griff  é aquilo a que ele chama um adi-
do de informação. Tem proteção diplomática, ou assim, lá da embaixada em 
Washington. Muitos conhecimentos, coisas do governo. Do nosso governo, 
quero eu dizer. Arranjou fatos-lula e um microdrone ao Burton, para me li-
bertarem do Pickett. Conseguiu o bicho-de-conta que usaram no Burton...

— Bicho-de-conta?
— Não há tempo para explicar. Escuta.
— O problema é o Griff ?
— A Lowbeer. O Griff  está a preparar-se para fazer qualquer coisa aqui 

aos Lucas 4:5...
— Quem?
— Não passam de uns parvalhões. Fazes o favor de me ouvir?
Netherton assentiu, e depois imaginou-se a fazer isso no tablet do 

Wheelie Boy.
— A concorrência está a usá-los para nos embaraçar, e provavelmente 

esperam conseguir arrancar o Burton daqui para que alguém lhe dê um tiro. 
Ele já não gosta mesmo deles, pelo que são um bom isco. Mas o Griff  tem 
uma arma química chamada tempo de festa. É como se fosse as piores drogas 
dos construtores numa só, mas ainda pior. Se aquilo que ela te faz fazer não 
te matar, o mais certo é suicidares-te quando te lembras do que fi zeste. O 
Tommy diz que os construtores não chegam a uma dose recreativa a que se 
possa sobreviver. Por mais homeopática que seja, os monstros dão sempre 
cabo de nós. A Clovis já me deu o antídoto. O Griff  tenciona usá-la nos Lucas 
4:5, e quase aposto que é hoje.

— Nesse caso, como é que a Lowbeer é o teu problema?
— Ela é que manda. A ideia ou foi dela ou foi dele, mas se foi dele, ela 

autorizou-a. É de loucos. É mau. É mesmo uma coisa do teu mundo.
— Do meu mundo?
— Uma maneira diferente de fazer as coisas. Gelada. Mas não vou dei-

xar que isso aconteça, nem o Tommy, e se o Burton estivesse consciente, ele 
também não deixava.
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— Como é que o impedias?
— Dando a saber à Lowbeer que se fi zerem isso, não vou à festa contigo. 

Se a usarem, damos cabo das coroas, imprimimos telefones novos com nú-
meros diferentes, e fi ngimos que vocês não existem. Lidamos com o que vier 
daí. E vocês que se fodam. Não tu, pessoalmente. Vocês.

— A sério?
— Podes crer.
Netherton fi tou-a.
— E então? — perguntou ela.
— O quê?
— Alinhas?
— No quê?
— Contas-lhe. Estou aqui, se ela quiser falar comigo. Mas se eles usarem 

o tempo de festa contra aqueles desgraçados do outro lado da rua, vais à festa 
sozinho. Eu e a minha família deixamos de trabalhar com o futuro.

Netherton abriu a boca. Fechou-a.
— Liga-lhe — disse Flynne. — Vou falar com o Griff .
— Porque farias isso? Sem ela, fi cas numa posição desesperada. E nós 

também, já agora. E vais fazê-lo por causa de uns... parvalhões?
— Eles são parvalhões. Nós não. Mas só não somos parvalhões se não 

fi zermos coisas destas. Falas com ela?
— Sim. Mas nem sei porquê.
— Porque não és um parvalhão.
— A minha opinião não é essa.
— Opiniões e buracos do cu, todos os têm, já dizia a minha mãe. O im-

portante é o que fazemos com eles. Agora vou desligar-te e vou falar com o 
Griff .

E ela assim fez.
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9 3 .

M a n d a t o  d a  M i s s ã o

D
era três passos a caminho das traseiras quando se apercebeu de que se-
gurava o Wheelie Boy como se fosse um boneco de pelúcia. Não o estava 
a abraçar, mas tinha-o mais ou menos ao colo.
Todos se viraram e olharam para ela. A notária ruiva da Klein Cruz 

Vermette, agora de calças camufl adas e uma bolsa de baixo-ventre ao estilo 
da de Clovis. Luvas cirúrgicas azuis. Parecia ter acabado de fazer a cama de 
Burton de lavado. Alguém a teria ajudado, pois o bicho-de-conta ainda estava 
sobre ele. Estendera um lençol relativamente isento de sangue no chão, entre 
as camas de Burton e Conner, esta vazia, e tinha uma grande bola de lençóis 
rígidos com o sangue em cima dele. Clovis estava junto à cama de Conner, de 
roupa lavada, a fazer qualquer coisa à coroa branca em cima da mesa. Griff  
encontrava-se aos pés da cama de Burton, de telefone ao ouvido, só mexendo 
os olhos quando ela entrou.

— Onde está o Conner? — perguntou ela.
— No duche — respondeu Clovis. — O Macon levou-o.
— Como está o Burton?
— Os sinais vitais parecem bem, segundo o Walter Reed. Querem que 

durma mais, por isso continuam a sedá-lo.
— Claro — disse Griff  para o telefone —, obrigado. — Baixou o aparelho.
— Precisamos de falar — disse ela, desejando não ter o Wheelie nos 

braços.
— Sim, mas não sobre aquilo que pensas.
— Uma merda é que não.
— Era ela. — Ergueu o telefone. — A eliminar o tempo de festa do man-

dato da missão.
— Não vão usá-lo?
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— De todo.
— Mmm. — Fodidos, sem terem alternativa? — Essa merda foi ideia 

dela?
— Sim — garantiu ele. — Não me pareceu apropriado, nem aconselhável. 

Ela disse-me que eu não estava habituado a trabalhar a partir de uma posição 
de força. — E lançou-lhe um olhar inescrutável. — Dás-nos um bocadinho, 
Clovis, por favor? — A rapariga da KCV, de bola de lençóis ensanguentados 
dentro do mais limpo, estava de saída. Clovis virou-se e seguiu-a.

— E agora ela diz que não o faz? — Observou as costas de Clovis a desa-
parecerem atrás do oleado. — Porquê?

— A tua conversa com o publicista.
— Ela ouviu?
— Imagino que tenha acesso a tudo, a qualquer plataforma, sempre.
— E ela fi ca a ouvir?
— Ela tem feeds de informação globais, ferramentas analíticas com fun-

cionalidades tremendas. Imagino que os sistemas com os quais eu trabalho 
te surpreendessem, mas tenho de acreditar naquilo que ela diz que os dela 
são capazes de fazer. Ela duvida que haja quem os compreenda por comple-
to, ela incluída, já que se tornaram, em grande medida, auto-organizadores. 
Imagino que tenham sido obrigados a evoluir a partir daqueles que eu uso. O 
que signifi ca que se referires alguma coisa que lhe diga respeito, seja em que 
plataforma for, ela fi ca de imediato a par. E imagino que seja o que for que 
digas neste momento lhe vai dizer respeito.

— Acabou-se o tempo de festa?
— Cancelado.
— Mas não conseguiste convencê-la de que era uma treta?
— É, literalmente, uma ideia atroz. Usá-lo seria, moral e legalmente, 

uma atrocidade. Por mais que conseguíssemos defl etir as culpas, a marca da 
Coldiron fi caria sempre associada a algo horrível. A Coldiron não quer que 
os cachorros-quentes fi quem demasiado caros para os habitantes, mas per-
doar que se borrife manifestantes religiosos, por mais repelentes que sejam, 
com algo que os transforma em erotomaníacos homicidas?

— A Coldiron sabia? Quem?
— Não. Eu sabia. E a Clovis.
— Ela contou-me. Mas não disse o que era. Foi o Tommy que me disse 

o que fazia.
— Tive de o pôr ao corrente. Ele tinha de estar preparado, pronto a arru-

mar a casa. Ainda bem que puseste um ponto fi nal nisso.
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Flynne mirou-o.
— Continuo sem perceber porque não a demoveste.
— Porque, no meio de tudo isto, há algo que eu não controlo. Devido a 

questões mais prementes.
— O que signifi ca isso?
— A Lowbeer conhece a história do mundo dela, e a história secreta do 

nosso. A história que produziu o mundo da Lowbeer inclui o assassinato da 
presidente.

— Da Gonzales? Estás a gozar?
— Ela não chegou a acabar o segundo mandato.
— Vai ser reeleita?
— Exatamente. E, para a Lowbeer, o assassinato da Gonzales foi central, 

um ponto de viragem para o jackpot mais profundo.
— Merda...
— Talvez possamos mudar isso.
— A Lowbeer sabe como reparar a História?
— Aqui, ainda não é História. Ela sabe, em grande medida, o que real-

mente aqui aconteceu. Mas agora, os dois tempos divergiram, e vão conti-
nuar a divergir. A divergência pode ser orientada, até certo ponto, mas de um 
modo muito geral. Não há garantias do resultado fi nal.

— Ela está a tentar impedir o jackpot?
— Quando muito, a atenuá-lo. Já estamos muito mergulhados nele. Ela, 

tal como eu, espera que o sistema em que ela se encontra possa ser evitado 
neste contínuo. Ela acredita, e eu concordo, que um passo essencial para isso 
é a prevenção do assassinato de Felicia Gonzales.

Flynne fi tou-o. Seria aquela a treta mais absurda de sempre, mesmo de-
pois da semana que passara? Os olhos cinzentos-claros estavam arregalados, 
sérios.

— Quem mata a presidente?
— O vice-presidente.
— O Ambrose? O cabrão do Wally Ambrose? Ele mata a Gonzales?
— Aquilo que a Coldiron e o vosso concorrente estão a fazer pode afetar 

esse desfecho, mas destruindo a economia global, o que, por si só, já é um 
risco. Mas não tenho como saber tudo aquilo que ela sabe. Ela não tem como 
informar-me, e, seja como for, tem muito mais experiência do que eu. Se ela 
me dissesse que o uso do tempo de festa era essencial para impedir o assassi-
nato, eu usava-o.

— Porquê?
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— Porque ela me explicou o mundo dela. Partilhou comigo o rumo da 
carreira dela, da vida dela. Não quero que o nosso mundo chegue a isso.

— Irmã gira — chamou Conner —, onde está a enfermeira jeitosa? — O 
seu braço sobrevivente, tatuado a todo o comprimento com «primeiros a en-
trar, últimos a sair» em letras estilo gangue, parecia pálido em torno do pes-
coço de Macon. Este estava de tronco nu, com os calções molhados, o cabelo 
acachapado por ter estado a segurar Conner no chuveiro. Conseguira enfi ar 
Conner quase todo no Polartec. Levava-o agora para a cama, onde o deitou e 
ajudou a enfi ar o braço na manga única.

— Vou buscar a roupa — disse Macon, e depois olhou para Flynne e 
Griff . — Vocês estão bem?

— Sim — disse Flynne.
— O Burton está fi xe? — perguntou Conner, mirando o irmão incons-

ciente de Flynne.
— O hospital diz que sim — respondeu ela.
— A sede cancelou a distribuição — disse Griff  a Macon.
— Certo — replicou Macon. — Vais dizer-me o que seria?
— Numa outra altura — disse Griff .
Macon ergueu as sobrancelhas.
— Vou buscar a minha roupa. — Saiu.
— A enfermeira jeitosa disse que os cabrões dos lulas lhe enfi aram um 

balázio no traseiro — comentou Conner. — A miúda é do caraças. O Macon 
diz que ela abateu metade dos gajos. O sacana do Carlos só apanhou dois.

— Porque é que não estás no futuro — perguntou-lhe Flynne —, a pilo-
tar a tua máquina de lavar?

— Um gajo tem de comer.
Hong surgiu da abertura vertical na barricada, entrando de lado, de re-

cipiente de espuma na mão.
— Taça de camarão?
— Aqui — disse Conner.
Hong viu Burton e ergueu as sobrancelhas.
— Ele está bem?
— Não foi a tua comida — disse Conner —, foi a do Jimmy’s. Quase 

morreu esvaído com a diarreia.
Flynne mirou Griff , que arregalou ao de leve os olhos, como se lhe dis-

sesse que a conversa real terminara, pelo menos por enquanto.
Gonzales? Estaria a engrupi-la? Estaria Lowbeer a engrupi-lo a ele?
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9 4 .

Á g u a  A p o l l i n a r i s 

O 
bar continuava trancado, tal como minutos antes. Olhou para o pole-
gar na oval de aço polido, engastado no verniz impermeável. Mesmo 
sem uma bebida, sentia-se, na medida do possível, pronto a confrontar 

Lowbeer com a notícia de que Flynne não estava disposta a comparecer no 
evento de Daedra. Afi nal de contas, a decisão não era dele, nem tampouco a 
ideia. Embora, ao que parecesse, tivesse acabado por se tornar cúmplice.

Indicara a Flynne que entraria de imediato em contacto com Lowbeer, 
e assim o faria, em breve, mas não estava satisfeito com isso. Talvez até com-
preendesse o motivo de Flynne para aquela ação, mas não era a dele. Embora 
isso talvez derivasse daquela determinação arcaica que ele considerava ex-
citante nela. Excitante e problemática. Porque pareciam os dois, tão amiú-
de, tão inextricavelmente ligados? E, ao recordar o parlamento dos pássaros 
de Ash, interrogou-se se Lowbeer poderia estar a par da sua conversa com 
Flynne. Dirigiu-se nervosamente à janela, espreitou a garagem escurecida.

Viu luz a piscar quando Lowbeer passou por baixo de um arco, a ca-
minho do Gobiwagen. Afastou-se da janela. Eram, garantidamente, os om-
bros largos dela, o cabelo branco, a versão feminina de um fato da Cidade. 
Suspirou. Encontrou o painel que levantava os cadeirões, selecionou dois e 
chamou-os. Olhou para o bar fechado. Voltou a suspirar. Dirigiu-se à porta, 
abriu-a, saiu. Ela encontrava-se ao fundo das escadas do passadiço, com um 
sorriso rasgado.

— Estava nas redondezas — disse ela —, para uma conversa com a 
Clovis. Não se importa que tenha passado por aqui?

— Está a par? — perguntou-lhe Netherton.
— Do quê?
— Da decisão da Flynne.
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— Estou — admitiu ela. — Depois de tantos anos, continua a ser em-
baraçoso. Embora não tenha pedido especifi camente para o ouvir. As tias 
captaram-no.

Netherton interrogou-se se tal seria verdade, se ela ainda se sentiria 
embaraçada com a sua própria vigilância. Talvez tivesse afi nidade com a in-
quietação que ele sentia por saber que ela os ouvira, quando, na verdade, se 
suporia que os cleptos eram absolutamente capazes de tais coisas. Tal como 
se suporia, até certo ponto, que isso estava sempre a ser feito.

— Então ouviu-me a concordar em transmitir as condições da Flynne.
— Ouvi — disse ela, começando a subir —, bem como a sua confusão 

ao fazê-lo.
— Então sabe que ela não vai, a menos que este chamado tempo de festa 

seja retirado da equação.
Lowbeer fez uma pausa a meio do caminho.
— E o que sente o Wilf quanto a isso?
— É estranho. Estou disposto a comparecer, como bem sabe. Mas você 

propôs-se a fazer algo no toco que ela considera muito ofensivo.
— Ela não o considera ofensivo — corrigiu ela, retomando a subida. — 

Ela considera-o maléfi co. E assim seria, caso tivesse avançado com isso.
— Tencionava fazê-lo?
Lowbeer chegou ao passadiço. Netherton recuou.
— Testo operacionais de campo — disse ela. — Faz parte das minhas 

competências.
— Tê-lo-ia feito?
— Caso ela não protestasse, e depois de a ter imunizado, bem como aos 

companheiros, tê-los-ia infetado com uma estirpe fraca do vírus de Norwalk. 
E julgo que fi caria desiludida. Embora não me parecesse que isso pudesse 
acontecer. — Entrou na cabina.

— Foi um truque?
— Um teste. O Wilf também passou. Tomou a decisão correta, embora 

sem saber ao certo porquê. Mas imagino que o tenha feito porque gosta dela, 
e isso tem o seu valor. Julgo que talvez queira uma bebida.

— A sério?
— Sim, obrigada.
— Não o consigo abrir. Mas talvez você consiga. Venha. Toque na oval 

com o polegar.
Lowbeer dirigiu-se ao bar e acatou a sugestão. A porta subiu para o teto.
— Um gin tónico, por favor — pediu ela. Netherton fi cou a ver a bebida 
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a subir, fascinante na sua aparente perfeição socrática, saída da bancada de 
mármore. — E você? — perguntou ela.

Netherton tentou falar. Não conseguiu. Tossiu. Lowbeer pegou na sua 
bebida. Ele sentiu o cheiro do zimbro.

— Perrier — disse ele, no que lhe pareceu a voz de um estranho, uma 
afi rmação tão alheia a tudo o que ele era como qualquer uma ouvida no par-
lamento de pássaros de Ash.

— Sinto muito, senhor — disse o bar, um jovem alemão —, mas não 
temos Perrier. Posso sugerir água Apollinaris?

— Está bem — disse Netherton, recuperando a sua voz.
— Gelo? — perguntou o bar.
— Por favor. — A água apareceu. — Não compreendo o motivo por que 

a testou — disse. — Se é que estava a testá-la a ela.
— Estava — garantiu Lowbeer, indicando os cadeirões. Netherton pegou 

na sua água inodora e seguiu-a. — Tenho um outro papel em mente para ela 
— continuou Lowbeer, uma vez sentados —, caso tenhamos êxito no serão da 
Daedra. E, talvez, um para si também. Depreendo que seja bastante bom no 
que faz, pesem embora certas desvantagens. Vim a perceber que as desvanta-
gens e a competência invulgar andam de mãos dadas.

Netherton beberricou a água mineral alemã, sentindo vagamente o sa-
bor ao que imaginou poder ser calcário.

— O que propõe ao certo, se me permite?
— Receio bem que não possa dizer-lhe. Ao enviá-lo ao serão da Daedra, 

estou a enviá-lo para lá da minha proteção, bem como da de Lev. É melhor 
que não saiba mais do que sabe agora.

— Sabe literalmente tudo sobre todos? — perguntou Netherton.
— De todo. Sinto-me atrapalhada por um excesso de informação, oceâ-

nica ao ponto da falta de sentido. Os problemas do sistema são mais bem 
compreendidos como sendo o resultado de aceitar este oceano de dados, e os 
pontos de decisão produzidos pelos nossos algoritmos, como substituto qua-
se ideal da certeza absoluta. Os meus melhores resultados devem-se, amiúde, 
ao facto de fi ngir que sei relativamente pouco, e agindo concomitantemente, 
embora seja fácil falar. Muito mais fácil.

— Sabe quem era o homem que a Flynne viu quando a Aelita foi morta?
— Imagino que sim — afi rmou ela —, mas isso não basta. Paradoxalmente, 

o Estado exige provas, por mais que elas possam basear-se em segredos e em 
mentiras. Não houvesse o ónus da prova e tudo isto seria vão, mero pro-
toplasma. — Deu um gole no gin. — E tantas vezes que assim parece. Ao 
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acordar, dou comigo a obrigar-me a recordar-me de como o mundo é agora, 
como se tornou assim, o papel que desempenhei para que assim fosse e o 
papel que desempenho hoje. Que vivi uma vida absurdamente longa assente 
no cada vez maior reconhecimento dos meus erros.

— Erros?
— Imagino que, realisticamente, não lhes devesse chamar isso. 

Taticamente, estrategicamente, no que diz respeito aos resultados disponí-
veis, fi z o melhor que pude. Muito melhor, por vezes, ou pelo menos assim 
me parece, ainda hoje. A civilização estava a morrer. Vivemos hoje no resulta-
do daquilo que eu e tantos outros fi zemos para o impedir. Você não conheceu 
mais nada.

— Ora, olá — disse o periférico do irmão de Lev, o mestre de dança, à 
entrada do quarto principal —, não a esperava.

— Senhor Penske — disse Lowbeer —, encantada. Como vão as coisas 
com o cubo?

— Quem inventou aquilo? — perguntou o periférico, agora claramente o 
amigo do irmão de Flynne, Conner, encostado à ombreira de um modo que 
Pavel nunca imitaria.

— Uma nação torturada — disse Lowbeer —, ao serviço exclusivo de um 
pervertido.

— Parece-me bem — disse Conner.
— E como está o senhor Fisher? — perguntou Lowbeer.
— Pela maneira como toda a gente anda a portar-se — disse Conner, 

com um sorriso de esguelha a surgir, quase equivocado, no centro dos ossos 
faciais do mestre de dança —, até parece que levou um tiro.
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9 5 .

M u n d o s  I n t e i r o s  a  C a i r

–T
rabalhas para a Klein Cruz Vermette? — perguntou à jovem ruiva 
que fazia uma cama para ela numa secção isolada atrás daquela 
onde haviam comido. Havia uma prancha de espuma bege no chão, 

nada mais. A rapariga acabara de tirar um saco-cama novo e estava a abri-lo.
— Sim. — Estendeu o saco sobre a espuma. — As almofadas não chega-

ram, desculpa.
— Quanto tempo?
A jovem fi tou-a.
— As almofadas?
— Quando entraste para a KCV?
— Há quatro dias.
— Tens uma arma nessa bolsa? — A rapariga fi tou-a. — Trabalhas para 

o Griff ? Como a Clovis?
— Estou na KCV.
— A vigiá-los? — O mesmo olhar, sem resposta. — O que costumas 

fazer?
— Não estou a tentar ser uma durona — disse a rapariga —, mas não 

posso dizer. Estou limitada, e não apenas por causa da segurança de opera-
ções. — Sorriu, para aliviar a tensão.

— Certo — respondeu Flynne.
— Queres um sedativo de ação rápida com um período de expulsão mui-

to curto?
— Não, obrigada.
— Então, dorme bem. — Quando se foi embora, Flynne apercebeu-se de 

que ela trocara as calças camufl adas por jeans muito feios e uma camisola de 
cavas de homem com a mascote dos Clanton Wildcats à frente.
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A caminho dali, haviam passado por Brent Vermette, que usava um cha-
péu de abas largas camufl ado de que Leon teria gostado e um relógio de plás-
tico reles.

Pousou o Wheelie Boy no saco-cama aberto, despiu a proteção à pro-
va de balas, enrolou-a e encostou-a à parede de telhas Tyvek à cabeceira da 
espuma. Sentou-se e desabotoou os atacadores. Precisava de calçado novo. 
Descalçou-se, fi cando de meias, levantou-se, despiu as calças, voltou a sen-
tar-se, pegou no Wheelie, puxou o topo do saco-cama sobre as pernas. Não 
estava escuro ali dentro, nem propriamente luz. Apenas uma espécie de azul. 
Era como estar no meio de um bloco transparente de plástico azul da Interna. 
Havia luz junto às traves do telhado, chegada das secções separadas por olea-
dos onde havia quem trabalhasse. Talvez estivessem atenuadas para que ela e 
Burton pudessem dormir. As vozes baixas.

Estava ali porque, agora que haviam retirado o bicho-de-conta de Burton, 
Clovis precisava da outra cama. Clovis pusera um capacete e estava a exami-
nar o buraco suturado na coxa de Burton, fazendo aquilo que um cirurgião 
em D.C. lhe dizia, enquanto via o que ela via. Era como Edward a trabalhar à 
distância com uma Viz em cada olho, mas o capacete era mais velho, tal como 
podia acontecer com o material do governo, umas vezes mais avançado, ou-
tras muito mais atrasado. Burton estivera consciente, embora zonzo, e Flynne 
beijara-lhe a face a arranhar e dissera-lhe que falariam pela manhã.

— Olá?
Olhou para o Wheelie Boy. Netherton, de olhos e nariz enormes.
— Estás outra vez com a câmara demasiado perto — disse-lhe Flynne. 

Ele ajustou-a. Não melhorou grande coisa.
— Porque estás a murmurar?
— Está tudo sossegado.
— Falei com a Lowbeer — disse ele. — Pessoalmente. Não o vai fazer.
— Eu sei — disse ela. — O Griff  contou-me. — Netherton pareceu desa-

pontado. — Devia ter-te ligado quando soube, mas estavam a fazer coisas à 
perna do Burton — admitiu. — Ela está contigo?

— Está lá em cima, com o Conner.
— Está a ouvir?
— Os módulos — disse ele —, mas esses estão sempre. Ela diz que nunca 

pretendera usar a arma.
— O Macon estava pronto. Não sabia o que era, mas estava pronto.
— Ela disse que fi caria desiludida se não te tivesses oposto. Depois dava-

-lhes uma gastroenterite, contigo imunizada.
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— Talvez o devesse ter feito. Ficaria desiludida porquê?
— Contigo — esclareceu ele.
— Comigo?
— Era um teste.
— Para quê?
— Obviamente, queria determinar se, tal como dirias, és uma parvalhona.
— Não passo da única que viu o que aconteceu. Podia ser uma parvalho-

na e continuar a identifi car o tipo que vi. Porquê o interesse?
— Não sei — admitiu ele. — Como está o teu irmão?
— Bem vistas as coisas, não está mal. Sobretudo, estão preocupados com 

a infeção.
— Porquê?
— Porque os antibióticos são uma merda.
Netherton mirava-a.
— O que foi? — perguntou ela.
— Continuam a depender de antibióticos.
— Nem por isso. Eles só resultam um terço das vezes.
— Vocês constipam-se? — perguntou ele.
Agora era ela a fi tá-lo.
— Vocês não?
— Não.
— Porquê?
— Imunidade induzida. Só os neoprimitivos é que abdicam disso.
— Não querem ser imunes a constipações?
— Pomposamente perverso.
— Não percebo isso em vocês — comentou ela.
— O quê?
— Parecem não gostar do vosso nível tecnológico, mas também não gos-

tam de quem abdica dele.
— Eles não abdicam disso. Voluntariam-se para outro tipo de manifesta-

ção, mas com doenças antigas. Acreditam que os torna mais autênticos.
— Nostalgia pelas constipações?
— Se pudessem aparentar estar doentes, mas sem o desconforto, fá-lo-

-iam. Mas outros, mais puristas, iriam escarnecer deles devido à inautentici-
dade. — O tablet do Wheelie girou, com um gemido baixinho. — Está tudo 
azul.

— Penduraram oleados para dividir o espaço. Este é o azul da Interna. As 
coisas mais baratas no Heft y são sempre azuis da Interna.
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— Interna? — perguntou ele.
— Segurança Interna. Outra pergunta, outro tópico. As pessoas que aqui 

trabalham estão a tentar parecer locais? Acabei de ver uma rapariga com cal-
ças que seria de esperar ela matasse para não usar.

— A Ash recrutou estilistas. E veículos menos vistosos.
— O parque de estacionamento aqui ao lado parece um concessionário 

da BMW.
— Provavelmente já não.
— Os Lucas ainda ali andam?
— Acho que sim, mas o Ossian está a tentar comprá-los.
— Comprando uma igreja?
— Podes já ser dona de várias. A estratégia de aquisições da Coldiron 

é absolutamente situacional. Se comprar uma igreja facilitar a aquisição se-
guinte, eles compram a igreja.

— Porquê esse nome? Coldiron?
— Corretor automático. A Ash escolheu «milagros» porque gosta 

deles. Não de milagres, mas as medalhas metálicas, ofertas aos santos, que 
representam partes do corpo em sofrimento. Calderon é um sócio de uma 
empresa de advocacia na Cidade do Panamá que o Lev quase contratou mas 
acabou por não o fazer. O Ash gostou de como soou, e depois gostou do as-
peto do resultado acidental.

— Não costumas dar-te com artistas?
— Nem por isso, não.
— Se eu pudesse, dava-me. De que tipo de música gostas?
— Clássica, creio — disse ele. — E tu?
— Kissing Cranes.
— «Cranes»?
— O pássaro parecido com a cegonha.
— «Kissing»?
— Uma velha tradição alemã, facas e lâminas. Tens o Badger?
— Música?
— Um site. Acompanha os teus amigos e assim.
— «Rede social»?
— Imagino que sim.
— Foi um artefacto de conetividade relativamente baixa. Se bem me 

lembro, já têm muito menos do que antes.
— Agora é quase só o Badger. E quadros da net profunda, se gostares do 

estilo. Eu não. A Heft y é dona do Badger. O meu periférico está aí?
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— Na cabina dos fundos.
— Posso vê-la?
Netherton estendeu a mão, os dedos gigantescos mexeram em qualquer 

coisa e fi zeram algo à câmara. Ela viu o espaço com a secretária de mármore 
pirosa, os pequenos cadeirões de pele. No ecrã do Wheelie parecia um banco 
ilegal, mas para bonecos. Netherton levantou-se, dirigiu-se à traseira, per-
correndo a passagem estreita de madeira brilhante, onde o periférico dela, de 
camisola de aspeto sedoso e leggings pretas, estava deitado no catre, os olhos 
fechados.

— Parece mesmo alguém — disse ela. E era verdade. Era o oposto de 
algo construído para ir ao encontro de uma ideia geral de beleza. E, se per-
cebera bem, ninguém sabia com quem se parecia. Era como as fotografi as 
na caixa de uma venda de garagem, sem que ninguém se lembrasse de quem 
era aquela gente, nem sequer de que família, e muito menos como tinham 
ido ali parar. Dava-lhe a sensação de coisas a cair por um buraco sem fundo. 
Mundos inteiros a cair, talvez até o dela, e isso deu-lhe vontade de ligar para 
casa e saber como estava a mãe.
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9 6 .

D e s a n t r o p o m o r f i z a d o 

A
o sair da cabina traseira, a janela do Wheelie desapareceu, levando com 
ela a chancela do soft ware de simulação. Ela fora telefonar a saber da mãe 
e, provavelmente, dormir. Ouvira na voz dela de que estava a precisar. 

O atentado, o ferimento do irmão, o assunto com o tempo de festa. Mas ela 
continuava a querer avançar.

Imaginou o rosto do periférico, para cima, os olhos fechados. Não estava 
a dormir, mas onde estaria, no seu íntimo? Mas ele não contava com uma 
personalidade aonde se refugiar no íntimo. Não era senciente, mas, tal como 
Lowbeer frisara, era facilmente antropomorfi zado. Um antropomorfo a ser 
desantropomorfi zado. Mas não seria uma versão dela quando ela estava pre-
sente dentro dele, ou, talvez, através dele?

Viu os dois copos na secretária antes de se aperceber de que o bar conti-
nuava aberto. Investido de uma súbita descontração poderosa, foi pegar neles 
e regressou casualmente ao bar aberto, um copo em cada mão. Ao pousá-los, 
a porta do bar baixou. Reprimiu o impulso de bloquear a porta com os bra-
ços, as mãos sobre o mármore com veios dourados, os dedos abertos. Decerto 
não lhe esmagaria as mãos.

— O que estás a fazer? — perguntou Lev quando Netherton ouviu a por-
ta a trancar-se.

— Estava com a Flynne — disse ele —, naquele periférico de brincar. 
Mas ela teve de telefonar à mãe. — Pressionou as duas mãos contra o verniz 
claro, sentindo a solidez alemã, a absoluta falta de movimento.

— Estou a fazer tostas — disse Lev. — Sardinhas em pão italiano, jala-
peño em pickle. Está com um aspeto saboroso.

— A Lowbeer está aí?
— Foi ela que sugeriu as sardinhas.
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— Vou já.
Estava a sair quando se lembrou de que ainda tinha a interface posta, 

com a câmara que lembrava um espermatozoide gigantesco de um leitoso 
translúcido. Tirou-a e guardou-a no bolso do casaco.

Depois de atravessar a garagem, apanhar o elevador de bronze e chegar 
à cozinha, viu que Conner estava no jardim, de gatas, a rosnar a Gordon e a 
Tyenna. As feições do periférico prestavam-se bem a isso, parecendo exibir 
mais dentes do que as duas criaturas tinham em conjunto, pesasse embora 
os maxilares peculiarmente compridos. Encaravam-no, lado a lado, como se 
prontas a saltar, a musculatura com um aspeto ainda menos canino do que 
o habitual, sobretudo as caudas hirtas. Cangurus carnívoros em roupagem 
de lobo com listas cubistas. Nesse momento, Netherton sentiu uma gratidão 
bizarramente intensa por eles não terem mãos, como os ursos avançados.

A cozinha cheirava a fumo de sardinhas assadas.
— O que está ele a fazer? — perguntou Netherton.
— Não sei — respondeu Lev, ao fogão —, mas eles gostam.
As duas criaturas saltaram em conjunto para Conner, que caiu entre elas, 

a debater-se, a lutar com elas. Estavam a fazer um som agudo e repetido, pa-
recido com tosse.

— A Dominika foi a Richmond Hill com os miúdos — disse Lev, verifi -
cando o estado das panini na tostadeira.

— Como está ela? — perguntou Netherton, incapaz, como sempre, de 
avaliar a temperatura doméstica de Chez Lev.

— Um bocado irritada com o tempo que ando a dedicar a tudo isto, mas 
a ideia de levar os miúdos foi minha. E da Lowbeer. — Acenou com a cabeça 
na direção dela.

— A casa do pai do Lev — comentou Lowbeer, sentada à mesa de pi-
nho — é literalmente intocável. Caso mereçamos a inimizade de alguém com 
verdadeiro peso, a família do Lev estará segura nas próximas quarenta e oito 
horas, por aí.

— Quem espera zangar? — perguntou Netherton.
— Sobretudo os americanos, embora não me preocupe com eles. Mas é 

provável que tenham aliados na Cidade. Começa a parecer que a minha su-
posição estava correta, que o motivo para a morte da Aelita se venha a revelar 
banal.

— Porquê?
— As tias estão a ponderar continuamente. É um processo semelhante 

ao sonho repetitivo, ou a contínua repetição de uma determinada fi cção. Não 
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que estejam invariavelmente corretas, mas depois de um período sufi ciente, 
tendem a encontrar os prováveis suspeitos.

Conner estava agora de pé, a dirigir-se a eles, Gordon e Tyenna a saltita-
rem atrás dele sobre as patas traseiras. Entrou e fechou a porta. Lá fora, ainda 
erguidos, seguiram-no com os olhos.

— Apaixonados por si — disse Lev, tirando a primeira sanduíche da 
tostadeira.

— Até parece um cruzamento entre gambás e coiotes — comentou 
Conner. — Cheiram a gambás. Apanham TB?

— Apanham o quê? — perguntou Lev.
— Tuberculose — explicou Lowbeer.
— Não — respondeu Lev, desviando o olhar da tostadeira. — Porque 

haveriam de apanhar?
— Os gambás costumam apanhar — adiantou Conner. — Já não há 

muitos. As pessoas gostam ainda menos deles quando apanham TB. A san-
des cheira bem. Porque é que não fazem estas coisas de modo a que possam 
comer?

— Fazemos — esclareceu Lev —, mas é muito mais caro. É desnecessário 
num instrutor de artes marciais.

— Sente-se connosco — convidou Lowbeer. — Você tem uma fi gura 
imponente.

Conner puxou a cadeira à frente dela, virou-a e sentou-se com os ante-
braços cruzados sobre as costas da cadeira.

— A Flynne está a dormir? — perguntou Netherton, ocupando o lugar 
ao lado de Conner. Nunca lhe ocorrera sentar-se com Lowbeer e não a enca-
rar, pensou.

— Está — disse Lowbeer —, depois de ter falado com a prestadora de 
cuidados da mãe. Irá visitá-la amanhã. O risco está a aumentar, mas quere-
mo-la capaz de dedicar toda a atenção ao vosso serão com a Daedra. E quem 
mais esteja presente. — Lev pousou um prato com uma sanduíche à frente 
dela. — Mas que aspeto delicioso, Lev. Obrigada.
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9 7 .

C o m b o i o

O 
interior da carrinha onde a levaram a casa lembrava a limusina Hummer 
que eles tinham dividido no baile de fi nalistas, mas sem o fedor do pu-
rifi cador de ar e com melhores assentos. O exterior estava proposita-

damente uma merda, mas ela achava que não resultava muito bem, pois se 
alguém dali tivesse um carro americano tão novo, iriam lavá-lo. E a sujidade 
parecia aplicada. Era uma carrinha de aspeto americano, mas sem um mode-
lo ou marca específi co. Carlos adorava esse facto, dizia que era um «cinzen-
to», aquilo que chamava a tudo o que, em outras circunstâncias, chamaria de 
tático, mas que fora tornado discreto para não chamar a atenção. Mas ele não 
gostaria se não fosse genérico, se tivesse um perfi l brutal e se fosse blindado.

Era a ruiva que conduzia, com as mesmas calças más e camisola de alças 
dos Wildcats, mas agora envergava um blusão à prova de bala por cima disso. 
Chamava-se Tacoma.

Griff  e Tommy não deixaram que Flynne levasse apenas um carro até 
casa. Tinha de ser uma procissão. Primeiro, um pequeno SUV de três quartos 
de escala comandado à distância, preparado para rebentar minas e bombas 
na berma, que Leon, para seu espanto, estava a pilotar a partir do banco da 
frente do SUV, diante da carrinha cinzenta. E, pelos vistos, estava a adorar.

Por vezes era difícil perceber Leon, aquilo de que realmente gostava. 
Tinham-no até convencido a vestir um dos blusões pretos por cima do blu-
são de ganga, um visual estranhamente formal para ele, não fosse o facto de 
também estar a usar um lenço na cabeça com camufl agem antiquada para 
caça ao veado, qual fotografi a em tamanho real de casca de árvore, algo que 
ele não devia usar. Estava no SUV com cinco dos homens de Burton, todos 
de bullpups e proteção à prova de balas. Outros quatro num segundo SUV 
que encerrava o comboio, a par de um número desconhecido de drones, que 
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se recarregavam no topo do segundo SUV. Imaginava que os drones ainda 
tivessem um pedaço de fi ta adesiva esverdeada, pois via um pedaço de dois 
palmos no para-choques traseiro do SUV da frente. O exército esverdeado 
de Burton, com ele fora de combate, no labirinto de oleados nas traseiras da 
Coldiron. Se estivesse consciente, deveria estar a pensar que tudo aquilo era 
uma treta.

Mas era provável que ele ainda não tivesse visto o que andava a passar-
-se. Ao que parecia, enquanto ela dormia, todos os elementos da Klein Cruz 
Vermette haviam começado a fazer por parecer a ideia que um estilista teria 
do campo, com alguns a ostentar tatuagens que ela esperava fossem falsas, 
ou, pelo menos, daquele tipo de tatuagem que, passado um ano, já se desva-
necera. Era tudo demasiado intenso. Naquela manhã, Tommy aventara que 
isso talvez se devesse ao facto de não estarem apenas a receber uma carrada 
de dinheiro, mas também potenciais ações da Coldiron. Disse que mesmo 
quem não tinha grandes qualifi cações estava a receber dos maiores salários 
do Estado, ponto, e isso deixava-os tontos, determinados e paranoicos, tudo 
ao mesmo tempo, além de também estarem a ser demasiado simpáticos com 
ela. Mas tal não era o caso de Tacoma, pois ela não pertencia apenas à KCV. 
Griff  dissera que estava com ele, quando Flynne lhe perguntara, mas não 
adiantara mais nada. Mas Tommy acreditava que tanto Clovis como Tacoma 
pertencessem a um «acrónimo», mas sem dizer de que agência. Eram dema-
siado inteligentes para pertencerem à Interna, e não eram brutas o sufi ciente 
para virem das grandes. Flynne não sabia o que isso teria a ver com o facto 
de Griff  ser inglês.

Naquele dia, Tommy e Griff  eram precisos na vila. Só a deixavam ir 
sozinha à casa porque Griff  ainda queria que ela convencesse a mãe a ir para 
a segurança da Virgínia. Clovis fi caria com Burton e trataria do capacete 
dos cirurgiões de D.C. Macon e Edward dormiam depois do período com o 
desperta do governo. Vira-os enroscados num colchão de espuma, Macon a 
ressonar, Edward nos seus braços. Imaginava que não terem de pulverizar os 
Lucas 4:5 com tempo de festa, ou aquilo que Griff  julgaria ser tempo de festa, 
os deixara bastante descansados.

Assim sendo, ali estava ela, com o Wheelie Boy, na traseira daquela carri-
nha limusina camufl ada, duas fi las de bancos atrás do banco da frente, depois 
o vidro traseiro, depois a caixa da carrinha com uma cobertura rígida. Para 
todos os efeitos, podiam ter um lança-foguetes ali debaixo.

— O ar condicionado está bom assim? — perguntou-lhe Tacoma.
— Sim — respondeu ela. Tacoma dissera-lhe que a carrinha podia andar 
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debaixo de água, caso necessário, com um tubo de respiração para o motor. 
Que Flynne soubesse, não havia massas de água sufi cientes por ali para isso, 
e ainda bem. Viu o drone vaca mais ou menos onde o vira antes, mas ago-
ra fi ngia pastar. Vira as marcas de bala na parede de betão nas traseiras da 
Coldiron e da Fab, pensando na sorte que fora Burton ter sido o único a ser 
acertado com um ricochete. Naquela manhã tinham-se dirigido à carrinha 
sem que os Lucas 4:5 os vissem, pelo menos até chegarem à Porter, altura em 
que já se encontravam a ponto de não importar. Ademais, os Lucas conti-
nuavam, de um modo geral, ainda a dormir, em tendas idênticas que haviam 
montado no terreno oposto à zona comercial, criando fi las compactas, quais 
ovos de insetos, comentara Leon, ou montes de lodo. Agora que sabia que eles 
não haviam realmente corrido o risco de serem pulverizados com uma droga 
que os transformaria em maníacos sexuais homicidas, Flynne deu consigo a 
vê-los com menos bons olhos. Será que Griff  e Tommy, em conjunto, não se-
riam capazes de pensar numa forma relativamente calma e legalmente pouco 
atroz de os fazer dar de frosques da vila? Registou mentalmente que teria de 
falar sobre isso.

— Será que podemos ir buscar um burrito de pequeno-almoço e café ao 
Jimmy’s? — perguntou a Tacoma.

— A segurança anda muito apertada — disse Tacoma —, mas, e se lhes 
ligasses e pedisses que o trouxessem cá fora?

— Por mim, tudo bem.
— Bem, não diretamente a ti. Ao carro da frente. E depois mandam-no 

por drone. Assim não temos de parar.
— Complicado.
— É o protocolo. Se o Jimmy’s no-lo trouxer diretamente, tenho de parar 

e quebrar a selagem, nem que seja apenas a janela.
— Qual selagem?
— O veículo é hermético, salvo pelas entradas de ar fi ltradas.
— É muito trabalho só por um burrito.
— Estão a gastar tanto dinheiro quanto podem para te manter segura e 

presente. Já foste raptada uma vez. Os atiradores de ontem podem ter estado 
mais interessados em ti do que no teu irmão.

Flynne nem pensara nisso.
— És tão boa com armas como a Clovis?
— Não — respondeu Tacoma. — Sou melhor.
— Vou sozinha aqui atrás para reduzir a hipótese de um dos rapazes do 

Burton tentar fazer aquilo que o Reece fez?
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— Ou pior. Que tipo de burrito? Queres leite e açúcar com o café?
— Eles só têm um burrito. Leite e açúcar. — Olhou para o Wheelie Boy, 

ao seu lado, e pensou onde estaria Wilf. Ela adormecera na espuma depois de 
telefonar a Janice, para casa.

Tacoma falava com alguém ao microfone. Abrandou, com o parque de 
estacionamento do Jimmy’s mais à frente, e Flynne viu um rapaz de t-shirt 
branca aparecer a correr pelo saibro, com algo nas mãos. Entregou-o, pelo vi-
dro aberto, a alguém no SUV, que abrandara, mas não chegara a parar. O SUV 
voltou a seguir caminho. Tacoma acelerou, retomando a mesma velocidade e 
mantendo uma distância constante.

Quando o Jimmy’s desapareceu de vista, Flynne viu algo a subir do SUV, 
a caminho delas. Revelou-se um pequeno quadcóptero com um tabuleiro de 
viagem pendurado, onde seguia um embrulho em papel de alumínio e um 
copo de papel.

— Vê só isto na caixa — indicou Tacoma, sem olhar para trás.
Flynne virou-se a tempo de ver uma escotilha retangular a abrir-se na 

cobertura da caixa traseira. O drone manteve a mesma velocidade da car-
rinha, e depois baixou pela abertura. Depois voltou a subir, sem o tabuleiro 
com o burrito e o café, desaparecendo enquanto a escotilha se fechava.

— Como o recebemos?
— Agora usamos uma câmara de ar — disse Tacoma.
Um painel subiu ao fundo do cockpit. Flynne soltou o cinto de segu-

rança, pôs-se de gatas e dirigiu-se ao fundo. Enfi ou a cabeça pela abertura, 
viu o tabuleiro e tirou-o. A embalagem estava morna. O Jimmy’s mantinha 
os burritos de pequeno-almoço prontos a sair, debaixo de uma lâmpada de 
aquecimento.

Conseguiu voltar ao lugar com o tabuleiro ao colo, ouviu o painel a fe-
char-se, apertou o cinto de segurança e retirou o alumínio de uma das pontas 
do burrito.

— Obrigada.
— O prazer é nosso.
Os burritos de pequeno-almoço do Jimmy’s eram nojentos. Ovos mexi-

dos e bacon picado, cebolinha. Exatamente o que ela queria naquele momento.
— Bom-dia — disse Netherton do Wheelie.
Flynne tinha a boca cheia de burrito. Acenou com a cabeça.
— Espero que tenhas dormido bem — disse ele. O tablet do Wheelie 

gemeu ao virar-se e depois inclinou-se, de modo a que ele pudesse ver pela 
janela. Só veria céu, a menos que andassem drones no ar.
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Flynne engoliu, bebeu café.
— Dormi bem. E tu?
— Dormi no jacuzzi do Gobiwagen — disse ele.
— Ficaste molhado?
— Quando não é uma banheira, faz as vezes de cúpula de observação. 

O periférico do Conner fi cou com o quarto principal. Há bocado esteve 
aqui perifericamente. Esteve a brincar com os analógicos do Lev no quintal. 
Viu-nos a comer sanduíches na cozinha do Lev. Depois voltei com ele. Deitou 
o peri e foi continuar com o treino a que ela o anda a submeter. Aonde vamos?

— A minha casa.
O tablet endireitou-se, girou da esquerda para a direita, voltou a 

centrar-se.
— Estamos numa espécie de limusina, disfarçada de carrinha — disse 

Flynne. — À prova de bomba. Aquela é a Tacoma.
— Então? — disse Tacoma, mantendo-se atenta à estrada.
— Olá — cumprimentou Netherton.
— A Tacoma trabalha para o Griff  — informou Flynne. — Ou com ele.
— Ou para ti, se chegarmos a tal — acrescentou Tacoma.
— Continuo sem perceber isso.
— Pensa assim — explicou Tacoma. — Tudo o que vês fora deste veículo 

é teu, salvo o céu e a estrada. Foi tudo comprado entretanto. Tudo, uns bons 
trinta quilómetros de ambos os lados da estrada.

— Estás a gozar — exclamou Flynne.
— A Coldiron é agora dona da maior parte do condado — afi ançou 

Tacoma —, por mais difícil que seja prová-lo em tribunal. A KCV deu uma 
de matriosca com isso.

— O que é isso? — perguntou Flynne.
— Sabes aquelas bonecas russas, aninhadas umas dentro das outras? 

Matriosca. Camadas dentro de camadas. Por isso, não é assim tão óbvio que 
sejas a dona destes terrenos todos.

— Não sou eu. A Coldiron.
— Entre os dois — disse Tacoma —, tu e o teu irmão são donos da maior 

parte da Coldiron.
— Porquê? — perguntou Netherton.
— E quem é esta cabeça falante no brinquedo? — perguntou Tacoma, 

com Flynne a aperceber-se de que ela os observava, enquanto conduzia, atra-
vés de câmaras que Flynne nem sequer sabia que ali estavam.

— Wilf Netherton — apresentou Flynne. — Ele é da Coldiron de Londres.



378  

— Então está na lista, senhor Netherton — disse Tacoma. — Sinto muito. 
Tinha de perguntar. Tacoma Raeburn.

— Raeburn? — repetiu Flynne. — És irmã dela?
— Sim.
— E chamas-te Tacoma porque...
— Não queriam que me chamasse Snoqualmie. É do futuro, senhor 

Netherton?
— Não exatamente — disse ele. — Estou no futuro que resultaria se aqui 

não estivesse. Mas como estou, não é o vosso futuro. Aqui.
— O que é que faz no futuro, senhor Netherton, se é que posso pergun-

tar? O que fazem as pessoas por aí, de um modo geral?
— Wilf — disse ele. — Publicidade.
— É isso que as pessoas fazem?
— É uma maneira de ver as coisas — disse ele, após uma pausa, o que 

pareceu satisfazer Tacoma, ou, então, talvez ela não quisesse mostrar-se de-
masiado insistente.

Flynne terminou o burrito. Quando passaram pelo sítio onde Conner 
matara os homens no carro de cartão roubado, isso mais parecia uma história 
do que algo que tivesse acontecido realmente naquele ponto específi co. E ela 
não se importava com isso.
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9 8 .

B i c e n t e n á r i o

D
e dia, a casa era diferente. Fez por recordar que nada daquilo tinha a 
ver com montadores. Eram apenas processos naturais. Ele associava a 
desarrumação a privilégios dos cleptos. A casa de Lev, por exemplo: a 

ausência de limpadores, por oposição ao corredor por baixo do Impostor 
Syndrome, a sua uniformidade imaculada em todos os espaços desabitados 
em Londres.

O veículo à frente deles continuara além da casa, e depois parara. À fren-
te desse, uma versão reduzida já se detivera. Flynne dissera que o mais pe-
queno se destinava a encontrar bombas, sendo conduzido pelo primo, que 
deveria encontrar-se entre aqueles que saíam agora do veículo maior, todos 
de blusões pretos idênticos. Quatro empunhavam espingardas. O quinto, sem 
arma, poderia ser o primo de Flynne, também com um estranho aparelho 
na cabeça. Tacoma, a condutora, estacionara junto à árvore maior, aquela 
debaixo da qual Flynne e ele se haviam sentado ao luar. Reconheceu o banco, 
que agora ele via ser feito de tábuas de madeira acinzentada, com a camada 
protetora em tempos branca gasta com o uso.

Agora fora do carro, enfi ado debaixo do braço dela, Netherton não con-
seguia ajustar a câmara do Wheelie Boy sufi cientemente depressa para com-
pensar o movimento. Avistou o veículo que os seguira, idêntico ao da frente, 
e outros quatro homens de blusão preto, cada um com a sua metralhadora 
preta.

E depois, Flynne dirigia-se à casa, com Tacoma, obviamente, a seu lado.
— Eles que não se deixem ver — indicou Flynne a Tacoma, que ele não 

conseguia ver. — Bullpups e blusões vão deixar a minha mãe preocupada.
— Certo — ouviu Tacoma a dizer, e fi cou a pensar no que seriam bull-

pups. — Diz que o teu primo está a entrar.
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— Ficas aqui — disse Flynne, subindo para a varanda de madeira. — 
O Leon que não saia daqui. Não o deixes entrar enquanto eu estiver com a 
minha mãe. Com ele por perto, nunca se consegue ter uma conversa séria.

— Entendido — disse Tacoma, surgindo no enquadramento da câmara 
do Wheelie. — Nós fi camos aqui. — Indicou uma espécie de sofá, no mesmo 
estilo do banco por baixo da árvore, mas com almofadas de tecido esfi apado.

Ainda com ele debaixo do braço, Flynne abriu uma porta curiosamente 
esquelética, a estrutura esguia com uma espécie de rede fi na presa e esticada, 
e entrou para a sombra da casa.

— Tenho de falar com a minha mãe — disse ela, e pousou-o em cima de 
algo, uma mesa ou aparador, à altura da cintura.

— Aqui não — pediu ele. — No chão.
— Está bem — disse ela —, mas não te afastes. — Pousou o Wheelie no 

chão, depois virou-se e foi-se embora.
Netherton ativou os pneus em direções opostas, lentamente, com a câ-

mara a rodar com o chassis esférico. O espaço parecia muito alto, mas não 
era. A câmara estava bastante perto do soalho de madeira.

Lá estava a prateleira da lareira, a que tinha o tabuleiro de plástico co-
memorativo cujo duplicado ele vira na loja de Clovis Fearing, em Portobello 
Road, um objeto sobre o comprido, claro, apoiado contra a parede. Rolou 
em frente, com a câmara a oscilar de forma irritante, até conseguir distinguir 
«Bicentenário de Clanton» e as datas. E cerca de setenta anos depois da data 
da celebração, ele estava à secretária do avô de Lev, no Gobiwagen, com a tira 
do simulador de Wheelie sobre a testa, a ver aquele mundo estranho atra-
vés de um brinquedo desajeitado, um mundo onde as coisas que se usavam 
não eram meticulosamente perturbadas, mas sim realmente usadas, desgas-
tadas pela sua passagem através do tempo. Uma mosca passou a zunir sobre 
o Wheelie Boy. Ansioso, tentou localizá-la, e depois lembrou-se de que era 
mais provável que se tratasse de uma mosca do que de um drone, e que a rede 
na frágil porta auxiliar se destinava a mantê-las fora da casa. Virou a câmara, 
observando a solitária paisagem de calma doméstica perdida. Terminado o 
arco, descobriu um gato a mirá-lo. Ao vê-lo, correu para o Wheelie, a bufar, 
empurrou-o com força, com as costas do tablet a baterem no soalho de ma-
deira. Com o giro a gemer, endireitando o Wheelie, ouviu o gato a abrir a 
porta de rede o sufi ciente para fugir dali, e depois o som da porta a fechar-se.

Algures no fundo da casa, ainda se ouvia a mosca a zunir, se é que era a 
mesma.
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9 9 .

A n t i g u i d a d e s  A m e r i c a n a s

–N
ão vou a lado nenhum — disse a mãe, recostada nas almofadas 
contra o verniz lascado da cabeceira da cama, as pontas do tubo 
de oxigénio enfi adas no nariz.

— Onde está a Janice?
— A apanhar ervilhas. Não vou.
— Está escuro aqui dentro. — A persiana estava baixa, com os cortina-

dos corridos sobre ela.
— A Janice queria que eu dormisse.
— Não dormiste esta noite?
— Não vou.
— Quem é que quer que vás?
— O Leon. A Lithonia. A Janice também, mas ela não o admite.
— Ir para onde?
— Para o Norte da porra da Virgínia — disse a mãe —, tal como bem sabes.
— Só há pouco é que fi quei a par dessa ideia — garantiu Flynne, sentan-

do-se na colcha branca.
— O Corbell morreu?
— Está desaparecido.
— Mataste-o?
— Não.
— Tentaste matá-lo?
— Não.
— Não te censurava. Só sei o que vejo nas notícias e, ultimamente, aquilo 

que consigo arrancar à Janice e à Lithonia. Isto anda a acontecer por causa 
daquilo que tu e o Burton estão a fazer, aquilo que trouxe o Corbell Pickett à 
minha sala?
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— Imagino que sim, mãe.
— Então e o que é?
— Nem sei bem. O Burton achava que andava a fazer uns biscates para 

uma empresa na Colômbia. Eles, afi nal, estão em Londres. Mais ou menos. 
Têm muito dinheiro. Para investir. Seja como for, eles abriram aqui uma fi lial 
e contrataram-me e ao Burton para a gerir, ou, pelo menos, para fi ngir que o 
fazemos. — Olhou para a mãe. — Eu sei que não faz grande sentido.

— É o sentido que o mundo faz — comentou a mãe, puxando a colcha 
até ao queixo —, há morte, impostos e guerras estrangeiras. Há homens como 
o Corbell Pickett a fazerem maldades por dinheiro, o único dinheiro a sério 
que os locais e os civis conseguem ganhar por aqui, e há pessoas decentes a 
trabalhar para terem um bocadinho disso. Aquilo que tu e o Burton andam a 
fazer não vai mudar nada. É mais do mesmo. Passei a minha vida toda aqui. 
Tu também. O teu pai nasceu onde a Porter se cruza com a Central, quando 
ainda havia hospital. Não vou a lado nenhum. Muito menos para um sítio 
que o Leon diga que vou gostar.

— O homem da nossa empresa sugeriu isso. Ele é de Londres.
— Estou-me a cagar para isso.
— Lembras-te de como te esforçavas para que eu não falasse assim?
— Ninguém te estava a tentar levar para o Norte da Virgínia. E eu não 

teria deixado.
— Não vais a lado nenhum. Vais fi car aqui. Assim que ouvi falar na 

Virgínia, pensei logo que era um disparate.
A mãe espreitou-a sobre a colcha que apertava nas mãos.
— Tu e o Burton não estão para fazer a economia colapsar, pois não?
— Quem disse isso?
— A Lithonia. É uma menina inteligente. Vai saber as coisas por aquilo 

que se põe por cima de um olho.
— A Lithonia disse que íamos destruir a economia?
— Não são vocês. É só que pode acontecer. Ou, pelo menos, que o mer-

cado bolsista está mais estranho do que nunca.
— Espero que não. — Levantou-se e foi beijar a mãe. — Tenho de falar 

com eles — indicou. — Dizer-lhes que não vais a lado nenhum. Eles têm de 
te arranjar mais ajuda aqui para casa. Amigos do Burton.

— A brincar aos soldados?
— Já cumpriram todos serviço militar.
— Seria de esperar que já estivessem fartos — comentou a mãe.
Flynne saiu e encontrou Janice na sala, de calças de pijama de fl anela 
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axadrezada e t-shirt preta Magpul, o cabelo em quatro totós curtos. Segurava 
uma velha taça de cerâmica com a borda quase toda lascada, cheia de ervilhas 
acabadas de colher.

— A Ella não vai a lado nenhum — afi rmou Flynne. — Eles vão só dei-
xá-la mais segura aqui.

— Imaginei — disse Janice. — Foi por isso que não insisti.
— Onde está o Netherton?
— O tipo no Wheelie Boy?
— Estou aqui — anunciou Netherton, aparecendo da cozinha.
— Se precisares de mim, estou na cozinha — disse Janice, passando pelo 

Wheelie.
— Falaste com a tua mãe? — perguntou Netherton.
— Ela não vai mesmo a lado nenhum. Tenho de resolver as coisas com 

o Griff , o Burton e o Tommy. Eles vão ter de a proteger aqui, aconteça o que 
acontecer.

O Wheelie seguira o seu caminho. Estava agora à frente da lareira. Flynne 
viu o tablet a inclinar-se.

— Este tabuleiro — disse ele, a voz desvanecida àquela distância nos 
pequenos altifalantes.

— O quê?
— Na prateleira. Onde o arranjaste?
— Em Clanton. A mãe levou-nos lá no bicentenário, quando éramos 

pequenos.
— Recentemente, a Lowbeer encontrou um igual, em Londres. Os mó-

dulos dela gravaram este, na noite em que aqui estive. Foi a amiga que a pro-
curou. Ela trabalha com antiguidades americanas. Ela é americana. Clovis 
Fearing.

— Clovis?
— Fearing — disse ele.
— Não é Raeburn? — Não fazia sentido. — Que idade tem ela?
— Não deve ser mais velha do que a Lowbeer, embora tenha escolhido 

ser mais óbvia. Ah. Estive a procurar. Raeburn. O nome de solteira da senho-
ra Clovis Fearing.

— É uma velhota? Em Londres?
— Elas conheceram-se em novas. A Lowbeer disse que a ia visitar para 

refrescar a memória. A senhora Fearing disse qualquer coisa sobre a Lowbeer 
ter sido espiã inglesa, e a Lowbeer disse que isso também fazia da Fearing 
uma espiã.
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— Mas na altura era Raeburn — disse Flynne. — Agora. — Estava a olhar 
para o tabuleiro branco, mas sem o ver. Via, em vez disso, a mão de Lowbeer, 
a segurar o chapéu na corrente de ar do quadcóptero na rua de Cheapside, e 
as mãos de Griff , a dispor a comida do Sushi Barn.

— Merda — exclamou ela, repetindo-o depois, mais baixinho.
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N ó s  A q u i

A
lgo na referência a Clovis Fearing levou Flynne a mudar repentinamente 
de assunto. Levara-o para a varanda, pousara-o no baloiço entre Tacoma 
Raeburn e o homem que Flynne apresentara como sendo o primo Leon, 

e fora para baixo da maior árvore, onde encetara uma conversa ao telefo-
ne. Netherton deslocara a câmara de Tacoma, que ele considerou atraente 
de uma maneira estranhamente ameaçadora, para Leon, que envergava um 
estranho lenço elástico na cabeça, o tecido com um padrão abstrato em tons 
que Netherton associava aos excrementos de pássaros antes de os limpadores 
os retirarem. Tinha sobrancelhas farfalhudas louras e o início de uma barba 
igualmente loura.

— O senhor Netherton está no futuro — disse Tacoma a Leon, cuja boca 
se encontrava ligeiramente aberta.

— Wilf — disse Netherton.
Leon inclinou a cabeça.
— Estás no futuro, Wilf?
— De certa forma.
— Como está o tempo?
— Da última vez que vi estava menos soalheiro.
— Devias ser meteorologista — comentou Leon —, estás no futuro e 

sabes o tempo que faz.
— És alguém que só fi nge não ser inteligente — disse Netherton. — Isso 

serve, ao mesmo tempo, de coloração protetora e de um meio para seres pas-
sivo-agressivo. Não resulta comigo.

— O futuro é um chato do caraças — disse Leon a Tacoma. — Não vim 
aqui para ser insultado por um produto vintage do departamento infantil do 
Heft y.



386  

— Acho que vais ter de engolir esse sapo — lembrou Tacoma. — É o Wilf 
que te paga o salário, ou quase.

— Ora bolas — ironizou Leon —, se calhar, devia tirar o chapéu.
— Não me parece que ele se preocupe com isso, mas bem podes tirá-lo, 

pois é feio como cornos — aproveitou Tacoma.
Leon suspirou e tirou o lenço. O cabelo, o pouco que havia, não ajudou 

muito.
— Tenho de te agradecer pela lotaria, Wilf?
— Nem por isso — respondeu Netherton.
— O futuro vai ser uma grande merda — comentou Leon, ao que Flynne 

chegou, e pegou no Wheelie.
— Está na hora de ires visitar a mãe, Leon — disse ela. — Estás aqui para 

a animar, para a descontraíres. Vais começar por lhe dizer que eles promete-
ram que pode cá fi car.

— Eles têm medo que a levem — proclamou Leon —, já que não te têm 
a ti.

— E agora podem empregar dinheiro para isso — disse Flynne. — Eles 
são bons nesse campo. Vá lá, vai ter com a tua tia Ella. Fá-la sentir-se melhor. 
Se a deixas ainda mais preocupada, lixo-te.

— Estou a ir — disse Leon —, estou a ir — mas Netherton via que ele 
não estava nem assustado nem zangado. Leon pôs-se de pé, fazendo o baloiço 
ranger.

— Vou levar o Wilf à caravana — informou Flynne.
— Isso fi ca na propriedade? — quis saber Tacoma.
— Ao fundo da colina, atrás da casa. Junto ao ribeiro. É onde mora o 

Burton.
— Eu acompanho-te — declarou Tacoma, levantando-se, sem que o ba-

loiço fi zesse barulho.
— O Wilf e eu temos de falar. A caravana é pequena.
— Eu não entro — garantiu Tacoma. — Desculpa, mas se sais da casa, ou 

deste quintal, eu tenho de reposicionar os rapazes e os drones.
— Tudo bem — afi ançou Flynne. — Agradeço.
E saíram do alpendre, com Flynne a percorrer o relvado que ele vira 

como prata ao luar. Agora não estava de todo assim. Escasso, de um verde 
pouco uniforme, a começar a acastanhar em certos pontos. Contornou a es-
quina da casa. Tacoma murmurava para o auscultador, imaginava Netherton 
que a dizer o que tinha de ser feito com homens e drones.

— A festa é amanhã à noite — disse-lhe Flynne. — Preciso que me fales 
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da Daedra, que me expliques quem é a mulher por quem me vou fazer passar, 
o que ela faz.

— Não consigo ver — disse ele. O lado da câmara estava preso por baixo 
do braço dela. Quando libertou o tablet e o virou, Netherton viu árvores, mais 
pequenas, e um carreiro de terra revirada, a descer.

— Aonde vamos?
— À caravana do Burton. À beira do regato. Ele mora lá desde que saiu 

dos Marines.
— Está lá agora?
— Está na Coldiron. Ou algures na vila. Ele não se importa.
— Onde está a Tacoma?
Flynne virou o Wheelie. Netherton viu Tacoma no carreiro, atrás deles. 

Virou-o outra vez, começou a descer.
— A Daedra — instou ela. — Como a conheceste?
— Fui contratado como publicista num projeto para o qual ela era es-

sencial. Celebridade residente. Foi a Rainey quem me convidou. Ela também 
é publicista. Ou era. Despediu-se há pouco tempo. — Árvores de ambos os 
lados, o carreiro sinuoso.

— Que inveja — disse Flynne —, ter opção.
— Mas tu tens. Serviste-te dela quando achavas que o agente da Lowbeer 

ia usar o tempo de festa naqueles fanáticos.
— Isso foi uma treta. Quer dizer, não foi uma treta, porque eu tinha feito 

o que disse. Mas depois, não demorava a que estivéssemos todos mortos. Nós 
aqui, pelo menos.

— O que é aquilo?
— A caravana do Burton. É um Airstream. Mil novecentos e setenta e 

sete.
O ano, do século anterior até daquele por onde ela o levava, pareceu-lhe 

incrível.
— Tinham todos este aspeto?
— Qual aspeto?
— De erro de montador.
— Aquilo é a espuma. O tio que a trouxe para aqui aplicou-a para vedar as 

fugas e para a isolar. Por baixo daquilo é uma coisa brilhante e aerodinâmica.
— Estou aqui fora, se precisares de mim — disse Tacoma atrás deles.
— Obrigada — agradeceu Flynne, levando a mão à maçaneta na porta 

metálica esmurrada, no fundo do revestimento larval com que a coisa fora 
coberta. Abriu-a e subiu para um espaço que ele reconhecia como sendo o 
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cenário da primeira conversa entre eles. Acenderam-se luzes minúsculas em 
fi os, embutidas num material transparente ligeiramente amarelado. Era um 
espaço pequeno, tão limitado como a cabina traseira do Gobiwagen, e ain-
da mais baixo. Uma cama metálica estreita, mesa, uma cadeira. A cadeira 
mexeu-se.

— A cadeira mexeu-se — disse ele.
— Quer que eu me sente nela. Esqueço-me sempre como este sacana fi ca 

quente...
— «Sacana»?
— A caravana. Pronto. — Pousou-o na mesa. — Tenho de abrir uma 

janela. — A janela chiou ao abrir-se. Depois, ela abriu um armário branco 
atarracado que estava no chão, tirou um recipiente azul e prateado de aspeto 
metálico, e fechou o armário. — É a minha vez de não te poder oferecer uma 
bebida. — Puxou uma argola no topo do recipiente. Bebeu da abertura resul-
tante. A cadeira voltara a mexer-se. Ela sentou-se de frente para ele. A cadeira 
gemeu, rangeu, fi cou em silêncio e imóvel. — Pronto — declarou Flynne —, 
ela é tua namorada?

— Quem?
— A Daedra.
— Não — disse ele.
— Mas já foi?
— Não.
Flynne fi tou-o.
— Andavam a fazê-lo?
— Sim.
— Namorada. A menos que sejas um parvalhão.
Netherton pensou um pouco.
— Fiquei arrebatado por ela — disse, após o que fez uma pausa.
— Arrebatado?
— Ela é impressionante. Fisicamente. Mas...
— Mas?
— Quase de certeza que sou um parvalhão.
Flynne fi tou-o. Ou melhor, lembrou-se ele, olhou para parte do rosto 

dele no tablet do Wheelie Boy.
— Bem — disse ela —, se o assumes, és melhor do que a maior parte do 

material de saída daqui.
— Material de saída?
— Homens — explicou Flynne. — A Ella, a minha mãe, diz que as 
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possibilidades por aqui são boas, mas os bons são só uma possibilidade. Só 
que, regra geral, não são uma possibilidade, são mesmo maus.

— Eu talvez seja uma possibilidade — disse ele. — Gosto de pensar que 
sim. Aqui. Quero dizer, aí. Em Londres.

— Mas não te devias ter envolvido com ela dessa maneira, pois eram 
negócios?

— Correto.
— Conta-me.
— O quê...?
— O que aconteceu. E quando chegares a uma parte que eu não perceba, 

ou quando não souber do que estás a falar, eu interrompo-te e faço perguntas 
até perceber.

Ela assumira uma expressão séria, mas não hostil.
— Assim seja — declarou Netherton.
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B a n a l i d a d e  H u m a n a 

O 
tempo passado com Wilf na caravana distraiu-a daquilo que ela ainda 
nem acreditava que decidira acerca de Lowbeer e Griff . Apesar dos tre-
chos de situações futuras, a banalidade humana da história dele com 

Daedra fora estranhamente reconfortante.
Ainda não tinha a certeza de como Daedra ganhava a vida, nem com-

preendera a sua relação com o governo dos Estados Unidos. Parecia um cru-
zamento entre uma estrela dos média um tanto ou quanto pornográfi ca e 
aquilo a que a História da Arte do segundo ano chamava de artista performa-
tivo, a par, quiçá, de uma espécie de diplomata. Mas continuava sem enten-
der aquilo que os Estados Unidos faziam no mundo de Wilf. Ele descrevera 
uma espécie de equivalente estatal de Conner, sem o sentido de humor, mas 
Flynne imaginava que, já no tempo dela, isso talvez não estivesse assim tão 
longe.

Depois da caravana, os três haviam regressado à casa e comido as er-
vilhas que Janice salteara com bacon e cebola, sentados à mesa da cozinha 
com Leon e a mãe dela. Ella perguntara o nome a Tacoma, bem como a sua 
profi ssão, e Tacoma fi zera um bom trabalho a não parecer que não estava a 
explicar o que fazia, e Flynne vira que a mãe o percebera, mas não se impor-
tara. A mãe estava mais bem-disposta e Flynne pressupôs que isso signifi cava 
que aceitara que não seria enviada para o Norte da Virgínia com Lithonia.

O comboio repetiu-se no caminho de volta, e não se cruzaram com 
quaisquer veículos na estrada.

— Devia haver mais gente a conduzir a esta hora do dia — comentou 
com Tacoma.

— Isso deve-se ao facto de ser mais fácil enumerar aquilo que a Coldiron 
não detém neste condado. És dona de ambos os lados desta estrada. No resto 
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do condado, o Heft y continua a possuir o grosso daquilo que não é teu. O 
restante pertence ou a indivíduos, ou à Matrioska.

— As bonecas?
— A concorrência. É o que lhes chamamos na KCV. Operam a partir de 

Nassau, pelo que deve ter sido aí que chegaram do futuro, tal como a Coldiron 
apareceu na Colômbia.

Estavam agora à entrada da vila e Tacoma começou a falar para o auri-
cular, fazendo o comboio dar voltas inesperadas, ou tão inesperadas quanto 
possível num sítio com aquela dimensão. Flynne imaginou que estivesse a 
fazer manobras para chegarem às traseiras sem chamar a atenção dos Lucas 
4:5, no outro lado da fi ta amarela do Departamento do Xerife de Tommy. 
Sabiam que tinham de obedecer à fi ta da polícia, pois isso poderia ser-lhes 
útil em tribunal, quando lá processassem o município, como era seu hábi-
to, com muitos deles a formarem-se em direito com esse objetivo específi -
co. Manifestavam-se sempre em silêncio, e isso também era deliberado, uma 
qualquer estratégia legal que ela nunca percebera. Empunhavam os carta-
zes e fulminavam toda a gente com o olhar, sem nunca dizer uma palavra. 
Percebia-se o prazer pérfi do que eles sentiam, e ela só lamentava que as pes-
soas fossem assim.

Pelo menos havia trânsito na vila, na sua maioria funcionários da KCV 
a tentar fazer-se passar por locais. Nem um carro alemão. Quem ganhasse a 
vida a vender jipes em segunda mão devia estar a fazer uma festa aos operá-
rios da fábrica no México.

— Sempre foste ruiva? — perguntou Flynne a Tacoma, para se distrair 
dos Lucas 4:5.

— Há mais um dia do que o tempo que estou na KCV — disse Tacoma. 
— Têm de o branquear antes de o pintarem.

— Gosto.
— Acho que o meu cabelo não gosta.
— Puseste as lentes ao mesmo tempo?
— Sim.
— Caso contrário, serias tão parecida com a tua irmã que as pessoas iam 

desconfi ar.
— Tirámos à sorte — explicou Tacoma. — Ela fi caria loura, mas eu per-

di. Ela foi loura em jovem. Isso realça-lhe as tendências para o risco, pelo que 
talvez tenha sido pelo melhor.

Flynne olhou para o ecrã vazio do tablet do Wheelie e interrogou-se 
onde ele estaria.
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— És mesmo notária?
— Podes crer. E contabilista. E quando chegarmos, tenho documentos 

para assinares. Vamos transformar a milícia do teu irmão, de culto da perso-
nalidade para empresa de segurança privada registada.

— Mas primeiro tenho de falar com o Griff . Tem de ser em privado. 
Ajudas-me com isso?

— Claro. O melhor é experimentar o Hong. Aquela mesa numa alcova? 
Vou reservá-la. Caso contrário, nunca se sabe quem pode estar atrás do olea-
do mais próximo.

— Obrigada. — E depois, a carrinha chegou ao beco atrás da Fab, ensan-
duichada entre os SUV de onde saíram os homens de Burton, de blusão preto, 
todos de bullpups, exceto Leon.

— Pronta? — perguntou Tacoma, desligando o motor.
Flynne não estivera pronta para nada daquilo, pensou, desde a primeira 

noite em que substituíra o irmão. Não havia nada que a pudesse preparar 
para uma coisa daquelas. Nesse sentido, seria, talvez, como a vida.
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T r a n s p l a n t e

N
etherton encontrou Ossian à espera, com uma caixa estreita de pau-rosa 
debaixo de um braço, ao lado da tenda de Ash. O perfi l desagradável do 
Bentley de seis rodas desaparecera.
— A Ash está lá dentro? — perguntou Netherton, com o periférico de 

Flynne ao lado, a vê-lo falar. Acordara-a, se é que seria esse o termo, depois de 
Ash ter telefonado, pedindo-lhe que o levasse até à tenda, para uma reunião.

— Ela foi atrasada — disse Ossian. — Não demora.
— O que é isso? — perguntou Netherton, mirando a caixa retangular de 

madeira.
— Originalmente era um estojo para um par de pistolas de duelo Regency. 

Entre.
Na tenda havia o cheiro, agora familiar, a pó que não existia. Os displays 

de Ash, as esferas de ágata, eram a única fonte de luz. Netherton puxou uma 
cadeira para o periférico, que se sentou, olhando para Ossian. Este pousou a 
caixa de pau-rosa na mesa. Qual lojista, empregando um certo drama cons-
trangido, soltou os dois pequenos fechos de latão, fez uma pausa breve para 
criar efeito, e depois abriu a tampa.

— Estão temporariamente desativadas — disse ele —, pela primeira vez 
desde que saíram da fábrica de carrinhos de bebés. — O estojo estava forrado 
com feltro verde. Recortes díspares alojavam, assim supôs Netherton, um par 
de armas. Pareciam brinquedos, na verdade, com os canos curtos rodeados 
por listas em espiral cremes e vermelhas brilhantes.

— Como é que encaixam tão bem na caixa?
— Restruturei o interior. Queria alguma coisa onde as guardar. Mesmo 

tendo a certeza de que estão desativadas, não me ia sentir bem com elas no 
bolso. Não foi fácil desligá-las, mas conseguimos só libertar montadores 
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daquela vez, quando estava presente. O Zubov mandou o Bentley a um espe-
cialista, para clonar cinco metros de cabedal para reparar os estofos.

— A Lowbeer gosta destas coisas por serem difíceis de identifi car?
— Deve ser mais por serem armas terroristas — aventou Ossian. — Não 

são armas num sentido balístico. O que está em causa não é a força de um 
projétil. São armas de enxame dirigidas. Come-carne, no jargão do ramo.

— E que ramo é esse?
— Eles projetam montadores com autolimitação e objetivo único. Têm 

um alcance de pouco menos de dez metros. Não fazem mais nada a não ser 
desintegrar tecido mole animal, incluindo, ao que parece, sapatos italianos de 
pele. Mas fazem-no mais ou menos instantaneamente, e depois desintegram-
-se. Dessa forma não põem em risco o utilizador, ou, melhor, o bebé, já que o 
único utilizador previsto seria o carrinho.

— Mas elas têm pegas — observou Netherton. Os punhos tinham a for-
ma aproximada de uma cabeça de papagaio. Eram do mesmo tom creme que 
os canos, menos o vermelho, mas eram baços, como osso.

— Os punhos e os gatilhos manuais são do vosso Edward, segundo as 
especifi cações da Lowbeer. Ele não é mau de todo.

— Não compreendo porque é que um carrinho de bebé viria, logo à par-
tida, equipado com isto.

— Não é russo, pois não? Em primeiro lugar, o efeito disto no corpo 
humano vai prender-lhe desde logo a atenção. É uma eliminação espetacular. 
Diz a teoria que se um parceiro de rapto desaparece desta maneira, nós fugi-
mos. Ou, pelo menos, tentamos fugir. Mira automática. Assim que o sistema 
se fi xa num alvo, ele envia os montadores para onde forem precisos.

— Mas desativaste-as completamente?
— Não de forma permanente. É a Lowbeer que tem a chave para isso.
— Para que as quer ela?
— Pergunta-lhe — disse Ash, entrando na tenda, com algo a fugir sobre 

quatro patas da face dela, percorrendo o pescoço.
— Quando é que a Flynne chega? — perguntou Netherton, relanceando 

o periférico.
— Era suposto já cá estar — disse Ash —, mas acabaram de nos dizer 

que ela não está disponível. E que vamos esperar. — Crocitou brevemente 
para Ossian, num trinado mais agreste. Ossian fechou a tampa das pistolas 
de hortelã-pimenta.

— Entretanto — continuou Ash —, julgamos ter resolvido o problema 
da falta de loquacidade de curadora neoprimitivista da Flynne.
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— E como? — perguntou Netherton.
— Acho que lhe podemos chamar uma terapia por transplante fecal.
— A sério? — Netherton fi tou-a.
— Um implante de merda sintética — disse Ash, com um sorriso. — Um 

procedimento de que duvido que alguma vez venhas a precisar.
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S u s h i  B a r n

O 
túnel até ao Sushi Barn mais parecia um percurso gigante para hams-
ters. Madison erigira duas paredes de dois metros de altura com sacos 
de telhas, com um corredor entre eles, desde um buraco na parede dos 

fundos da Coldiron, passando pela loja vazia ao lado, através de outro buraco 
na parede oposta, através da loja vazia seguinte, e, por fi m, através de outro 
buraco, até à cozinha de Hong.

Chegada do beco, Flynne vira Burton, de aspeto pálido, debaixo de uma 
das coroas brancas. Conner estava a usar outra.

— Queres trocar? — perguntou Clovis ao ver Tacoma. — Nenhum des-
ses dois passa muito tempo por cá.

— Estão a fazer o Burton trabalhar? — perguntou Flynne.
— Ninguém o obrigou — disse Clovis. — Fica satisfeito por sair do cor-

po. O Conner só volta para comer e dormir.
Griff  não parecia fazer ideia do que Flynne poderia ter em mente. Esta 

não sabia o que Lowbeer poderia ter ouvido, ou o que Griff  potencialmente 
saberia. Queria ver-lhe as mãos, mas ele tinha-as nos bolsos do casaco.

A cozinha de Hong estava húmida com o arroz a cozer. Levou-os pela 
sala de entrada, onde os lugares eram distribuídos por mesas de piquenique 
em segunda mão, pintadas de vermelho, até uma alcova, onde uma placa de 
contraplacado pintado de vermelho formava uma das paredes. A alcova con-
tava com a sua mesa de piquenique e no interior da parede vermelha esta-
va pendurado um cartaz emoldurado dos Highbinders, uma banda de São 
Francisco de que ela gostara no liceu. Pousou o Wheelie Boy no piso de betão 
vermelho riscado, por baixo da cadeira, e sentou-se, virada para o póster. 
Griff  ocupou o lugar oposto. Um miúdo que reconheceu como sendo primo 
de Madison levou-lhes copos de chá.



397  

— Se precisarem de comida, digam — indicou Hong.
— Obrigada, Hong — agradeceu Flynne, quando ele regressou à cozi-

nha. Flynne olhou para Griff .
Este sorriu, ergueu um tablet, consultou-o, desviou a atenção e susteve-

-lhe o olhar.
— Agora que sabemos que uma casa segura noutro local não é uma al-

ternativa para a tua mãe, procurámos maximizar a segurança da vossa casa. 
Com o intuito de a manter o mais discreta, o mais transparente, na verdade, 
possível. Não queremos incomodar a tua mãe. Pensámos que o ideal poderia 
ser um complexo.

— O Pickett tinha um complexo — disse ela. — Não quero isso.
— Exatamente o oposto. Tecnologia furtiva. Continua tudo aparente-

mente na mesma. Quaisquer novas estruturas vão aparentar lá ter sempre es-
tado. Estamos a falar com arquitetos especialistas. Precisamos disto para on-
tem, feito sobretudo à noite, em silêncio, sem que ninguém veja. — Percorreu 
qualquer coisa no ecrã com a ponta do dedo.

— Consegues fazer isso?
— Com dinheiro sufi ciente? Claro. Algo que a tua empresa tem.
— A empresa não é minha.
— É parcialmente tua. — Griff  sorriu.
— No papel.
— Este edifício — disse ele — não é de papel.
Flynne olhou para a frente do Sushi Barn. Reparou em quatro elementos 

do grupo de Burton, homens cujos nomes ela não sabia, sentados dois a dois 
em mesas diferentes, com estojos pretos com espingardas enfi ados debaixo 
das cadeiras. Os restantes clientes usavam roupas do condado da KCV.

— Não me parece real — disse ela. Voltou a fi tá-lo. — Ultimamente tem 
havido muita coisa que não me parece real. — Olhou para as mãos dele.

— O quê, por exemplo?
— Tu és ela — afi rmou Flynne, erguendo o olhar até aos olhos claros 

dele. Já não eram daquele azul desenho animado. Não eram azuis de todo, 
mas estavam a arregalar-se. Uma mulher riu-se a várias mesas de distância. 
A mão dele baixou o tablet, assentou no aparelho, e, pela primeira vez desde 
o fi m do regresso do complexo de Pickett, Flynne achou que poderia estar à 
beira das lágrimas.

Ele engoliu em seco. Pestanejou.
— A sério, vou ser outra pessoa.
— Não vens a ser ela?
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— As nossas vidas foram iguais até à receção, aqui, da primeira comuni-
cação do Lev. Mas este já não é o passado deles, pelo que não me vou tornar 
ela. Divergimos, mesmo que impercetivelmente, ao início, assim que a men-
sagem foi recebida. Quando ela, por fi m, me contactou, já havia pedaços da 
minha vida com os quais ela não estava familiarizada.

— Enviou-te uma missiva?
— Telefonou-me — esclareceu ele. — Eu estava numa receção em 

Washington.
— Ela disse-te que eras ela?
— Não. Ela disse-me que a mulher com quem eu estivera a falar momen-

tos antes era uma toupeira, um agente profundamente infi ltrado da Federação 
Russa. Ela, essa mulher, em muitos aspetos, era a minha equivalente ameri-
cana. Depois ela, a Ainsley, a estranha ao telefone, disse-me qualquer coisa 
que serviu de prova. Ou serviria, quando eu viesse a usar motores de busca 
secretos. Portanto, foi uma revelação gradual, ao longo de mais de quarenta 
e oito horas. Mas eu adivinhei — afi rmou ele. — Durante o nosso terceiro 
encontro. Na altura disse-me que tinha feito uma aposta consigo própria, 
em como eu adivinharia. E venceu. — Esboçou um leve sorriso. — Mas eu 
vira que ela dispunha de conhecimentos não só do mundo, mas também da 
minha situação exata e ultrassecreta. Conhecimentos que mais ninguém po-
deria possuir. Nem sequer os meus superiores. E ela continuou a identifi car 
outros agentes estrangeiros e domésticos na minha agência, bem como na 
agência americana à qual estava ligado. No tempo dela, eles haviam passado 
anos incógnitos, um deles por mais de uma década, e com um custo estratégi-
co muito grande. Não posso fazer nada contra a maioria. Se atrair demasiada 
atenção, posso tornar-me igualmente suspeito. Mas a posse dessa informação 
já teve um efeito bastante benéfi co na minha carreira.

— Quando foi isso?
— Na quinta-feira.
— Não foi há muito tempo.
— Mal dormi desde então. Mas não foi nada de profi ssional que me con-

venceu. Foi o facto de ela saber coisas sobre mim que mais ninguém poderia 
saber. Pensamentos e sentimentos que sempre me acompanharam, durante 
toda a vida, mas que nunca confessei a ninguém. — Desviou o olhar, e depois 
voltou a fi tá-la, timidamente.

— Já a consigo ver — disse Flynne —, mas só me apercebi esta manhã, 
quando o Wilf me contou do tabuleiro.

— Qual tabuleiro?
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— Como o que tenho em casa. A Clovis tem um em Londres. Ela, lá, é 
uma velha. Tem uma loja que vende antiguidades americanas. É amiga da 
Lowbeer. Levou lá o Wilf quando precisou que a Clovis lhe refrescasse a me-
mória em relação a qualquer coisa. Quando ele me contou, lembrei-me das 
tuas mãos, das dela. Foi então que vi.

— Isto é tudo bastante estranho — disse ele, olhando para as mãos.
— Não te chamas Lowbeer?
— Ainsley James Gryff yd Lowbeer Holdsworth — debitou ele. — Nome 

de solteira da minha mãe. Ela era alérgica à hifenização. — Tirou um lenço 
azul de um bolso do casaco. Não do azul da Interna, mais escuro, quase pre-
to. Limpou os olhos. — Desculpa — lamentou-se. — Estou um bocadinho 
emotivo. — Fitou-a. — És a primeira pessoa com quem falo sobre isto além 
da Ainsley.

— Está tudo bem — debitou ela, sem saber ao certo o que isso poderia 
querer dizer agora. — Ela ouve-nos? Está a ouvir-nos, neste momento?

— Só se estivermos ao alcance de algum dispositivo.
— Vais dizer-lhe? Que eu sei?
— O que preferes? — Inclinou então a cabeça, recordando-a ainda mais 

de Lowbeer.
— Gostaria de ser eu a contar-lhe.
— Então assim será. A Ash acabou de me enviar uma mensagem a dizer 

que precisam de ti por lá, assim que possível.
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N
etherton, que na altura olhava para o periférico, viu Flynne a chegar. Foi 
como ver alguém a despertar de um sonho acordado, com o periférico a 
fi car subitamente alerta, presente. Olhou para os rostos à volta da mesa.
— Onde está a Lowbeer? — perguntou.
— Vais encontrar-te com ela — disse Ash —, mas agora vens recolher 

equipamento para o evento de amanhã.
— Que tipo de equipamento?
— Dois tipos — respondeu Ash.
Ossian abriu a caixa de pistolas de pau-rosa.
— Isto são armas — indicou Ash.
— Porque têm este formato? — Flynne ergueu uma sobrancelha na di-

reção de Netherton.
— Foram incorporadas num carrinho de bebé de alta segurança — ex-

plicou Netherton —, enquanto proteção antirrapto.
— São armas de fogo?
— É melhor que as consideres como tal — admitiu Ash. — Nunca as 

apontes a quem não queiras matar. Existe uma correlação entre o que acon-
tece quando pressionas este alto — e indicou um ponto na curva interna do 
punho em forma de cabeça de papagaio — e a posição do cano. Embora não 
exclusivamente; portanto, nesse aspeto, não é tal e qual uma arma de fogo. 
Assim que o sistema se fi xa num alvo biológico, ao ser disparado envia mon-
tadores, os quais procuram e encontram sempre o alvo. Pega numa.

O periférico debruçou-se, bateu na arma mais próxima com a unha do 
indicador.

— Parece uma Derringer antiga, mas feita de hortelã-pimenta.
Serviu-se de ambas as mãos para a levantar do estojo, conseguindo não a 
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apontar a nenhum dos presentes, assim notou Netherton. Deixou-a na palma 
da mão aberta.

— Presentemente está desativada — indicou Ossian —, após um esforço 
considerável. Experimente empunhá-la.

Fechou a mão em torno da cabeça de papagaio, estendendo o objeto, o 
cano festivo a apontar para uma pelada de um palmo no veludo da tenda de 
Ash. 

— Vou levá-las à festa da ex do Wilf?
— Podes ter a certeza que não — respondeu Ash. — As armas estão 

absolutamente proscritas, e serás sondada minuciosamente antes da entrada. 
Seja como for, isto, por acaso, é tão ilegal em Londres como uma série de 
outras coisas.

— Então, porque mas mostraram? — Devolveu o objeto ao recorte na 
caixa e recostou-se.

— Segundo creio — disse Ash —, em determinadas condições, uma de-
las poderá ser-te entregue. Estamos a mostrar-tas para que as reconheças, 
caso necessário, e saibas como as usar.

— Apontar e premir — resumiu Ossian. — Não tem qualquer efeito so-
bre material inorgânico. Só tecido mole. — Baixou a tampa.

— Segundo ponto da ordem de trabalhos — proclamou Ash, abrindo a 
mão, de palma para cima, revelando aquilo que Netherton imaginou fosse 
um Medici, só que vermelho. — Isto vai instalar um pacote cognitivo que te 
permitirá soar a um curador neoprimitivista. Talvez não com outro curador, 
embora imagine que isso seja discutível.

— A sério? — exclamou Flynne, fi tando a coisa. — Como?
— Pensa nisto como um disfarce. É como se fosse uma máscara, sem ne-

cessidade de manipulação. Certos tipos específi cos de perguntas ativam-no.
— E?
— Irás debitar um nível razoavelmente elevado de disparates.
— Saberei o que quer dizer?
— Não vai querer dizer nada — garantiu Ash. — A continuares, não 

tardarias a repetir-te.
— As tretas confundem os cérebros?
— Assim esperamos. Agora vou ter de o instalar no teu periférico.
— Onde o arranjaste? — perguntou Flynne.
— Com a Lowbeer — disse Ossian.
— As costas da mão, por favor — pediu Ash.
Flynne assentou a palma da mão do periférico na mesa, ao lado da base 
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desgastada do display de Ash, e abriu os dedos. Ash pressionou gentilmente o 
Medici vermelho contra as costas da mão do periférico, onde permaneceu, à 
primeira vista sem fazer nada.

— Então? — perguntou Flynne, olhando para Ash.
— Está a carregar — afi ançou Ash.
Flynne olhou para Netherton. 
— O que tens andado a fazer? — perguntou ela.
— À tua espera. A admirar as tuas armas. E tu?
— A falar com o Griff . — Netherton foi incapaz de lhe ler a expressão. 

— Andam a falar sobre defesas para a nossa casa. Coisas que não perturbem 
a minha mãe.

— O homem misterioso — pronunciou Ossian. — Portanto, já o 
conheceu.

Flynne mirou-o.
— Claro.
— Faz ideia de como ela o recrutou? — perguntou Ossian.
— Não — respondeu Flynne —, mas não seria de esperar que ela fosse 

boa com isso?
— Sem dúvida — admitiu Ossian. — Mas parecemos estar cada vez mais 

a seguir as ordens dele, sem fazermos ideia de quem possa ser.
— Também não fazemos ideia de quem ela é — contrapôs Flynne. — 

Talvez ele seja assim.
Ash debruçou-se para remover o Medici, após o que o guardou na bolsa. 
— Vamos testá-lo — disse a Flynne. — Diz-nos, por favor, porque consi-

deras a arte da Daedra West tão importante para os nossos dias.
Flynne fi tou-a.
— A obra da senhora West impele obliquamente o apreciador através de 

uma série complexamente fi nita de interações, meadas de memória carnal 
que se manifestam numa ternura fascinante, embora delimitadas pelas nossas 
mitologias do real, do corpo. Não se trata de quem somos agora, mas sim de 
quem seríamos, do outro. — Flynne pestanejou. — Raios me partam. — Os 
olhos do periférico estavam arregalados.

— Esperava algo num registo mais coloquial — confessou Ash —, mas 
imagino que isso fosse uma contradição. Tenta não te alongares. A fragilidade 
vai notar-se.

— Posso fazer de intérprete para a Daedra — sugeriu Netherton.
— Realmente — disse Ash.
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N
o elevador tentou pensar naquilo que Wilf lhe contara sobre a arte de 
Daedra, interrogando-se se seria capaz de ouvir a voz com as tretas na 
mente, mas tal não aconteceu.
— O que é isto que fala? — perguntou-lhe.
— Um pacote cognitivo — respondeu ele, com as portas a abrirem-se. 

Flynne cheirou a comida que Lev estava a preparar na cozinha. — Cria afi r-
mações essencialmente vazias a partir de um determinado jargão, em tor-
no de qualquer tópico desejado. Não te vou acompanhar. Já lá estiveste. — 
Netherton parou na base das escadas.

— Eu disse-o — admirou-se ela —, mas não o pensei.
— Exatamente. Mas isso não é evidente para mais ninguém. E não foi 

mau, para uma colagem improvisada.
— Assusta-me.
— Por acaso acho que é uma boa ideia, na nossa situação. É melhor 

subires.
— Experimenta o Wheelie quando eu voltar.
— Onde está?
— Numa cadeira nas traseiras da Coldiron. Junto às camas.
— Boa sorte — disse ele.
Flynne virou-se e subiu as escadas com a passadeira colorida, che-

gando ao patamar e continuando depois. No topo, mobília brilhava sua-
vemente, vidro cintilava. Gostaria de poder parar para apreciar as coisas, 
mas lá estava Lowbeer, nas portas duplas, uma delas entreaberta, a mão na 
maçaneta.

— Olá — cumprimentou ela. — Entre, por favor. — Outra vez aque-
le verde com toques dourados. Um candeeiro único, com um elemento 
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incandescente atrás de vidro lapidado como diamantes. — Segundo sei, o 
Griff  está a tratar da nossa proteção para a sua mãe.

Flynne olhou para a mesa comprida, o tampo escuro liso, mas não dema-
siado brilhante. Já não lhe parecia o Quartel-General do Pai Natal. Gostaria 
que parecesse. Agora era uma sala sóbria, quase um gabinete. Olhou para 
Lowbeer, que usava outro dos seus fatos. Viu Griff  nela, mais forte do que 
esperava.

— Ele é você — declarou Flynne. — Ele é você quando era mais nova.
Lowbeer inclinou a cabeça.
— Adivinhou, ou ele abriu-se consigo?
— Têm as mesmas mãos. O Netherton viu o tabuleiro na nossa larei-

ra. Disse que tinha visto um igual na loja que a Clovis aqui tem. Que ela 
agora é velha. Acho que cheguei a imaginá-la aqui e lá, ao mesmo tempo... 
— Calou-se. — Mas não é o mesmo tempo. Depois imaginei que também lá 
pudesse estar.

— Exatamente — confi rmou Lowbeer, fechando a porta.
— Também aqui estou, dessa forma? — indagou Flynne.
— Não que pudéssemos determinar. A sua certidão de nascimento so-

breviveu. Não há certidão de óbito. Mas as coisas complicaram-se, tal como 
depreendo que o Netherton lhe tenha explicado. Os registos da fase do 
jackpot mais profundo estão incompletos ou mesmo inexistentes, sobretudo 
nos Estados Unidos. Houve um governo militar no país, muito breve, mas 
que apagou grandes quantidades de dados, aparentemente de forma aleató-
ria, ninguém sabe porquê. Se estivesse viva neste momento, teria aproxima-
damente a minha idade, o que signifi caria que era ou muito rica, ou com 
muitos bons contactos, o que, por aqui, tende a ser a mesma coisa. O que 
signifi ca que a teria encontrado.

— Não se importa que eu saiba?
— De todo. O que a leva a pensar que sim?
— Por ser segredo?
— Não de si. Venha, sente-se aqui. — Dirigiu-se às altas cadeiras verde-

-musgo à cabeceira da mesa. Esperou que Flynne se instalasse numa delas, 
ao que ocupou a outra. — Depreendo que o Netherton esteja satisfeito com 
o pacote cognitivo.

— Ainda bem que alguém está.
— E já lhe mostraram as armas.
— Vou precisar delas para quê?
— Só de uma — indicou Lowbeer. — A outra será para o Conner ou para 
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o seu irmão, depende. Espero que nenhum de vós venha a precisar delas, mas 
este assunto tem uma mente grosseira por trás. É melhor termos opções em 
aberto para a grosseria.

As janelas altas estavam ocultas por trás de cortinados verdes. Flynne 
imaginou um labirinto por trás deles, mais cortinados verdes, como os olea-
dos azuis na Coldiron. 

— E quanto à presidente Gonzales? O Griff  diz que a mataram.
— É verdade. Isso estabeleceu o tom.
— Vai alterar isso?
— Depende. Neste momento é mais um clima do que uma conspiração.
— Depende do quê?
— Ao que parece, da festa da Daedra.
— Como assim?
— A Coldiron e a Matrioska, tal como os vossos começaram a chamar-

-lhe, estão em competição pelo domínio do seu mundo. Ondas concorrentes 
de acontecimentos fi nanceiros. Não estamos a vencer. Não estamos a perder 
por muito, mas não estamos a vencer. O Lev está a empregar um aparato 
brilhante, embora improvisado, em nome da Coldiron. A Matrioska, que só 
existe com o intuito de a matar, parece estar a empregar aqui um aparelho fi -
nanceiro estatal mais poderoso. Tenho de acabar com isso, de modo a estabe-
lecer o domínio da Coldiron, o que, por sua vez, poderá permitir a prevenção 
do assassinato da Gonzales. No entanto, a política presente é de tal ordem 
que não sou capaz de o fazer sem primeiro ter provas, ou um fac-símile ra-
zoável, de quem matou a Aelita. Nem lhe vou tentar explicar como funciona 
o poder por aqui, mas alguém muito poderoso deverá ter algum interesse 
na Matrioska. Obviamente, eles terão pisado os calos a alguém, ou estarão 
prestes a fazê-lo. Posso alavancar a situação, oferecer a essa outra parte um 
ponto de apoio com que esmagá-los. Claro que para que tal aconteça, você e 
o Netherton terão de ser bem-sucedidos no evento da Daedra.

Flynne olhou para o vidro lapidado e para a prata no aparador. Olhou 
para Lowbeer. 

— Tudo depende da minha identifi cação do parvalhão na varanda?
— Sim.
— Isso é fodido.
— Sim, é verdade. Mas é o que temos. Caso o reconheça, irá alertar-me e 

as coisas serão postas em marcha.
— E se não o identifi car? Se não conseguir?
— Não pensemos nisso. Agora, se tiver êxito, deparamo-nos com outro 
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nível de difi culdade, já que o encontro da Daedra segue um protocolo que 
bane em absoluto todos os aparelhos de comunicação pessoal. Enquanto pe-
riféricos, dispositivos de telepresença, você e o senhor Penske são exceções, 
até certo ponto, mas será minuciosamente observada. A questão, assim sen-
do, será como irá comunicar comigo caso identifi que o nosso homicida.

— E como vou fazê-lo?
— O pacote cognitivo recém-instalado no seu periférico é, literalmente, 

um pacote. No seu interior encontra-se uma plataforma de comunicação que 
a bolha de segurança ao redor da Daedra será incapaz de detetar. Quando me 
ouvir, irá ouvir-me, e passo a citar, como «estática nos ossos». Estou a par de 
que será estranhamente perturbador, mas é a nossa opção mais segura.

— E se ele lá estiver?
— Um nó bastante mais interessante a considerar. E o motivo por que 

fi quei tão satisfeita com a sua total falta de vontade de permitir o uso daquela 
arma química particularmente vil.

— Porque me fez isso?
— Porque, daqui em diante, posso precisar que seja exatamente o tipo de 

pessoa que não fará tal coisa.
— Quer sempre saber tanto — comentou Flynne —, mas não me diz 

quase nada.
— Precisamos que esteja concentrada no momento.
— «Precisamos» quem?
— Eu e você, minha querida — disse Lowbeer, afagando-lhe a mão.
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–O
lá? — disse ele, instalado na cúpula do Gobiwagen, quando a jane-
la do Wheelie se abriu. — Flynne?
— Ela ainda não voltou — disse uma voz feminina de sotaque fa-

miliar. O conteúdo da janela parecia abstrato, verticais brancas contra aquele 
mesmo azul.

— Tacoma?
— Clovis — corrigiu ela. — És o Netherton. — E pegou no Wheelie, que 

virou.
Ficou com um ângulo pouco favorável, a partir de baixo, daquilo que, 

não obstante, lhe pareceu um rosto muito atraente. Cabelo preto curto. 
Tentou identifi car o rosto da proprietária da Th e Clovis Limit ali, mas só lhe 
via o crânio vetusto e expectante. Aterrador. A visão que Deus teria da huma-
nidade, porventura, caso existisse.

— Wilf — disse ele —, olá.
— Cá está ela — disse Clovis, virando-se, e fi cou a olhar para Flynne 

de cima, a cabeça enfi ada num objeto estranho, branco e cintilante, assen-
te em almofadas brancas. Tinha os olhos fechados. Era como estar a olhar 
para o periférico na cabina das traseiras, mas aquela era a verdadeira Flynne. 
Ausente.

— Ela ouve-nos? — perguntou Netherton.
— Não. A coroa é uma interface autonómica. Foi o que me disseram. 

Pensava que vocês tinham esta tecnologia por aí.
— E temos — afi ançou ele. — Também não sou técnico. Mas a nossa 

versão é mais parecida com uma bandolete de plástico transparente.
— Foram feitas segundo as vossas especifi cações, mas tivemos de 

1 Buttholeville, no original. (NT)
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improvisar. — Virou-o outra vez. O irmão de Flynne estava na cama ao lado, 
debaixo de uma coroa idêntica. Na terceira cama viu um rosto que não re-
conheceu. Ambos estavam debaixo de lençóis azuis. O que vira inicialmente 
fora barras brancas aos pés da cama de Burton, contra o cobertor. O segundo 
homem parecia ter uma massa corporal infantil.

— Quem é aquele? — perguntou.
— O Conner.
— Penske. Só o vi no mestre bailarino.
— O quem?
— O instrutor de artes marciais do irmão do Lev. Um periférico. Pelos 

vistos, um excelente dançarino.
— Dava o tomate esquerdo para ir aí ver isso tudo — disse ela, voltando 

a encará-lo. — O que posso fazer por ti, Wilf?
— Há alguma janela?
— Nem por isso. Do outro lado desta parede parva — e virou-o, exi-

bindo-lhe uma superfície improvisada que parecia composta por envelopes 
brancos empilhados, talvez com fi cheiros em papel. — Mas eles pulveriza-
ram-na com polímero, e assim não se consegue ver para fora. Mesmo que se 
visse, só teríamos o beco atrás de uma zona comercial aqui no Cu de Judas.

— É esse o nome da povoação?
— Alcunha. Minha. E também da minha irmã, suponho. Somos terríveis.
— Já a conheci — disse Netherton. — Ela não é terrível.
— Ela disse-me que te conheceu.
— Sabes quando volta a Flynne?
— Não. Queres esperar? Ver as notícias? Tenho aqui um tablet.
— As notícias?
— Hoje, as notícias locais vão ser interessantes. Temos os Lucas 4:5 a 

levantar acampamento, ninguém sabe porquê. O Griff  não está a gostar. Ele 
tem duas empresas de RP a impedir que obtenham cobertura mediática, e 
isso tem estado a resultar. Agora que estão a ir-se embora, sem motivo apa-
rente, houve algum interesse nacional. Basicamente porque não é o que eles 
costumam fazer. Não vais poder mudar de canal.

— Eu experimento — aceitou ele. — Isto aqui fascina-me.
— Há gostos para tudo.
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F
lynne abriu os olhos.
— Tens aqui o teu amiguinho — disse Clovis.
— Wilf?
— Tens mais?
— Onde está ele?
— A ver as notícias. — Levantou a coroa da cabeça de Flynne e pousou-a 

na mesa de cabeceira.
Flynne rodou para o lado, sentou-se lentamente, baixou as pernas ao 

lado da cama. Estivera de pé com Lowbeer na cozinha de Lev, a olhar para 
o jardim. Imaginava que ainda o conseguiria ver, caso fechasse os olhos. 
Fechou-os. Não o viu. Abriu-os.

— Estás bem? — perguntou Clovis, observando-a com atenção.
— Jet lag, talvez — disse Flynne. Levantou-se. Clovis estava, obviamente, 

preparada para a agarrar, caso caísse. — Estou bem. O Burton está bem?
— Sim. Voltou para urinar, outra vez para jantar e para se hidratar. O 

Walter Reed está satisfeito com ele.
Flynne dirigiu-se à cadeira onde deixara o Wheelie. Clovis fechara a vara 

telescópica onde o tablet assentava e apoiara o seu tablet pessoal às costas da 
cadeira, sobre uma camisola enrolada. O Wheelie estava a ver um episódio 
do Ciencia Loca sobre combustão humana espontânea.

— Então? — disse ela. — Olá.
— Quê?! — exclamou Netherton, sobressaltado. O corpo esférico do 

Wheelie virou-se para trás sobre as rodas fi xas, inclinando a câmara e o tablet 
na direção dela. — Aquilo estava a assustar-me — confessou ele. — Só imagi-
nava o meu corpo a infl amar-se na cúpula de observação do Gobiwagen. Deu 
a seguir às notícias e não podia mudar de canal.
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— Queres ver o resto? A segunda parte é sobre mergulho, na antiga pon-
ta da baixa de Manhattan.

— Não! Vim falar contigo.
— Tenho de comer. Vou levar-te ao Sushi Barn.
— O que é isso?
— O restaurante do Hong. Fica na outra ponta da zona comercial. O 

Madison abriu buracos pelas lojas e construiu um corredor para hamsters com 
sacos de telhas. — Confi rmou o refl exo num espelho de moldura de plástico 
que alguém, provavelmente Clovis, colara a um oleado azul com fi ta adesiva 
esverdeada. — Aquela coroa está a dar-me cabo do cabelo. — Sentou-se na 
cadeira, pousou o Wheelie no chão e calçou as sapatilhas. O Wheelie estendeu 
o tablet, gemeu, e percorreu o chão, de tablet a tremer. — Fica aí — disse ela, 
levantando-se. Dirigiu-se a ele, pegou-lhe e atravessou a fenda.

— Isto é bizarro — comentou ele, no outro lado. — Parece um jogo 
primitivo.

— Um jogo chato.
— São todos. Para que é isto?
— Se formos atacados, podemos ir por aqui até ao Sushi Barn e comer o 

especial de camarão.
— Isso faz sentido?
— É uma coisa de gajos. Mas acho que foi ideia da Lowbeer, interpretada 

pelo Burton e pelo meu amigo Madison.
— Quem é o Madison?
Flynne atravessou o buraco na parede central.
— O marido da minha amiga, um tipo porreiro. Joga Sukhoi Flankers.
— O que é isso?
— Um simulador aéreo. Aviões russos antigos. A Lowbeer é o Griff .
Netherton não disse nada. Ela parou entre as paredes de sacos de telhas, 

ergueu o Wheelie Boy.
— «É o Griff »? — repetiu ele.
— O Griff . Torna-se ela. Mas não exatamente. É como se este já não fosse 

o passado dela, portanto, ele não vai ter a vida dela, pois nada disto lhe acon-
teceu quando ela era ele. — Começou a andar.

— Pareces limitar-te a aceitar estas coisas — comentou Netherton.
— Tu é que vives no futuro, com nanobots a comer pessoas, corpos sobres-

selentes, governos geridos por reis e gângsteres e tretas. Aceitas isso tudo, não?
— Não — disse ele, mesmo antes de ela entrar na cozinha de Hong —, 

não aceito. Detesto-o.
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M a n h ã  n a  C o l d i r o n 

T
ommy entrou, de chapéu na mão, e acocorou-se aos pés da espuma dela. 
Flynne estava grogue do comprimido que deixara que Tacoma lhe desse, 
mas aquela fora a melhor noite de sono da última semana. 
— Senta-te na espuma, Tommy, vais dar cabo dos joelhos.
— Foi o melhor que te arranjaram? — perguntou ele, girando sobre os 

calcanhares e deixando-se sentar no canto do bloco de espuma.
— As camas de hospital lembram um hospital. E o Burton e o Conner 

fartam-se de se peidar. O que se passa para os Lucas 4:5 estarem a levantar 
arraiais? De certeza que não os comprámos?

— Tu não os compraste, isso garanto-te — afi rmou ele. — É por isso que 
te estou a acordar antes da hora que eles querem. Para te falar sobre isso.

— Sobre o quê? — Flynne apoiou-se nos cotovelos.
— Acho que os outros os tiraram daqui porque atraem demasiado os 

média. Sozinhos já não suscitam grande atenção, mas se juntarmos mais al-
guma coisa ao barulho, os média caem em cima deles. Ou talvez sejam mais 
interessantes quando fazem alguma coisa fora do guião, nem que seja para 
um bloco noticioso, como sair daqui. A tua operação de RP tem abafado bem 
as coisas, tem-te mantido fora das notícias, mas mereceram tempo de antena 
por se terem ido embora.

— Porque haveria alguém de querer que se fossem embora?
— Para não serem mais uma atração quando houver mais qualquer coisa 

a cair sobre a vila — aventou ele. — Algo que eles acham que merece a aten-
ção toda.

— Como por exemplo?
— Interna. Uma carrada estratégica de Interna. Veículos, pessoal. 

Os conhecimentos do Griff  estão a dar conta de dois grandes comboios 
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que vêm nesta direção. Uma grande quantidade de camiões brancos. 
Entretanto, naquilo que sobra do Pickett, o primo do Ben Carter está nes-
se grande destacamento da Interna. E está a contar ao Ben que se diz que 
vêm para cá, hoje, para eliminar os restos armados do maléfi co império 
das drogas do Cordell Pickett. Que eles agora dizem que têm de elimi-
nar, ao contrário do teu irmão, o melhor amigo dele e uma prótese da 
Administração de Veteranos.

— Eles vêm para cá?
— Não duvides.
— E nós somos os restos maléfi cos?
— Exatamente.
— Eles são assim tão corruptos?
— Neste nosso mundo moderno, pelo menos nas últimas vinte e quatro 

horas, é claro que são. Mas deves ter demasiada infl uência sobre um dos prin-
cipais corruptores para poderes fazer grande coisa.

— E quando eles cá chegarem?
— Vamos resistir à detenção. Independentemente do que possamos vir 

realmente a fazer, teremos resistido à detenção. Aqueles montes de telhas não 
vão deter munições inteligentes. Elas foram concebidas para serem usadas 
contra este tipo de forte urbano. O teto deste edifício é como se não existisse, 
e, além disso, a Interna tem drones de ataque a sério. Até podíamos estar em 
bunkers. Além disso, os rapazes do teu irmão não vão render-se pacifi camen-
te, sejam quais forem as probabilidades.

— Porque é que está a acontecer agora?
— O Griff  acha que já não há espaço para mais chefes. As coisas acaba-

ram por chegar a este ponto. Eles compraram o que foi preciso para manda-
rem na Interna, e agora não resta nada que possamos comprar para sermos 
nós a mandar.

— E se o Griff  se aproximar da Gonzales?
— Acho que já são bastante próximos. Mas depois entra em campo a 

política, e a Interna não está do lado dela, presidente ou não.
— Quando é que eles chegam?
— Esta tarde. Mas eles costumam agir depois da meia-noite.
— Podes recebê-los à medida que forem chegando e ajudar a manter a 

ordem, Tommy. Esta luta não tem de ser tua.
— Que se foda — disse ele, num tom perfeitamente agradável. — Queres 

um burrito de pequeno-almoço? Trouxe-te um.
— Porque é que não o consegui cheirar?
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— Pedi-lhes que o pusessem em dois sacos para não me estragar a 
farda — explicou ele, enfi ando a mão num dos grandes bolsos laterais do 
blusão.
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S a p o s  d e  S e d a  P r e t a

E
stava a tentar dormir num banco de granito no hall frio do voice mail de 
Daedra, enquanto comboios, ou talvez mobies, partiam, anunciados ao 
longe por vozes incompreensíveis. Viu luz a piscar.
Abriu os olhos. Estava deitado no estofo de cabedal da cúpula. Mais um 

piscar de luz no escuro da garagem. Sentou-se, esfregou os olhos, espreitou.
Mais luz sobre Ossian, que, numa mão, segurava um cabide com roupa 

escura. Ao lado dele, Ash, de expressão lúgubre, embora não mais do que o 
habitual, envergava o que parecia ser uma farda preta de motorista, com sa-
pos de cordão de seda preta a cruzarem-lhe o peito da túnica hirta. Usava um 
grande chapéu, como o de um comodoro soviético, com a pala a ocultar-lhe 
os olhos.

Lembrou-se do que Flynne dissera sobre Lowbeer e Griff . Até causava 
vertigens, pensou, fascinado com o conceito, e era algo que lhe era invulgar. 
Mas agora, ao pensar que Lowbeer e Griff  eram, de certa forma, a mesma 
pessoa, não se sentia assim. Estava satisfeito por ser demasiado novo para ter 
uma personalidade anterior no estrangeiro, no tempo de Flynne.

Luz.
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N a d a  d e  E x t r a v a g a n t e

A
ntes que ela chegasse, tinham dado banho ao periférico, tratado do cabe-
lo e maquilhado. O vestido que Ash escolhera fi cava-lhe melhor do que 
tudo o que Flynne já usara. Nada de extravagante, explicou Ash, pois 

Annie Courrèges não era abastada. Mas a ideia de pouco extravagante de 
Ash era um vestidinho preto feito de algo que, ao toque, parecia veludo, mas 
que tinha o aspeto de lixa preta, mas fl exível como seda. As joias consistiam 
de uma pulseira redonda pesada de plástico e algo que parecia alcaçuz pre-
to, e um colar de fi o de titânio preto, com imensas pegas de fecho de correr 
diferentes, com a tinta ou a cobertura a descascar, como se tivessem estado 
enterrados algures. Ash disse que eram ambos verdadeiros neoprimitivos, a 
pulseira chegada da Irlanda e o colar de Detroit. Os sapatos pretos eram feitos 
do mesmo material do vestido, tinham salto em cunha e eram mais confor-
táveis do que as sapatilhas que tinha em casa. Gostava que tivessem esperado 
até que ela chegasse para que pudesse ter sido ela a tratar de tudo. Mas aquela 
pontada familiar quando se olhou ao espelho de corpo inteiro: Quem era 
aquela? Começava a sentir que o periférico parecia alguém que conhecia, mas 
sabia que isso não era verdade.

O símbolo com a coroa dourada apareceu no espelho e, por um segundo, 
pensou no touro no espelho no Jimmy’s, mas era só Lowbeer a ligar.

— O Tommy acredita que a Interna vem atrás de nós — disse.
— É bom que contem com isso.
— O Griff  pode fazer alguma coisa?
— Ainda não. Apesar de ele poder provar, caso surja a oportunidade, 

de que o diretor do Gabinete do Setor Privado está a ser controlado pelos 
chineses. Mas parece que chegámos a um impasse. Basicamente, temos de 
conseguir ordenar que parem. Rescindir a ordem.
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— E se ele disser à presidente que ela vai ser assassinada, mas que você 
pode impedir isso, caso ela lhes ordene que voltem atrás?

— As coisas não são assim tão simples — disse Lowbeer. — Ainda não 
conquistámos confi ança sufi ciente. A administração dela está pejada de ele-
mentos alinhados com quem em breve vai tramar a sua morte. E o resto não 
passa de política, pura e simples.

— A sério? Não se pode fazer nada?
— A Clovis — disse Lowbeer —, a minha Clovis, aqui, está a deixar que 

as tias procurem nos documentos dela. Ela conseguiu extrair um manancial 
de dados antes de fugir para o R.U. De momento, não faço ideia quanto. A 
Clovis sempre foi mais uma acumuladora do que uma espiã. Se houver algu-
ma coisa de útil para a nossa situação presente, elas encontram. Entretanto, se 
tiver êxito esta noite, isso poderá ser decisivo. Claro que é impossível prever 
como.

Flynne mordeu o lábio, mas parou, não querendo estragar a maquilha-
gem do periférico.

— Você está maravilhosa — elogiou Lowbeer, recordando-a de que ela 
podia ver o que o periférico visse. — Já cumprimentou o Burton?

— Não.
— Devia. Ele está no salão, com o Conner. Quando se dirigirem a 

Farringdon, vai deixar de o ver. Ele vai estar na mala. Fico satisfeita que esteja 
capaz, depois da lesão.

— Na mala?
— Dobra-se completamente. Como uma máquina de limpeza de canos 

sueca. Mande cumprimentos meus ao seu irmão. — A coroa desapareceu.
Dirigiu-se à porta, abriu-a.
Estavam os dois a simular uma luta. Lembrava-se daquilo de antes da 

lesão de Conner, mesmo de antes de se terem alistado. Tinham regras muito 
próprias. Mal se mexiam, mudando o peso de pé para pé, a entreolharem-
-se, e quando se mexiam, sobretudo as mãos, era demasiado rápido para se 
acompanhar, e depois voltavam às posições iniciais, a entreolharem-se, mas 
um deles vencera. Viu que estavam a fazer o mesmo, mas Conner encontra-
va-se no periférico do irmão de Lev e Burton estava no exosqueleto branco de 
treino, com uma campânula colada onde deveria estar a cabeça, e um par de 
mãos com um aspeto assustadoramente humanas onde antes haviam estado 
um par de mãos de robô de desenho animado. Na campânula estava um pe-
queno robô que fazia tudo o que o exosqueleto fazia, mas ao contrário, pois 
Burton estava a ocupá-lo. Chamavam-lhes homúnculos. As mãos novas no 
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exosqueleto de Burton tinham uma tonalidade que lhe lembrava o bronzeado 
de Pickett. Depois as mãos mexeram-se, num borrão, mas, para ela, Conner 
era mais rápido.

— Se parto um dedo nesse teu fato de robô, estás tramado — disse 
Conner. O seu periférico vestia um fato preto justo que parecia tão restritivo 
como um fato de karaté.

A fi gurinha na campânula virou-se, com o exosqueleto a virar-se com 
ela.

— Flynne — disse a voz de um estranho, como se fosse a voz num info-
mercial —, então?

— Bolas, Burton — exclamou ela —, pensava que te tínhamos perdido 
lá no beco. — Queria abraçá-lo. Mas isso parecia uma loucura. E, ainda por 
cima, tinha aquelas mãos horripilantes.

— Acho que chegaram a perder — disse a voz. — Não me lembro de 
grande coisa até ter acordado e visto a versão real aqui do bacano.

— Se tivesses apanhado aquele ferimento em serviço — disse Conner, 
com o periférico a enfi ar as grandes mãos nos bolsos das calças do fato preto 
—, acho que contava como guerreiro caído.

O exosqueleto investiu contra ele, com uma velocidade felina, mas 
Conner não estava para onde as mãos bronzeadas se dirigiram, por mais rá-
pidas que fossem.

— A Lowbeer manda cumprimentos — disse ela a Burton. — Fica satis-
feita por vires connosco. E eu também.

— Um cruzamento entre músculo e inteligência — disse a voz de info-
mercial. — Foi por isso que entrei para os Marines.
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Z i l

N
etherton contornou a limusina preta, que seria o seu transporte até 
Farringdon e era o motivo por que Ash se vestira daquela maneira. 
Segundo ela o informara, construído em 2029, o ZIL, o último a sair da 

linha de montagem, nunca fi zera parte da coleção do pai de Lev, sendo o veí-
culo pessoal do avô, de quando ele vivera naquela casa. Pelos vistos, Lowbeer 
decidira usá-lo.

A carroçaria recordou-lhe o vestido de Flynne, ao mesmo tempo baço e 
levemente lustroso. Os poucos pontos que não eram daquele preto estranho 
eram de aço inoxidável, decapado até perder o refl exo: as rodas excessivas e a 
grelha larga e minimalista, que parecia ter sido fatiada de um bloco de grelha 
de ZIL. O capô era apenas ligeiramente mais comprido do que a mala; ambos 
podiam ser vistos como espaços privilegiados para um jogo de ténis para 
homúnculos relativamente grandes. Não tinha vidro traseiro, o que lhe dava 
a sensação de ter levantado uma gola. Era notável como parecia imponen-
te, pensou. Talvez fosse por isso que Lowbeer o escolhera, embora não visse 
grande sentido nisso. Curioso quanto ao interior, chegou-se à frente.

— Não lhe toques — alertou Ash, atrás dele. — És eletrocutado.
Virou-se. Susteve-lhe o olhar duplo por baixo da pala.
— A sério?
— É como o carrinho de bebé. Tinham problemas de confi ança. Ainda 

têm.
Netherton recuou.
— Porque é que ela o quis? Não tem nada a ver comigo, e muito menos 

com a Annie. Se fôssemos mesmo, esta noite, ia de táxi.
— E vão mesmo, esta noite. Caso contrário, não estava assim.
— Sem motivos ulteriores, quero eu dizer.
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— Quando foi a última vez que não os tiveste?
Netherton suspirou.
— Imagino — aventou Ash —, que ela tenha decido marcar uma posi-

ção. Isto será reconhecido, indubitavelmente, como pertencendo ao avô do 
Lev. A segurança da Daedra, qualquer que seja, saberá que teve origem nesta 
morada. Ao chegarem, deixará de haver pretensão de que não tens nada a ver 
com os Zubov. É possível que ela veja alguma vantagem nisso. Normalmente 
há vantagens em sublinhar uma relação com os cleptos. Também há desvan-
tagens, obviamente. — Avaliou-o. — O fato não é mau.

Netherton olhou para o fato preto que ela lhe mandara fazer. Voltou a 
erguer o olhar.

— É preto porque a ocasião assim o exige, ou porque pediste que assim 
fosse?

— Ambos os motivos — respondeu Ash, com uma manada distante de 
qualquer coisa a escolher aquele momento para lhe passar pela testa, com o 
pouco visível por baixo da pala a parecer uma nuvem de premonição escon-
dida sob o chapéu.

— Esperas por nós?
— Não podemos estacionar num raio de dois quilómetros — disse ela. — 

Quando estiverem para sair, eles chamam-nos. Embora o mais provável seja 
que a Lowbeer já o tenha feito.

— Quando saímos? — Relanceou o Gobiwagen.
— Daqui a dez minutos. Tenho de pôr o Burton na mala.
— Vou à casa de banho — disse ele, dirigindo-se à escada do passadiço. 

E vou confi rmar se o bar continua trancado, pensou, mesmo tendo a certeza 
disso.
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P a r a  F a r r i n g d o n

N
ão era longe, dissera Ash.
O interior do carro parecia maior do que o salão da roulotte Mercedes. 
Não era, mas parecia. Era a sensação transmitida pelo mobiliário adulto 

quando se era pequeno. E tudo ali dentro era de um preto que a fazia gostar 
menos do vestido. Aquele preto devia estar na moda.

E a luz lá fora era chuvosa, prateada, rosada, tal como da primeira vez, ao 
sair da abertura da carrinha branca.

Netherton, sentado ao seu lado, estava quase demasiado longe, e, se esti-
vessem mais perto, pareceria um encontro. Conner estava à frente com Ash, 
com espaço sufi ciente entre eles para outras duas pessoas.

Quem lhe dera ter uma máquina de café, mas isso lembrou-a de Tommy 
e de Carlos, e de todos os que estavam em casa, com a Interna a aproximar-se 
vinda de três direções diferentes. 

— Ainda posso telefonar para casa? — perguntou a Ash, imaginando 
que ela a pudesse ouvir.

— Sim, mas fá-lo já. Não demoramos.
Enquanto esperavam que Burton entrasse na mala e se dobrasse, Ash 

ajudara-a a preparar o telefone do periférico para fazer ligações, transferindo 
os números do seu telefone. Abriu as chancelas, chegou à amarela com um 
torresmo de Macon, e tocou no céu da boca.

— Então? — disse Macon.
— Como vão as coisas?
— Os convidados continuam a caminho — disse ele.
— Merda...
— Bom eufemismo.
— Quem está com a minha mãe?
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— A Janice. E o Carlos e os amigos, alguns.
Flynne viu-se na cama branca, debaixo da coroa branca, com Burton e 

Conner ao seu lado, nas camas respetivas. Pela primeira vez, interrogou-se 
quanto ao que aconteceria ali se ela morresse lá. Nada, mas o periférico con-
tinuaria em piloto automático, controlado por aquela coisa da nuvem. Ainda 
diria tretas se lhe perguntassem pela arte da Daedra? Seria essa a única prova 
de que ela ali estivera?

— É melhor desligarem — indicou Ash. — Estamos a entrar no proto-
colo deles.

Ao longe, começou a ouvir os murmúrios da polícia-fada em torno da 
base do prédio de Aelita.
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C a s t e l o  I n s u f l á v e l

U
ma Michikoid de vareta luminosa encaminhou o ZIL para o passeio, 
atrás de uma coisa mais na linha do Bentley prateado de seis rodas, 
embora fosse da cor do carro de Lowbeer quando sem camufl agem. 

Vislumbraram um casal de cabeça rapada e tatuagens faciais maori, entre 
a grafi te elegante do veículo e uma espécie de castelo insufl ável de aspeto 
solene que, obviamente, não era uma parte normal das Edenmere Mansions 
ou de qualquer outra lasca. Imaginou que os vários scanners se encontras-
sem ali. A entrada parecia completamente operada por Michikoids, de fardas 
cinzentas idênticas, vagamente militares. Lembrou-se daquela no moby de 
Daedra, pouco antes de se atirar sobre a amurada, carregada de armas, e do 
que Rainey dissera sobre como já as vira a deslocarem-se como aranhas, na 
ilha dos zonistas.

Ash e Conner abriram cada um a sua porta, como se estivessem com-
binados. As portas do ZIL eram de tal modo massivas que teriam de estar 
ligadas a servos. Em simultâneo, Ash no lado de Netherton e Conner no de 
Flynne, abriram as portas dos passageiros.

Sem pensar, Netherton inclinou-se para Flynne, apertou-lhe a mão.
— Vamos mentir à grande — disse ele, sem saber de onde isso viera. 

Ela ofereceu-lhe um sorriso estranho e sobressaltado, e depois saíram, um 
por cada lado, para o ar sufocante, mais frio do que ele esperara, mas fres-
co. Uma Michikoid verifi cou Conner com uma vareta não-luminosa, com 
outra a fazer o mesmo a Ash, e depois ele e Flynne foram levados para o 
insufl ável cinzento, como se passassem entre as coxas de um elefante de 
brincar exagerado.

Algum tipo de campo induziu um estado dissociativo moderado, ao 
mesmo tempo que foram sondados e verifi cados por uma série de portais 
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desagradavelmente robóticos, durante, talvez, os quinze minutos seguintes, 
após o que foram recebidos por uma Michikoid de quimono antigo.

— Obrigada pela vossa presença na nossa celebração da vida de Aelita 
West. O vosso elemento de segurança pessoal foi admitido separadamente. 
Ele estará à vossa espera. O elevador é o terceiro a contar da esquerda.

— Obrigado — agradeceu Netherton, dando a mão ao periférico. O ca-
sal tatuado desaparecera. Não se via mais ninguém, com o átrio a ser tão 
agradável como o voice mail de Daedra.

— Celebração da vida? — comentou Flynne, enquanto ele a levava para 
o elevador.

— Pelos vistos.
— Os pais do Byron Burchardt fi zeram isso.
— Quem?
— Byron Burchardt. Gerente do Coff ee Jones. Foi atropelado por um 

camião autónomo no Dia de São Valentim. Senti-me culpada porque estava 
furiosa com ele, por me despedir. Mas fui à mesma.

— Parece que já aceitaram que ela morreu.
— Não vejo como podem ter a certeza de que morreu. Mas gostava que 

se soubesse. Podíamos ter trazido fl ores.
— A Daedra nunca sugeriu tal coisa. Parece ser uma surpresa.
— Um funeral surpresa? Isso é hábito, por aqui?
— Para mim é novidade.
— Quinquagésimo sexto piso — disse ela, indicando os botões.
As portas abriram-se quando ele tocou no botão. Entraram. As portas 

fecharam-se. A subida foi silenciosa, rápida. Netherton estava certo de que 
serviriam bebidas.
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C e l e b r a ç ã o  d a  V i d a

A
o saírem do elevador, ela viu, entre dois grupos de pessoas de preto, o 
panorama da primeira vez que ali estivera, a curva no rio. As janelas es-
tavam transparentes e as paredes interiores haviam sido removidas. Ou 

melhor, era como se nunca houvessem existido. Agora era um espaço amplo, 
como o da galeria do pai de Lev. Conner estava junto ao elevador, a observar 
tudo. Parecia estar no seu ambiente, e ela decidiu que ele fi nalmente voltara a 
ser uma versão daquilo que ela imaginara, antes do que o havia desfeito. Não 
estava a sorrir, pois encontrava-se em modo guarda-costas, mas quase.

— Não há saída a não ser pelo elevador — disse ele, quando se juntaram. 
— Escadas para os pisos acima e abaixo. Andam aqui uns bacanos bem feios. 
Devem ser como eu, seguranças. E também umas bacanas. Parece uma con-
venção de brutos com uns quantos ricos espalhados.

— Ainda aqui não tinha visto tanta gente junta — disse ela, e depois 
sentiu um uivo a percorrer os ossos do periférico.

— A testar o entrelaçamento — disse a voz mais horrível que ela já ou-
vira, uma espécie de dor modulada, mas sabia que era Lowbeer. — Por favor, 
confi rme.

Um par de toques com o íman minúsculo da língua, quadrante frontal 
esquerdo do palato.

— Ótimo — disseram os ossos, no seu tom horrível. — Circule. Diga ao 
Wilf.

— Vamos circular — disse a Wilf, com um grupo de neozelandeses ta-
tuados a passar por eles. Tā moko, recordou, da Ciencia Loca. Tecnicamente 
não eram tatuagens. Gravações. A pele esculpida. Imaginou que o chefe seria 
a loura com um perfi l que não destoaria numa canoa de guerra. Não pare-
ciam estar ali para a festa, nem tampouco para celebrar a vida. Acontecera 
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qualquer coisa em torno do rosto da loura quando esta passara por eles, um 
tremor de captura de imagem, quase invisível. Recordou o que Lowbeer dis-
sera sobre artefactos no seu campo de visão.

— Mantém uma distância mínima de dois metros — disse Wilf a Conner. 
— Quando em conversa, o dobro.

— Fui treinado — disse Conner. — Ela mandou-me ensinar isso num 
baile de coroação virtual, do cabrão do rei de Espanha. Isto, em comparação, 
é um encontro casual.

Uma Michikoid com uma bandeja de copos com vinho amarelo-claro 
ofereceu um a Flynne.

— Não, obrigada — rejeitou ela. Viu Wilf a estender a mão para um, a 
sorrir, e depois a estacar. Parecia os hápticos a interromper Burton. Depois a 
mão mudou de rumo, dirigindo-se a um copo de água com gás, junto à borda 
do tabuleiro. Franziu o sobrolho ao pegar-lhe.

— Segue-me — disse ele.
— Para onde?
— Por aqui, Annie. — Deu-lhe a mão, levando-a para o centro, afastada 

das janelas, com o copo de água junto ao peito.
Lembrou-se do tempo que demorara a descrever um circuito em torno 

daquele espaço. Interrogou-se se os insetos andariam lá fora naquele momen-
to, e o que seriam realmente.

Havia um ecrã totalmente negro, quadrado, até ao teto, junto ao centro 
do espaço, com pessoas à volta, a beber, a falar. Parecia uma versão gigantesca 
de um daqueles displays planos que Wilf tivera na secretária da primeira vez 
que falaram. Wilf continuou a andar, como se soubesse para onde ia, mas ela 
imaginou que não soubesse. Agora de um ângulo ligeiramente diferente, viu 
que o ecrã negro não estava completamente apagado, mostrando, vagamente, 
o rosto de uma mulher.

— Quem é? — perguntou a Wilf, acenando com a cabeça na direção do 
ecrã.

— A Aelita — disse ele.
— Costumam fazer isto?
— Nunca tinha visto. E eu... — Calou-se. — E cá está a Daedra 

— anunciou.
Daedra era mais pequena do que ela esperara, do tamanho de Tacoma. 

Parecia alguém num vídeo, ou num anúncio. Em casa, o simples facto de ver 
alguém assim já era extraordinário. Pickett tinha um pouco desse ar, como se 
o tivesse apanhado por osmose, mas não era como se ele se esforçasse. Ele era 
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local. Brent Vermette tinha bastante da versão masculina, graças a Miami e 
outros pontos, e se tivesse esposa, ela também o teria. Mas Daedra tinha tudo, 
e rematava-o com tatuagens, espirais pretas acima das clavículas, a sair-lhe 
do topo do vestido preto. Flynne apercebeu-se de que estava à espera que as 
tatuagens se mexessem, e não tinha motivo para imaginar que não o fi zessem, 
mas pensou que Wilf o teria referido, caso se mexessem.

— Annie — disse Wilf —, já conheceste a Daedra, no Connaught. Sei 
que não o esperavas, mas contei-lhe sobre a tua apreciação da arte dela, da 
carreira. Ela fi cou muito interessada.

Daedra fi tava-a.
— Neoprimitivos — exclamou, como se não gostasse propriamente da 

palavra. — O que faz com eles?
Teriam de lhe perguntar diretamente sobre a arte de Daedra para que o 

implante da treta se ativasse? Imaginou que sim.
— Estudo-os — disse ela, com uma parte da mente a ir buscar a pare-

de de lombadas amarelas da National Geographic, a Ciencia Loca, tudo. — 
Estudo as coisas que fazem.

— O que é que eles fazem?
A única coisa de que se lembrou foi de Carlos e os outros a fazerem coi-

sas com Kydex. 
— Bainhas, coldres. Joias. — Joias não era verdade, mas isso não 

importava.
— O que tem isso a ver com a minha arte?
— Tentativas de abranger o real, fora da hegemonia — disse o implan-

te. — O outro. Heroicamente. Uma curiosidade ilimitada, formada pela sua 
humanidade essencial. O seu calor. — Flynne sentia-se como se os olhos es-
tivessem arregalados. Obrigou-se a sorrir.

Daedra olhou para Wilf.
— O meu calor?
— Exatamente — disse Wilf. — A Annie vê a tua humanidade es-

sencial como o aspeto menos apreciado do teu trabalho. A análise dela 
procura contrariar isso. Considero os argumentos dela extraordinariamente 
reveladores.

— A sério — disse Daedra, fi tando-o.
— A Annie fi ca muito tímida na tua presença — disse ele. — O teu tra-

balho é tudo para ela.
— A sério?
— Estou grata por conhecê-la — disse Flynne. — Outra vez.
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— Esse periférico não é nada parecido consigo — disse Daedra. — Está 
num moby, a caminho do Brasil?

— Devia estar a meditar — disse Wilf —, mas está a fazer batota, para 
poder aqui estar. O grupo com que se vai fundir insiste que as visitas remo-
vam os implantes. Uma dedicação notável, da parte dela.

— Quem é que é suposto ser? — Continuava a fi tar Flynne.
— Não sei — respondeu Flynne.
— Alugado — interveio Wilf. — Encontrei-o através do Impostor 

Syndrome.
— Sinto muito pela sua irmã — disse Flynne. — Só soube que isto era 

para ela quando chegámos. Deve ser tão triste.
— O meu pai esteve indeciso até ontem à tarde — disse Daedra, sem 

parecer de todo triste.
— Ele está cá? — perguntou Flynne.
— Baltimore — respondeu Daedra. — Ele não viaja. — E detrás dela, 

por entre a multidão, apareceu o homem da varanda, agora não de roupão 
castanho-escuro, mas de fato preto, a barba escura mais crescida, aparada. A 
sorrir.

— Foda-se — exclamou Flynne entre dentes.
Daedra semicerrou os olhos.
— Perdão?
Língua no palato. Aquele tremor à volta dele.
— Sinto muito — disse Flynne. — Mas que inapropriada. É a minha 

artista preferida de sempre. Sinto-me sempre a hiperventilar ou assim. E a 
perguntar-lhe pelo seu pai, agora que perdeu a irmã...

Daedra fi tou-a.
— Pensei que fosse inglesa — disse a Wilf.
— Os neoprims com que se vai fundir no Brasil são americanos — disse 

Wilf. — Está a treinar a imersão.
O homem da varanda passou por eles, sem olhar, mas Flynne interro-

gou-se quem não lançaria um segundo olhar a Daedra.
— Mas chegámos na altura errada — disse Wilf, que, supostamente, não 

faria ideia de que Flynne acabara de identifi car quem procuravam. Deviam 
ter combinado um sinal. Agora estava a fazer bluff . Percebia isso. — Pelo me-
nos voltaram a ser apresentadas...

— Lá em baixo — sugeriu Daedra. — É mais fácil falarmos aí.
— Vai com ela — disse a voz-osso. Fazia com que raspar com as unhas 

num quadro parecesse uma festa num gatinho.
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— Por aqui — indicou Daedra, levando-os para as janelas com vista para 
o rio, onde contornaram um muro baixo e desceram uma larga escadaria de 
pedra branca. Flynne olhou para trás, viu Conner a segui-los, ladeado por 
duas das raparigas robô brancas como porcelana, de rosto sem feições idên-
tico, de túnicas pretas largas e calças que se cingiam nos tornozelos, os pés 
brancos e sem dedos. Estavam ao cimo das escadas, imaginou que a guardar 
estas. Wilf desceu ao lado dela, ainda com o copo de água, que não parecia 
estar a beber.

O piso inferior era mais parecido com o que ela vira do quadcóptero. 
Parecia uma versão mais moderna do rés-do-chão da casa de Lev, com divi-
sões em todas as direções. Daedra levou-os para uma com janelas para o rio, 
mas Flynne viu-as a fi carem foscas quando entraram. Encontrava-se ali uma 
outra Daedra, com o mesmo vestido. Pareceu vê-los, mas não reagiu. Uma 
morena em roupas de exercício estava sentada num cadeirão que parecia des-
confortável, mas provavelmente não era, com alguns papéis brancos na mão. 
Ergueu o olhar.

— Entras daqui a dez — disse-lhe Daedra, com Flynne a perceber que 
aquela mulher não era convidada da festa.

— É um periférico seu? — perguntou Flynne, olhando para a outra 
Daedra.

— O que lhe parece? — indagou Daedra. — Está a fazer a minha apre-
sentação. Ou a Mary é que está, com ela. É atriz de dobragem.

Mary levantara-se, de papéis brancos na mão.
— Leva-a para algum lado — ordenou Daedra. — Temos de conversar.
Mary deu a mão à Daedra-periférico e levou-a além de uma esquina. 

Flynne fi cou a vê-la a sair dali, sentindo-se embaraçada.
— Julgas-te segura aqui — disse Daedra.
— Sim — disse Flynne, não se lembrando de mais nada.
— Mas não estás, de todo. Quem quer que sejas, deixaste que este idiota 

te trouxesse. — Olhava para Wilf, que pousou o copo de água no móvel mais 
próximo, com um ar angustiado. — Desmontem-no — ordenou Daedra, apa-
rentemente para as duas raparigas robô, apontando para Conner. E de ime-
diato, uma delas, demasiado depressa para se acompanhar, acocorou-se, ao 
contrário, no teto, de braços brancos de louva-a-deus a esticarem-se.

Flynne viu Conner sorrir, mas depois desapareceu, com uma parede va-
zia curva a cercar Flynne, Wilf, Daedra. Pura e simplesmente, esta apareceu, 
ou assim parecia. Flynne estendeu a mão e bateu na parede com os nós dos 
dedos do periférico. Doeu.
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— É real — afi ançou Daedra. — E quem estava a manobrar o teu guar-
da está agora no ponto de partida a dizer a quem lá estiver que vocês estão 
em apuros. — Tinha razão em relação a Conner. Se os robôs destruíssem o 
peri do irmão de Lev, Conner acordava nas traseiras da Coldiron, ao lado de 
Burton. — Mas sem perceber até que ponto.

O homem da varanda atravessou a parede. Como se ela não estivesse ali, 
ou como se ele pudesse ocupar temporariamente o mesmo espaço e tempo.

— Como fi zeste isso? — perguntou Flynne, pois era impossível ver tal 
coisa sem o perguntar.

— Montadores — respondeu ele. — É o que fazemos aqui. Somos pro-
teicos. — Sorriu.

— De proteínas?
— Sem forma fi xa. — Atravessou a parede com a mão, numa demonstra-

ção. Dirigiu-se ao lado onde Conner deveria estar, enfi ou o rosto pela parede 
e retirou-o de imediato. — Traz-lhes ajuda — disse a Daedra.

— Não me consigo mexer — notou Netherton.
— É claro que não — constatou o homem. Olhou para Flynne. — Nem 

ela.
E tinha razão.
Outras duas raparigas robô apareceram da parede por onde ele surgira, 

passaram por aquela onde ele enfi ara a cabeça, e desapareceram.
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1 1 5 .

E s t a d o  D i s s o c i a t i v o

P
rovavelmente estariam a usar algo semelhante ao que fora usado durante 
a análise de segurança, pensou Netherton enquanto o elevador descia. 
Algo que induzia um estado dissociativo. Era difícil falar mal de um es-

tado dissociativo. Até parecia substituir uma bebida.
Mas havia mais qualquer coisa, algo cujo efeito lhe reduzia a liberdade de 

movimentos. Podia mexer os olhos, e andar quando Daedra ou aquele amigo 
dela lhe ordenavam, levantar-se quando lho indicavam, mas, por exemplo, 
não conseguia erguer as mãos ou — e ele bem o tentara — cerrar os punhos. 
Não que lhe apetecesse propriamente cerrar os punhos.

As portas do elevador apareceram na parede circular. Seriam precisos 
muitos montadores para tal feito. Lembrava-se vagamente de haver restrições 
quanto ao uso excessivo de montadores, mas elas pareciam não se aplicar ali, 
ou talvez estivessem, pura e simplesmente, a ser ignoradas.

Ao seu lado, Flynne parecia encontrar-se num estado semelhante, com o 
periférico a lembrá-lo sempre que ela não o estava a usar.

— Fora — ordenou Daedra, empurrando-o, quando chegaram ao quar-
to. Agora o átrio. O amigo de Daedra seguia à frente, e quando ele por aca-
so olhava para a esquerda, Netherton percebeu que também o fazia, sem o 
pretender. Depois ambos voltavam a olhar em frente, pelo vidro, para onde 
o insufl ável estivera, mas já não estava. Um carro preto aguardava, não tão 
comprido como o ZIL. As Michikoids vestidas de cinzento estavam dispostas 
em duas linhas, uma em frente à outra, duas a duas, e quando as portas de 
vidro se abriram com um suspiro e ele saiu entre elas, sentiu uma leve elação 
pela formalidade mostrada.

A meio caminho do carro, ouviu, ou talvez tenha sentido, uma descon-
fortável vibração grave, única e prolongada, aparentemente de algures acima 
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deles. O amigo de Daedra, que também o ouvira, começou a correr para o 
carro, cuja porta traseira estava já aberta. Netherton correu como ele, ob-
viamente. Através de uma chuva de confetes do que Netherton imaginava 
poder ter sido uma janela, pedaços com um toque de dourado, que pareciam 
macios como húmus, e igualmente inofensivos.

Algo branco, redondo e liso descreveu um arco até à rua, além do carro 
expectante. Ressaltou acima do tejadilho.

A cabeça de uma Michikoid.
Depois um braço branco, dobrado pelo cotovelo, garras engalfi nhadas, 

bateu no tejadilho do carro, recordando-o da silhueta imobilizada de uma 
mão decepada que ele e Rainey haviam visto no feed da ilha dos zonistas.

Alguém, imaginou que o amigo de Daedra, empurrou-o, dolorosamente, 
para o interior cinzento-pérola. E gritou, muito perto do seu ouvido, no meio 
de uma explosão que ele pressupôs ser sangue.
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1 1 6 .

B o l a  d e  C a n h ã o

N
o verão iam todos para a piscina municipal, ao lado do Departamento 
do Xerife e da prisão municipal, e Burton e Conner fariam bolas de ca-
nhão da prancha mais alta, enrolados, com a cabeça junto aos joelhos 

fl etidos, as mãos a segurar os tornozelos, contra as coxas, vindo depois à su-
perfície, a rir-se, ao som de ovações, ou então só Leon, a executar um chapão 
imenso dessa mesma prancha, a troçar do esforço investido pelos outros.

E foi nisso que ela pensou, quando Daedra olhou para cima ao ouvir 
o som estranho. Que a fez levantar também a cabeça, o instinto de cópia a 
impor-se. Artefactos em estroboscopia, numa linha descendente, em torno 
do periférico de Conner, no seu fato preto, a cair, qual bola de canhão, sobre 
o homem da varanda e a Michikoid atrás dele, que tentava enfi á-lo no carro. 
Portanto, basicamente eliminara a Michikoid. Sangue, como num anime no-
jento, a Michikoid e o periférico de Conner a explodirem a dois palmos dela, 
quais insetos num para-brisas.

Alguém, Daedra, agarrou-a pelo topo do vestido, atirando-a para o in-
terior, a dar-lhe um pontapé forte no tornozelo, provavelmente só por estar 
irritada. E o homem da varanda a gritar, agarrado ao braço direito, coberto de 
sangue, Flynne não sabia de quem, com outra Michikoid a empurrá-lo para o 
carro, a porta a fechar-se atrás dela.

— Newgate — gritou Daedra acima dos soluços de dor do homem, e o 
carro arrancou.
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1 1 7 .

O  S e u  R o s t o  D e  G r a n i t o , 
C o b e r t o  D e  F e r r o

U
ma das duas Michikoids tratava o braço direito do homem barbado com 
um Medici. Depositara-o no ombro direito, onde inchara e colapsara até 
ao regaço, tendo engolido o braço abaixo. O sangue redemoinhou pelo 

fl uido amarelado que enchia a coisa. O homem tinha os olhos fechados, a 
expressão descontraída, e Netherton invejou-lhe o estado dissociativo que 
estaria a sentir. 

Netherton, por seu lado, sentia-se demasiado associativo, pois o que fora 
usado para induzir o estado anterior acabara repentinamente desligado, tal-
vez pelo impacto do periférico de Penske. Ou isso, ou então o campo disso-
ciativo limitara-se às Edenmere Mansions, agora já bem atrás deles. Fosse 
como fosse, estaria também livre do impulso de imitação, ou, pelo menos, 
assim imaginou. Caso contrário, não estaria também de olhos fechados?

Virou a cabeça para olhar para Flynne, ao seu lado no vasto banco trasei-
ro. Parecia bastante presente no periférico. Tinha uma mancha de sangue de 
Penske na face, ou, antes, o sangue do periférico arruinado. O vestido também 
estava salpicado de sangue, mas quase não se via no tecido azul. Ela lançou-lhe 
um olhar que ele não conseguiu interpretar, caso houvesse algo que interpretar.

A Michikoid, acocorada à frente do homem da barba, removeu o Medici, 
que encolheu, com o fl uido no seu interior a escurecer. Havia agora limpa-
dores em ação na carpete cinzenta do compartimento, hexápodes beges per-
feitamente banais, a limpar o sangue. Daedra e o homem da barba sentaram-
-se em lados opostos de um banco virado para a frente, com uma segunda 
Michikoid entre eles, esta a vigiar Netherton e Flynne, exibindo vários pares 
de olhos pretos de aranha para esse efeito. Os braços haviam-se alongado, 
tanto acima como abaixo do cotovelo, e as mãos eram agora lâminas fi nas de 
porcelana, quais gumes de duas espátulas ameaçadoras.
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Daedra olhou do homem da barba para Netherton.
— Se soubesse como virias a estragar as coisas, tinha-te matado no dia 

em que te conheci.
Era um comentário ao qual ele nunca tivera de responder. Manteve a 

expressão, que esperava fosse neutra.
— Quem me dera tê-lo feito — acrescentou Daedra. — Se soubesse mais 

acerca do teu presente estúpido, o toco que era, não o teria aceitado. Mas tu 
conhecias os Zubov, ou pelo menos o fi lho inútil, e pensei que fosse útil co-
nhecê-los. E a Aelita ainda não se tornara um problema.

— Cala-te — disse o homem da barba, abrindo os olhos. — Não estamos 
num local seguro. Não demoramos, e depois podes dizer o que quiseres.

Daedra, que nunca gostara que lhe dissessem o que fazer, franziu o so-
brolho. Endireitou o topo do vestido.

— Sentes-te melhor? — perguntou-lhe.
— Bastante. Foi uma clavícula fraturada, três costelas partidas e um trau-

matismo craniano leve. — Ele olhou para Netherton. — Começaremos por 
isso contigo, sim? Quando chegarmos.

As janelas despolarizaram-se, com Netherton a imaginar que tivesse sido 
obra do homem. Viu que estavam a virar para Cheapside, e o seu impulso 
imediato foi avisá-los de que estavam a violar uma zona de cosplay. Mas de-
pois viu como a estrada se encontrava vazia. Não havia carroças, charretes 
ou zorras, nem cavalos que as puxassem. Dirigiam-se para oeste, para lá das 
lojas que vendiam xailes e penas, perfumes e prata, todos os bens fi nos pelos 
quais passara com a mãe, capturando sub-repticiamente a magia dos cartazes 
pintados à mão. Interrogou-se onde estariam essas imagens naquele momen-
to. Não fazia ideia. Os passeios estavam praticamente vazios, mas não era 
suposto. Deviam estar ainda movimentados, ao fi nal do dia. Mas os poucos 
transeuntes solitários pareciam perdidos, confusos, ansiosos. Apercebeu-se 
de que eram pessoas, portanto incapazes de seguir qualquer mensagem 
que houvesse sido emitida, a todos os periféricos controlados pela nuvem 
que representavam a vida de condutores, alfaiates, dândis, miúdos de rua. 
Viravam-se quando o carro passava, tal como ele vira pessoas a fazer em 
Covent Garden, ao primeiro vislumbre da vara de justiça de Lowbeer.

— Está vazio — disse Flynne, parecendo apenas desiludida.
Netherton chegara-se para o lado e espreitara sobre as costas altas do 

banco, vendo, pelo para-brisas, o vulto brilhante de Newgate. Só chegara ali 
uma vez com a mãe, e ela dera rapidamente meia-volta, repelida pelo granito 
da estrutura, trespassado por ferro.
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A mãe contara-lhe que no portão mais ocidental da Cidade houvera uma 
prisão, durante mais de mil anos, e que era essa a sua derradeira expressão. 
Ou, antes, fora, já que tinha sido derrubada em 1902, no dealbar da era estra-
nhamente otimista antes do jackpot. Viria depois a ser reconstruída por mon-
tadores poucos anos depois do nascimento dele. Os cleptos (nunca lhes cha-
mara isso à frente dele) haviam considerado o regresso algo bom e necessário.

Tinha agora à sua frente o portão de carvalho cravejado de ferro que 
encarara em criança. O portão que a mãe lhe dissera ter assustado Dickens.

Assustara-o na altura. E assustava-o agora.
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O  H o m e m  d a  V a r a n d a

N
ão era Conner. Não era Conner. Era o periférico. Do irmão de Lev. Pavel. 
Wilf chamava-lhe Pavel. Chamava-lhe o mestre da dança. E Conner 
fi zera-o de propósito. Tentara matar aquele parvalhão com ele. Estava 

bem. Estava na cama branca, ao lado de Burton, frustrado por ter falhado. 
Mesmo assim, depois de uma queda de cinquenta e cinco pisos, ele estivera 
muito perto. Não estava de certeza a fazer pontaria à rapariga robô.

Ela sabia que o vira, era capaz de dizer o que acontecera, mas não se lem-
brava disso. Poderia ser o que as raparigas robô haviam usado para as análises 
na tenda insufl ável da segurança, ao chegarem à festa. Mais ou menos como 
aquilo que nos davam nas cirurgias. Não se dormia, exatamente, mas não nos 
lembrávamos.

Agora parecia que tinham encerrado Cheapside.
E depois ela viu aquilo que Wilf observava ao esticar o pescoço. Parecia 

um enorme ananás de pedra esmagado, pejado de espigões de ferro preto. 
Construído para assustar as pessoas. Tão estranho que fi cou a pensar num 
motivo para nunca o ter visto na National Geographic.

Depois, a porta do carro foi aberta e as raparigas robô começaram a sair, 
certifi cando-se de que eles não tentavam fugir.

Não foi ninguém ao seu encontro. Eram apenas ela, Wilf, Daedra, o 
homem da varanda e as duas raparigas robô, os rostos brancos salpicados 
com o sangue do periférico, qual doença cutânea robótica. Tinha a mão 
branca de uma rapariga robô à volta do braço, guiando-a pelas costas. A 
outra segurava Wilf.

Entraram por um portão que lhe recordou um anime batista sobre o in-
ferno que ela vira. Burton e Leon tinham considerado atraentes as mulheres 
caídas.
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Entraram na sombra daquela coisa, no seu frio. Portas com barras 
de ferro, pintadas de branco, mas com a ferrugem a ver-se. Piso de laje, 
como os carreiros de certos jardins muito maus. Candeeiros baços, como 
os olhos de grandes animais doentes. Janelas pequenas, parecendo não dar 
para nada. 

Subiram uma escadaria de pedra estreita, onde só cabia um de cada vez. 
Parecia o segmento de introdução de um episódio da Ciencia Loca, investiga-
dores paranormais a entrarem num local onde muita gente houvesse sofrido 
e morrido, ou talvez apenas onde o feng shui era tão marado que atraía más 
vibrações como um buraco negro. Mas, a julgar pelo aspeto, ela optaria pelo 
sofrimento e morte.

Chegados ao topo dos degraus, ela olhou para a sua rapariga robô e viu 
que ela exibia olhos adicionais nesse lado do rosto, para melhor a vigiar. Nem 
Daedra nem o homem da varando diziam nada. Daedra olhava em volta, 
como se enfadada. Cruzaram um pátio, aberto ao brilho nebuloso do céu, e 
entraram em algo estreito que parecia o átrio de um Heft y Inn pré-histórico, 
quatro pisos do que pareciam ser celas, até um telhado de vidro de pequenas 
vidraças emolduradas com metal escuro. Acenderam-se luzes, pequenas fai-
xas brilhantes por baixo dos peitoris dos pisos de celas. Imaginou que aquilo 
não seria original. As raparigas robô guiaram-nos até um par de cadeiras de 
pedra caiada, qual resultado de um menino a brincar com blocos de madei-
ra, só que maiores, e sentaram-nos, lado a lado, com cerca de dois metros 
de distância um do outro. Houve qualquer coisa áspera que lhe raspou os 
pulsos e ela olhou para baixo, vendo que estava presa aos topos das lajes que 
formavam os braços das cadeiras, os pulsos em algemas de ferro enferrujado, 
castanhos com o uso, como se ali estivessem há mais de um século. Quase 
esperava ver Pickett a entrar, e, para todos os efeitos, tendo em conta o que 
ia acontecendo, não seria de estranhar. Sentiu o assento de pedra frio através 
do tecido do vestido.

— Estamos à espera de alguém. — O homem da varanda falava com 
ela. Parecia ter ultrapassado aquilo que Conner lhe tentara fazer, pelo menos 
fi sicamente.

— Porquê? — perguntou-lhe, como se ele lhe contasse.
— Ele quer estar presente quando morreres — disse, fi tando-a. — Não o 

teu periférico. Tu. E vais morrer, onde estás, no teu corpo, durante um ataque 
com drones. O teu quartel-general está cercado por forças de segurança do 
governo. Está prestes a ser arrasado.

— E quem é? — Não se lembrou de mais nada para dizer.
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— O Corregedor da Cidade — disse Daedra. — Ele teve de fi car a ouvir 
o meu elogio.

— Do quê?
— Da Aelita — respondeu Daedra. Flynne recordou o periférico, a atriz 

envergonhada. — Se o vosso objetivo era estragar a nossa celebração, falha-
ram redondamente.

— Só queríamos estar contigo.
— A sério? — Daedra acercou-se.
Flynne olhou para o homem. Ele retribuiu-lhe o olhar e depois foi como 

se ela estivesse mais uma vez no quinquagésimo sétimo andar, a vê-lo a beijar 
a orelha da mulher. «Surpresa», dissera ele. Sabia que fora isso que dissera. E 
viu a cabeça do ofi cial das SS a rebentar, o spray vermelho levado pela neve 
horizontal. Mas isso eram pixéis, e não era realmente França. O homem da 
varanda fi tava-a como se não houvesse mais nada no mundo naquele mo-
mento e como se ele não fosse um contabilista da Florida.

— Tem calma — disse a coisa arrastada, não com palavras, mas mais um 
vento a soprar numa montanha gelada, fazendo-a arrepiar-se.

Ele sorriu, julgando que fora o causador.
Ela olhou para Wilf, sem saber o que dizer, mas depois voltou a encarar 

o homem da varanda.
— Não têm de matar toda a gente — disse ela.
— A sério? Não? — Pareceu-lhe engraçado.
— Isto é por minha causa. Foi porque te vi a fechá-la na varanda.
— Pois viste — afi rmou ele.
— Mais ninguém viu.
Ele ergueu as sobrancelhas.
— Digamos que volto. Digamos que saio. No parque de estacionamento. 

Não precisam de matar mais ninguém.
Ele pareceu surpreendido. Franziu o sobrolho. Depois pareceu estar a 

ponderar. Ergueu as sobrancelhas. Sorriu. 
— Não — declarou.
— Porquê?
— Porque te temos. Aqui e lá. Não demora, estás morta, lá, e esse brinquedo 

caro que estás a usar aqui vai ser a minha recordação deste episódio ridículo.
— És um monte de esterco horrível — disse Wilf, sem parecer zanga-

do, mas como se tivesse chegado a essa conclusão, estando ainda um pouco 
surpreendido.

— Tu — disse o homem a Wilf, com um tom divertido — esqueces-te 
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de que a tua presença não é virtual. Portanto, tu, ao contrário da tua amiga, 
podes morrer aqui. E vais morrer. Vou deixá-los com estas unidades, com 
ordens para que vos espanquem quase até à morte, os recuperem com os 
Medicis, e depois voltem a espancar. Recuperar. Repetir. Enquanto isso possa 
durar.

E Flynne viu como Wilf não conseguiu deixar de olhar para as raparigas 
robô, e como elas projetaram novos pares de olhos aranha, mirando-o de 
volta.
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S i r  H e n r y

N
etherton decidiu que olhar para as Michikoids não era uma boa ideia e 
mexeu os pulsos nas algemas metálicas. As grilhetas pareciam estar en-
terradas no granito do braço da cadeira desde há séculos, mas imaginou 

que tivessem sido feitas pelos montadores, e que os seus pulsos estivessem 
nelas porque os montadores as haviam tornado temporariamente fl exíveis, 
animando-as por breves instantes. Naquele momento, contudo, eram sólidas.

Percebeu que o homem da barba acabara de lhe prometer espancamen-
tos repetidos quase até à morte às mãos das Michikoids e ele estava a pensar 
em montadores, em antiguidades falsas. Talvez estivesse a encontrar o seu 
próprio estado dissociativo. Ou talvez estivesse à beira da histeria. Olhou para 
Daedra. Ela retribuiu o olhar, parecendo nem o ver, e depois ergueu-o, apa-
rentemente para o teto de vidro, quatro pisos acima. E bocejou. Não pensou 
que o bocejo se devesse a ele. Olhou também para o telhado. Recordava-lhe 
um vestido que Ash usara, há anos, segundo lhe parecia agora. Naquele mo-
mento, em retrospetiva, Ash parecia tão absolutamente normal. A típica vi-
zinha do lado.

— Espero que tenhas isto tudo muito bem pensado, Hamed — disse uma 
voz aveludada, mas cansada.

Netherton baixou o olhar e viu um homem mais velho, de aspeto ro-
busto, num perfeito cosplay de Cheapside, de casaco comprido e capa, uma 
cartola nas mãos.

— A Nova Zelândia pareceu-me abusada — disse o homem da barba, 
com o outro a descer do topo da escadaria.

— Boa-noite, Daedra — cumprimentou o estranho. — Proferiste um tes-
temunho comovente das imensas qualidades da tua falecida irmã.

— Obrigada, Sir Henry — respondeu Daedra.
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— Sir Henry Fishbourne — disse Netherton, lembrando-se do nome do 
Corregedor da Cidade, e arrependendo-se de imediato.

O Corregedor mirou-o.
— Não o vou apresentar — disse o homem da barba.
— Realmente — disse o Corregedor, virando-se para olhar para Flynne. 

— É esta a jovem em questão, embora num físico virtual?
— Sim — confi rmou o barbado.
— Parece abatida, Hamed — comentou o Corregedor.
— Foi um dia comprido para todos. Devia ir-me embora. Tenho de con-

fi rmar o êxito aos nossos investidores.
— És o al-Habib — disse Netherton ao homem da barba, ainda sem acre-

ditar. — És o zonista chefe.
O Corregedor fi tou-o.
— Não gosto nada deste. Não me pareces muito organizado esta noite, 

Hamed.
— Também o vou matar.
O Corregedor suspirou.
— Perdoem-me a impaciência. Estou bastante cansado. — Dirigiu-se a 

Daedra. — Tive uma conversa muito agradável com o teu pai. É sempre um 
prazer.

— Se podes ter o aspeto do zonista chefe e depois esse — comentou 
Netherton —, porque é que não voltaste simplesmente a mudar de aparência 
quando percebeste que tinhas sido visto?

— Branding — explicou o barbado. — Investimento na pessoa. Represento 
o produto. Sou conhecido dos investidores. — Sorriu.

— Que produto?
— A monetização da ilha que criei.
— Mas isso não pertence também aos zonistas?
— Eles têm problemas de saúde endémicos — justifi cou Hamed al-Ha-

bib, a sorrir —, dos quais ainda não têm noção.
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O  C u b o  V e s p a s i a n o

–O 
envolvimento de Sir Henry surpreende-me — disse a estática ós-
sea de Lowbeer, como se uma enxaqueca de corpo inteiro pudes-
se falar. — Deve ter sofrido um revés oculto nos seus assuntos. 

Normalmente é assim.
— De que modo? — perguntou Flynne, esquecendo-se de que não esta-

vam sozinhos, e que mesmo quando estivera, naquele serão, não era suposto 
falar com Lowbeer.

— Modo? — repetiu al-Habib.
Sentiu um calor débil nos pulsos. Olhou para baixo e viu as grilhetas de 

ferro a desfazerem-se, como se compostas apenas por talco seco castanho. 
Por baixo da mão direita, o granito também se transformava em talco, esvoa-
çando-lhe por entre os dedos, como fumo a esvair-se. E do que fora a super-
fície do braço da cadeira ergueu-se algo duro e liso. A arma hortelã-pimenta, 
o punho em forma de cabeça de papagaio a pressionar-lhe a base do polegar, 
como se estivesse vivo, ansioso.

— Acaba com tudo — disse o homem da varanda ao homem da cartola, 
como se tivesse sentido alguma coisa, e ela percebeu que se referia ao ataque 
dos drones da Interna contra a Coldiron. — Diz aos teus elementos. Já.

— Surpresa — exclamou Flynne, e estava de volta ao sofá de Janice, car-
regada com o desperta que Burton lhe dera, mas agora estava de pé, a apontar 
a arma, e o alto branco que era o gatilho pareceu nem se mover. Não houve 
sons. Não aconteceu nada.

Então, a cabeça do homem da varanda caiu, depois de se tornar uma ca-
veira, completamente seca e castanha, como as que se veriam num qualquer 
número da National Geographic, e o topo do corpo colapsou para dentro da 
roupa, com um estrepitar seco de ossos, todo o tecido mole desaparecido. 
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Quando os joelhos cederam, as últimas partes que fi caram no campo de visão 
de Flynne, só por um segundo, foram as mãos, intocadas pelo que aconte-
cera. Olhou para a arma, o cano liso como um chupa-chupa acabado de ser 
lambido por uma criança, e depois para a caveira castanha, no piso de pedra 
à frente do que restava dele, as pernas e o abdómen. Devia ter mantido o 
sangue selado no interior, pensou, recordando o brilho do tijolo cortado, qual 
fígado fatiado, nas sombras da via-verde de Oxford Street. Um osso castanho 
espreitava pela frente do fato preto, qual pau seco.

— Ainda bem que você não existe legalmente neste tempo — disse a 
estática. — Morte acidental.

As raparigas robô investiram contra ela, mas a parede de pedra caiada 
à direita dela fumegava, com um quadrado grande a cair, e do buraco negro 
surgiu um grande bloco vermelho. Um cubo, uma coisa cuboide. Um verme-
lho infantil. Alegre. Ouviu os invólucros das raparigas robô a estilhaçarem-
-se, entre a coisa e a parede oposta. Ali fi cou, a tremer, a alguns palmos do 
chão, como se aí estivesse colada, a fazer um ténue som de aceleração, como 
motociclos de motor de combustão interna, mas muito distantes. Depois o 
cubo afastou-se da parede e virou-se, com os robôs a caírem ao chão em pe-
daços, e pousou sobre um dos seus oito cantos sem um único som.

E ali fi cou, equilibrado, vermelho, impossível.
— Segurança — disse o homem da cartola, baixinho. — Vermelho. 

Vermelho.
Estaria a alertar alguém para a coisa vermelha?
Pelo canto do olho viu Wilf, que teria descoberto que as suas grilhetas 

também se haviam desintegrado, começar a levantar-se.
— Senta-te, Wilf — exclamou ela. Ele assim fez.
— Olá, Henry — disse uma voz masculina alegre ao cimo das escadas 

—, desculpa ter-te rebentado o carro. — O exosqueleto avançou pelo arco, 
o homúnculo nos ombros massivos, debaixo da campânula de vidro. Parou, 
pareceu olhar para o homem da cartola, mas não tinha olhos visíveis.

— Vermelho — murmurou o homem.
— Desculpa ter-te matado o motorista e o destacamento de segurança 

— disse a voz de infomercial, como se lamentasse não ter leite com dois por 
cento de gordura.

O cubo rodou ligeiramente sobre o canto em que se equilibrava. Lowbeer 
apareceu num painel quadrado que cobria a maior parte da face mais próxima.

— Não vai gostar de saber, Sir Henry — disse Lowbeer, mas não naquela 
voz de estática óssea —, que o seu sucessor é o seu rival e principal pedra 
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no sapato de longa data, Marchmont-Sememov. É uma posição embaraçosa, 
Corregedor, mas, até agora, acreditava que estivesse a fazer um bom trabalho.

O homem não falou.
— Um esquema imobiliário e de desenvolvimento com extração de re-

cursos? — disse Lowbeer. — E para isso decidiu empregar os préstimos de 
alguém da laia do al-Habib?

O homem permaneceu em silêncio.
Lowbeer suspirou.
— Burton — disse ela, e acenou com a cabeça.
O exosqueleto levantou os dois braços. As mãos do bronzeado sinistro 

haviam desaparecido, ou então estavam cobertas por luvas robóticas pretas, 
ambas agora a formar punhos. Abriu-se uma pequena escotilha no topo do 
pulso direito do exosqueleto, de onde surgiu a outra arma de chupa-chupa. 
De uma segunda escotilha, ligeiramente maior, no pulso esquerdo, apareceu 
a vara de justiça de Lowbeer, de marfi m estriado e dourado. Burton sabia me-
lhor como apontar, pois o homem fi cou completamente reduzido a osso, com 
as roupas vazias a caírem, com estrépito, e a cartola a descrever um círculo 
no chão.

— Quem é que eu tenho de matar — exclamou Flynne, mostrando que 
ainda tinha a sua arma de chupa-chupa — para que alguém faça alguma coisa 
no toco para impedir que a Interna nos mate a todos com drones? Tipo já? 
Por favor?

— A morte de Sir Henry privou o seu adversário do tipo de vantagem 
que o Lev e eu vos concedemos agora. Tomei a liberdade de agir de imediato, 
após a chegada de Sir Henry, esta noite, presumindo que ele se revelasse cul-
pado. O que resultou numa mudança de infl uência, permitindo a retirada da 
Segurança Interna após a rescisão das ordens.

— Chiça — disse Flynne, baixando a arma —, o que tivemos de comprar 
para conseguir isso?

— Uma porção sufi ciente da empresa mãe do Heft y Mart, segundo apu-
rei — disse Lowbeer —, embora ainda não disponha de pormenores.

— Comprámos o Heft y?
— Uma porção considerável, sim.
— Como é que se compra o Heft y? — Era a mesma coisa que comprar 

a Lua.
— Posso levantar-me? — perguntou Wilf.
— Quero ir para casa — pediu Daedra.
— Imagino que sim — respondeu Lowbeer.



445  

— O meu pai vai fi car muito zangado consigo.
— Receio bem que o seu pai e eu nos conheçamos há muito tempo — 

disse Lowbeer.
Ash surgiu à porta, na sua farda de motorista, com Ossian atrás dela, de 

blusão de cabedal preto, a caixa de madeira das pistolas debaixo do braço. 
Dirigiu-se a Flynne, de olhos no cano de chupa-chupa, mantendo-se fora do 
caminho. Pousou a caixa no braço da cadeira, onde estivera a grilheta de fer-
ro, abriu a tampa, tomou-lhe cuidadosamente a arma da mão, pousou-a no 
reduto de feltro e fechou a caixa.

— Boa-noite, dona West — despediu-se Lowbeer, e o ecrã apagou-se.
— Vamo-nos embora — disse Ash. Olhou para Daedra. — Exceto tu.
Daedra fulminou-a com o olhar.
— E aquilo — acrescentou Ash, apontando para o cubo vermelho com o 

polegar. Que se atirou para cima, e depois para o lado, batendo com estrépito 
nas portas de barras brancas das celas do segundo nível, apagando algumas 
luzes. Depois atirou-se para o lado oposto com a mesma intensidade. Deu 
então uma cambalhota, deixou-se cair e aterrou sobre um ponto único. E 
começou a girar, com os cantos um mero borrão, a escassos centímetros do 
queixo de Daedra. Que permaneceu imóvel.

— Vamos — indicou Ash —, já.
E encetaram então a saída pelas escadas em fi la indiana, com Ossian 

atrás dela.
— O que está o Conner a fazer-lhe? — perguntou Flynne, sobre o ombro.
— A recordá-la das potências consequências — disse Ossian —, ou, pelo 

menos, a tentar. Mas não lhe vai tocar. Nem lhe vai servir de nada. O pai é um 
americano importante.

Lá em cima ouviu-se o som de ferro a partir-se.
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N o t t i n g  H i l l

H
avia um parque onde, desde há muito, os montadores reuniam as várias 
máquinas de escavação que os abastados pré-jackpot haviam enterra-
do, nas profundezas oligárquicas de Notting Hill, numa altura em que 

removê-las seria mais dispendioso do que abandoná-las debaixo de betão. 
Os montadores, que iam a todo o lado, haviam-nas encontrado, levando-as 
para um determinado parque, com exatamente o mesmo método com que 
Lowbeer introduzira a arma do carrinho de bebé russo no braço da cadeira 
de interrogatório do periférico, ou levado o terrível cubo de Conner através 
dos alicerces de granito de Newgate, com números astronómicos de unidades 
microscópicas a serem empregues a desviar as partículas da matéria que se 
pudesse interpor da frente para trás e de cima para baixo do objeto a ser mo-
vido, com os sólidos a aparentarem estar a atravessar outros sólidos, tal como 
al-Habib atravessara a parede curva nas Edenmere Mansions.

As escavadoras recuperadas, totalmente restauradas, haviam sido dis-
postas em círculo, as lâminas e as pás erguidas, a pintura e os vidros a cintilar, 
tornando-se um dos favoritos na zona infantil, incluindo dos fi lhos de Lev.

Ao passar por elas no ZIL, de regresso a casa de Lev, as ruas bastante 
vazias, ele viu a Lua refl etida na pá erguida de uma escavadora.

Olhou para o periférico de Flynne. Ela já partira, de volta à Coldiron, para 
confi rmar o estado de todos, e ele estava ansioso por chegar ao Gobiwagen, 
aceder ao Wheelie e vê-la, para saber o que se passava.

A chancela de Lowbeer apareceu.
— Esteve muito bem, senhor Netherton — disse ela.
— Não fi z quase nada.
— As oportunidades para errar foram abundantes. Evitou-as. É um aspe-

to importante de qualquer êxito.
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— Tinha razão quanto ao al-Habib. E às propriedades. Porque é que ele 
a matou?

— Ainda não é claro. Aparentemente, ela estivera envolvida com ele du-
rante algum tempo, sendo instrumental para a entrada da irmã no caso. Ela 
pode ter tido ciúmes da relação dele com a Daedra, tendo sido simultânea 
com a sua. As mais recentes iterações das tias sugerem que ela poderia es-
tar a considerar a hipótese de o entregar aos sauditas, ou talvez fosse apenas 
um devaneio. São uma família profundamente desagradável. Conheço o pai 
dela desde que tinha a idade do Griff . Foi coconspirador no assassinato da 
Gonzalez, pelo que imagino que, em breve, o Griff  lide com ele em relação 
a esse assunto. Todavia, no nosso contínuo, ele tem ligações demasiado im-
portantes para que isto o incomode. Claro que ela vai precisar de um bom 
publicista.

Estavam a entrar na rua de Lev.
— A Daedra?
— A Flynne — disse Lowbeer. — A compra do Heft y Mart atraiu nova 

atenção por parte dos média no toco. Falamos amanhã, sim?
— Claro — assentiu Netherton, e a coroa desapareceu.
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M i l a g r e s  d a  C o l d i r o n 

C
onner estava debaixo da coroa quando ela abriu os olhos, sem ninguém à 
espera para a ajudar a tirar a sua, e a cama de Burton estava vazia. Havia 
sons de fundo que não faziam sentido, mas depois ouviu as gargalhadas 

mais estridentes de Leon, pelo que imaginou que se tratasse de uma festa. 
Deixou a coroa na almofada, sentou-se, calçou-se e foi espreitar para lá do 
oleado azul.

A maioria dos outros oleados azuis, salvo os que limitavam o espaço 
que compunha a ala, havia desaparecido, deixando o antigo franchise de 
minipaintball outra vez como era, ou, pelo menos, a parte no interior da 
parede de telhas. As luzes estavam acesas e havia pessoas sentadas em secre-
tárias, de pé, a beber cerveja, a falar. Carlos tinha o braço à volta de Tacoma, 
que parecia prestes a rir-se. A maior parte dos veteranos de Burton de que 
ela se lembrava estavam ali, alguns não conhecia, parte ainda envergava os 
blusões pretos à prova de bala, mas ninguém tinha bullpups, apenas cerve-
jas abertas. E Brent Vermette, de calças de ganga e t-shirt do Sushi Barn com 
Então Mata-me escrito sobre o desenho de Hong com marcador grosso 
de grafi te (porque, viria a saber, ele gravara um vídeo de protesto antes de 
a Interna ter chegado ao perímetro urbano da vila, e isso seria um dos fa-
tores que o elevariam a chefe de conselho, uma semana depois). Madison 
falava com ele, com um sorriso de orelha a orelha, o colete cheio de canetas 
e lanternas, Janice a seu lado. Janice viu Flynne e acercou-se, dando-lhe um 
abraço apertado.

— Não sei o que fi zeste, mas salvaste toda a gente.
— Não fui eu — corrigiu Flynne —, foi a Lowbeer e eles. Onde está o 

Griff ?
— Em D.C. A tratar de assuntos com a Interna. Ou para eles, que é o 



449  

mais provável. O Tommy disse ao Madison que lhes vai arranjar um diretor 
novo.

— Onde está o Tommy?
— Algures por aí. Já o vi com o Macon e o Edward. — Janice olhou em 

volta, não os viu, voltou a encarar Flynne. — Encontraram o Pickett.
— O corpo?
— Ele todo, infelizmente.
— Onde?
— Nassau.
— Ele está em Nassau?
— Está mas é na lista de proibição de voo mais suja da Interna, desde que 

o Griff  pegou no telefone. — Janice bebeu um gole de cerveja. — Entretanto, 
parece que o teu irmão fi nalmente se está a apaixonar pela Shaylene.

Flynne seguiu o olhar dela e viu Burton, num carrinho de mobilidade, de 
cerveja na mão, a dizer qualquer coisa a Shaylene, que estava sentada na beira 
de uma secretária, debruçada para ele.

— Ainda não se conheceram no sentido bíblico, pois ela não quer que ele 
rebente pontos — disse Janice. — Mas quer-me parecer que é uma questão 
de tempo.

— Irmã gira do Burton — disse Conner, atrás dela, e ela virou-se, encon-
trando-o numa cadeira de rodas, empurrada por Clovis.

— Como está a Daedra? — perguntou Flynne a Conner.
— A fazer tatuagens novas para comemorar? Mandei-a para casa de 

táxi.
— O que lhe fi zeste?
— Ralhei. Fiz barulho. Não me parece que a tenha impressionado por aí 

além. — Olhou para Janice. — Uma cerveja para um guerreiro caído?
— É para já — disse Janice, afastando-se.
— Mas foste duro com o Pavel — comentou Flynne.
— A Lowbeer disse-me para avançar, se tivesse oportunidade. O fato ti-

nha alguma capacidade de voo, por isso não foi só mergulhar às cegas. A ideia 
era abater o Hamed antes que ele tivesse oportunidade de ativar os drones da 
Interna, no nosso mundo. Mas tal não aconteceu. Se calhar foi por isso que 
não fui para a força aérea. A Lowbeer encomendou um novo para o substi-
tuir. E outro para mim.

— Easy Ice — cumprimentou-a Macon. Estava de mão dada com 
Edward, uma cerveja na outra.

— Dá-me um trago de cerveja, Macon — pediu Conner, e Macon 
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estendeu a dele, inclinando-a para que Conner pudesse beber. Conner lim-
pou a boca com as costas do que lhe restava da mão.

E depois, Flynne viu Tommy a aproximar-se, vindo da frente do edifício, 
onde havia estado a grande caixa de areia dos tanques de paintball, radiante, 
como se ela fosse uma espécie de milagre.
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1 2 3 .

C o m p l e x o

D
e regresso do passeio vespertino de quarta-feira com Ainsley, ao longo 
do Embankment, ela vestiu a mais velha camisa de Tommy, ainda com 
o emblema de delegado. Era o que tinha de mais confortável para usar 

sobre a barriga, e quase o sentia. Talvez, nesse aspeto, estivessem a fi car como 
Janice e Madison, mas ele vestia quase sempre a mesma coisa, fardado ou 
não, e ela tinha os estilistas da Coldiron para tudo o que fosse público. Só 
tinha de os impedir de vestir coisas novas de marca, algo que, só por si, já 
parecia um trabalho.

Foi à cozinha e serviu-se de um copo de sumo do frigorífi co, fi cando aí a 
bebê-lo, interrogando-se, tal como ainda fazia, como teriam sido capazes de 
construir uma coisa assim sem montadores. Tinham-na construído a cerca de 
cem metros da casa antiga, no que fora pasto abandonado, e agora não havia 
como dizer que não fora construída na década de mil novecentos e oitenta, e 
depois mantida, e gradualmente remodelada, por alguém que não dispunha 
de meios para muito mais. E haviam-no feito depressa, e quase sem barulho. 
Tommy dizia que haviam usado muitos adesivos diferentes, nenhum deles 
tóxico. Pelo que se alguém visse a cabeça de um prego, não era realmente um 
prego, era apenas uma simulação. Mas ela descobrira que ter tanto dinheiro 
para um projeto era mais ou menos como ter montadores.

Também haviam construído o celeiro assim, mas para parecer tão velho 
como a casa antiga, pelo menos do exterior. Macon e Edward viviam lá, e 
era aí que faziam as impressões especiais, coisas de que a Coldiron precisava 
para garantir que não chegavam ao mundo muito depressa. A espionagem 
industrial fora identifi cada como sendo um grande problema desde o pri-
meiro momento, pois a Coldiron centrava-se na criação de coisas que mais 
ninguém sabia como fazer, naquele mundo. E ainda mal haviam começado 
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a explorar a explosão técnica do jackpot. Demasiado de uma só vez, dissera 
Ainsley, e caía tudo em cima deles, pelo que uma grande parte do programa 
era tentar refrear isso. Por vezes, sobretudo desde que engravidara, desejava 
saber para onde se encaminhava tudo. Ainsley dissera-lhes que não podiam 
saber, mas, pelo menos, sabiam para onde não iam, caso o pudessem evitar, 
pelo que teriam de se agarrar a isso.

Viver ali dava-lhe um foco. Imaginava que os deixasse a todos focados. 
Tinham o acordo tácito de não lhe chamar um complexo, provavelmente 
porque não queriam que ninguém pensasse naquilo como sendo um com-
plexo, mas, na verdade, era mesmo isso. Conner e Clovis tinham a sua casa 
a outros cem metros. Burton e Shaylene moravam na vila, na ala residencial 
do edifício da Coldiron USA. O quarteirão situava-se onde estivera a zona 
comercial com a Fab e o Sushi Barn. Hong tinha um novo Sushi Barn do ou-
tro lado da rua, à esquina, parecido com o original, mas mais brilhante, e ao 
lado havia uma fi lial da Heft y Fab. Flynne não quisera chamar-lhe isso, mas 
Shaylene dissera que Forever Fab não era um nome com sonoridade global, 
além de ter absorvido a Fabbit na fusão, pelo que precisava de um nome para 
os antigos outlets da Fabbit. E agora havia um Sushi Barn em cada Heft y Mart, 
mesmo que fosse só o outro lado do balcão dos torresmos.

Não gostava da parte empresarial da coisa. Imaginava que antipatizasse 
tanto com ela como Shaylene gostava disso. A Coldiron tinha menos dinhei-
ro, muito menos, pois assim que a Matrioska abrandara, e depois colapsara, 
desprovida dos módulos fi nanceiros de Sir Henry, a Coldiron começara a 
vender, de modo a devolver a economia a um estado mais normal, fosse lá o 
que isso fosse agora. Mas ainda tinham mais dinheiro do que alguém seria 
capaz de imaginar, ou de contar. E Griff  dizia que isso era bom, pois havia 
muito a ser feito com ele, mais do que imaginavam.

Levou o copo vazio até ao lava-louça, enxaguou-o, pô-lo no escorredor 
e olhou pela janela, para a colina onde haviam construído a plataforma onde 
o Marine One aterrava, sempre que Felicia a visitava. Não se via que lá havia 
alguma coisa, nem quando lá se estava em cima. Os satélites não eram capa-
zes de a localizar, pois fora construída com ciência da Coldiron que simulava 
a tecnologia futura.

Quando Felicia lá estava, normalmente falavam na cozinha, com Tommy 
na sala a conversar com os elementos dos Serviços Secretos ou, pelo menos, 
com aqueles de quem gostava. Por vezes, Brent vinha da vila, normalmen-
te com Griff , quando Felicia estava presente, e nessas alturas as conversas 
eram mais estruturadas, sobre criação de stock de vacinas contra doenças 
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que ainda nem sequer conheciam, ou sobre os melhores países onde instalar 
as fábricas de fagos, ou sobre o clima. Conhecera Felicia pouco depois de o 
vice-presidente Ambrose ter tido a embolia, e isso fora estranho, pois Felicia 
só falava do Wally, tal como ela o tratava, com o que parecia um carinho real, 
e Flynne sabia que ele morrera depois de Griff  lhe ter mostrado imagens do 
seu próprio funeral estatal, explicando-lhe exatamente o que levara a isso.

Estava um frasco de compota ao lado do escorredor, com alguns velhos 
dedos de Conner, um polegar. Dera-os a Flora, fi lha de Lithonia. Eram das 
primeiras versões que Macon imprimira na velha Fab, com máquinas que 
imprimira algures, antes de terem construído o celeiro. Flora esquecera-se 
deles nessa manhã, quando a fora visitar. Pintara-lhe as unhas de cor-de-ro-
sa, e Flynne viu que o polegar se mexia ao de leve, o problema das primeiras 
impressões. Ao ver Conner a jogar squash, por vezes recordava como Macon, 
Ash e Ossian o haviam recuperado tão depressa. Agora nunca despia a próte-
se composta, as várias partes, suando-as constantemente, mas, no outro lado, 
ainda tinha a sua versão de Pavel. Ela própria não se imaginava a usar um pe-
riférico diferente. — Nem pensar — dissera Leon certa vez, ao jantar, quando 
ela comentara que — isso seria como ter um corpo totalmente diferente. — E 
depois ele deixara Flora a gritar, dizendo-lhe que se Flynne tivesse um meni-
no, ia chamar-lhe Fauna.

Estava na hora de ir almoçar com eles. A mãe, Lithonia, Flora e Leon, 
que agora morava no seu velho quarto. Lithonia revelara-se uma excelente 
cozinheira, pelo que Madison andava a arear o interior do velho banco para 
fazerem um restaurante para Lithonia e a prima, nada fi no, mas algo dife-
rente do Sushi Barn e do Jimmy’s. O Jimmy’s não deveria vir a tornar-se uma 
cadeia, e mesmo que se tornasse, dizia Leon, isso seria sinal da chegada do 
jackpot, apesar de tudo o que vinham a fazer.

Agora que os medicamentos eram feitos pela Coldiron, e especifi camen-
te para ela, a mãe já não precisava de oxigénio. Entretanto, para o caso de 
alguém precisar de alguma coisa, eles haviam comprado o Pharma Jon, cuja 
margem de lucro, segundo sugestão de Flynne, fora reduzida a metade, trans-
formando-a, de imediato, na cadeia mais adorada do país, se não mesmo do 
mundo.

Pegou no frasco e saiu, sem se dar ao trabalho de trancar a porta, se-
guindo pelo carreiro que vinham a fazer entre as duas casas, e que começava 
a parecer ter estado ali desde sempre. Ao percorrer o Embankment, dissera a 
Ainsley como por vezes receava que só estivessem a criar a sua própria versão 
dos cleptos. Ao que Ainsley respondera que isso não só era bom, como era 
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essencial que todos tivessem presente. Pois as pessoas que não se imaginavam 
capazes do mal tinham uma grande desvantagem perante quem não precisa-
va de imaginar, pois já o era. Dissera que sempre fora um erro acreditar que 
essas pessoas são diferentes, especiais, infetadas com algo inumano, sub-hu-
mano, distintas a um nível fundamental. O que a recordara do que a mãe 
dissera sobre Corbell Picket. Que o mal não era bonito, apenas o resultado de 
maldade vulgar, maldade no liceu, com espaço sufi ciente para se tornar uma 
versão maior. Maior e com resultados mais feios, mas nunca mais do que o 
peso cumulativo do básico nos seres humanos normais. E isso era verdade 
em relação aos piores dos monstros, dissera Ainsley, entre os quais ela se 
deslocava desde há tanto tempo. O seu trabalho em Londres, dissera, poderia 
parecer a Flynne o de uma cuidadora paciente entre animais grandes e vene-
nosos, mas não era esse o caso.

— Somos todos demasiado humanos — dissera Ainsley, os velhos olhos 
azuis a mirar o Tamisa —, e assim que nos esquecermos disso, estamos 
perdidos.
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1 2 4 .

P u t n e y

V
iver com Rainey era como ter um implante cognitivo, pensou ele, saindo 
da cama e fi tando-a, mas, em muitos aspetos, melhor. Por exemplo, mal 
notara que ela tinha sardas, ou que estavam assim tão distribuídas, ou 

sequer que ele gostava de sardas. Cobriu algumas das suas preferidas com o 
edredão e foi lavar os dentes.

Antes que pudesse começar, a chancela dela apareceu-lhe.
— Sim?
— Café — disse ela, e ele ouvia-a tanto no quarto como no telefone.
— Ligo a máquina assim que lavar os dentes.
— Não — recusou ela —, há um italiano a sério lá em baixo, no agente 

das notícias falsas. Quero o expresso dele. — Fê-lo soar pornográfi co. — A 
espuma dele.

— Telefona-lhe.
— Arruinaste-me a carreira, deixaste-me numa posição em que tive de 

me despedir de uma posição governamental invejável, e acabei ameaçada de 
morte por assassinos a soldo do estado secreto da Nova Zelândia, e nem se-
quer me trazes um café decente tirado por humanos? E um croissant da pa-
daria do outro lado da rua.

— Está bem — acedeu Netherton. — Deixa-me lavar os dentes. Salvei-te 
daqueles kiwis da net escura, que não eram, de todo, assassinos estatais, e 
trouxe-te para cá, ao abrigo do estado secreto britânico. Por assim dizer.

— Espuma — disse ela, languidamente.
Ele lavou os dentes, recordando como Lowbeer a tivera de retirar do 

Canadá, e depois para Inglaterra, e como eles haviam acabado juntos na 
cama, não pela primeira vez, mas garantidamente pela primeira vez em que 
não estivera bêbado. E agora confessara, naquele que fora, porventura, o mais 
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embaraçoso momento de manhã seguinte na sua já longa carreira, os seus 
sentimentos por Flynne, ou talvez pelo periférico dela, ou ambas, com Rainey 
a salientar que ela, Flynne, se tornara, recentemente, cliente dele. E não tinha 
já, perguntara, bastas provas do que podia acontecer quando se enrolava com 
os clientes? Mas Flynne não era Daedra, protestara ele. Mas aquilo que ele 
era, garantidamente, dissera Rainey, era alguém imaturo a ponto de acredi-
tar que as suas projeções eróticas teriam algum peso no mundo. E depois 
ela puxara-o de volta à cama e argumentara de maneira diferente, embora 
na mesma posição, e ele começara, assim imaginava, a ver o lado dela. Não 
tardou para que se percebesse que Flynne e o xerife Tommy eram um casal, 
e ali estava ele, no apartamento que agora partilhavam, a vestir-se para sair, 
numa tarde soalheira do Soho, satisfeito por nunca se terem implementado 
ali os planos para uma zona de cosplay ao estilo de Cheapside.

Estava a sair da padaria quando a chancela de Macon apareceu.
— Sim?
— Se mandarmos o teu homem a Frankfurt, consegues preparar a equi-

pa de RP alemã, amanhã de manhã, às dez da vossa hora?
— Onde está ele agora?
— Na pista do Cairo, com autorização para descolar. Temos o peri da 

Flynne, o deste hemisfério, em Paris, pelo que se ela estiver disponível na 
altura, podem reunir-se todos.

— Parece-me bem. Mais alguma coisa?
— Não. Vais ao churrasco no domingo?
— No Wheelie, sim.
— És uma pessoa estranha, Wilf. Ouvi dizer que arranjaste um para a 

tua namorada.
— Estaremos lá os dois.
— Se queres criar um fetiche de uma experiência com uma largura de 

banda muito reduzida, é lá contigo — comentou Macon.
— Se passasses mais tempo aqui — contrapôs Wilf —, talvez começasses 

a apreciar este tipo de coisas. É relaxante.
— Muito forte para o meu sangue — disse Macon, alegremente, e a chan-

cela desapareceu.
Putney, amanhã, recordou-se Netherton, depois de pedir um par de ex-

pressos duplos para levar. Duas da tarde. A segunda marcação de acompa-
nhamento. Se estivesse sol, iam andar de bicicleta. Duvidava que o assunto de 
RP alemão demorasse muito tempo.

Era sempre um prazer estar com Flynne.
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A g r a d e c i m e n t o s

A ideia de impor um «terceiro-mundismo» ao passado de contínuos alterna-
tivos deve tudo a «Mozart de Óculos Espelhados» (1985), de Bruce Sterling 
e Lewis Shiner, embora, nesse caso, a viagem seja física, com a extração de 
recursos naturais a estar no centro da exploração. Através do fi ltro dos jogos 
de simulação, da telepresença e dos drones, isso tornou-se algo que comen-
tei com James Gleick, quando o conheci, na altura em que estava a iniciar o 
presente livro. (Mais tarde, ele chamou-me a atenção para a citação de Wells.)

As descrições de Cheapside e Newgate devem muito a Mr. Briggs’ Hat 
(2011), de Kate Colquhoun, um relato maravilhoso sobre o primeiro homicí-
dio ferroviário da Grã-Bretanha.

Várias paisagens da Londres de Wilf são da entrevista de John Foxx dada 
a Etienne Gilfi llan, no número de março de 2011 do Fortean Times.

Nick Harkaway, no seu jardim de Hampstead, contou-me coisas assusta-
doras sobre o círculo interno das Guildas de Londres, sendo que evitei meti-
culosamente apurar a sua veracidade.

«Buttholeville» é o título de uma canção com letra (e, suponho, título) 
de Patterson Hood.

Quanto mais escrevo romances, mais gosto dos primeiros leitores. Este 
teve vários, à parte, obviamente, a minha esposa Deborah, e fi lha, Claire. Paul 
McAuley e Jack Womack limaram inúmeras repetições nas primeiras cem 
páginas, mais ou menos. Ned Bauman e Chris Nakashima-Brown aguenta-
ram leituras a frio a meio do livro, o que é sempre útil, mas traiçoeiro. James 
Gleick e Michael St. John Smith fi zeram o mesmo, embora mais perto da 
conclusão. Sean Crawford, Louis Lapprend e o enigmático V. Harnell organi-
zaram uma espécie de equipa por estafeta. Meredith Yayanos teve atenção à 
inspetora Lowbeer ao longo do livro, servindo de canário de minas em certos 
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tópicos sobre os quais eu pouco sabia. Sophia Al-Maria leu a primeira versão 
completa, sendo muitíssimo prestável com Hamed em termos de futurismo 
do Golfo.

Martin Simmons sugeriu o uso de telhas ensacadas para fortifi cações 
improvisadas.

O senhor Robert Graham forneceu, generosamente, hardware de escrita 
essencial.

Como sempre, o meu editor e o meu agente literário foram maravilhosos.
Obrigado a todos.

Vancouver, 23 de julho de 2014 





V O L U M E  U M

HÁ VINTE E CINCO ANOS, A PRIMEIRA MISSÃO A MARTE TERMINOU 
EM TRAGÉDIA E TODOS OS TRIPULANTES MORRERAM. 

MAS, NA VERDADE, HOUVE UM SOBREVIVENTE.

Nascido na fatídica nave espacial e salvo pelos Marcianos que o criaram 
e lhe ofereceram uma nova vida, Valentine Michael Smith nunca viu 
um ser humano até ao dia em que é descoberto por uma segunda 
expedição a Marte.
Ao regressar à Terra, vê-se pela primeira vez entre o seu povo. Começa 
então um percurso de aprendizagem dos códigos sociais e preconceitos 
da natureza humana, totalmente alienígenas para a sua mente. Nesse 
processo de descoberta e integração, Valentine irá partilhar com a 
Humanidade os rituais sagrados que aprendeu em Marte e retribuir 
com as suas próprias crenças sobre o amor e o sentido da vida. Mas 
conseguirá alguma vez deixar de se sentir um estranho numa terra 
estranha?



V O L U M E  D O I S

HÁ VINTE E CINCO ANOS, A PRIMEIRA MISSÃO A MARTE TERMINOU 
EM TRAGÉDIA E TODOS OS TRIPULANTES MORRERAM. 

MAS, NA VERDADE, HOUVE UM SOBREVIVENTE.

Valentine Michael Smith encontra na Terra uma realidade muito 
diferente da que experienciou em Marte. As crenças e os rituais 
sagrados que aprendeu em Marte em nada se assemelham aos que 
encontra na Terra. A própria existência de Valentine torna-o alvo de 
uma intriga política.
Neste 2.º volume de Um Estranho numa Terra Estranha, Robert A. 
Heinlein continua a apresentar-nos a história de Valentine e do seu 
processo de integração numa cultura marcada pela anarquia, partilha, 
amor livre e vida comunitária. Este clássico da fi cção científi ca ainda 
hoje nos leva a questionar as nossas aspirações mais profundas e 
continua a despertar sentimentos fortes – por vezes contraditórios – 
nos leitores.
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