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2.
Cedo, na manhã seguinte, Shiroma aguardava o flutuador que a levaria do Palácio Voador Soroyan até o
terminal lá embaixo em Eporia. A doca de atracagem tinha um mirante envidraçado voltado para a paisagem
urbana. A maior parte das áreas de habitação e convívio
da cidade era subterrânea, escavada na rocha de um
platô que se erguia próximo ao mar — também visível
pelo mirante. Possuía um léxico arquitetônico que parecia escrito pelo vento: a forma básica da cidade eram
conjuntos regulares de construções em formato de
ponta de flecha, com laterais levemente curvas e lisas,
concebidas para quebrar o vento e não deixar que os
esporos transportados pelo ar se fixassem em reentrâncias ou aberturas. Eram instaladas sobre plataformas circulares e giravam de acordo com a direção das
correntes de vento.
O flutuador coletivo chegou e ela embarcou com uma
dúzia de outros turistas.
Por algum motivo, a decolagem demorou um pouco,
deixando–a momentaneamente preocupada. Não sabia
que pistas havia deixado para as autoridades, em suas
missões pela galáxia. Nos computadores da base solitária de Tera e Tiago, não havia nada que indicasse que ela
tivesse sido identificada, de qualquer maneira possível,
como suspeita nas mortes de suas muitas vítimas. Chegando a este sistema estelar, baixara todas as notícias
policiais disponíveis, e programara o computador de
bordo do Dasher para buscar alertas com descrição de
mulheres suspeitas, procuradas por crimes de morte.
Não havia nenhuma que se assemelhasse a ela. Mesmo
assim, a demora da partida a fez imaginar que alguém
identificara a jovem assassina a bordo e mandara segurá–la ali até a chegada das autoridades.
O táxi aéreo decolou. Shiroma respirou aliviada.
*
No pequeno terminal abarrotado de turistas e moradores de Eporia, ela procurou o serviço de locação de
flutuadores, guiada por um aplicativo local instalado no
seu tablet e parte do pacote de boas–vindas oferecido
pelo Soroyan. Vestia sua ciberjaqueta de veganleather e
tinha consigo uma bolsa de viagem. Tudo o que trouxera
até o hotel estava nela. Consultou o tablet de modo perfunctório — já havia decorado o caminho até a locadora.
No estabelecimento, perguntou pelo modelo de flutuador
individual de maior autonomia e segurança.
— É o nosso Zoran Clear Wind GLX — o atendente disse,
e acrescentou: — Um modelo local. — Ele sorriu. — Qual é
o seu programa?
O atendente era um jovem de 28 ou 30 Terraanos,
atlético, que devia fazer sucesso com as garotas. Seus
olhos a mediram de cima a baixo. Shiroma sabia que ele
estava falando do seu programa de exercícios. Mesmo
com a jaqueta e as calças compridas folgadas, o olho
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clínico dele tinha registrado a sua postura reta e as coxas de quadríceps salientes.
Sendo uma ciborgue, ela, quando se exercitava, utilizava uma carga de pesos de oito a doze vezes maiores
do que um atleta homem e de nível olímpico empregaria.
Mas ela desejava ocultar o fato de ser uma ciberaumentada. Para responder a perguntas como essa, tinha
pesquisado e formulado, ao longo dos anos, um cardápio
de respostas possíveis.
— Eu trabalho normalmente com pesos durante quatro semanas, anoto os valores máximos e então faço as
mesmas séries começando com dez por cento a mais
de peso, mas num ambiente noventa e cinco por cento
de um gravo — disse, mencionando uma técnica militar.
— Com três semanas nesse regime, os resultados são
incríveis numa fração do tempo normal, só em cima da
resposta muscular na gravidade menor.
— Já ouvi falar desse truque — ele disse. — Mas não temos instalações com modulação da gravidade aqui, que
sejam abertos aos civis. Você não é de Phoenix Terra.
— Sou uma foramundo — ela respondeu, esboçando
um sorriso não tão aberto quanto o dele.
— De onde, se posso perguntar?
— Estou vindo de Zandron, no quadrante vinte e dois.
Fazia parte da narrativa de cobertura que ela havia
criado, antes de embarcar para Phoenix Terra. Zandron
era um planeta de colonização ecumênica, com gente da
Aliança, da Ásia–Centro Oceânica e da Latinoamérica.
Próspero mas pouco visitado.
— Também na Zona Três, não é? — o rapaz disse. — Mas
do outro lado. Veio de longe... Primeira vez em Phoenix?
— Sim. Praticamente acabei de chegar.
— Eu conheço os melhores lugares para se desfrutar
da longa noite local.
— Ouvi falar bem de uma certa casa noturna chamada
Phoenix Pyre.
Ele torceu o nariz.
— É bom para quem tem dinheiro. Mas não é o melhor
para se divertir de verdade. — Ele piscou para ela, e deu
uma olhada no cartão de Shiroma. — Seria um prazer ser
o seu guia, Doris. Meu nome é Greg.
Eles se apertaram as mãos. Longamente, pois ele demorou a soltá–la.
— Não sei se vou ficar no planeta por tempo suficiente
para aproveitar a vida noturna — ela esquivou–se.
Greg lhe estendeu um cartão pessoal.
— Aí está o meu número, e também o horário do meu
turno aqui. Se você tiver uma boa notícia e ficar mais
tempo entre nós, me ligue. Vamos nos divertir.
— Obrigada. E quanto ao meu... Clear Wind? Quanto é
o aluguel?
Era relativamente caro, mas Doris Shiro tinha dinheiro
de sobra. Ela também comprou de Greg a cibermáscara ambiental mais cara que encontrou no expositor
que havia ao lado do balcão de atendimento. Do estojo
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de sobrevivência, ela desistiu. Obrigatoriamente, havia
um no flutuador — como deixava claro o folheto 3D que
Greg a obrigou a assistir. Adquirir um mais sofisticado
só despertaria suspeitas.
— É obrigatório você testar a máscara — Greg disse,
com mais um sorriso — antes da partida. Enquanto isso,
vou ativar os sistemas do Clear Wind e deixar tudo pronto.
Quando ela embarcou no flutuador, decolagem e voo
estavam no modo automatizado. Digitou as coordenadas
no console de pilotagem, recebeu a confirmação. Com
isso, ela relaxou em um dos dois assentos localizados
na parte frontal do veículo, adiante do pequeno baú de
carga, onde jogou sua bolsa. Fixou rapidamente o cinto
de segurança. Logo, o flutuador se unia a uma coluna de
outros aparelhos que, a sessenta metros de altura, movia–se para os limites da cidade, onde cada um ganharia
altitude e partiria na sua rota individual. A dela a levaria
para longe dos centros habitados.
Pensou em Greg. Levar uma cantada dessas não era
comum para Shiroma. Talvez as coisas fossem assim,
ali. Muitas colônias, principalmente em seus momentos
iniciais de fundação, adotavam uma política de liberdade
sexual que você não via com tanta frequência em ocupações mais antigas. Mas não tinha lido nada parecido,
sobre Phoenix Terra.
Ou a questão era ela? Apesar de tudo, em suas missões para Tera e Tiago ela pouco usara de sedução e
sexo para obter alguma vantagem. Refletindo agora, era
bem provável que tivesse se encolhido e evitado projetar
qualquer coisa nesse sentido.
Sabia que não tinha reagido bem ao seu treinamento
sexual, nas mãos dos instrutores. Mas agora entendia
que viver sob o jugo do casal não podia ter sido positivo para a sua formação emocional mais íntima. De
fato, ela devia ser um desastre. Talvez só fosse estável
dentro desse modo cheio de disfarces e na sua funcionalidade mortal.
Mas... agora com Tera e Tiago mortos, talvez inconscientemente estivesse projetando algo diferente. Sentia–se mais livre, às vezes mais relaxada. Sorriu ao imaginar que podia estar entrando em um momento mais
suave de sua vida, quem sabe mais equilibrado e humano. Isso a fez apanhar o cartão de Greg em sua jaqueta.
Tirou a luva e fez o polegar correr sobre o nome dele, e a
superfície do papel plastificado alterou–se.
O logotipo da locadora de flutuadores desapareceu. O
torso nu de Greg surgiu em todo o seu esplendor, músculos abdominais definidos e gordura corporal quase–
zero, e sobre ele, as palavras em 3D:

Shiroma riu em voz alta, solitária na cabine do Zoran
Clear Wind. Quem sabe... mas não com Greg Shabino.
Bastava desse tipo de especialista em sua vida.
*
Torgo Borkien era um xenoarqueólogo conceituado,
mas não era uma boa pessoa. Por trás da fachada do
erudito, havia um comerciante inescrupuloso — ou era o
que dizia a ficha dele, encontrada nos computadores de
Tera e Tiago. Obviamente, Tiago vinha reunindo ou havia
comprado informações para usar contra o xenoarqueólogo, em algum lance futuro. Mas agora era Shiroma
quem iria realizar a chantagem. Ou esse era o plano. O
encontro em um local relativamente remoto, porém, não
fazia parte dele.
— Estou a caminho de uma excursão de campo —
Borkien lhe dissera, em sua mensagem da noite passada. — Venho me preparando para ela há algum tempo, não tenho como adiar. Mas, enquanto me instalo no
acampamento, creio que você e eu poderemos achar
tempo para discutir a sua questão. Veja, no anexo, as
coordenadas e o horário estimado em que estarei lá.
Ela considerou rapidamente inserir as coordenadas na
rede local e ver o que surgiria sobre o tal sítio arqueológico. Mas não queria deixar uma busca rastreável para
trás, caso algo desse errado.
Borkien já havia armado emboscadas antes. Para seus
concorrentes em uma operação de contrabando de peças xenoarqueológicas. Um deles, chamado Carlos Gilman
Kurak, um especialista na Era Vuritayi da civilização dos
alienígenas da Zona 3 conhecidos como mobaranie, estava desaparecido. O seu possível assassinato em Phoenix
Terra constava dos arquivos de Tera e Tiago como um
relato, sem evidências, relatórios oficiais ou testemunhos. Informação privilegiada, provavelmente. Oriunda do
submundo do crime?... Tudo indicava que sim.
Escolheu confirmar que estaria presente no ponto e
no horário indicados. Mas tinha certeza de que Borkien
estava intrigado com a promessa de peças do misterioso weirdcraft ao alcance de sua mão. Talvez, com a
conversa no acampamento, buscasse a discrição necessária para fazer uma oferta que soaria indecorosa
numa situação oficial e transparente.
Sabia que arte e crime andavam de mãos dadas há um
bom tempo, na história da humanidade. Ela representava
capital concentrado, portável e valorizável, mais fácil de
cruzar fronteiras e trocar de mãos que grandes somas
de capital. Mesmo no século XXV, menos de vinte por
cento das obras roubadas era recuperado e devolvido
aos proprietários.
Na era da expansão galáctica, distância, exotismo,
datações pré–humanas e hipóteses de tecnologias superiores à da humanidade atual e das espécies inteligentes conhecidas aumentavam absurdamente o valor
comercial subjetivo ou já absorvido pelo mercado, de
peças xenoarqueológicas.
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Shiroma não podia acreditar que a promessa de acesso ao weirdcraft não apertasse todos os botões de
Borkien. E isso tornava ainda mais suspeita a sua oferta
de recebê–la em um lugar remoto.
*
Inclinado sobre as máquinas, Torgo Borkien ativou os
dois robôs operários. Ao seu lado, os braços cruzados
sob o busto avantajado, Elayne Reisbaum disse com sua
voz rouca e sensual:
— Desnecessário, meu querido Torgo. Os meus contatos tanto no Soroyan quanto em Blue Flame disseram
que a garota é miúda e sem nada de especial. Posso
cuidar dela sozinha.
Estavam na tenda de trabalho Nº 3, a de tamanho médio, destinada a guardar os equipamentos mais sofisticados. Elayne Reisbaum era uma mulher de quase um
metro de oitenta de altura, de braços e pernas musculosos e experiência em submeter mulheres mais jovens e
menores do que ela. E homens também. Tinham chegado
no meio da tarde, e esperavam a senhorita Doris Shiro
para o começo da noite, segundo a estimativa do conhecido de Elayne na locadora de flutuadores.
— É só para fins de intimidação — Borkien disse.
Elayne descruzou os braços e meteu os punhos nos
largos bolsos da sua jaqueta de campo.
— Então por que eu estou assistindo você alterar o modo
de operação dos robôs de “trabalho” para “segurança”?
Borkien voltou–se para ela.
— Por segurança — ele disse, sorrindo.
*
O Clear Wind rumava para o interior do continente.
Pelas janelas e pelo para–brisa do flutuador, Shiroma
apreciava a paisagem monótona abaixo. Bosques isolados por grandes planícies de gramíneas, vastas florestas com mínima variação de biomas, e riachos estreitos
atravessando tudo como cordões prateados refletindo
o brilho do céu.
Phoenix Terra era um planeta bastante estável.
Mas havia indícios planetológicos muito claros de
que enfrentara, há cerca de três milhões de Terraanos, uma catástrofe global transformadora. Uma chuva
de cometas deslocados da nuvem de Oort por um corpo
celeste extrassolar, que raspara os limites externos do
sistema, teria atingido o planeta ao longo de alguns séculos. A salva cometária teria causado a violenta extinção em massa de 99,9% das formas de vida terrestres
— e com ela, qualquer civilização ou civilizações locais
previamente existentes.
Quando parou a chuva de cometas e as condições da
superfície se estabilizaram com a passagem de milhões
de anos, as terras emersas foram recolonizadas por
um punhado de formas de vida sobreviventes. A grande
oferta de território livre e a baixa competição privilegiaram a formação de colônias clonais de árvores, fungos,
arbustos e algas — cada uma delas um único organismo,
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com uma única identidade genética e uma única origem
e ascendência, estendendo–se sobre uma grande área.
Cada uma das colônias clonais possuíam, muitas vezes,
milhares de anos de idade. Como o planeta era caracterizado por dois grandes continentes de distribuição
equatorial, separados por um único mar estreito, essa
abundância de terras continentais contínuas também
favoreceu o lançamento de esporos assexuais como
a estratégia dominante de comunicação, competição
e troca de material viral e bacteriano entre as poucas
espécies vegetais.
A teoria dos cometas era amparada pela grande
quantidade desses corpos ainda em circulação no sistema. Shiroma, no Dasher, teve de contornar um deles
durante a sua aproximação do planeta. Mas a prova dos
nove era a enorme variedade biológica encontrada nos
oceanos, de algum modo protegidos do pior que os cometas conseguiram infligir. Mar e terra eram mundos
opostos no planeta redivivo. Ela suspeitava que no longo
prazo o mar venceria, depois que as espécies aquáticas
tivessem tempo de recolonizar a terra. Até lá, a versão
local da civilização humana teria muita área para explorar livremente, em termos agrícolas e minerais, sem
medo de causar grandes prejuízos à biosfera.
A grande quantidade de esporos aerotransportados,
porém, não fazia bem à saúde humana ou dos animais
e plantas terranos importados. Certamente, era um dos
limitadores da colonização do planeta. Havia filtros por
toda parte. Nas áreas abertas das cidades, os moradores usavam filtros e máscaras faciais o tempo todo
durante a extensa temporada de ventos.
Shiroma foi sacudida de suas reflexões por uma turbulência súbita. O flutuador de luxo que ela havia alugado era mais pesado do que a maioria dos outros modelos, e por isso mais estável. Mas isso não significava que
fosse um aparelho imune às fortes rajadas de vento da
atmosfera de Phoenix Terra. Com um sorriso nos lábios,
ela agarrou–se às alças do cinto de segurança até que a
turbulência passasse.
Os ventos eram mais um sinal de que se afastava de
Eporia. Horas mais tarde, adiante do flutuador, divisou
uma grande serra, como uma muralha verde–azulada,
dominando quase todo o horizonte. As telas acesas no
painel exibiam um feed de informações climatológicas,
além de um horizonte artificial e outros dados de posicionamento do flutuador. As luzes das telas contrastavam delicadamente com a paisagem tonal lá fora.
Na base e nas encostas da cordilheira, uma floresta
de árvores altas — mais altas que sequoias —, erguia–se
entre campinas que teimavam em escalar as escarpas
rochosas. O clima era temperado nessa latitude. Ao sobrevoar a floresta, ela reconheceu pelo para–brisa uma
nebulosidade que parecia pairar por entre as copas e
os troncos, rósea no ar do crepúsculo, tarde demais no
entardecer para ser condensação de umidade. Era uma
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descarga de esporos. Phoenix Terra era mesmo um planeta estranho, em que a vida lutava ferozmente com as
poucas armas de que dispunha, para conquistar todo o
território que pudesse.
Shiroma sabia que seria noite quando chegasse ao
acampamento indicado por Torgo Borkien. Sentiu–se solitária e indefesa por antecipação. Estaria nas mãos dele.
Buscou a bolsa de viagem e retirou lentamente dela o
estojo antiimpacto com a concha do mar que era o seu
objeto mais íntimo e apreciado.
As vozes no interior da concha não se comunicavam
ao seu bel prazer. Não era como se conversasse todos
os dias, após as refeições, com sua mãe ou sua versão criança, falando de uma outra dimensão que tinha
a abertura da concha como o seu estreito portal. As
comunicações aconteciam, na maioria das vezes, quando ela estava tensa, ferida, desesperada... Uma forma
estranha, muito particular, de manifestação de loucura.
Exceto pelo fato de que vez após outra, as vozes lhe revelaram coisas que aconteciam em algum outro lugar e
que a ameaçavam.
A última vez fora no seu planeta renegado. Com o alerta de que um grupo de reação da Associação T’ien–Ti–
Hwey da Era Galáctica fora enviado para capturá–la e
arrancar os segredos biocibernéticos do seu corpo. Depois disso, o máximo que ouvia eram os sons marinhos
e o riso, às vezes gritinhos infantis da pequena Bella
Nunes, com os seus eternos 5 anos de idade. E a voz da
mãe, Mara Nunes, ouvida muito ao longe falando com a
menina, instruindo–a com um tom severo, ou, raramente, rindo com ela. Mas pelo menos tais sons vinham com
mais frequência, preenchendo seus dias na solidão das
instalações secretas, trazendo os ruídos da primavera e
do verão à vida invernal no seu mundo gelado.
A vinda do grupo de reação da T’ien–Ti–Hwey havia
mudado tudo. Shiroma tinha determinado que a melhor
alternativa que lhe restava era o ataque — confrontar
diretamente o sindicato do crime que, ela acreditava, era
a única estrutura a conhecer o segredo da sua existência. Mas para isso precisava de recursos para chegar
ao mundo em que se instalava a organização secreta,
Ulaambaatar, com dinheiro suficiente para contratar
ajuda e adquirir poder de fogo. A venda das peças de
weirdcraft era a melhor saída para obter esses créditos. Mas para vendê–las, ela precisava de um intermediário. Torgo Borkien.
O que mais a preocupava era a aquisição de dados e
o planejamento da sua abordagem da Associação Céu e
Terra. Tera e Tiago tinha possuído um talento incomum
para o planejamento das suas missões. Shiroma nunca
entendera como eles o faziam. Chegava ao nível do prodigioso. Suas explorações da base secreta, após tê–los
eliminado, reuniram poucas pistas. Eram tão poucas as
anotações deixadas pelo casal, que ela suspeitava que
eles mesmos eram trans–humanos em algum nível, com,

no mínimo, chips mnemônicos implantados em seus
cérebros. Mas o máximo que encontrara foram velhos
manuais de planejamento de operações especiais e
treinamento de operativos, que Tiago podia ter mantido por razões afetivas. Ele mesmo teria sido militar ou
espião, antes de sequestrá–la? Shiroma não tinha qualquer informação sobre eles...
Era de certo modo triste e embaraçoso, mas compreensível, que sentisse certo desamparo sem os dois
planejando suas ações. Passara quase duas décadas
vivendo com eles, mesmo que com um mínimo de contato pessoal e humano. Em vários momentos, o trabalho
brilhante dos dois havia garantido a sua sobrevivência.
Até que eles mesmos tentassem matá–la... De qualquer
modo, sua esperança era de, uma vez em Ulaambaatar,
recorrer a procedimento semelhante ao que pensava
empregar com Borkien: descobrir segredos sensíveis
que pudesse negociar para obter a garantia de que a
deixariam em paz. Talvez precisasse promover danos
estruturais ou eliminação de pessoal, para convencê–
los de que era melhor desistir dela, do que enfrentá–la
e sustentar ainda mais prejuízos. Eram criminosos violentos, mas gente de negócios com noção do equilíbrio
entre custo e benefício, ou assim ela esperava...
Desistiu de pensar mais nisso. Às vezes, seus planos
lhe soavam como fantasias, contos de fadas sem a menor chance de sucesso. Logo tinha a concha no ouvido,
e um pequeno sorriso nos lábios, ao ouvir por cima do
ruído da espuma quebrando na areia:
— Estéril. — Uma voz de criança.
— O que é isso? — perguntou, alargando o sorriso. —
Uma palavra nova que você aprendeu?...
— Muito estéril — Bella disse.
— O que ‘cê ‘tá fazendo aí na praia, além de espiar
onde estou?
— Tô vendo a Mãe desenhar na areia — veio a resposta. — Faz tempo que ela ‘tá fazendo. É mais divertido do
que ficar olhando pela janela do flutuador. Parece que
‘tá acabando agora...
— Que desenho ela ‘tá fazendo?...
— Você precisa ver isto — veio a voz de Mara, com um
timbre urgente. — Feche os olhos.
Shiroma obedeceu. Aos poucos, uma imagem ensolarada se formou no fundo escuro de sua mente. Era como
se ela estivesse lá na praia, e em um instante sentia a
areia entre os dedos dos pés descalços. Bella estava ali
perto, de costas para ela — e a Mãe mais adiante, também de costas, um galho seco na mão direita e olhando para baixo. O ponto de vista suspenso no ar que era
Shiroma avançou lentamente para ver o que as duas
apontavam.
Mara havia riscado a silhueta de quatro pessoas na
areia alisada pela água da maré que se retirava. Shiroma os examinou atentamente. Pareciam ser três homens e uma mulher, e lembravam os riscos de giz que se
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fazia em torno de cadáveres nas cenas de crimes, antes
do desenvolvimento do dimensionador 3D criminal.
— O que é isso?...
A Mãe não lhe disse nada. Quatro corpos, concluiu. Com
um gemido, afastou a concha do rosto e abriu os olhos.
Devolveu a concha ao seu estojo, com mãos trêmulas.
Ofegante, de coração acelerado como se despertasse
de um terrível pesadelo, voltou–se para a sua ciberjaqueta. Tivera de apresentar todos os itens de tecnologia
vestível à aduana, em Blue Flame. Era a norma internacional em todas as zonas. Ao examinar a jaqueta, o
agente de aduana apenas passara o seu scanner sobre
o chip da CPU flexível costurada dentro da etiqueta holográfica na gola. Estava tudo dentro das especificações
do produto, é claro. Shiroma, porém, tinha um segundo chip escondido em seu tablet, inativo até substituir
aquele na CPU da jaqueta. Agora ela puxava o cabo da
costura da manga esquerda e o plugava no terminal do
flutuador. O software de diagnóstico universal conectou–se com o tablet.
Como suspeitava, o transponder do flutuador, que
permitia o seu acompanhamento via satélite, havia se
desligado assim que ele ultrapassou a cordilheira. Desligado era a palavra, e não apresentado defeito, embora
a sua programação tentasse simular uma disfunção.
Simultaneamente, o piloto–automático do Clear Wind
era capaz de prosseguir no seu curso utilizando um sofisticado sistema de reconhecimento infravermelho do
terreno e uma série de sub–rotinas de aproximação e
pouso. Ela fez um rápido cálculo mental e concluiu que
Greg “Hot Buddy” Shabino tinha sabotado o flutuador
escolhido, enquanto ela testava a cibermáscara e examinava o folheto 3D.
Usando o teclado técnico do tablet, passou por cima
de uma série de dispositivos de segurança e reprogramou o piloto–automático para realizar uma operação
muito específica.
Com um suspiro, desfez a conexão, guardou o equipamento na bolsa, e reclinou–se. Phoenix Terra tinha um
ciclo de rotação quase um terço mais lento do que vinte
e quatro Terrahoras. Como já acontecera com Shiroma
em situações semelhantes, ela vivia se surpreendendo
com a luz que ainda não havia mudado significativamente, depois que terminava uma tarefa. Neste caso,
os tons do crepúsculo pouco haviam se alterado. Sem
dúvida, o sol aquecia por mais tempo certos pontos do
globo, enquanto outros esfriavam por mais tempo. Era
um dos efeitos responsáveis pelo peculiar regime de
ventos do planeta. Shiroma imaginou que isso também
representava um stress sobre a vegetação e a vida animal. Não deviam ser muitas as espécies que resistiam à
alternância de calor e frio prolongados, em uma mesma
latitude, dia após dia.
Compunha uma bela imagem, de qualquer modo, e ela
apreciava a tranquila solidão no interior do aparelho
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balouçante. Lembrou–se de outros momentos parecidos, em suas missões ou durante os longos períodos de
treinamento a que Tera e Tiago a submetiam enquanto
ela crescia, as diversas identidades secretas que assumira em tantos lugares diferentes. Por mais que se
ressentisse do que eles fizeram com ela, era um bom
sentimento, um sentimento doce e humano, que essas
lembranças evocavam.
Mas então uma parte antes encoberta do céu se descortinou, revelando o perfil completo do cometa velho
conhecido. Incomum, tinha duas caudas luminosas —
como se prenunciasse uma dupla ameaça.
*
Duas horas depois, quando o sol havia finalmente se
posto atrás do horizonte de Phoenix Terra, o flutuador
iniciou os procedimentos automáticos de pouso. As telas
no painel do Clear Wind se alteraram, o veículo começou
a perder altitude. Minutos mais tarde, luzes de pouso
acenderam–se, iluminando a copa de uma nova colônia clonal do que parecia ser outra espécie de conífera,
semelhante ao álamo e materializada entre uma lenta
nevasca de esporos branco–azulados. A colônia clonal
parecia receber Shiroma com apreensão e expectativa.
Com a presença dela, talvez viessem a ocorrer no seio
desse gigante antigo, territorial e egoísta de milhares de
anos de idade, eventos dramáticos que ele nunca havia
testemunhado antes.
O aparelho pousou na orla de uma grande clareira,
onde havia um conjunto de quatro tendas montadas. Altos postes com holofotes voltados para baixo revelavam
os detalhes, por entre os esporos flutuantes. Havia um
poste, mais baixo, com sensores e antenas de comunicação. Mas o único sinal de que havia uma escavação ali
estava em montes alongados de terra e pedras separados junto à maior das tendas. Shiroma supôs que ela
cobrisse o terreno escavado.
As luzes externas do flutuador se apagaram, seguidas,
segundos mais tarde, das telas no painel. Apenas uma
continuou acesa, exibindo as instruções de segurança
para o desembarque da passageira solitária. Shiroma já
tinha a cibermáscara no colo. Colocou–a e aguardou os
rápidos testes de captura externa de sons e imagens,
para em seguida apertar o botão que, ao lado da tela,
confirmava o procedimento. Um ping soou e um novo
procedimento apareceu na tela. Shiroma calçou as luvas
de punho longo que faziam parte do kit de segurança, e
tornou a pressionar o botão.
Uma seção da carlinga destacou–se, um painel moveu–se para trás e o ar frio inundou o interior do aparelho. Os primeiros esporos flutuaram para dentro. Ao
retornar mais tarde, ela teria de sugá–los com o aspirador embutido no painel, antes de remover a máscara.
Se retornasse.
Com certa trepidação, deixou a bolsa de viagem no
compartimento traseiro. A concha estava lá dentro.
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Ao sair, notou que agora a entrada da tenda mais próxima estava iluminada. Havia um vulto feminino parado
diante dela. A mulher acenou rapidamente, e tornou a
enfiar a mão no bolso do casaco que vestia.
Shiroma retribuiu o cumprimento, e aproximou–se. O
solo era pedregoso, mas nesse trecho tinha sido limpo e
pavimentado com placas de plastimetal vazado.
— Meu nome é Elayne Reisbaum — a mulher disse em
inglês. Era alta e robusta e mesmo sem ver o seu rosto,
Shiroma não gostou dela. — Sou a assistente de campo
do Doutor Borkien. Prazer em conhecê–la, Doris.
— O prazer é meu, Elayne.
— Por aqui.
Reisbaum ficou de lado para ela, que caminhou para
dentro da tenda semirrígida, subindo uma rampa discreta. A sua primeira divisão era uma espécie de câmara
de descontaminação em que caberiam com folga meia
dúzia de pessoas. Reisbaum seguiu–a e fechou a entrada. Em seguida, tocou um painel suspenso e Shiroma
sentiu o corpo ser sacudido por potentes ventiladores
embutidos no forro. Ao mesmo tempo, aspiradores localizados no rodapé da câmara sugavam todas as partículas de esporos que estiveram presas nas roupas das
duas mulheres.
A câmara se abria para o amplo espaço interior da
tenda. Torgo Borkien a aguardava com as mãos atrás
das costas e um sorriso no rosto. Não era um homem
muito mais alto que Shiroma. Além dele, o recinto plenamente iluminado exibia prateleiras com ferramentas e
estojos plásticos, bancadas, mesas e cadeiras, além de
conjuntos de instrumentos eletrônicos — a maioria desligada, salvo por uma pequena estação que devia ser a
das câmeras e sensores de segurança que haviam registrado a chegada do Clear Wind. Na tenda, ela também
via um par de robôs operários, humanoides e não muito
diferentes daqueles que existiam na base construída
por Tera e Tiago.
Elayne Reisbaum se mexia ao seu lado, livrando–se da
cibermáscara e das luvas. O tom pálido da pele, os cabelos arrumados e as mãos bem manicuradas, além dos
óbvios incrementos cosmético–cirúrgicos, informavam
que dificilmente a mulher seria uma assistente de campo. Shiroma imitou–a, retirando a máscara e a touca necessária para o uso do acessório. Ela não tirou as luvas.
— Prazer em conhecê–la em pessoa, senhorita Shiro
— Borkien disse, sem estender a mão. Tinha uma expressão de falsa bonomia em seu rosto centro–asiático. Indicou um par de cadeiras junto a uma bancada.
— Por favor.
— Preciso usar as instalações sanitárias primeiro,
Doutor Borkien — ela disse. — Foi uma viagem mais longa
do que eu imaginava...
— É claro.
Elayne Reisbaum acompanhou–a até o sanitário. Ficou
aguardando do lado de fora. Shiroma de fato precisava

urinar, mas ao fazê–lo, puxou o tablet da ciberjaqueta e
acionou o comando que, lá fora entre o chuvisco de esporos, acionaria os sistemas do Zoran Clear Wind. O aparelho confirmou ter entrado em um silencioso stand–by.
*
Shiroma e Borkien sentaram–se nas cadeiras. Reisbaum ficou em pé, apoiando o quadril largo em uma das
bancadas de trabalho, as mãos enfiadas nos bolsos. Os
dois robôs não estavam longe e permaneciam imóveis.
Shiroma olhava em torno, memorizando tudo o que via.
— Que escavação estão conduzindo aqui, senhor
Borkien?
— Uma das primeiras prospecções de possíveis civilizações de Phoenix Terra — ele disse, passando os dedos
da mão esquerda no cavanhaque. — A área do continente foi escolhida por ser uma das menos afetadas pela
catástrofe cósmica que resultou em uma extinção em
massa no planeta, há três milhões de anos terrestres.
— Eu li sobre a barragem de cometas — ela disse. — O
que encontraram?
Ainda sorrindo, Borkien deu de ombros.
— Por enquanto, apenas fósseis da fauna local, extinta
pelos cometas. — Ele bateu com o pé esquerdo no piso
plástico da tenda. — Não neste ponto exatamente, mas
em outro sítio mais ao norte daqui. Este aqui foi escolhido porque a sondagem sísmica revelou um grande
número de fragmentos mais densos nas rochas sedimentárias, e porque tudo indica que houve um grande
curso d’água nas vizinhanças, na época em que os cometas caíram. Um bom lugar para um eventual povoamento. — Deu de ombros novamente. — É promissor.
— Seu olhar correu pelo rosto de Shiroma, e então ele
disse: — É notável que você tenha lido sobre a teoria da
chuva de cometas. Mas já terminou seus estudos, pelo
que verifiquei. Por que o passado geológico de Phoenix
Terra seria do seu interesse?
Foi a vez dela forçar um sorriso.
— E por que deixaria de ser? O fato de eu ter me graduado não significa que todos os meus projetos foram
concluídos, que perdi a paixão pela área ou que não tenha a esperança de encontrar algum assunto que motive uma pesquisa de pós–graduação.
Torgo Borkien recuou na cadeira e abriu as duas mãos
diante do corpo.
— Não quis ofendê–la — disse. — De qualquer modo,
você não está aqui em busca de uma oportunidade de
mestrado.
— Uma viagem de negócios, enquanto a oportunidade
não chega — ela argumentou. — Acontece de eu possuir
os meios para vir para cá sozinha, de maneira discreta.
E discrição é um ponto importante para as pessoas que
represento.
Borkien assentiu lentamente com a cabeça. Shiroma
usou esse tempo para reavaliar, em frações de segundo,
Elayne Reisbaum, os dois robôs — e se havia câmeras de
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segurança no interior da tenda. Não localizou nenhuma
em posição elevada.
— Eu soube que você esteve com o Doutor Yoshio Teh,
nas escavações dahomey, em Argos? — o homem inquiriu, sondando–a por outro ângulo.
— Sim... — ela balbuciou, sem precisar fingir a dor da
lembrança. — Foi horrível. Ele foi...
— As agências de notícias disseram que você foi a última pessoa a falar com ele — Borkien a interrompeu.
“...Morto diante de mim”, ela completou mentalmente.
Mas apenas disse:
— Estávamos discutindo a crise das antigas teleologias, o que ele chamava de “síndrome das teleologias
ameaçadas”. E também qual teria sido o destino final das
dahomeys de Argos, quando Stasinopoulos chegou com
suas terroristas armadas.
— Teh foi uma sumidade no seu campo — Borkien afirmou. — Uma perda inestimável... Imagino que foi uma
grande oportunidade, falar com ele...
— Infelizmente, não foi uma conversa longa. Mas algo
que ainda acalenta o meu coração, foi como ele me tratou como uma igual e discutiu suas ideias sem o menor
traço de paternalismo. — Shiroma fez uma pausa. O propósito ali era saber se de fato ela estivera com Yoshio
Teh, discutindo assuntos da área. Um modo de Borkien
avaliar se ela falava a verdade ao procurá–lo. — Para
Teh, ao contrário de Cybelle Stasinopoulos, as alienígenas dahomeys eram um grande mistério.
— A utopia monossexual feminina — Borkien disse. —
Muitas teorias a respeito. Talvez Teh tivesse razão. Às
vezes nos deixamos levar demais pelas teorias como
narrativas coerentes, esquecendo que precisam estar
lastreadas em fatos e evidências. — Ele fez uma pausa e
fincou os olhos nela. — No caso do weirdcraft que você
me mostrou, por exemplo. Que teorias podem ser elaboradas, se não sabemos nada sobre sua origem?
— Antes de discutir origem e proveniência — ela disse
—, existe chance de uma primeira avaliação? O número
inicial de peças de que disponho é de cinco unidades...
— Proveniência e história do artista ou do seu contexto
social e histórico são essenciais neste campo — Borkien
respondeu, com firmeza.
Shiroma não disse nada. Mais uma vez, fez uma rápida
checagem de tudo em torno. Mais adiante na bancada,
havia ferramentas e bandejas de plástico com amostras de solo e fragmentos já selecionados. Nos fundos,
os instrumentos não haviam alterado as suas luzes de
controle. Os robôs e Elayne Reisbaum ainda estavam
no mesmo lugar, mas ela tamborilava impacientemente
com os dedos da mão direita na coxa volumosa.
Borkien disse, em outro tom:
— A arte na Era das Zonas de Expansão Humana pela
galáxia passa por um momento bastante complicado. Em
grande parte, isso ocorre porque a arte se voltou mais
uma vez para a representação figurativa. A razão disso
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está na infindável novidade de outros mundos, novas
paisagens, contatos culturais inquietantes e a presença humana em lugares nunca antes visitados. — Ele riu
brevemente. — Recupera–se a figura do artista ao ar
livre com o seu cavalete, tela e estojo de pintura, ou ciberequipamento semelhante, mas sob um céu alienígena
e diante de alguma paisagem impossivelmente exótica.
Inclusive, mesmo na era máxima da exploração científica, vemos o retorno da arte naturalista e do artista
viajante ou explorador.
— Acho que o figurativismo nunca esteve completamente fora do escopo do artista — ela disse.
— Sim, é claro — Borkien admitiu, com um sorriso de
condescendência. Definitivamente, ele não se comportava
com a equanimidade profissional demonstrada por Yoshio
Teh. — Mas entenda que são tantos os desenvolvimentos
na nossa época, que se torna quase impossível acompanhar todos eles e determinar valores como originalidade,
ruptura e redirecionamento das tendências da arte.
— Isso soa um pouco como a ideia da crise das teleologias, do Professor Teh — ela observou.
Borkien assentiu lentamente com a cabeça.
— Ele tinha talvez um afeto excessivo por essa ideia
— disse. — Mas podemos dizer que sim. É um cansaço
humano, talvez daí um dos desdobramentos de maior
interesse seja o Retratismo Alien. Retratos de membros
de espécies alienígenas sencientes, nos quais o artista
busca capturar emoções e estados de espírito dos alienígenas, frequentemente em conjunto ou em oposição
irônica a paisagens, ambientes ou objetos alienígenas
ou humanos, procurando romper fronteiras ou limites
percebidos da alteridade.
Shiroma especulou consigo mesma se essa necessidade de usar o alienígena para fecundar o mundo das
relações humanas também não estaria por trás do desejo de Cybele Stasinopoulos de se identificar com as
dahomeys de Argos.
— Mas você deve estar se perguntando o que o mercado de arte tem a ver com a xenoarquelogia — Borkien
dizia. — O figurativismo é amplamente acessível a todos
os mercados de arte nas quatro Zonas de Expansão Humana, e à sensibilidade e à compreensão das pessoas,
atravessando fronteiras regionais, de classe, de formação intelectual e mesmo entre espécies sencientes.
Esse estado de coisas levou a uma situação em que,
para afirmar o acesso exclusivo, a xenoarqueologia tornou–se a melhor resposta entre colecionadores de arte
das elites abastadas, especialmente focados em objetos
manufaturados de civilizações extintas ou que denotam
avanços civilizatórios ou tecnológicos superiores ao humano, com peças de períodos pré–humanos alcançando
os valores mais elevados.
— Imagino que o material que eu mostrei se qualifique
— ela disse, com cautela. Mantinha–se dentro do papel. —
A que faixa de preço o senhor acredita que ele pertença?
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Borkien levantou a mão esquerda, pedindo paciência.
— Ele facilmente poderia bater novos recordes de valor
— declarou. — Alguns dos meus clientes possuem acervos com nível de coleções de museu, e em alguns casos,
um orçamento maior do que a maioria dos museus oficiais. Mas eles se interessariam apenas se existisse um
pouco mais de contexto sobre as peças que você mostrou, Doris. Até aqui, esses objetos que têm sido chamados de weirdcraft são um mistério, e mistérios trazem
uma certa insegurança aos investidores. O que podemos
saber sobre sua procedência, sobre as intenções por
trás dos procedimentos de produção dos objetos?
Shiroma reconhecia a ganância por trás da expressão
profissional de Borkien.
— Com essas informações, o senhor acha que os preços seriam realmente substanciais?... — perguntou, em
voz baixa e juntando as mãos enluvadas.
— Muito mais do que isso — ele exclamou. — Como eu
disse, o potencial é alcançarmos valores inéditos. Especialmente se tivermos uma narrativa interessante, talvez dramática, por trás dos objetos. Uma narrativa com
evidências, é claro. Não estamos falando de fabricarmos
uma história nem de apresentarmos mais uma teoria.
— Talvez eu não possa fornecer evidências, Doutor
Borkien.
Ela calou–se, porque o homem estava se colocando
em pé. Atrás dele, Elayne Reisbaum adiantou–se. Com
um gesto da mulher, os dois robôs também deram um
mecânico passo adiante.
— Você precisa — Torgo Borkien disse. Ele então sorriu
sem alegria. — As somas de que falamos estão acima
de qualquer outra consideração. Não posso deixá–la sair
daqui, sem tirar de você tudo o que sabe sobre a origem
dos objetos.
3.
— Vou pedir que entregue o seu tablet para a senhorita
Reisbaum — Borkien disse.
Shiroma obedeceu, em silêncio resignado. Reisbaum
apanhou o aparelho também sem dizer nada, e recuou
um passo para examiná–lo. Seus polegares se agitaram
sobre o teclado.
— Ela não se comunicou com ninguém, desde que saiu
de Eporia — sentenciou. Atirou o aparelho sobre a bancada a seu lado.
— Muito bem — Borkien disse. — Vamos ter a nossa
conversa séria então, Doris.
— Deixe–me perguntar antes — e Shiroma apontou
para Elayne Reisbaum —, por que você precisa de uma
dominatrix com soqueiras de aço, para esta conversa?
Reisbaum endireitou o corpo e tirou as mãos dos bolsos. Em seus punhos, as soqueiras de tungstênio brilharam com as cores do arco–íris. Shiroma tinha percebido
o volume pesado, nos bolsos da jaqueta da mulher.

— Não banque a espertinha, garota — Reisbaum disse.
Borkien adiantou–se e quase se colocou entre as duas.
Fazia um gesto de conciliação com braços abertos.
— Calma, Elayne. Chegamos a um ponto em que a jovem
tem direito a uma resposta. — E para Shiroma: — A senhorita Reisbaum é uma associada de longa data. Partilhamos um estilo de vida em que um habilita o outro a
obter o que deseja.
— Você, pessoas que se sujeitem a certas práticas degradantes — Shiroma disse. — E ela, o dinheiro que você
paga por isso.
Borkien balançou a cabeça, em seguida gesticulou em
torno, para os robôs e para Reisbaum.
— Já sabemos que você fez alguma pesquisa para
além da planetologia de Phoenix Terra, antes de vir para
cá. Mas acha que o moralismo pode livrá–la desta situação? — inquiriu, e então citou: — “A moralidade é uma
fraqueza da mente...”
— Arthur Rimbaud — ela disse.
Borkien passou por ela e desapareceu atrás do corpo
avantajado de Reisbaum, para remexer algo dentro de
uma das bandejas. Retornou com a mão direita fechada.
Atirou o punhado de terra na bancada ao lado de Shiroma.
— Acha que é disso que se trata? — disse. — De chão?
Da existência básica dos povos? Da poeira do tempo e
do fracasso das ideias? Não. O campo das artes é o
campo da excepcionalidade. Em termos de comportamento, sexualidade e adesão ao senso comum. E mesmo à autoridade. E já que você conhece Rimbaud, “o
poeta se torna um visionário por uma longa, ilimitada
e sistematizada desorganização de todos os sentidos.
Todas as formas de amor, de sofrimento, de loucura;
ele investiga a si mesmo, exaure em si mesmo todos
os venenos e preserva sua quintessência. Indizível tormento, em que ele precisará da maior fé possível, uma
força sobre–humana, em que se torna todos os homens
como o grande inválido, o grande criminoso, o grande
amaldiçoado... e o Supremo Cientista! Pois ele alcança
o desconhecido! Por que tem cultivado a sua alma, já
rica, mais do que qualquer um!” Ele também disse que
“a vida é uma farsa que todos temos de representar”.
Mas não aqui. Aqui nós teremos a verdade, minha pequena Doris. Porque aqui, minha querida Elayne e eu não
temos limites.
Borkien gesticulou em torno.
Shiroma só balançou a cabeça, sem tirar os olhos dele.
— Eu sinto uma atitude de petulância nessa garota,
Torgo — Reisbaum disse, endireitando o corpo e exibindo os punhos. — E não gosto disso. Deixe–me dar uma
amostra grátis a ela, e tenho certeza de que ela vai abrir
bem a boca depois.
Shiroma olhou da mulher para o homem. A vida é uma
farsa que todos temos de representar... A frase girava
em sua mente.
— Eu vou lhe contar o que quer saber, Doutor Borkien
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— disse. — Sente–se e peça para a senhorita Reisbaum
guardar os seus adereços. — E depois que os dois fizeram o que ela pedia, ela de fato contou a verdade. —
Todas as peças de weirdcraft que já vieram à tona, incluindo aquelas que tenho comigo, não apenas têm uma
assinatura de entrelaçamento quântico incomparável,
obtida por métodos desconhecidos e não reproduzíveis
pela tecnologia humana atual. Elas também possuem
no seu interior um núcleo de metal superpesado, muito
bem ancorado dentro da chamada “ilha de estabilidade”
na tabela periódica dos elementos.
Torgo Borkien tinha os olhos arregalados. Reisbaum
olhou dele para ela, sem entender. Shiroma tinha lido o
livro de Borkien sobre artefatos eletromecânicos pré–
humanos, e tinha certeza de que ele possuía o conhecimento de física e química para reconhecer a importância do que ela dizia.
— Em que altura? — ele exigiu, perguntando em que
ponto da ilha de estabilidade, quantos prótons havia no
núcleo dos átomos do material superpesado.
Shiroma balançou a cabeça.
— Você não vai acreditar. O que posso dizer é que o
processo de estabilização também é desconhecido da
humanidade, formando materiais à prova de qualquer
decaimento beta, talvez criados para ter uma meia–vida
de bilhões de anos. O mais importante, porém, é o que a
combinação do material e do entrelaçamento quântico
poderia significar.
Ele refletiu por algum tempo, repuxando o cavanhaque.
— Você tem uma hipótese? — perguntou.
— A geometria do arranjo dos prótons no núcleo garante a estabilidade, mas estressa a força de Coulomb
— ela disse. — Produz uma radiação de natureza indeterminada, com uma dinâmica que interage com os
componentes entrelaçados com uma complexidade que
meus instrumentos não foram capazes de arranhar. Se
penetrada, e traduzida matematicamente, pode conter
todo tipo de informação, atuar como um banco de dados
quântico, e conter até mesmo hologramas funcionais.
— Essas coisas têm milhões de anos... — Borkien balbuciou. — Conteriam os segredos da civilização que as
produziu.
— Uma civilização desaparecida quando o seu planeta
foi expulso do sistema estelar a que pertencia — ela disse, dedos trêmulos tocando a sua ciberjaqueta.
Queria, quase que desesperadamente, contar o que
sabia. Mesmo que desaparecesse ali em Phoenix Terra, teria contado a alguém, permitido que algo daquela
civilização existisse por uma fração de tempo na consciência de três pessoas que não mereciam saber, que
nada poderiam fazer para que a cultura perdida vivesse
de fato por mais alguns instantes contra a força implacável do universo. Era o que os alienígenas queriam, não
era? O objetivo único, por trás do extraordinário esforço
tecnológico que produzira as peças de weirdcraft. Talvez
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ela se confundisse com eles, nesse momento. Buscando
um desejo inquebrantável de persistir de algum modo...
Diante dela, Torgo Borkien levantava–se lentamente,
de olhos arregalados. Shiroma perguntou–se se teria
sido uma ganância semelhante que o teria motivado a
encomendar o assassinato de um intermediário numa
venda de peças xenoarqueológicas, nos seus primeiros
anos em Phoenix Terra. Borkien havia, poucas semanas
depois do crime, assumido a negociata do concorrente,
Carlos Gilman Kurak. Isso fora há seis Terraanos, mas
ela sentia agora que o caminho que ele pavimentara
era o mesmo: Borkien estava disposto a matar, para
ter o que queria.
— O que sabe sobre esse planeta? — o homem exigiu.
— Uma bola de gases congelados — ela disse —, viajando entre sistemas estelares, escura e incógnita no
vazio do espaço.
— Mas você sabe... sabe onde...
Shiroma respirou fundo, e assentiu devagar.
— O que sei, Doutor Borkien — disse —, ainda citando
Rimbaud, é que você realizou uma outra máxima do poeta: “O problema é transformar a alma em um monstro.”
Elayne Reisbaum foi a primeira a reagir. Levantou os
braços para proteger a cabeça.
No segundo seguinte, Shiroma estava sob a bancada,
em posição fetal — ouvindo o Zoran Clear Wind GLX despencar sobre a tenda, rasgando a cobertura e atingindo
com um baque metálico a dupla de robôs — e ao seu
lado, Elayne Reisbaum e Torgo Borkien, arrancando breves gemidos de cada um deles.
As luzes piscaram.
Em seguida, a bancada desmoronou sobre ela, forçando o ar para fora dos seus pulmões.
*
Com esforço, conseguiu puxar–se de baixo da bancada
desmoronada sob o peso do flutuador que, obedecendo
ao comando pré–estabelecido e acionado a distância
pelo botão na ciberjaqueta, havia se precipitado contra a
tenda, guiado pelo sinal no tablet de Shiroma em cima da
bancada. No processo, havia derrubado quase todas as
luminárias e esmagado Elayne Reisbaum, Torgo Borkien
e os dois robôs.
Ela sentiu dor ao libertar–se, mas a dor não retardava seus movimentos. Quando tentou se levantar, porém,
a cobertura da tenda, arrastada para baixo pelo Clear
Wind, a impediu. Tinha ouvido o material semirrígido
rasgar–se no momento do impacto, e sabia que, em algum ponto, ela conseguiria passar para o exterior. Engatinhando, logo encontrou um rasgão largo o suficiente.
As luzes externas ainda estavam acesas, revelando a
pseudoneve de esporos, caindo silenciosamente sobre
tudo. Iluminavam o suficiente para que Shiroma identificasse o flutuador. Correu para junto dele, deslizando
pela tenda desmoronada. A carlinga abriu–se com um
comando externo. Shiroma, antes de mais nada, puxou
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a touca de um dos bolsos e a vestiu, conferindo se os
cabelos, que chegavam perto dos ombros, estavam bem
presos. Não queria nenhum fio solto indo parar dentro
do veículo. Então, enfiou o tronco na cabine e puxou sua
bolsa de viagem para fora. Abriu–a e conferiu, quase
com um gemido, que a concha ainda se mantinha intacta
no estojo anti–impacto.
Ainda em pé junto ao flutuador, Shiroma olhou para
baixo. Avaliou a extensão dos danos causados pelo choque do aparelho. Já havia decidido que não usaria mais
o Clear Wind, mas sob a cobertura da tenda ainda havia
muito trabalho a ser feito. Arrastando a bolsa, voltou
para onde Borkien e Reisbaum deveriam estar — perto da bancada de trabalho. Ela procurou até encontrar
ferramentas adequadas para o que tinha em mente. A
maior parte do trabalho arqueológico exigia ferramentas delicadas, especialmente depois que o resultado das
escavações já fora recolhido. Mas ela encontrou uma
faca resistente o bastante, uma pá de cabo de plastimetal que serviria de alavanca, e um formão de ponta fina.
Quando voltou para junto dos corpos, voltou rasgando a
cobertura e deixando a luz entrar.
A primeira tarefa foi reaver o seu tablet. A segunda foi
revistar o cadáver de Elayne Reisbaum. Não foi fácil. O
corpo estava imprensado entre o flutuador e o piso rígido da tenda. Teve de usar a pá como alavanca. Quando
começou a sentir que o aparelho se movia, pensou que a
ferramenta iria se partir, mas ela resistiu. Shiroma tirou
dos bolsos de Reisbaum uma carteira e um tablet, além
do par de soqueiras de tungstênio.
“Borkien, agora”, disse a si mesma. Mas ao se virar
para ele, viu o vulto atarracado do homem endireitar–se.
“Ele não morreu com o impacto.”
Concluiu que, ao deslocar o flutuador, ela o tinha liberado. Provavelmente o que o prendera fora menos o
peso do veículo e mais o do material retesado da cobertura da tenda. Ele segurava o braço esquerdo junto
ao corpo e olhava em torno, aturdido. Sangue de algum
ferimento atrás da cabeça havia escorrido para o seu
rosto e pescoço, enquanto ele estivera caído, e esporos branco–amarelados começavam a se prender à pele
ensopada de sangue. Mas ele não parecia ter sofrido
nada mais grave.
— Socorro... — balbuciou.
Shiroma balançou a cabeça e buscou no bolso inferior
direito da ciberjaqueta, uma das soqueiras de Reisbaum.
Quando avançou na direção de Borkien, ele parou de
olhar em torno e fixou os olhos nela.
Devagar, Shiroma se aproximou dele.
— Ajude–me... — o homem gemeu.
E então olhou para baixo, para o objeto na mão enluvada de Shiroma.
— Não me...
Nesse instante, ela o atingiu na têmpora.
Forte o bastante para empurrar lascas de ossos para

dentro do cérebro, mas não o suficiente para trair–se
como uma ciborgue com a força de meia–dúzia de homens. Torgo Borkien desmoronou aos seus pés.
Ela rapidamente removeu de suas roupas a carteira, o
multifuncional de pulso e o cartão–chave de um flutuador.
Levantou–se e afastou os olhos dele. Respirou fundo.
Ainda tinha muito o que fazer. A primeira coisa foi procurar a sua cibermáscara, que vestiu imediatamente,
depois de livrar o rosto dos esporos que haviam descido
sobre ela. Em seguida, colocou a soqueira suja de sangue na mão direita do cadáver de Elayne Reisbaum, apenas para confundir os examinadores forenses, que se
aventurariam mais tarde em decifrar a cena do crime.
“E agora, o quê?”, ela questionou a si mesma. “Os robôs.”
Por sorte, os robôs haviam sido atingidos em cheio e
derrubados sob o peso total do Clear Wind. Do contrário, ainda poderiam ter reagido. Mas sua situação — com
apenas as pernas metálicas aparecendo sob o volume do
flutuador — obrigou Shiroma a mais esforços para deslocar o aparelho, apenas com a alavanca improvisada.
Não eram robôs de padrão militar, por isso as caixas
cranianas estavam esmagadas. As luzes de controle,
apagadas — não havia energia circulando, nem CPUs
ativas. Foi fácil abrir as caixas com o formão e remover as unidades centrais de processamento. E então o
console de instrumentos. Examinou–os e não detectou
nenhuma função de vigilância, mas mesmo assim removeu as suas CPUs.
Só então deixou a tenda desmoronada. Uma vez do
lado de fora, olhou em torno. As luzes do acampamento do sítio arqueológico haviam se apagado quando ela
desligara o console, mas os olhos especiais dela registraram com nitidez absoluta os volumes das outras
tendas e das torres, e mais além, a muralha de árvores
da colônia clonal, tudo em contraste com o pontilhado
semovente dos esporos. Em um canto à direita, notou um
flutuador solitário, pousado numa plataforma de plastimetal vazado. Foi até ele e o abriu com o cartão–chave
de Borkien. As luzes internas se acenderam prontamente, e procedimentos de pré–acionamento se ativaram de
modo automático, no painel de pilotagem.
Era um aparelho de quatro lugares, menor e mais leve
do que o Clear Wind GLX. Shiroma sentou–se na posição
do piloto, colocando a sua bolsa de viagem no assento ao
lado. Esvaziou nela os bolsos da ciberjaqueta. Em seguida,
examinou a parte de trás do flutuador. Havia um embrulho
comprido ali, no piso. Ela foi até lá, apanhou–o e examinou os rótulos impressos na embalagem. Era um saco de
material maleável, biodegradável e tratado com produtos
químicos que iriam alimentar bactérias locais de Phoenix
Terra, acelerando o processo de biodegradação certificada do conteúdo do saco. Um método para o descarte
ambientalmente correto de resíduos biológicos exógenos.
O saco era grande o suficiente para que um corpo humano coubesse nele com folga.
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Shiroma fechou a carlinga e acionou o comando de
aspiração interno, o que livrou a cabine dos esporos
soprados para o seu interior. Uma luz LED verde avisou
que o procedimento estava concluído, e ela se permitiu
remover a cibermáscara. Terminou os procedimentos
de decolagem e conduziu o aparelho por um lento sobrevoo das instalações do sítio. Não percebeu nenhum
movimento lá embaixo. No meio do denso bosque homogêneo, o lugar já parecia palco de um desastre particular, uma tragédia moderna, no coração da busca
pelo entendimento da antiga tragédia cósmica sofrida
pelo planeta.
O aparelho subiu mais. Shiroma o estabilizou a cento e
vinte metros e o colocou na velocidade mínima. Só então
pegou em sua bolsa o console portátil e acessou o conteúdo do computador de bordo. Localizou o endereço da
casa de Torgo Borkien no município de Benedict, e traçou
um curso para lá. Não confiava no piloto automático —
alguns desses dispositivos usavam uma triangulação via
satélite para navegar, e ela queria se manter incógnita
por todo o tempo que conseguisse.
Enquanto voava, examinou melhor o que tinha retirado
dos corpos de Borkien e de Elayne Reisbaum. Diversos
cartões eletrônicos e documentos pessoais. O material
do cartão de visitas de Elayne Reisbaum lembrava o de
Greg Shabino.

Mas quando esfregou os dedos na superfície lisa e brilhante, a informação sobre a versão corretora de imóveis de Reisbaum foi substituída pelo holograma de uma
silhueta feminina, curvilínea e de movimentos sinuosos.
E numerações binárias que, para o aplicativo correto, deviam ser traduzidas como um número de contato.
Guardou tudo e recostou–se no assento. No céu lá
fora, o cometa de duas caudas brilhava acima do horizonte, como uma seta apontando o caminho.
Mara tinha errado? Ela havia desenhado quatro silhuetas na areia, e Shiroma tinha deixado apenas dois
corpos para trás. Ou Mara havia contado os dois robôs
também? Ou ainda... haveria mais pessoas no seu caminho, que ela precisaria matar? A imagem sorridente
de Greg Shabino ressurgiu diante dela. Direta ou indiretamente, ele fizera parte do complô para capturá–la,
e talvez matá–la. Shiroma pensou no saco na parte de
trás do flutuador... Precisaria voltar a Eporia e eliminar
Shabino, para cobrir seus rastros?
“Socorro...” ela ouviu, mas o gemido distante não a
comoveu. Ela soube, no mesmo segundo, que era uma
lembrança esporádica agitando–se em sua mente. A voz
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de Torgo Borkien, ferido e abalado, pedindo que o ajudasse... Não. Borkien não podia ter pedido socorro a ela.
Provavelmente estivera tão aturdido, que não fazia ideia
de quem estava em pé diante dele. Ainda assim, Shiroma
sentiu uma onda gelada cobrir o seu peito. Nunca antes,
uma de suas vítimas havia implorado pela vida. A maioria fora morta rápida ou subitamente demais para isso...
Exceto por Tera... Tera havia pedido para não ser morta
de maneira sangrenta...
Enquanto rumava para a residência de Borkien, para
tentar apagar seus rastros dos aparelhos dele e de
qualquer anotação que o xenoarqueólogo pudesse ter
feito sobre ela, voltou a ouvir a voz surda pedindo socorro, ecoando em sua mente. Mas não havia mais salvação para Borkien. O que ela pedia, em silêncio, era a
graça de não ter de matar mais ninguém enquanto estivesse em Phoenix Terra.
4.
A localidade de Benedict realizava o sonho de Frank
Lloyd Wright e sua “Broadacre City” — uma comunidade
descentralizada, composta de moradias instaladas em
amplos terrenos suburbanos autônomos. Em Benedict,
claramente a autonomia dependia tanto da tecnologia
dos flutuadores — pois não havia uma rede de estradas
interligando os lotes e cortando, obrigatoriamente, colônias clonais de bosques ou de gramíneas — quanto das
unidades multifuncionais automatizadas de reciclagem
e saneamento equipando as suas “Usonian Houses”. As
UMARS eram uma tecnologia desenvolvida para espaçonaves e habitats espaciais, sancionada pelas secretarias locais de gerenciamento de biosfera, como sendo
à prova de contaminação ambiental.
Quando Shiroma se aproximou de Benedict, havia um
número surpreendente de flutuadores no ar. Pelo jeito, a vida festiva arrastava–se por uma boa parcela da
alongada noite de Phoenix Terra, e as pessoas deviam
ir e vir tanto do centro comercial da cidade, quanto de
localidades vizinhas. Ninguém pareceu notar o seu flutuador em particular, mesmo depois de ela ter desligado o transponder com o registro de propriedade de
Torgo Borkien, e ninguém a interpelou pelo comunicador. Contudo, enquanto se aproximava da propriedade
de Borkien, notou a aproximação de um outro aparelho.
Ela imediatamente aumentou a altitude e desligou as
luzes de navegação e a iluminação interna. Incógnita,
seguiu observando o veículo até vê–lo pousar no pavimento de concreto logo ao lado da casa. Já havia um
outro flutuador pousado ali.
Ela mesma pilotou o aparelho para longe, até um ponto
quase no limite norte da propriedade, fazendo–o pousar em silêncio entre as árvores e de luzes apagadas.
Preparou com cuidado o mesmo truque utilizado no sítio
de escavação. Recolocou a cibermáscara e pôs todas as

coisas que recolhera dos corpos de Borkien e Reisbaum
num estojo de tecido que trazia na bolsa de viagem, e
saiu com a bolsa cruzada a tiracolo em seu ombro. No
bolso inferior direito da ciberjaqueta, conservara a segunda soqueira de Reisbaum.
Correndo, avançou pelo bosque integrado à propriedade. Era um trecho de um tipo de vegetação clonal que
parecia uma árvore com folhas de agulha, como as coníferas que prevaleciam nessa latitude, mas sem o formato cônico característico. Mais semelhantes a cedros,
do que pinheiros ou álamos. As árvores, cujos galhos se
abriam sempre de três ramos retorcidos, cresciam com
um espaçamento quase uniforme, o que favorecia o seu
passo rápido. Ela não desejava que quem quer que tivesse chegado à casa de Borkien se instalasse ali completamente — qualquer que fosse o seu objetivo — antes
que ela chegasse à construção para avaliá–la e escolher
suas opções.
A frente da casa era um grande espaço limpo. Shiroma usou a orla das árvores para manter–se coberta
enquanto fazia o seu reconhecimento. Se alguém tivesse um visor infravermelho no interior da casa, poderia
captar os seus movimentos por entre os troncos — embora a ciberjaqueta tivesse a capacidade de ocultar
parte da assinatura térmica.
A primeira coisa que determinou foi que o segundo
flutuador pousado devia ter pertencido a Elayne Reisbaum. Um modelo esportivo, compacto e de um vermelho brilhante, quase rosa sob a iluminação externa da
casa. A segunda coisa: pelo número de luzes acesas,
quem estava no interior da construção demonstrava
confiança e nenhum comportamento furtivo.
A casa de Torgo Borkien era uma variação bastante
espaçosa e retrô da arquitetura orgânica de Wright:
três pavimentos marcados por lajes e balcões horizontais, tudo em pedra ou cimento poroso sem acabamento,
com amplos janelões separados por divisórias metálicas
verticais quebrando o ritmo dos planos.
Nesse ponto, distante da grande serra onde se localizava o sítio arqueológico, a precipitação de esporos
branco–amarelados era bem menos intensa. Apenas
um punhado de “flocos” parecia flutuar a cada segundo,
dando à paisagem um estranho ar de expectativa. Shiroma não cogitou remover a cibermáscara. O zoom do
sistema de captação de imagem a servia bem agora, e
se houvesse algum tipo de monitoramento por câmeras
de segurança, ela manteria a sua identidade oculta.
Um minuto depois, havia tomado a sua decisão. Escolheu rapidamente um ponto onde deixar o tablet confiscado do cadáver de Borkien, e foi até lá, depositando–o
no chão entre as árvores, mais uma vez na orla do bosque. Em seguida, correu até o lado oposto, para um local
de onde poderia observar livremente a entrada da casa.
Acocorou–se e tornou a pressionar o botão de comando
na ciberjaqueta.

O flutuador de Borkien veio por entre a copa das árvores com todas as luzes de navegação e pouso acesas,
cruzou o pátio e, em sua busca robótica pelo sinal emitido pelo tablet, chocou–se contra as árvores. O aparelho
imobilizou–se meio de lado, apoiado pelos troncos que
resistiram ao impacto. Uma nuvem clara de esporos sacudidos para longe dos ramos pairou no ar, espiralando
em torno. Galhos caíram sobre o aparelho, mas suas
luzes permaneceram acesas, tornando–o claramente
visível a quem estivesse na casa.
Alguns minutos se passaram. A cibermáscara de Shiroma captou um som distante de conversa, e então dois
homens altos vestindo suas próprias cibermáscaras e
portando armas apareceram junto à entrada. Um deles
tinha uma pistola, e o segundo, o que parecia ser uma
arma longa — uma carabina de projéteis químicos, a julgar pelo perfil e pelo carregador de munições, adiante
da empunhadura.
Eles trocaram algumas palavras que ela não entendeu. Então o homem que portava a carabina correu até
o flutuador caído, seus passos marcados pelas luzes
piscantes do aparelho. Parecia saber como usar a arma
e se mover com ela. O outro ficou junto à entrada, olhos
fixos no colega.
Era a chance que Shiroma esperava.
Mas ela não se mexeu.
Eram mais dois alvos... Contornos riscados na areia.
Mais duas mortes possíveis, em uma longa noite. E nesse instante, ela não quis matar ninguém.
O homem que ficara junto à casa gritou para o companheiro:
— Como eles estão, Darcale?
— Não há ninguém aqui! — o outro respondeu. Olhava,
de pescoço esticado, para dentro do flutuador caído.
— O quê?
— O flutuador está vazio, Ulias. Não há ninguém dentro.
— Veja se eles caíram para fora, do outro lado — Ulias
insistiu. E então gritou: — Espere! E a garota? Está vendo
se ela está aí atrás?
Darcale endireitou o corpo por um momento, várias
sombras surgindo dos seus pés sobre o terreno manchado de esporos. Em seguida, olhou pelo plexiglass das
janelas traseiras.
— Não. Não há nada na parte de trás nem no bagageiro.
— Acha que eles decidiram não matá–la?
— Não — Darcale disse. — Se tivessem chegado a um
acordo, teriam dado o sinal e não precisariam de nós.
Shiroma cerrou os dentes. Tinha suspeitado justamente que os dois seriam uma espécie de grupo de
apoio, provavelmente associados de Reisbaum recrutados por ela no submundo de Phoenix Terra, e que teriam
ido para lá depois de vencido o prazo para receberem o
aviso de que tinham feito um acordo com Shiroma. Então Reisbaum e Borkien a teriam trazido até ali para ser
torturada ou morta.
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Mesmo assim, ela hesitou. Viera até a casa de Borkien
para apagar qualquer rastro de comunicações que pudesse ter deixado em seus computadores, talvez em um
diário, anotação ou algo semelhante. Matar esses dois
serviria ao mesmo propósito? E poupá–los, que riscos
traria? Bandidos contratados iriam à polícia, contar o
que sabiam, depois que os corpos de Borkien e Reisbaum fossem encontrados?
— Vá olhar do outro lado — Ulias disse a Darcale. — Enquanto isso, vou tentar ligar para eles.
Shiroma se congratulou por ter desativado a função de
telefonia via satélite dos aparelhos de Borkien e Reisbaum. Quando Darcale sumiu atrás da confusão de ramos
derrubados e do volume do flutuador, ela soube que não
poderia hesitar. Saltou do seu esconderijo e avançou junto
da parede externa da construção. Na direção de Ulias.
*
Odair Darcale era um ex–soldado das Forças de Defesa da Federação Euro–Russa, que viera a Phoenix Terra
depois de dar baixa. Viera cumprindo um contrato de
segurança empresarial. Mas ficara no planeta após se
agregar a um grupo de contrabandistas e, pouco depois, ao estabelecimento de Elayne Reisbaum — atraído
por seus serviços, é claro. Há quase uma Terradécada,
era um faz–tudo bem pago tanto na operação de contrabando quanto na de prostituição, e não era difícil
conciliar os dois serviços. Uma mão lavava a outra, nas
duas organizações. Muitas das drogas que empregadas
e clientes de Reisbaum usavam eram contrabandeadas
para o planeta, e o efetivo dos contrabandistas adorava
o serviço prestado pela cafetina.
Phoenix Terra era um mundo tranquilo e rico, no qual
as pessoas afluentes tinham pouco o que fazer, especialmente com o confinamento relativo imposto pelas
descargas de esporos. O negócio de Reisbaum ia bem.
A ponto de atender aos foramundo que visitavam o planeta, a trabalho ou a passeio, e que sabiam, por indicação ou boato, que a mulher oferecia prazeres incomuns
e requintados. Mas a violência não era estranha ao seu
estabelecimento, apesar da clientela sensível. Reisbaum não reagia bem a mudanças de compromisso
das moças e rapazes do seu estábulo, nem a clientes
maus pagadores. Frequentemente, ela se metia em ramos externos à prostituição. Contrabando e receptação daquelas coisas alienígenas de Torgo Borkien não
eram fatos raros, e Darcale e Ulias Venturi serviam de
guarda–costas ou ficavam, como agora, de prontidão
para agir como seus capangas.
O engraçado era que, a julgar pelo que Reisbaum havia
dito a eles, não deviam ter problemas com a tal garota
foramundo que detinha a mercadoria que fazia os olhos
de Borkien brilharem. Caso ela cedesse ao achaque, ele
e Ulias iriam com ela pegar as peças, enquanto Reisbaum e Borkien aguardariam com drinques nas mãos,
na casa dele ou no covil dela, em Eporia. Se a garota não
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cedesse, seriam acionados para uma sessão de tortura até que ela desembuchasse. Como eles não queriam
muitos flutuadores seguindo para o local da escavação,
temendo despertar suspeitas de alguém que estivesse
apontando os olhos dos satélites para lá, o ponto de encontro ficou sendo a casa de Borkien, e o OK para que
Ulias e ele fossem acionados seria a falta de contato da
parte da mulher, até uma certa hora da comprida noite de Phoenix Terra. O prazo havia se esgotado há uma
hora, e ele e Ulias tinham corrido para lá. Bem a tempo
de ver o flutuador de Borkien bater contra as árvores
diante da casa.
Darcale completou uma volta em torno do aparelho
acidentado. Não havia ninguém. Ele fez uma pausa, tentando varar os espaços entre as árvores do bosque com
o intensificador luminoso da cibermáscara. Nada...
Era loucura. Não conseguia imaginar por que o professor universitário ou a mulher teriam programado o
flutuador para realizar essa manobra... E como teriam
passado por cima da sua programação de segurança. O
piloto automático jamais aceitaria um mergulho kamikaze... A outra hipótese era de que a garota tivesse escapado, e ela tivesse reprogramado o aparelho. Mas para
quê? Um aviso despeitado, de que o golpe de Borkien e
Reisbaum não havia dado certo. Só alguém com conexões com o crime organizado agiria assim... Talvez a emboscada dos dois estivesse dentro de uma emboscada
maior, por algum grupo rival...
Ou uma manobra, uma distração? Darcale lembrou–se
do seu treinamento militar. A queda do aparelho tinha
atraído a ele e Ulias para fora da casa, e os separado...
Rapidamente, ele deu a volta pela traseira do flutuador,
mas ao invés de se mostrar em pé ao seu lado, ajoelhou–
se junto a fuselagem de plastimetal. Não viu o vulto de
Ulias junto à entrada da casa.
— Ulias! — gritou.
Até ali, eles tinham evitado usar o comunicador da
cibermáscara. Não eram muito eficientes e uma troca
de mensagens poderia ser captada pelo aparelho de um
vizinho ou de um flutuador de passagem acima deles.
Ulias não respondeu. Contrariado, Darcale acionou
o aparelho de rádio e chamou o colega seguidamente.
Nada. Nem estática.
Desligou o comunicador e levantou–se, empunhando a
submetralhadora. Era um modelo de mais de cem anos,
construído em uma impressora industrial em Eporia,
assim como as munições sem estojo. Uma arma duplamente arriscada — Darcale não confiava muito no resultado da impressão, e das vezes que a testara, ela falhava
uma em cada três vezes que dera rajadas com ela. Só
era segura no fogo semiautomático, e mesmo assim, a
precisão era pequena... Ele nunca se dera ao trabalho
de fazer a colimação do aparelho de pontaria. A submetralhadora só seria eficiente a pequena distância. O
outro risco era chamar a atenção dos federais. Imprimir
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armas de qualquer tipo era crime federal e os agentes
não tinham o tipo de olhar seletivo e mãos molhadas, dos
policiais municipais de Eporia ou de Benedict.
Pensar nos federais nessa situação tão estranha o fez
temer ter se enfiado em uma encrenca inesperada. Pensou então em largar tudo, ir para o flutuador estacionado
ao lado da casa e desaparecer. Mas o aparelho pertencia
a Ulias e Darcale não tinha o cartão–chave... Sem alternativas, deu outra volta, metendo–se agora no bosque e
indo por entre as árvores até os fundos da casa. Não
iria utilizar a câmara da entrada. Quem tinha neutralizado Ulias devia estar lá, esperando que ele seguisse seus
passos. Mas havia uma outra câmara nos fundos.
Darcale entrou nela, mas não acionou o sistema de
aspiração dos esporos. Manteve a cibermáscara na
cabeça, e simplesmente abriu a porta usando a combinação numérica que sabia de cor, das outras vezes
que estivera ali.
Torgo Borkien era um sádico. Gostava de tortura ritual
infligida a moças jovens e em rapazes já com alguma
estrada, às vezes caracterizado de alienígenas, outras
exigindo que os flagelados se caracterizassem como ETs
— era um leque de interesses engraçado. Às vezes, ele
levava suas fantasias ao extremo de ver sangue derramado. Darcale e Ulias serviam de segurança nessas
sessões de S&M feitas no porão da casa, mas também
empunhando chicotes e cordas, quando fosse necessário. Darcale conhecia bem a construção.
Ele saiu o vestíbulo de limpeza, fazendo uma pausa
junto à porta interna, arma em riste e varrendo a cozinha e a despensa com o intensificador luminoso. Tudo
vazio. Darcale correu então para a porta mais distante,
da cozinha. Ali, considerou suas opções. O coração batia contra a parede do seu tórax. Não saber o que se
passava com Ulias o deixava nervoso. Ele havia perdido
os reflexos adquiridos durante o seu serviço militar. As
festas na propriedade de Reisbaum e as fantasias de
Borkien no seu porão tinham tirado dele aquela energia
e instinto animais.
Talvez Ulias estivesse bem e tentasse se comunicar com ele nesse mesmo instante. Talvez Reisbaum e
Borkien tivessem feito contato e ele tivesse entrado na
casa para responder ao seu chamado no gabinete do
professor da IEU. Era uma boa hipótese. Havia equipamento seguro de comunicação lá. O velho e a mulher explicariam como o flutuador vazio tinha ido parar lá fora,
e onde eles estavam e o que tinham feito com a garota...
Ele quase abriu a boca para gritar por Ulias. Mas não.
Não fazia sentido. Por mais que quebrasse a cabeça, não
podia explicar o que o flutuador solitário significava.
Mantendo a cautela, o máximo que fez foi ligar o receptor do rádio da cibermáscara. Nada.
Darcale respirou fundo três vezes e deixou a cozinha,
a submetralhadora em riste. Chegou sem incidentes à
grande sala de estar. Contornou a figura cilíndrica do

robô doméstico de Borkien, que girou as lentes visuais
em sua direção. Darcale ficou junto à parede dos fundos,
protegendo–se atrás dos móveis exóticos colecionados
por Borkien. Junto à escadaria que levava ao pavimento
superior, ele parou, observou e escutou. Não havia nada,
mas as batidas do coração em seu peito falavam do
medo que sentia em subir os degraus. Com dedos trêmulos, moveu o seletor de tiro de SEMI para AUTO. Pr’o
inferno com a cautela, ele podia precisar de uma rajada
enviando uma dezena de projéteis para o alto, se alguém
surgisse lá em cima para agir contra ele.
Darcale fizera parte da polícia militar, nas Forças de Defesa da Euro–Rússia. O trabalho era na maior parte bancar o carcereiro de soldados em prisão disciplinar, patrulhar espaçoportos, fazer a segurança de bases e garantir
que as tropas não se excedessem em bares e bordéis.
Experiência suficiente para que garantisse a sua posição
tanto entre os contrabandistas, quanto com Elayne.
Sabia o que fazer, mas nesse momento, hesitava. Encolheu–se atrás da parede que limitava a base da escada. Olhou em torno. A intensificação luminosa fornecia
nuances simplificados, mas Darcale não precisava deles. Deu–se conta de que conhecia o lugar bem demais.
Era íntimo do que acontecia ali. Especialmente lá embaixo, nos porões. No calabouço.
O lugar todo era grotesco. As formas no enorme espaço aberto composto pela sala de estar e copa pareciam
maculadas por alguma doença invisível, camadas de sujeira que irradiavam doença e maldade. Pensar nisso lhe
trouxe um gosto amargo na boca. O que Borkien fazia ali
era errado. A morte testemunhada no porão, apagada
de sua memória por anos de esforço, voltou como uma
imagem clara e áspera, à sua mente. Estranho que Darcale só se desse conta agora...
Ele havia afundado demais, ao se aproximar de Borkien
e de Reisbaum. Teria sido melhor apenas ser segurança
dos contrabandistas. Um serviço mais limpo.
Mas agora era tarde demais. Ulias era mais importante do que ele, na hierarquia dos negócios. Não poderia
retornar sem ele.
Respirando fundo, Darcale empunhou a submetralhadora, afastou–se da parede e, com a arma em riste,
começou a subir os degraus.
Não havia nada diante dele, e Darcale subiu silenciosamente quase até a metade da escadaria. Fez a mínima
pausa, seus olhos indo de um canto a outro lá no alto.
Faltava pouco.
A agressão do estampido, tão próximo, foi sentida por
ele no mesmo instante em que um tremendo impacto o
atingiu na base da garganta.
Ele só sentiu que caía quando suas costas e a cabeça
protegida pela cibermáscara inteiriça atingiram os degraus. A arma não estava mais em suas mãos.
Só o que lhe importava era a dor paralisante na garganta. Roubara–lhe o fôlego — e agora ele sentia uma
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ácida sensação de afogamento. Tossiu sangue para
dentro da máscara.
Quando tentou removê–la, soube que não conseguia
movimentar os braços. A queda ou... o projétil que ferira
sua garganta talvez tivesse partido a sua espinha.
Tentou entender o que acontecera. Rebobinou os pensamentos até o instante em que fora baleado pela pistola de Ulias. Um lampejo... uma forma escura por trás
dele... passando da esquerda para a direita lá em cima
no topo da escada...
Darcale não sentia dor e foi grato por isso. Mas logo
deixou de sentir qualquer coisa.
Ele nem chegou a ver a maldita garota.
*
Shiroma viu as últimas bolhas de ar se formarem na
pequena poça de sangue acumulada no colarinho aberto do homem. Ela desceu as escadas apenas para se
certificar de que ele estava morto. Tirou a submetralhadora de suas mãos e subiu com ela para o escritório
de Torgo Borkien.
O primeiro homem — Ulias, como o outro o tinha chamado — fora morto perto da entrada. Um soco certeiro
no peito tinha afundado o seu esterno o suficiente para
impactar o coração, afortunadamente para ela, entre
uma batida e outra. Bastara para levá–lo à morte por
parada cardíaca. Uma morte rápida e limpa, sem sangue
nem resíduos de armas de fogo. A maior dificuldade fora
tirá–lo das vistas do seu camarada, levando–o escada
acima ao primeiro andar. Ela ainda tinha de montar uma
cena que confundisse, o pouco que fosse, os investigadores criminais.
Puxou Ulias do chão, carregou–o nas costas e o plantou, caído meio de lado, quatro ou cinco degraus acima
de onde jazia o corpo espalhado do segundo homem.
Não havia estojo deflagrado — as armas eram de cartuchos sem estojo.
Em seguida, procurou o robô doméstico que tinha visto
ao entrar, quando carregara Ulias nas costas. A pistola
ainda estava em sua cintura. Puxou–a e atirou no autômato, mirando o local em que, ela sabia, estava o seu
computador central. Foi até a cozinha e voltou com algumas facas, e, com uma delas, conseguiu abri–lo e remover dele todos os seus drives. Devolveu as ferramentas
improvisadas aos seus lugares na cozinha. Só então, ela
plantou a arma vazia na mão morta de Ulias.
Rapidamente, voltou ao escritório. Passou uma hora
vasculhando tudo. A senha do computador pessoal de
Torgo Borkien era a mesma do seu tablet, rapidamente
decifrada pelos sistemas da ciberjaqueta de Shiroma. A
capacidade de processamento da CPU da ciberjaqueta
era de padrão militar, o forro tinha quilômetros de um
material artificial que imitava eficientemente os metais de
transição dos circuitos impressos, dando a ela a capacidade de processamento de um supercomputador. E agora
Shiroma colocava os sistemas para procurar nos dados
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da máquina de Borkien tudo o que pudesse se referir ao
seu alias, mas também ao assunto weirdcraft e os crimes
possíveis de Borkien de contrabando e evasão de divisas,
lavagem de dinheiro e até achaque e assassinato.
Enquanto a busca e captura dos dados era realizada,
ela, vestindo apenas a blusa colante que usava por baixo
da jaqueta, fez uma varredura física na residência e nos
corpos dos dois mortos. Tinham seus documentos com
eles — obviamente não anteciparam, ao sair de casa, nenhuma complicação maior. Certamente não esperavam
terminar mortos. Ela devolveu os documentos aos corpos, sem ler. Era contra tudo o que aprendera com Tera
e Tiago, mas não queria saber mais sobre suas vítimas.
O acesso ao porão era bloqueado por uma porta blindada com fechadura eletrônica. A senha da fechadura era
uma variação simples, que ela encontrou em menos de
dez tentativas. Antes de entrar, Shiroma lembrou–se de
mais uma medida: tirou a blusa e a sacudiu com toda a
força, produzindo um estalo altíssimo e, com sorte, removendo dela os restos da substância explosiva dos cartuchos. A cada balançada, ela recuava dois metros, dando
a volta na grande sala de estar. Antes de tornar a vestir
a blusa, bateu com força nas próprias coxas, tentando se
livrar de qualquer resto preso nas leggings que vestia.
A primeira coisa que notou ao entrar e acender as
luzes foram as facilidades de gravação de imagens e o
home theater muito bem instalado em um dos cantos. E
então, nas paredes, os objetos de flagelação e tortura.
Respirando fundo dentro da máscara, ela vasculhou o
que havia nos armários próximos ao home theater.
As unidades de registro estavam rotuladas por data.
Shiroma escolheu um certo período e instalou a primeira
na porta correspondente, do painel da tela. Com os dedos
enluvados, o controle remoto nas mãos, ia passando em
fast forward pelas cenas, trocando de arquivos um atrás
do outro, tentando não absorver os detalhes mas cinzelando–os de modo indelével em sua memória perfeita.
Era muito pior do que pensava. Fazia com que se sentisse exposta e vulnerável como raramente se sentira
antes. Mesmo assim, forçou–se a ver todos os arquivos
da primeira unidade, e então passou para a seguinte. No
terceiro arquivo, reconheceu um homem com a fisionomia de Carlos Gilman Kurak, segundo as imagens públicas que havia consultado. Não havia nada de ritual, na
tortura que ele sofria na tela gigante.
Obrigou–se não apenas a assistir, mas a ouvir o que
Borkien e Reisbaum perguntavam a Kurak, e o que o
homem respondia. Participando do interrogatório e infligindo os ferimentos — até finalmente um deles dar o
golpe de misericórdia —, havia dois homens mascarados.
Tinham altura correspondente à dos dois que ela havia
eliminado há pouco.
Por que Borkien guardaria os registros do seu crime?
Ele o colocara no nível de todas as suas outras fantasias de tortura e dominação, realizadas com chicotes
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de mentirinha, cordas e mordaças aplicados contra os
moços e moças entregues a ele por Reisbaum. Talvez
assistisse a gravação de vez em quando, ou com frequência, para reviver o prazer sentido durante a destruição daquele homem. Certamente, não esperava que
a justiça chegasse a ele. E de fato, a justiça da sociedade
legal não havia chegado.
Shiroma removeu o dispositivo do painel e subiu com
ele até onde jazia o cadáver de Ulias. Depositou o dispositivo em sua mão livre. Em seguida, de volta ao escritório, examinou o que a CPU da ciberjaqueta havia
desencavado. Salvou o que lhe pareceu interessante
para examinar mais tarde, em busca de alguma vantagem que pudesse utilizar, e apagou todos os rastros de
suas comunicações com Borkien. Em seguida, desativou
todo o sistema de vigilância da casa e apagou todos os
registros de três dias locais.
Quando deixou a casa, o vento balançava os galhos das
árvores e a precipitação de esporos havia triplicado de
intensidade, flutuando em sua direção como as cinzas de
uma queimada distante. Parada diante do flutuador de
Elayne Reisbaum, Shiroma estendeu a mão e deixou que
os esporos se acumulassem em sua palma. Com o vento,
eles se moviam entre os dedos como se fossem vivos.
Com sorte, a polícia veria o ocorrido na casa como uma
luta entre dois homens pelos segredos arrancados dos
porões do passado de Torgo Borkien. Com sorte, para as
autoridades seria mais interessante anunciar o fim do
mistério sobre o desaparecimento de Carlos Kurak, do
que deslindar os dois pares de mortes ocorridos centenas de quilômetros um do outro. Talvez a International
Eporia University, que empregava Borkien, pressionasse para que o caso não fosse levado adiante — um de
seus quadros mais destacados, morto em uma possível
queima de arquivo, com outra figura suspeita, parte do
submundo mais degradante de Phoenix Terra.
Shiroma virou a mão, deixando os esporos flutuarem
ao vento. Olhou em torno, notou o lento alvorecer de
Phoenix Terra brilhando no horizonte. Tudo o mais parecia em paz e o cometa não estava visível, talvez oculto
entre nuvens.
O que era esse lugar, esse planeta? O que era essa estranha infecção? A cibermáscara pesava em seu rosto,
em sua cabeça, em sua nuca como um elmo importado
diretamente da Idade das Trevas. Não... não era a máscara, mas todas aquelas imagens, uma nuvem escura
pairando sobre ela.
Shiroma só removeu a máscara quando estava no ar,
pilotando o flutuador de Reisbaum rumo a Eporia.
Suas faces estavam cobertas de lágrimas.
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—Para Levy Menezes (1922–1991),
André Carneiro (1922–2014) e
Nelson de Oliveira (1966– ): escritores e artistas.
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Arte: “Shiroma em Phoenix Terra”, de Carlos Rocha
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REPERCUSSÃO

RESENHAS SELECIONADAS E REPERCUSSÃO DA
SÉRIE SHIROMA, MATADORA CIBORGUE
Shiroma, Matadora Ciborgue, Roberto de Sousa Causo. São Paulo: Devir Brasil, 2015, 242 páginas. Capa
de Vagner Vargas. Introdução de Nelson de Oliveira.

Shiroma, Matadora Ciborgue é o novo livro de
Roberto de Sousa Causo, um romance fix–up, isto
é, formado por contos e noveletas que podem ou
não ter sido inicialmente interligados. Neste caso,
com certeza fazem parte de uma história maior
desde o começo: contam a trajetória de alguém
cuja vontade e identidade outros tentaram anular,
para substituir com obrigações e objetivos que
servem a conveniências alheias. Ou seja, a história de muitas mulheres da vida real. Só que Shiroma é uma pós–humana, alguém com capacidades físicas e intelectuais aumentadas — e muito,
muito perigosa.
O livro é a junção de onze histórias de ficção
científica sobre a personagem título. Cinco são
inéditas, e as outras já foram publicadas em coletâneas. Podem ser lidas de forma aleatória, mas,
na ordem, contam a jornada linear de Shiroma,
uma garota aprimorada genética e ciberneticamente, entregue a um destino que ela nunca quis.
Em anos anteriores eu já havia lido alguns desses contos. Lembrava–me deles justamente por
serem narrativas de ação centradas numa personagem feminina que não estava ali nem para ser
salva, nem para servir às vontades românticas ou
eróticas de ninguém. Das onze histórias, só uma
não é contada do ponto de vista dela.
No Brasil do século XXV, parte da Latinoamérica, nasce Bella, filha da militar Mara Nunes e do
geneticista Perseu Sunne. Um dia, a menina é sequestrada por Tera e Tiago, um par de misteriosos
foramundo, humanos que habitam colônias extraterrenas. Mara é chantageada e, para resgatar a
filha, deve roubar do ex–namorado Perseu dados
secretos sobre uma nova tecnologia de aperfeiçoamento genético.
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É aí que começa o primeiro conto. No ímpeto de
reaver a criança, Mara obtém os dados à base de
violência, deixando um rastro de veículos destruídos
e policiais mortos. Mas as dificuldades não acabam
aí. Por que os foramundo terminariam o negócio tão
cedo, quando ainda podem exigir muito mais da mãe
e, principalmente, da promissora filha?
Bella é levada por Tera e Tiago. Sabendo que a
menina é, na verdade, um ser biocibernético, com
potenciais físicos e mentais inalcançáveis para
pessoas comuns, os foramundo a treinam para
absorver conhecimento, desenvolver múltiplos talentos, extrair informações, mentir e matar. Fazem
dela uma espiã e assassina.
Bella é, assim, roubada não só da mãe e de seu
mundo natal, mas de si mesma. Mudam seu nome
e dão–lhe um propósito, sem jamais consultá–la.
Ela agora é Shiroma; sua função é eliminar alvos
e sobreviver para fazer tudo de novo; sua vontade não conta. É criatura e refém de seus captores.
Tera e Tiago são a um só tempos pais e carrascos.
Mas Bella se lembra. Não esqueceu a mãe, nem
a infância, nem o gosto da liberdade. Não entende
a própria origem. As perguntas que lhe povoam a
mente são muitas, e ela às vezes parece à beira da
loucura, procurando consolo nas vozes do passado, que julga escutar dentro de uma concha marinha encontrada numa praia desconhecida. Quando
decidir usar todas as habilidades que tem para
obter respostas, ai de quem estiver no caminho.
Considerando que pessoalmente não sou muito
afeita a histórias de ação, gostei do livro. As aventuras recheadas de colônias extraterrestres, espécies alienígenas, armamentos, nanotecnologia,
conspiração, trans–humanismo e dilemas morais
proporcionam uma leitura divertida.

Como pontos a aperfeiçoar, menciono a falta de
uma dinâmica mais complexa entre os personagens (o que talvez se deva ao fato de que, a cada
conto, a maior parte das pessoas que interage
com Shiroma morre); e o incômodo com o conto
“Os Fantasmas de Lemnos”, por mostrar que as
ideias sobre o que são as mulheres e os homens,
e sobre a necessidade da mulher de lutar por seu
espaço (e como lutar), parecem ter parado no
século XX. Era de se esperar que no século XXV a
humanidade já tivesse superado a separação entre os gêneros, bem como a noção de binarismo
absoluto. Mas, considerando os retrocessos legais
e sociais do mundo real já no século XXI, talvez eu
não deva duvidar do contrário…
—Camila Fernandes
Resenha publicada originalmente em dezembro
de 2017 no site Minas Nerds.
Shiroma, Matadora Ciborgue, Roberto de Sousa
Causo. São Paulo: Devir Brasil, 2015, 242 páginas. Capa de Vagner Vargas. Introdução de Nelson de Oliveira.
Desde 2008, Roberto de Sousa Causo escreve uma série de histórias no chamado Universo
GalAxis, com aventuras militares espaciais na
melhor tradição da space opera, com aventuras,
intrigas políticas e muita tecnologia. De início elas
foram pensadas para serem protagonizadas pelo
Capitão Jonas Peregrino, mas pouco depois foi
incorporada também uma segunda personagem,
Shiroma, uma ciborgue treinada para matar.
Tanto Peregrino como Shiroma lideram histórias próprias dentro deste universo ficcional, não
tendo, pelo menos até o momento, interagido um
com o outro de forma direta. Habitam um mesmo
contexto, situado no século XXV, em que a humanidade está profundamente envolvida na expansão e
colonização da Via Láctea, nas chamadas Zonas de
Expansão, sendo a região da Esfera a maior e mais
rica, embora contestada pelos Tadais, alienígenas
misteriosos que não mostram o seu rosto.
No universo ficcional de Peregrino e Shiroma, a
humanidade continua dividida politicamente, agora em blocos regionais. A Latinoamérica — ao qual
pertence o militar e a assassina —, a Aliança Tran-

satlântico–Pacífico, a Ásia Centro–Oceânica, e a
Euro–Rússia. Mas é de se pensar que, para que
poucas alianças na Terra tenham condições de se
expandir pelo espaço de forma autônoma, o nível
de afluência econômica e de produção científico–
tecnológica seria mais alto do que jamais chegou
perto antes o capitalismo em sua história. Se em
termos políticos, de fato, pode fazer mais sentido a
continuidade da competição e conflito entre diferentes povos da Terra, em termos econômicos, por
outro lado, uma solução de juntar forças faria mais
sentido. A convergência seria muito difícil, mas a
escassez de recursos poderá, talvez, levar, senão
a uma união, a parcerias estratégicas em torno de
objetivos comuns.
Embora Causo tenha desenvolvido bastante as
aventuras de Peregrino numa série intitulada As
Lições do Matador, publicando ao menos quatro
noveletas e o romance Glória Sombria (2009),
em termos cronológicos de publicação a primeira
aventura é de Shiroma, com o conto “Rosas Brancas”, em 2008. Isso porque, como afirma Causo
no posfácio, ele escreveu este conto para a série
de revistas “Portal” de Nelson de Oliveira, embora ainda não tivesse consciência de que poderia
partilhar o mesmo universo ficcional de Peregrino.
Foi com a sequência dos seis contos publicados
na série que ele incorporou Shiroma ao Universo
GalAxis, acrescentando, assim, uma segunda protagonista e, mais interessante, com uma segunda
linha narrativa — e levada à frente por uma mulher.
Shiroma, Matadora Ciborgue reúne onze histórias com a personagem, cinco delas publicadas
pela primeira vez neste volume. Elas estão dispostas em ordem cronológica das aventuras e
não, necessariamente, na sequência em que foram publicadas. Foi uma decisão acertada, pois o
leitor pode acompanhar de forma mais coerente
os diferentes momentos vividos pela personagem
e seu próprio desenvolvimento, muito embora algumas situações anteriores sejam lembradas em
cada uma das histórias. Pode também ser considerado um romance fix–up, ao reunir diversas
histórias de um mesmo universo ficcional.
Shiroma, na verdade não é seu nome de batismo.
Quando criança, chamava–se Bella Nunes, e foi sequestrada por um misterioso casal de criminosos,
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Tera e Tiago, que passou a criá–la para torná–la uma
espiã e matadora, a serviço dos seus interesses. A
criança despertou atenção e cobiça pelo fato de
ser o protótipo de um ciborgue com sistemas biocibernéticos supereficientes e indetectáveis. Sua
primeira história, “Rosas Brancas”, mostra como
foi desenvolvida por seu pai e retirada de sua mãe,
morta por Tera e Tiago. O que fica claro desde o início é que Bella Nunes foi uma criança que perdeu a
sua liberdade, ou nunca a teve, pois cresceu para
se tornar um instrumento de interesses escusos.
A cada missão, a rebatizada Shiroma mostra–se
extremamente eficiente em eliminar seus alvos,
fazendo uso tanto de suas habilidades de lutadora, como também de suas vantagens cibernéticas.
De certo, modo conta a seu favor também o fato
de ser uma garota recém–saída da adolescência,
surpreendendo seus oponentes que se deixam enganar por seu sexo e aparência frágil. Pois vemos
esta situação se repetir em várias histórias, embora com a sucessão das missões seus oponentes
passem a ver Shiroma mais segura e consciente
do que representa. Isso se torna mais claro em
histórias como “Arribação Rubra”, “Tempestade
Solar”, e, sobretudo a última, “Renegada”.
O que torna Shiroma uma personagem interessante é que ela não se transformou apenas numa
máquina assassina, tão sem caráter quanto os
criminosos que a criaram. Mesmo sendo utilizada para atividades ilegais, ela se ressente desta
condição e se questiona a todo o momento. Sabe
que o que faz é errado, que o casal que a criou
não presta, e imagina como poderá, em alguma
oportunidade, se desvencilhar desta situação de
submissão. Recuperar, de certo modo, seu futuro
que foi desviado com o assassinato de sua mãe.
Simbólico deste objetivo é a relação que estabelece com uma concha do mar, achada num planeta
anônimo, quando ainda bem jovem. Sempre nos
momentos difíceis ou de reflexão, ela imagina falar
com sua mãe ou com a criança inocente que foi um
dia, ao ouvir a concha junto ao ouvido. Por onde vai,
em cada missão num diferente canto da galáxia, a
concha é a sua referência poética e ética do que
poderia ter sido. Uma esperança de que poderá se
libertar das garras que a aprisionam, e expressar
sua verdadeira identidade.
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Estas situações ambíguas de ilegalidade e retidão, força e fragilidade, violência e sonho, é o
que estrutura a sua personalidade e a torna tão
complexa e interessante, mesmo que seja difícil
compreender como pôde conviver por tanto tempo
com atividades tão vis sem se tornar também parte desta engrenagem de criminalidade e maldade.
Lendo as histórias, fiquei com a sensação de que
ela poderia romper este vínculo, sendo tão forte
e hábil, não precisando se submeter ao casal de
criminosos. Pois assim como ela amadurece como
lutadora, também mudará sua relação de dependência com o casal, deixando seu destino aberto a
novas possibilidades, conforme mostra a noveleta
que encerra o volume, “Renegada”.
Uma história particularmente interessante é “A
Extração”, pois é contada do ponto de vista de uma
investigação no interior de uma nave espacial, para
se descobrir o assassinato de um general num planeta gelado. É como se a missão de Shiroma fosse
invertida, isto é, não se mostrou sua ação em si,
mas as consequências do seu ato. Ela fica incógnita
no interior da nave e é descoberta pelo diplomata
Silvano Vieira de Mello, que terá suas próprias razões para decidir o que fazer com ela. Ele é o personagem principal desta história, uma homenagem
ao renomado diplomata brasileiro Sérgio Vieira de
Mello, Alto Comissário dos Direitos Humanos da
ONU, que estava cotado para se tornar Secretário–
Geral quando morreu num atentado da Al–Qaeda no
Iraque em 2003.
Numa comparação das duas linhas narrativas
lideradas por Peregrino e Shiroma, constatamos
que, nas aventuras de Jonas Peregrino, mostra–se
mais o contexto macro, político, de disputa pelo
poder e da ameaça representada pelos Tadais,
que ameaçam a expansão humana. Neste cenário,
ele se coloca, muitas vezes, como se fosse uma
espécie de referência ética involuntária, por força
dos acontecimentos em que é envolvido, em meio
às intrigas políticas e militares. Já com Shiroma
temos o contexto mais miúdo das relações em
sociedade, as culturas e o cotidiano dos lugares
em que parte para realizar suas missões. Pois ela
se insere num contexto marginal e criminoso, ao
contrário do mais institucionalizado — embora não
menos perverso — de Peregrino.

Na introdução, Nelson de Oliveira disse que deseja ver Peregrino e Shiroma atuando juntos numa
mesma história, e também compartilho desta possibilidade, muito embora acredite que Shiroma
ainda tenha muito potencial próprio a desenvolver,
talvez agora no formato de um romance, a partir do desfecho desta coletânea. Enfim, um ótimo
exemplo de uma ficção científica espacial de primeira qualidade, pois, para além do cenário espacial deslumbrante, ela ganha ainda mais relevo
com as discussões éticas e políticas que dizem
respeito, antes de mais nada, a nós mesmos.
—Marcello Simão Branco.
Resenha publicada em julho de 2018, no blog
Almanaque de Arte Fantástica Brasileira.

REPERCUSSÃO DE
SHIROMA, MATADORA CIBORGUE
“Roberto de Sousa Causo acaba de lançar uma coletânea de contos de uma das suas personagens mais
legais: Shiroma. São onze narrativas de aventura espacial, com ideias científicas audaciosas e ambientadas
em cenários exóticos. Shiroma é uma das personagens
femininas mais interessantes da literatura contemporânea brasileira. Se você não conhece a obra do autor,
está perdendo; suas space operas, com as histórias do
grande Peregrino, por exemplo, são deliciosas.”
—Claudio Brites, autor de Talvez e coautor de A Tríade.
“Li o suficiente de romances de autores estrangeiros de FC para dizer que Shiroma, Matadora Ciborgue,
é um bom livro e que poderá agradar muito aos fãs de
ficção científica.”
— Carlos Rocha, Selo Multiverso Editorial.
“Shiroma é uma pós–humana: uma garota geneticamente aperfeiçoada, com implantes biocibernéticos e
inteligência incomum. É também uma das personagens
femininas mais interessantes da contística atual, em
tempos de igualdade de gênero e empoderamento da
mulher. Ela protagoniza 11 contos de ação e reflexão, em
que se entrelaçam perenes conflitos sociais e morais,
tangidos por uma tecnologia ‘indistinguível da magia’,
como diria Arthur C. Clarke.”
—Nelson de Oliveira, Folha de S. Paulo.
“Completo domínio narrativo de Causo, que salta aos
olhos na forma como a fabulação mantém um ritmo instigante e sem embaraços …”
—Ramiro Giroldo, blog Ficção Científica Brasileira.
“Shiroma é uma espécie de sucessora da Brigitte
Montfort, uma espiã assassina que fez sucesso nos
livros de bolso da Editora Monterrey, durante as décadas de 1960 e 1970. A diferença é que a Brigitte não
contava com os acessórios e as armas futuristas da
personagem do Roberto. Sem falar que o texto do Causo é muito melhor.”
—Jorge Luiz Calife, Diário do Vale Online.
“A prosa de Roberto de Sousa Causo é intimista. Ao
contrário de muitos autores nacionais e até mesmo de
fora, que estão mais preocupados com a ação ... Causo procura fazer uma narrativa mais voltada para os
conflitos humanos, mais pro lado íntimo das pessoas.
Shiroma, Matadora Ciborgue tem muita ação, mas ao
mesmo tempo é mais preocupado com o perfil psicológico da personagem do que na ação propriamente dita.”
—Silvio Cesar, GA Drops (no YouTube).
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SHIROMA: LETHAL
COUNTDOWN®
LUANN DIEGO

Os próximos passos de Shiroma poderão ser no
seu console. . .

Foto: Arquivo Pessoal
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Shiroma: Lethal Countdown® é um projeto de videogame para PC concebido por Vagner
Vargas e Roberto Causo, com consultoria técnica
de Taira Yuji e Luann Diego Grigoletto do Desire®
Studios, a ser desenvolvido pela divisão de jogos
do estúdio, a YXO®.
O conceito prevê um jogo do tipo “plataforma”
ou side–scroller em que Shiroma enfrenta uma
série de desafios, enquanto encontra seu caminho no interior das instalações abandonadas de uma base clandestina de
desenvolvimento e fabricação de armas ilegais, localizada em um asteroide
anônimo. Ela sairá viva das entranhas
do asteroide apenas se vencer toda a
sequência de desafios, em um certo
período de tempo.
Uma das características mais expressivas do jogo deverá ser a sua
dimensão artística e criativa, com um
aspecto narrativo muito claro. A proposta é usar sempre que possível
ilustrações e pintura digital na concepção de cenário e personagens, associando–as
a recursos de 3D bem trabalhados e integrados
ao estilo visual do Universo GalAxis. Algumas telas poderão ter como foco a atmosfera do enredo,
criando cenas expressivas e artísticas.
Nas próximas páginas, veja uma primeira ilustração original criada pelo artista digital Gomes
Brown a pedido do Desire® Studios — “Shiroma:
First Steps”, na qual temos a heroína dando os
seus primeiros passos em uma nova situação
de perigo e ameaça. O projeto prevê que Roberto
Causo escreva um romance de Shiroma, Matadora Ciborgue atrelado ao game.

Arte: “Shiroma: First Steps”, de Gomes Brown
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GAME

Detonador M8A2, de dotação das Forças Armadas
Integradas da Latinoamérica.

DETONADOR M8A2

O

artista Gomes Brown mostra algo das possibilidades visuais do
Universo GalAxis com estas duas artes de pré–produção para o
videogame Shiroma: Lethal Countdown. O jogo, com direção de
arte de Vagner Vargas e Taira Yuji, deverá contar com deslumbrantes
paisagens espaciais e ambientes high–tech localizados em instalações industriais futuristas projetadas por Yuji.

ESQUIFE FZHT-3

Esquife individual com bagageiro, pilotado remotamente, no qual Shiroma é levada ao asteroide anônimo onde viverá a sua dramática aventura no jogo
Shiroma: Lethal Countdown.
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O USO DA IMAGEM PESSOAL
APÓS A MORTE
BRUNO G. GISSONI

Já pensou em rever aquele ator ou atriz de quem você gostava muito, em um filme ou comercial, mas
que infelizmente já faleceu?

Foto: Arquivo Pessoal

A ideia do uso da imagem de um ator falecido
ou uma atriz falecida já é antiga. Ela já foi realizada
em vários filmes, como, por exemplo: Em 1994, em
O Corvo, onde devolveram a vida ao ator Brandon
Lee, filho do Bruce Lee, que faleceu em meio às filmagens. E, em 2000, tivemos o papel do ator Oliver
Reed estendido em Gladiador uma vez que ele também morreu no decorrer das filmagens.
Ocorre, no entanto, que a tecnologia da época
era rudimentar, e para um olhar atento era bem perceptível o seu uso. Hoje,
mostra–se de última geração, sendo difícil distinguir as cenas reais das feitas
com o auxílio dos programas de computação gráfica.
Um dos caso mais marcantes foi o
do filme Velozes e Furiosos 7, no qual,
devido ao trágico falecimento do ator
Paul Walker, foi necessário o uso da
tecnologia para “ressuscitar” Paul e
assim finalizar a produção do filme.
O mesmo fato ocorreu com o filme
Rogue One: Uma História Star Wars, no
qual, para trazer de volta à ação um importante ator
da saga, Peter Cushing, conhecido pelos fãs como
Governador Tarkin, foi usado esse recurso.
Além disso, a atriz Carrie Fischer, que infelizmente veio a falecer, em Rogue One, por meio
dessa tecnologia, voltou a ser a conhecida e jovem
Princesa Leia, com o uso de um programa de “rejuvenescimento”.
No entanto, nem todos os atores e atrizes gostariam de continuar a tomar parte em filmes, séries
e propagandas, como se vivos fossem.
O ator Robin Williams, antes do seu falecimento,
deixou estipulado em testamento que, por 25 anos

após a sua morte, os familiares não poderiam fazer
uso da sua imagem. Tal situação é bem peculiar, e
o documento deixado por Williams descreve com
riqueza de detalhes como a imagem do ator poderá ser usada em publicidade e filmes até 2039. No
entanto afirma que ela não poderá ser digitalmente
inserida em filmes ou propagandas até essa data.
Bem se vê que, mais do que matar as saudades
de grandes artistas, tal "ressuscitação" tecnológica vem causando questionamentos jurídicos.
•
Até onde esse recurso é possível pela legislação
brasileira?
A imagem em vida deriva do direito personalíssimo, algo inerente e exclusivo do indivíduo, que
pode somente dispor desse direito, mas nunca
vendê–lo. Entretanto, trata–se de um direito em
vida, que acaba com a morte do indivíduo, causando uma nova problemática jurídica: a herança. Se
os herdeiros podem, portanto, dispor da imagem do
falecido, até onde eles podem fazê–lo?
Acalora–se, mais e mais, a discussão quando
pensamos na biometria facial: pode uma entidade
pública ou uma particular continuar com os dados
faciais de alguém, depois do falecimento do indivíduo? Ou ainda, quando atribuímos valor a esse
patrimônio visual do de cujus,* no que muitos vêm
chamando de “patrimônio virtual”.
Contudo, a imagem do falecido sempre foi discutida, e esta deve ser preservada e usada de forma que não lese a imagem deixada em vida.
Assim, mesmo deixando expressa disposição
em vida por meio de testamento, ou mesmo não a
deixando, os herdeiros não podem usar a imagem
do falecido em situações que maculem ou denigram o que este fez em vida.

Pôster feito por Tom Jung para o lançamento do filme Star Wars.

* Primeiras palavras da locução de cujus successione agitur (“de cuja sucessão se trata”).
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FABIANA ZAPAROTTI

É comum hoje em dia se falar a respeito dos
eventuais benefícios ou malefícios às crianças e
adolescentes decorrentes do uso da Internet.
No Brasil, a preocupação justifica–se pelo
crescente acesso de crianças e adolescentes às
redes. Quando a Internet é utilizada para obter–se
informação com vistas à pesquisa, estudos, conversas entre amigos, notadamente, concluir–se–ia
que ela é um bem. Já quando é utilizada simplesmente nas redes sociais ou para difamar algum
colega ou mesmo espalhar fake news, acaba sendo prejudicial.
Embora com relativo controle, estão presentes
na Internet conteúdos dignos e indignos. A pornografia, a invasão de privacidade, blogs que incitam
a violência e cultuam valores duvidosos, inclusive
racismo, convivem com outros cujos propósitos ou
são nobres, ou pelo menos se enquadram dentro
dos limites da normalidade. As pessoas adultas,
pais ou responsáveis, têm o dever moral de se
colocarem próximas a esses jovens a fim de estabelecer limites e disciplina por meio do diálogo
franco, demonstrando as razões de suas preocupações com as potencialidades da Internet.
Existem muitos casos de notícias de casos de
ofensa a crianças e adolescentes. Mas, o que se vê
e o que mais se ouve, são os impactos negativos
pelo mau uso da rede, capaz de deturpar valores
e viciar comportamentos, com prejuízos à própria
pessoa quando incapaz de discernir sobre o valor
das ações e dos conteúdos presentes na Internet.
Uma questão que pode estabelecer conflito
com crianças e adolescentes é a proibição do uso
de redes sociais. Quando a criança tem um perfil
em alguma rede social, é fundamental que os pais
acompanhem essa navegação, pois vale lembrar

que pais são responsáveis por tudo o que uma
criança ou adolescente pratica na Internet.
Uma boa maneira de estabelecer limites com a
criança, sobre o que ela pode ou não fazer online, é
definir um acordo com ela. É sempre muito importante que esse acordo seja realizado em conjunto,
deixando claro as suas responsabilidades. Outra
maneira é limitar o tempo de acesso das crianças e adolescentes à Internet. Dessa maneira, eles
podem organizar os horários para estudos e outras atividades que também
são prazerosas, como passear, estar
com a família e amigos, ou a prática de
uma atividade física.
Os pais devem orientá–los a não
compartilhar qualquer imagem de que
venham a se arrepender depois.
Orientá–los que, quando acessarem
algum conteúdo que cause medo ou
desconforto, conversem com os pais,
buscando ajuda.
É fundamental ter em mente que as
crianças ou adolescentes podem utilizar a Internet, porém de forma orientada e com
a supervisão dos pais. O importante é permitir o
acesso com regras e limites negociados, para não
privar os filhos da tecnologia.

FABIANA ZAPAROTTI

USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS POR
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Foto: Viny Oliveira
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DOUGLAS

EM MEMÓRIA DE
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Foto: Finisia Fideli

ro. Mais tarde, Douglas também publicaria o meu primeiro romance, A Corrida do Rinoceronte (2008).
Essa atitude leve com respeito à publicação de
livros foi uma das características notáveis da atuação editorial de Douglas. Raramente eu o vi rejeitar
um projeto — e quando isso ocorreu, foi em razão de
alguma rigidez do autor ou autora em relação às observações dele. Ou em momentos em que a editora se
reorganizava e certas áreas de publicação estavam
momentaneamente suspensas. Essa abertura vinha
primeiro da sua qualidade de leitor polivalente, sem
preconceitos e familiarizado com vários gêneros. Mas
também pelo entendimento de que a escrita, a leitura e
a publicação de livros são aventuras de descobrimento
— não apenas de talentos literários, mas da receptividade do leitor. Daí ele dispensar a obsessão de muitas
editoras em perseguir tendências visando otimizar
vendas, publicando mais do mesmo e condicionando a
criatividade ao mercado.
Em 2005, Douglas me convidou para atuar como
editor free–lancer. Rapidamente, criamos três linhas
de livros: a Pulsar (ficção científica), que acolheu os
livros de Card; a Quymera (fantasia) e a Pentagrama
(horror). Mais tarde, desenvolvemos um projeto favorito dele, a coleção Asas do Vento de livros de bolso
dentro de um formato inédito e nunca mais repetido
posteriormente: em 9 x 15,5 centímetros, com capa
semirrígida. E finalmente, a linha Enciclopédia Galáctica, de estudos e referência na área da ficção especulativa.
A Pulsar e a Asas do Vento foram as coleções mais
produtivas. A primeira acumulou 17 títulos, tendo publicado autores importantes para a FC internacional
como Card, Bruce Sterling, Arthur C. Clarke e Ursula K.

Foto: Dviulgação, Devir Brasil

Devo ter conhecido Douglas Quinta Reis (19542017) em alguma reunião do Clube de Leitores de
Ficção Científica em São Paulo, em fins da década de
1980. Recentemente, folheando a revista HorrorShow
Nº 1, recordei que ele esteve no programa da I HorrorCon, uma convenção de fãs de horror que se reuniram
na Gibiteca Henfil em abril de 1995, numa promoção
da Sociedade Brasileira de Are Fantástica criada por
Cesar Silva, Marcello Simão Branco e Renato Rosatti.
Em 2002, procurei Douglas — por intermédio do
editor Silvio Alexandre, que na época trabalhava na
Devir — com o objetivo de sugerir a publicação dos
livros de ficção científica e fantasia de Orson Scott
Card. Para minha surpresa, Douglas se mostrou tão fã
de Card quanto eu. Ele me disse, inclusive, que tinha o
desejo de publicar toda a sua obra pela Devir. Algumas semanas depois, eu submetia à ele o projeto de
publicar a coletânea de histórias A Sombra dos Homens, com as primeiras histórias da Saga de Tajarê, de
fantasia heroica, que eu havia iniciado anos antes nas
páginas da revista de RPG Dragão Brasil.
Também para minha surpresa, o projeto foi aceito
por Douglas sem grandes discussões. A decisão dele
me trouxe um grande alento, pois na época eu vivia
uma daquelas crises periódicas de dúvidas sobre a
carreira e o ofício da escrita de FC e fantasia no Brasil,
que costumam me acometer.
Escrevi mais duas histórias, além das duas que tinham saído na Dragão Brasil, e o livro apareceu em
2004 com introdução de Braulio Tavares e capa de
Lourenço Mutarelli — na época um nome muito associado à Devir como artista de quadrinhos, mas que a
editora, com o trabalho do Douglas, já havia revelado
como romancista para o mainstream literário brasilei-

WALDER

ROBERTO CAUSO

DOUGLAS
QUINTAS
REIS

Walder Mitsiharu Yano e Douglas Quinta Reis.
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SIMONE

Douglas Quinta Reis e Simone Saueressig.
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Le Guin (em uma antologia). Além de completar a Saga
de Ender, de Card, a coleção demonstrou muita ousadia ao publicar a maior coletânea de histórias jamais
lançada de um autor brasileiro de FC, Confissões do
Inexplicável, de André Carneiro; o primeiro “omnibus”
da FC brasileira, reunindo os três romances da Trilogia
Padrões de Contato, de Jorge Luiz Calife (que teve mais
dois livros na coleção); a primeira antologia internacional de FC política montada no Brasil (por Marcello
Simão Branco); a primeira coletânea do escritor fluminense Ivanir Calado; e a primeira série de antologias
retrospectivas dos melhores da FC brasileira. Em 2018,
fora das coleções mas parte do inventário de títulos
programados por Douglas, surgiu a primeira antologia
retrospectiva do melhor do horror nacional, organizada
por Branco & Silva.
A Pulsar também incorporou os primeiros livros das
minhas séries As Lições do Matador e Shiroma, Matadora Ciborgue. A coleção como um todo encomendou inúmeras capas ao artista brasileiro de FC Vagner
Vargas, certamente impulsionando muito a sua carreira.
A Asas do Vento foi uma linha internacional que
publicou Sterling, Card e o francês Jean–Pierre Laigle,
além dos brasileiros Christopher Kastensmidt, Simone
Saueressig, João Batista Melo e Carlos Orsi. Muitas vezes, combinava autores estrangeiros e nacionais num
mesmo volume. Não foi adiante porque as questões de
distribuição e exibição de livro de bolso são muito complicadas. A Enciclopédia Galáctica, por sua vez, publicou
estudiosos importantes como M. Elizabeth “Libby” Ginway
(a brasilianista que é a maior especialista mundial na FC
do Brasil) e Alfredo Suppia (o especialista mundial em
cinema brasileiro de FC), além de abrigar a última fase
do Anuário Brasileiro de Literatura Fantástica, de Cesar
Silva & Marcello Simão Branco.
Quando Douglas, Mauro Martinez dos Prazeres,
Walder Mitsiharu Yano, e Deborah Fink, esposa do
Mauro, fundaram a Devir Livraria em 1987, criando uma
importadora de histórias em quadrinhos e de jogos de
cartas, eles provavelmente não faziam ideia do impacto que sua empresa teria. Aos poucos, a Devir cresceu
e se internacionalizou, transformou–se também em
editora. Com muita boa vontade e criando o próprio

trajeto na sua viagem de descobertas, ela foi fundamental para o boom do role–playing game na década
de 1990, para os quadrinhos nacionais e para a entrada dos livros de HQs nas livrarias, e para o mercado
local moderno de jogos de tabuleiro. Poucas empresas
foram tão importantes para a face brasileira da cultura nerd/geek na atualidade. As ambições de Douglas
para a ficção científica e fantasia eram semelhantes
— sedimentar sua presença nas livrarias e fomentar
o autor brasileiro.
Por diversas questões comerciais, financeiras e
conjunturais (as diversas crises políticas e econômicas que o país enfrentou e enfrenta), o impacto da
atividade da Devir Brasil nessa área não foi tão grande
quando poderia ter sido. Mas isso não diminui a importância, a originalidade e a ousadia do esforço que
Douglas capitaneou. No que diz respeito ao Universo
GalAxis, foi a primeira pessoa a realmente apostar
nele, propondo, inclusive, que alcançasse outras plataformas — o jogo de tabuleiro, especificamente. Também chegou a examinar projetos do Desire® Studios e
ofereceu conselhos.
Por tudo isso e muito mais, a morte de Douglas
Quinta Reis em 13 de outubro de 2017, representou uma
aguda perda pessoal, mas também uma perda grave
para o campo da ficção científica, fantasia e horror
no Brasil. Conviver com ele sempre foi um prazer que
ia além da produção de livros. Douglas era um homem
vivido e de cabeça aberta, gregário e conversador, que
buscava conduzir o pensamento da gente com exemplos, metáforas e casos, em direções diferentes e incomuns. Sem afetações de intelectual ou de executivo,
era sempre acessível e próximo no tratamento com
autores, artistas e leitores.
A saudade que sentimos dele é diária. Reconhecemos que Douglas faz muita falta em nossas vidas,
como interlocutor e amigo, se não como editor. Muitas
vezes, é a régua pela qual medimos o comportamento
de outros profissionais da área. Provavelmente, a Sociedade GalAxis não existiria se Douglas ainda estivesse conosco, mas mesmo assim Vagner Vargas, Taira
Yuji e eu decidimos dedicar esta primeira edição de
Universo GalAxis Anual a ele.

DEVIR.COM.BR
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C O N T O S D E T E R R O R .SITE

Há 14 anos trazendo contos de
horror, fantasia e ficção científica

visite

UniversoGalAxis.com.br

FÃ-CLUBE BRASILEIRO DE
JORNADA NAS ESTRELAS

startrekkers.com.br
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DUDA FALCÃO realiza palestras, oficinas
de escrita criativa, curadoria de eventos literários, edição e leitura crítica especializada
em textos de horror, fantasia, ficção científica
e seus subgêneros.
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Ficção científica, terror e fantasia na literatura, cinema e TV

dudawfalcao@gmail.com

BLOGUE DA FICÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA

ficcaocientificabrasileira.wordpress.com
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O CLFC – CLUBE DE LEITORES DE FICÇÃO CIENTÍFICA – é uma entidade sem fins lucrativos, criado por
entusiastas da Ficção Científica em todo o Brasil com o objetivo de divulgar o gênero na literatura, no cinema e
em outros meios de comunicação. O CLFC foi fundado em 1985 e desde então tem atuado em diversas cidades
e Estados do Brasil e no Exterior. O clube é uma das poucas associações de fãs do gênero em todo o mundo a
ser aceito como membro da Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA).
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