


 

Para Sarah e Megan, para sempre.
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A onda de choque da explosão projetou o Otto sem controlo 
pelo ar. Ouvia a sua respiração acelerada e em pânico,  
parecendo-lhe subitamente ampliada dentro do capacete. 
As estrelas no céu noturno passavam por ele numa correria 
tresloucada, com enormes destroços em chamas silvando 
junto ao seu corpo em queda, suficientemente próximos para 
lhes tocar. Recordou o treino que tivera e tentou controlar 
a queda, esforçando-se para contrariar o rodopio caótico em 
que se viu enquanto caía. Com alguma dificuldade, contro-
lou o rodopio e limitou-se a cair, fazendo-o de uma forma 
ligeiramente mais controlada. Olhou os números verde- 
-claros que lhe surgiam no visor do capacete. Caía demasiado 
depressa. Precisava de abrandar a descida ou não sobrevi-
veria. Abriu os braços e as pernas, usando o corpo como 
travão e reduzindo a velocidade.

— Vinte mil pés — disse-lhe uma delicada voz ele-
trónica ao ouvido. — Velocidade de descida além dos parâ-
metros aceitáveis.
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Em baixo, o Otto via apenas escuridão. Sabia que o 
alvo estava algures ali, mas, sem quaisquer luzes ou marcos 
visíveis que lhe permitissem orientar-se, tinha de esperar 
que os números do GPS no seu visor estivessem corretos e 
que pudesse usá-los para encontrar com exatidão a zona de 
aterragem.

— Quinze mil pés — continuou a voz, tão calma como 
antes. O cérebro do Otto traduziu imediatamente o tempo 
entre cada anúncio num cálculo exato da velocidade a que 
caía. Continuava a ser demasiado rápido.

Não sabia se mais alguém teria sobrevivido à explosão. 
Estava demasiado escuro para ver se estava sozinho. Não 
era apenas a temperatura gélida do ar àquela altitude a pro-
vocar-lhe um arrepio na espinha. Poderia estar sozinho e 
duvidou que conseguisse concluir a missão sem auxílio.

— Dez mil pés.
Enquanto a voz o ia informando serenamente da velo-

cidade da descida, o Otto começou a sentir um ligeiro pânico. 
Continuava a não haver sinal do alvo. Os números no visor 
batiam certo, mas não havia nenhuma referência visual que 
os confirmasse. De repente, uma mira verde surgiu-lhe no 
centro do visor. Os sistemas de navegação determinavam 
que era aquele o ponto de contacto. Precisava apenas de 
rezar para que estivesse certo. Se a calibração cuidadosa dos 
instrumentos tivesse sido afetada pelos eventos caóticos dos 
minutos anteriores, afastando a mira do ponto de contacto 
mesmo que só por alguns metros, aproximar-se-ia de uma 
velocidade realmente terminal.

— Cinco mil pés.
A mira aumentava de tamanho. O Otto fez pequenos 

ajustes à posição do corpo, tentando manter a mira centrada. 
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Não podia dar-se ao luxo de falhar por um único grau.  
O vento continuava a rugir ao passar pelo seu corpo, quase 
parecendo sugá-lo para o chão.

— Quatro mil pés.
Estava na última fase da descida. Todo o conhecimento 

recentemente adquirido acerca da forma de conseguir rea-
lizar um salto como aquele parecia-lhe muito afastado da 
experiência real.

— Três mil pés.
O alvo continuava centrado no seu visor, tornando-se 

maior a cada instante. O plano teria de funcionar, pensou 
o Otto. Não havia outra opção. O que fazia era uma loucura, 
por quaisquer padrões de avaliação, mas não permitiria que 
o responsável pelos acontecimentos das últimas 24 horas 
levasse a sua avante.

— Dois mil pés.
Algures lá em baixo estava o homem responsável.
— Mil pés.
Algures lá em baixo estava o homem que o Otto pre-

cisava de encontrar.
— Quinhentos pés.
Algures lá em baixo estava o homem que assassinara o 

Wing.
— Quatrocentos, trezentos, duzentos, cem.
O Otto fechou os olhos.
— Zero.
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Capítulo 1

Duas semanas antes

O Nero percorreu a rua em direção à ópera. Não lhe agradava 
deixar a escola sem supervisão e agradavam-lhe menos ainda 
as reuniões regulares do comando da L.U.V.A., mas compreen-
dia que eram um mal necessário. O Número Um enviara o 
seu convite habitual à elite dos vilões de todo o mundo para 
um dos conselhos regulares e o Nero sabia que faltar sem um 
motivo válido seria um erro fatal. Enquanto se aproximava 
do edifício grandioso, afastou-se da entrada principal e dirigiu- 
-se para uma viela estreita que seguia por um dos lados. Ao 
chegar à porta dos artistas, notou com algum humor que até 
as vielas de Viena estavam escrupulosamente limpas.

O porteiro idoso atrás da secretária ergueu o olhar do 
seu jornal quando o Nero entrou.

— Lamento, senhor, mas apenas artistas e pessoal da 
produção estão autorizados a passar por aqui — disse, levando 
uma mão abaixo da secretária.
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— Está tudo bem — replicou o Nero, notando a mu-
dança subtil na postura do homem. — Vim para as audições.

— Audições, senhor? — questionou o porteiro, semi-
cerrando os olhos.

— Sim, sei que decorrerão hoje as audições para a nova 
produção de Fausto e não quero perdê-las.

A mão do porteiro voltou a subir e a expressão tensa que 
demonstrara anteriormente transformou-se num sorriso ligeiro.

— Claro, senhor. Os outros artistas já chegaram. Siga-
-me, por favor. — O porteiro ergueu-se e convidou o Nero 
a segui-lo por um corredor até à área sombria dos bastidores. 
O Nero reparou com interesse nos adereços e cenários  
arrumados em cada nicho e recanto como relíquias de espe-
táculos passados.

O velho continuou a conduzi-lo pelo labirinto sinuoso 
de cenários descartados até parar diante de um painel poei-
rento pintado com a representação de um estore ferrugento. 
Empurrou o painel de madeira revestida a lona, expondo 
uma porta de madeira de aspeto sólido na parede por trás. 
Destrancou-a e afastou-se.

— Aqui estamos, senhor. Esperam-no lá dentro.
O Nero abriu a porta e entrou num pequeno elevador 

de aço sem botões visíveis. A porta fechou-se e uma gentil 
voz computorizada fez-se ouvir.

— Por favor, permaneça imóvel durante o processo de 
confirmação de identidade — instruiu a voz. Houve um cla-
rão breve de luz branca, forçando o Nero a pestanejar com 
força para se livrar das manchas que, de repente, flutuavam 
no seu campo de visão. — Verificação da retina completa. 
Bem-vindo, Dr. Nero — continuou a voz, enquanto ele 
sentia o elevador descer.
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Naquelas ocasiões, era frequente dar consigo a pensar 
na quantidade de instalações secretas da L.U.V.A. em todo 
o mundo. Sabia que nunca fora a uma reunião do comando 
no mesmo sítio em duas ocasiões diferentes. Pensava se po-
deriam ser usadas uma única vez e demolidas em seguida. 
Isso seria, sem dúvida, um desperdício absurdo, mas dinheiro 
era coisa que parecia nunca faltar à organização.

As portas do elevador deslizaram em silêncio e o Nero 
saiu para um corredor revestido a aço que conduzia a um 
par de grandes portas de vidro fosco não muito distantes.  
O vidro estava decorado com um globo fraturado, símbolo 
da L.U.V.A., a Liga Unitária de Vilões Autodidatas.

O Nero percorreu o corredor, com o som dos seus pas-
sos ecoando das paredes de aço polido. As portas de vidro 
abriram com um silvo enquanto se aproximava e, de repente, 
conseguia ouvir várias vozes familiares envolvidas em con-
versa animada. Uma das vozes erguia-se acima das outras.

— … pela última vez. Disse-lhe que não tolerava in-
competência na minha organização e ordenei que o atirassem 
pela porta fora. Infelizmente, estávamos a uma altitude de 
30 mil pés quando dei a ordem.

O Nero sorriu ao ouvir a voz com sotaque russo carre-
gado e o riso trovejante que se seguiu. Pertencia a um dos 
seus mais velhos amigos, se houvesse tal coisa no mundo 
traiçoeiro habitado pelas pessoas daquela sala. Ao entrar, 
viu várias caras virando-se na sua direção.

— Nero! Começávamos a pensar que não virias. — Era 
a voz do Gregori Leonov, um dos membros do comando da 
L.U.V.A. que sobrevivia há mais tempo, servindo com lealdade 
o Número Um quase desde a fundação da organização. Fisi-
camente, era imenso como uma montanha, com o cabelo 
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grisalho cortado rente ao crânio redondo. Aproximou-se do 
Nero, segurou-o firmemente pelos ombros e beijou-o na cara 
dos dois lados. — Como estás, meu amigo? Suponho que a 
formação dos pequenos demónios te mantenha ocupado, não?

— É bom ver-te, Gregori — respondeu o Nero, sorrindo. 
— E sim. O H.I.V.E. continua a manter-me muito ocupado.

— Claro que sim. — O Gregori sorriu. — És um homem 
mais paciente do que eu, Max. Creio que, no teu lugar,  
as crianças já me teriam enlouquecido há muito. Depois de 
ver como o meu filho mudou após regressar da tua escola, 
acredito que serás capaz de milagres, não?

— O Yuri foi um dos meus melhores alunos, Gregori. 
Sabe-lo bem. — O filho do Gregori fora um dos maiores 
desafios pedagógicos do Nero. Mostrara-se hostil quando 
chegou ao H.I.V.E., recusando-se a aceitar que ficaria na 
escola até à conclusão dos seus estudos. O Nero reconhecera 
imediatamente os indícios de um rapaz que fora habituado 
a ter tudo o que desejava desde tenra idade, sendo difícil 
transformá-lo num herdeiro adequado para um dos seus mais 
velhos amigos e simultaneamente um dos homens mais po-
derosos na L.U.V.A. O desafio fora encontrar uma forma de 
canalizar a raiva e a rebeldia em direções mais produtivas, 
sem as eliminar por completo. Afinal, o H.I.V.E. não tinha 
como objetivo produzir cidadãos exemplares.

— És demasiado amável, Max. Era um monstro quando 
foi enviado para o H.I.V.E., mas agora é um dos meus su-
balternos mais fiáveis e capazes. Ainda na semana passada 
liderou um ataque muito lucrativo a um comboio de trans-
porte de ouro na nossa pátria. Não houve baixas. A equipa 
escapou sem qualquer dano e vários dos elementos mais 
experientes referiram que tudo se deveu à sua liderança. 
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Como digo, foi um milagre. E agora passei a ter dinheiro 
suficiente para comprar um daqueles clubes de futebol in-
gleses que, aparentemente, todos os membros da L.U.V.A. 
têm hoje em dia. — O Gregori voltou a sorrir.

— Agrada-me que estejas satisfeito com os resultados 
— respondeu o Nero, retribuindo o sorriso. Era sempre agra-
dável ouvir contar operações de sucesso levadas a cabo por 
antigos alunos.

De repente, um apito eletrónico baixo mas insistente 
ergueu-se da consola no centro da mesa de reuniões e os 
vários membros do conselho ocuparam os seus lugares. De-
pois de os mestres vilões se sentarem, o Nero sentiu agrado 
por ver que muitos dos 12 membros do conselho que tinham 
participado na última reunião também estavam presentes 
naquele dia. Era uma consequência infeliz da carreira que 
tinham escolhido o facto de não ser invulgar que um mem-
bro do conselho fosse subitamente substituído por uma cara 
nova naquelas reuniões. Alguns eram capturados e encar-
cerados. Outros, mortos no cumprimento do dever, alguns 
vitimados pelos seus próprios engenhos de destruição,  
e outros ainda substituídos de forma mais ativa pelos novos 
membros. Os menos afortunados eram aqueles que desagra-
davam ao Número Um, o líder da L.U.V.A., e era melhor 
nem pensar nos seus destinos.

Mas havia um membro do conselho que o Nero nunca 
sentia agrado em ver, um homem que se tornava um espinho 
cada vez mais incómodo cravado no seu flanco. Sentava-se 
à sua frente, do outro lado da mesa, com disposição indefi-
nida e a face oculta por uma máscara oval de vidro negro 
liso e imaculado. Chamava-se Cypher e, ao longo dos anos, 
parecia ter assumido como missão pessoal tentar minar a 
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credibilidade tanto do H.I.V.E. como do próprio Nero. Era 
invulgar que o Número Um permitisse que um dos seus 
comandantes ocultasse a sua identidade aos restantes mem-
bros do conselho, mas parecia preparado para abrir uma 
exceção no caso do Cypher. Isso dever-se-ia em grande parte 
ao facto de o seu palmarés desde a entrada na L.U.V.A. ser 
tão exemplar. Era um génio tático e os seus planos comple-
xos e ardilosos tinham valido grandes lucros à organização, 
tanto em dinheiro como em poder. Com efeito, muitos pas-
saram a vê-lo como a estrela em mais rápida ascensão no 
conselho. O Nero, por seu lado, não gostava de não poder 
olhá-lo nos olhos. Havia algo de enervante em ver apenas 
o reflexo distorcido da sua própria cara naquele espelho ne-
gro. O Cypher teria sem dúvida muito a dizer acerca dos 
acontecimentos recentes na escola.

As cabeças de todos os membros do conselho voltaram-
-se em uníssono quando um grande ecrã desceu do teto à 
cabeceira da mesa. Ligou-se e, como era habitual, mostrou 
a silhueta do Número Um. Não havia quaisquer traços iden-
tificáveis no homem, apenas a sombra enigmática a quem 
todos os vilões reunidos tinham jurado lealdade inabalável.

— Saudações, senhoras e senhores. Agrada-me ver que 
chegaram todos em segurança — disse o Número Um, com voz 
desprovida de qualquer sotaque que permitisse adivinhar -lhe 
as origens. Nunca participara pessoalmente numa daquelas 
reuniões e não havia motivo para acreditar que alguma vez 
o viria a fazer. — Analisei os vossos relatórios preliminares 
e agrada-me dizer que estou satisfeito com o nível geral do 
vosso desempenho desde a nossa última reunião — prosseguiu. 
— Ocorreram alguns incidentes infelizes, mas nada que co-
loque em risco a sobrevivência da nossa organização.
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O Nero não teve dúvidas de que a quase destruição do 
H.I.V.E. por um monstro vegetal descontrolado criado pelo 
filho do Darkdoom fora um desses «incidentes infelizes»,  
e não lhe agradava aprofundar o assunto naquela reunião, 
se pudesse evitá-lo. Não era sensato demonstrar qualquer 
sinal de fraqueza perante os homens e as mulheres ali pre-
sentes, tal como não era sensato ser o antílope mais lento 
quando havia leões famintos por perto.

— Também analisei as vossas propostas preliminares de 
novas iniciativas para os meses vindouros e agradou-me o que 
vi. Mas tenho algumas questões específicas para as quais gos-
taria de obter respostas. — Enquanto o Número Um dizia 
aquilo, o Nero conseguia detetar uma alteração subtil na dis-
posição à volta da mesa. Os membros do comando da L.U.V.A. 
tinham liberdade relativa na gestão das operações quotidianas, 
mas era-lhes exigido que apresentassem os planos de maior 
envergadura ao Número Um para que os examinasse. Todos 
sabiam que o líder tinha um talento notável para encontrar 
falhas nas propostas e nenhum deles queria ver os seus cui-
dadosos planos destruídos perante o resto do conselho.

— Madame Mortis, estudei a sua proposta de usar tu-
barões ciberneticamente controlados como método de as-
sassinato indetetável. Apresenta alguns pontos interessantes, 
mas dou comigo a pensar no que deveremos fazer se o alvo 
em questão não estiver a nadar no mar.

A Madame Mortis ajustou-se desconfortavelmente na 
cadeira. Era uma mulher dolorosamente magra, com o cabelo 
negro tão puxado que parecia mais um método de tortura 
do que um penteado.

— E também me ocorre que, após a primeira elimina-
ção bem-sucedida de um alvo, os usos subsequentes destes 
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animais poderão atrair atenções indesejadas. Como dirá o 
ditado: um ataque de tubarões é um acidente lamentável, 
mas dois será uma conspiração.

— Planeei originalmente usar outros animais, mas… 
— argumentou debilmente a Madame Mortis.

— Sim, também estudei esses planos. Receio que um 
aumento repentino do número de inimigos atacados por 
animais selvagens possa atrair atenções indesejadas…

A reunião continuou em moldes semelhantes, com cada 
um dos membros do conselho apresentando os sucessos e 
fracassos das suas organizações durante os meses anteriores. 
Não tardou a chegar a vez de o Nero apresentar o seu rela-
tório sobre o estado do H.I.V.E., expondo diligentemente o 
número de novos alunos e os sucessos variados de ex-alunos 
recentemente formados. Decidira não abordar em detalhe 
os acontecimentos recentes, sabendo muito bem que os ou-
tros vilões ali reunidos teriam lido o relatório que enviara 
ao conselho com uma explicação acerca da criação e des-
truição da criatura mutante. Esperou que fosse suficiente 
para satisfazer os membros do conselho, mas, enquanto con-
cluía o seu relatório com um sumário das reparações neces-
sárias após o incidente, foi interrompido.

— Perdão, Dr. Nero. Penso que todos merecemos uma 
explicação mais detalhada acerca do que o levou a permitir 
que esta criatura quase aniquilasse uma geração inteira  
de futuros operacionais da L.U.V.A. — disse o Cypher com 
frieza, virando a máscara enigmática na sua direção.

— O relatório que enviei contém todos os pormenores 
necessários, Cypher — respondeu o Nero. Esperara aquilo.

— Sim, o relatório foi muito revelador. Mostrou-me 
que talvez tenha chegado o momento de confiarmos a 
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administração do H.I.V.E. a mãos mais capazes ou de con-
siderarmos finalmente que a sua escola esgotou a utilidade 
para esta organização. — O Nero podia jurar que detetava 
um indício de satisfação na voz do Cypher.

— A escola treina operacionais da L.U.V.A. há muitos 
anos sem que tenha acontecido antes algo deste género — 
argumentou o Nero, tentando ocultar a irritação na voz.  
O Cypher deixara claro em muitas ocasiões anteriores que 
não apoiava a existência da escola. — Não vejo motivos 
para exagerar na reação a um acidente infeliz e imprevisível.

— Tal como o acidente que motivou a relocalização da 
escola há uma década, calculo — disse o Cypher. — Um 
acidente que custou vários milhares de milhões de dólares 
e que quase levou à descoberta das instalações por pelo 
menos uma força da lei. Somando isso à conta das reparações 
após o fiasco recente, parece-me que o H.I.V.E. se torna um 
capricho bastante caro, não lhe parece, doutor?

— Talvez preferisse que entregássemos a formação de 
membros futuros deste conselho a criminosos comuns — 
irritou-se o Nero. — Porque seria isso que aconteceria se o 
H.I.V.E. não existisse.

— Meu caro doutor — o sarcasmo na voz do Cypher 
tornou-se indisfarçável —, esta organização já existia muito 
antes da sua preciosa escola. Sugere que o conselho é inca-
paz de assegurar a sua sobrevivência futura?

O Nero estava habituado àquele tipo de duelo verbal 
com o Cypher nas reuniões do comando, mas começava a 
enfadar-se.

— Não duvido de que esta organização sobreviveria sem 
o H.I.V.E., Cypher, mas seria igualmente bem-sucedida sem a 
formação que os novos operacionais recebem na minha escola?
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— Na sua escola, Nero? Julgava que a escola pertencia 
à L.U.V.A. e não a si…

— Basta! — impôs o Número Um, elevando a voz e 
pondo fim à discussão. — Cansa-me ouvir a vossa discussão 
infantil. O H.I.V.E. continua a ser útil à L.U.V.A., mas dei-
xei perfeitamente claro ao Dr. Nero que não admitirei mais 
incidentes deste tipo na escola. Espero que o assunto fique 
encerrado. A não ser que acredite que não estou a lidar bem 
com o ocorrido, Cypher?

— Não, senhor. Como sempre, a decisão final será sua. 
— Mesmo com os seus sucessos recentes, o Cypher parecia 
saber que não era recomendável questionar abertamente as 
decisões do Número Um.

O Nero fora um operacional dedicado da L.U.V.A. há 
mais anos do que conseguia recordar, mas, pela primeira vez, 
começava a ter dúvidas acerca da direção que a organização 
seguia. O Cypher era apenas um representante de uma nova 
estirpe de vilões que, subitamente, parecia preencher as fi-
leiras. Estes novos membros aparentavam não ter a graça e 
a fineza da geração anterior. Era demasiado frequente que a 
sua resposta aos problemas fosse a violência e o caos. Nem 
sempre fora assim. O Nero mostrara-se sempre impressionado 
com a forma como o Número Um controlava os excessos 
mais homicidas dos membros do seu conselho. Era a disciplina 
que ele impunha a impedir que a L.U.V.A. se transformasse 
em mais um cartel criminoso sanguinário, mas, nos meses 
mais recentes, o controlo exercido sobre esses membros pa-
recia começar a enfraquecer. Não. O Nero corrigiu-se men-
talmente. O que mais o preocupava não era o enfraquecimento 
do controlo do Número Um sobre o conselho, e sim que 
esse controlo fosse deliberadamente reduzido.
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— Há mais algum assunto em agenda? — perguntou 
o Número Um, com a reunião a aproximar-se do fim. Ne-
nhum dos vilões reunidos pareceu ter algo a acrescentar. 
— Muito bem — prosseguiu a figura velada. — Voltaremos 
a ver-nos dentro de alguns meses. Até lá… Faz ao próximo.

— Faz ao próximo — repetiram os membros do con-
selho, ecoando o lema da L.U.V.A., como era tradicional 
fazer-se no final das reuniões. O ecrã escureceu e a audiên-
cia com o Número Um terminou tão depressa como come-
çara.

O Nero ergueu-se do seu lugar enquanto o Gregori se 
aproximava. Havia irritação na face do russo corpulento.

— Isto era escusado — comentou, em voz baixa, 
olhando o Cypher, que conversava com o Barão Von Sturm 
do outro lado da sala.

— Sim, mas não inesperado — respondeu o Nero. —  
O Cypher não perderia a oportunidade de me criticar publi-
camente.

— Talvez, velho amigo, mas não precisas de te preo-
cupar. O conselho conhece a competência com que geres a 
escola. Ninguém dá importância aos queixumes dele.

— Talvez não acredites nele, Gregori, mas alguns acre-
ditarão.

Do outro lado da sala, o Cypher continuava a conver-
sar com o Barão e os dois homens olhavam ocasionalmente 
para o Nero. Não haveria grandes dúvidas quanto ao tema 
da conversa.



Enquanto se afastava da ópera, o Nero refletiu acerca 
do que ocorrera na reunião. O ataque do Cypher fora 
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previsível mas não conseguia evitar alguma preocupação 
provocada pelas críticas declaradas do seu adversário mas-
carado. Outrora, o Cypher não se teria atrevido a questionar 
tão abertamente a autoridade do Nero numa reunião do 
comando, mas parecia-lhe que deixara de sentir tal relutân-
cia. O Nero nunca aprovara hostilidade declarada entre 
membros do conselho. Vira demasiadas discussões mesqui-
nhas transformarem-se em conflitos dispendiosos e sangren-
tos, mas o confronto aberto entre os dois parecia mais 
inevitável de cada vez que se encontravam.

Enquanto caminhava, começou a sentir um desconforto 
crescente. Qualquer vilão que tivesse sobrevivido tanto 
tempo como ele acabava por desenvolver um sexto sentido 
que o avisava do perigo e o Nero aprendera há muito a não 
o ignorar. Abrandou e demorou-se a olhar a montra de uma 
das muitas lojas caras que ladeavam a rua. Do outro lado da 
via, refletidos na janela, viu dois homens que se esforçavam 
demasiado para não dar nas vistas. Estava a ser seguido.

Retomou o caminho, atento à presença dos seus dois 
companheiros indesejados. Continuou a percorrer a rua até 
alcançar uma viela deserta e virou aí. Não tinha saída, tal 
como esperara. Atrás dele, ouviu os passos dos dois homens 
seguindo-o para a passagem sombria. Abrandou deliberada-
mente a passada, ouvindo os seus perseguidores aproximando-
-se mais enquanto se deixava engolir pelas sombras.

— Para — disse um dos homens. Estavam apenas alguns 
metros atrás dele. O Nero obedeceu, virando-se lentamente 
na sua direção. Um deles apontava-lhe uma pistola de grande 
dimensão equipada com um silenciador volumoso.

— Isso não será necessário — perguntou o Nero,  
calmamente. — Porque não conversamos?
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— Cala-te — disse o homem armado. — Nada de con-
versa. O amuleto. Depressa. — Estendeu a outra mão.

— Amuleto? — replicou o Nero. — Lamento, mas não 
sei do que falas. — Sabia muito bem de que amuleto falavam, 
mas precisava de descobrir como sabiam da sua existência.

— Sabemos que o tens. Passa-o para cá ou arrancamo-
-lo à força! — O homem preparou a pistola para sublinhar 
a ameaça.

— Cavalheiros — começou o Nero, mansamente —, 
cada um de nós toma decisões ao longo da vida. Algumas 
são boas, outras más. Cabe-vos o duvidoso privilégio de 
saberem que esta foi a pior que poderiam ter tomado. 
Natalya…

A estrela arremessada pela ninja pareceu materializar-
-se no braço do pistoleiro. Largou a arma uivando de dor 
enquanto uma sombra se lançava do telhado e pousava na 
viela. O segundo homem foi rápido. Fora bem treinado. Sa-
cara da sua arma e quase a colocara em posição de disparo 
quando um lampejo prateado a fez cair ao chão, cortada em 
duas partes.

A Raven avançou para os homens sobressaltados, em-
punhando duas katanas.

— Apresento-vos uma amiga minha — disse o Nero, 
sorrindo. — Não fica nada satisfeita quando alguém me 
ameaça a vida.

Os dois homens continuaram a recuar enquanto a Ra-
ven avançava. A confiança que antes haviam demonstrado 
era agora substituída pelo pânico.

O Nero prosseguiu.
— Um homem sábio disse certo dia que a vida era 

desagradável, brutal, breve e, a não ser que queiram 
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descobrir ao certo a que ponto poderá ser desagradável, bru-
tal e muito, muito breve, recomendo que me digam quem 
vos enviou.

O medo substituiu o pânico nos olhos dos dois homens 
enquanto a Raven se aproximava cada vez mais.

— Não, por favor… Não sabemos quem nos contra-
tou… Foi um cliente anónimo. Por favor, não…

Subitamente, um apito eletrónico ergueu-se de um dos 
homens assustados. Pareceu surpreendido ao baixar o olhar 
para ver um pequeno ponto vermelho piscando no centro 
da fivela do seu cinto. A Raven agiu sem hesitar, correndo 
para o Nero e lançando-se contra ele, atirando-o ao chão 
enquanto a explosão preenchia a viela, vaporizando imedia-
tamente os dois aspirantes a assassinos.

O fumo dissipou-se e a Raven afastou-se do Nero.
— Está bem? — perguntou, vendo-o sentar-se lenta-

mente.
— Sim, estou. Obrigado, Natalya. Os nossos dois novos 

amigos estão menos bem. — Não havia vestígios dos dois 
homens, apenas uma marca negra no empedrado onde antes 
se erguiam. — Quem os contratou não queria que falassem 
connosco. Isso é claro.

— Seguiram-no desde que saiu da reunião — explicou 
a Raven. — Sabiam exatamente onde estaria.

— Eu sei — respondeu o Nero. Havia apenas uma 
conclusão a tirar daquilo. Quem os tivesse contratado, sabia 
da ocorrência da reunião do comando.

— Terá de ser ele — continuou a Raven. — Mais nin-
guém se atreveria a atacá-lo de forma tão aberta.

— Talvez. Mas não temos provas. Quem os enviou 
certificou-se disso.
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À distância, ouviram-se sirenes. De forma nada sur-
preendente, a explosão atraíra a atenção das autoridades 
vienenses.

— Por agora, teremos de sair daqui e regressar ao  
H.I.V.E. — disse o Nero, sacudindo o pó do seu fato. — 
Depois, decidiremos o que fazer.
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Capítulo 2

O Otto retirou um dos rolamentos pesados do bolso e obser-
vou o corredor intensamente iluminado com as portas refor-
çadas no extremo oposto. A segurança das instalações 
impressionara-o até àquele momento e não tinha motivos 
para acreditar que chegar à porta fosse tão fácil como parecia. 
Ajoelhou-se e empurrou o rolamento lentamente pelo corredor. 
A princípio, não aconteceu nada. Mas, enquanto a pequena 
esfera de aço avançava, ouviu-se um clique e um silvo breve 
e duas armas surgiram no teto de cada lado da porta, dispa-
rando em simultâneo. Os projéteis expandiram-se imediata-
mente ao atingir o rolamento, envolvendo-o em espuma 
pegajosa que endureceu até formar um bloco preocupantemente 
sólido. O Otto sorriu. Seria mais fácil do que antecipara.

Levou a mão ao outro bolso e retirou a sua última 
criação. Era um disco de metal com um diâmetro aproximado 
de dez centímetros, e precisara de várias horas no laboratório 
do professor Pike para o aperfeiçoar. Suspeitara que viria a 
ser útil e a sua suspeita revelava-se correta. Pressionou um 
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botão minúsculo no disco e o dispositivo ergueu-se facilmente 
no ar, pairando sobre a palma da sua mão.

— Padrão de voo Malpense Musca domestica. Ativar 
— sussurrou ao pequeno disco flutuante, fazendo-o voar 
pelo corredor em direção às armas. Tal como antes, as armas 
ativaram-se, disparando contra o disco, mas os resultados 
foram muito diferentes daquela vez. Quando os disparos 
tiveram início, o disco começou a guinar de forma treslou-
cada, seguindo um padrão de voo imprevisível. Os primeiros 
tiros falharam o alvo e os projéteis atingiram as paredes e o 
chão do corredor, com a espuma expandindo e endurecendo 
enquanto o disco continuava a dançar através do ar.  
As armas continuaram a disparar, com os sensores enlou-
quecidos por um alvo que não parava de se esquivar. O Otto 
escrevera pessoalmente o código que controlava o voo do 
disco. Baseara-se nas capacidades evasivas da mosca comum 
e, tal como esperara, os sensores de movimento que contro-
lavam as armas não conseguiam fixar o alvo. Teriam sido 
concebidos para atingir um objeto que se movesse de forma 
previsível e quem tivesse tentado enxotar uma mosca sabe-
ria que o pequeno disco fazia exatamente o contrário.

O Otto viu o disco zumbir pelo corredor, voando entre 
as duas armas e parando no ar entre elas. Voltaram a dispa-
rar em simultâneo e o disco elevou-se, escapando aos tiros 
e fazendo com que cada arma atingisse a outra, envolvendo-a 
com uma carapaça de espuma de endurecimento rápido.  
Os mecanismos que controlavam o movimento zumbiram 
em protesto enquanto a espuma adquiria a consistência do 
betão, tornando as armas inúteis. Entretanto, o pequeno 
disco cessou o voo tresloucado e pairou enquanto os seus 
sensores confirmavam a ausência de novos projéteis.
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O Otto percorreu o corredor, evitando as inúmeras 
esculturas de espuma bizarras que decoravam agora as pa-
redes e o chão. Quando chegou às portas de aço que as 
armas guardavam, o disco flutuou na sua direção e pousou 
na mão estendida. O Otto não perdeu tempo, abrindo o 
painel na parede que controlava as portas, alterando o me-
canismo de tranca em segundos, forçando assim aquela última 
barreira a abrir-se com um rugir baixo.

Sobre um pedestal, no centro de uma sala muito ilu-
minada, repousava o seu alvo, um cartão de acesso em plás-
tico. Mas chegar ao pedestal não seria tão simples como 
esperara, rodeado como estava por feixes de laser verde, com 
movimentos impossíveis de prever. Não havia forma simples 
de determinar o que aconteceria se algo interrompesse um 
dos feixes, mas o Otto estava disposto a apostar que as con-
sequências não seriam agradáveis.

Viu os feixes dançarem pela sala durante meio minuto, 
estudando os seus movimentos e tentando encontrar um pa-
drão. A seguir, teve uma sensação familiar, quase como um 
interruptor a ser ligado dentro do seu crânio, e os feixes dei-
xaram de ser apenas um espetáculo de luzes ameaçador. De 
repente, os seus olhos viam os feixes como simples conjuntos 
de trajetórias e coordenadas, com os números que definiam o 
movimento parecendo quase visíveis. Fechou os olhos e os 
números continuaram a mover-se e a alterar-se na sua cabeça, 
com os movimentos reduzidos a fórmulas matemáticas. Não 
saberia explicar como o fazia mas, aos poucos, estas sequências 
numéricas simplificavam-se no algoritmo que o computador 
usaria para criar no movimento uma aparência de aleatoriedade.

Voltando a abrir os olhos, os lasers dançantes pareciam-
-lhe mover-se agora de forma totalmente previsível. Inspirou 
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fundo, esperou o momento certo e caminhou lentamente 
entre os feixes a caminho do pedestal. Para alguém que 
estivesse a observar, o que fazia teria parecido tão impossível 
como caminhar entre gotas de chuva. Mas, para o Otto,  
era tão natural e simples como respirar. Em várias ocasiões, 
parecia inevitável que interrompesse um dos feixes, mas,  
de cada vez, escapou por milímetros enquanto continuava 
a mover-se pela sala.

Alcançou o pedestal em segundos, com o sistema de 
segurança complexo continuando alheio à sua presença. 
Estendeu a mão para o cartão, mas, quando o fez, uma figura 
sombria desceu do alto com um zumbido agudo. A Shelby 
Trinity, suspensa do teto por um cabo quase invisível, pairava 
de cabeça para baixo sobre o pedestal. Sorriu-lhe, piscou-lhe 
o olho e levou o cartão antes que o Otto conseguisse tocar 
nele. Pressionou um botão no cinto e o motor minúsculo 
preso ao cabo voltou a ganhar vida, puxando-a rapidamente 
para a escuridão no alto.

— O segundo lugar é só o primeiro dos derrotados — 
riu-se, enquanto desaparecia nas sombras. Em segundos, 
começou a soar um alarme e uma jaula de aço ergueu-se do 
chão à volta do pedestal, aprisionando o Otto enquanto 
holofotes resplandecentes iluminavam todo o espaço.

Ele preparou-se. O que acontecesse a seguir seria desa-
gradável. As portas de aço reforçado do lado oposto da sala 
abriram-se de repente e uma forma familiar avançou para 
ele. Era um gato branco felpudo e tinha uma coleira decorada 
com pedras preciosas. Não era o que normalmente se espe-
raria numa situação como aquela, mas a vida no H.I.V.E. não 
tinha muita coisa que fosse normal. Não se tratava de um 
gato comum. Era a professora Leon, responsável pela 
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formação em Camuflagem e Evasão do H.I.V.E., que estava 
aprisionada no corpo do seu gato desde que uma experiên-
cia do professor Pike para lhe conferir os instintos e agilidade 
do seu companheiro felino correra horrivelmente mal.

— Meu caro Sr. Malpense, parece-me que morreu na 
praia. — O cristal azul no centro da coleira pulsava com 
cada palavra, enquanto o cérebro do H.I.V.E., o supercom-
putador omnipresente da escola, lhe conferia a voz que o 
seu novo corpo tornava naturalmente impossível.

— Sou forçado a concordar — replicou o Otto enquanto 
a Shelby voltava a descer do teto e caminhava até à jaula 
que o prendia. O enorme sorriso na sua face deixava claro 
que a situação a divertia bastante. O Otto não se incomodava 
muito por ter sido batido pela Shelby. Podia parecer uma 
rapariga de cabeça oca, mas, como tantas vezes sucedia no 
H.I.V.E., as aparências eram enganadoras. A Shelby era,  
na verdade, a ladra de joias mundialmente conhecida como 
Espectro e provara em inúmeras ocasiões anteriores que  
ultrapassar sistemas de segurança como aquele era algo que 
fazia sem qualquer dificuldade. Se tivesse de ser vencido, 
que o fosse pelos melhores.

— Estiveste tão perto, Otto — disse a Shelby, conti-
nuando a sorrir. — Aquele número com os lasers foi giro, 
mas, às vezes, os métodos tradicionais são melhores.

— Saíram-se ambos bem — considerou a professora 
Leon, passando entre as grades da jaula do Otto e saltando 
para o pedestal vazio. — Não há muitos alunos que cheguem 
tão longe no Labirinto à primeira tentativa. — O Labirinto 
era a parte mais avançada da formação em Camuflagem e 
Evasão, consistindo num conjunto de dispositivos de segu-
rança topo de gama em alteração constante, que eram 
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concebidos para testar até ao limite as capacidades dos alu-
nos. — No entanto, a menina Trinity parece ser a vencedora 
do dia — acrescentou a professora, agradada por ver que a 
Shelby, que todos sabiam ser a sua aluna favorita, tinha 
chegado ao alvo primeiro que o Otto. — Shelby, pedia-te a 
gentileza de usares o cartão para libertar o Sr. Malpense, de 
forma a podermos reativar o Labirinto para o par seguinte.

A Shelby dirigiu-se ao painel junto às portas reforçadas 
e introduziu o cartão numa ranhura. Não aconteceu nada.

— Hum… Professora Leon, o cartão parece não fun-
cionar — disse a Shelby, mostrando-se confusa. Voltou a 
introduzir o cartão e piscaram luzes vermelhas no painel, 
indicando que o cartão não era aceite.

— Ah, desculpa — disse o Otto calmamente. — Talvez 
precises disto. — Retirou um duplicado exato do cartão do 
bolso da sua farda e estendeu-o entre as grades. A Shelby 
pegou no novo cartão, parecendo confusa, e introduziu-o 
no painel. Acenderam-se luzes verdes e as grades regressaram 
lentamente ao chão.

— Mas como… — começou a Shelby.
— Deveras, Sr. Malpense! Talvez possa explicar-me o 

significado disto.
— Bom — O Otto esboçou um sorriso matreiro. — 

Encontrei este cartão na noite passada e pareceu-me que 
poderia vir a ser útil.

— Esse cartão estava fechado no cofre, Sr. Malpense 
— censurou a professora Leon, elevando a voz. — Um cofre 
que deveria ser inviolável, devo acrescentar.

— Alguém terá deixado a porta aberta — respondeu 
o Otto, ostentando uma expressão de inocência forçada. 
— É a única explicação que me ocorre.
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A professora Leon olhou fixamente para o Otto, semi-
cerrando os olhos verdes e felinos.

— Mais uma vez, Sr. Malpense, não sei se devo apre-
sentar queixa pelo seu comportamento ao Dr. Nero ou con-
gratulá-lo. — Todos sabiam, afinal, que acusar os alunos do 
H.I.V.E. de deslealdade era um paradoxo.

— Disse que deveríamos tentar manter-nos à frente da 
concorrência, professora Leon. Limitei-me a seguir o seu 
conselho. — O Otto soubera que estava a corrier riscos ao 
roubar o cartão na noite anterior e não duvidava de que 
seria muito mais difícil voltar a entrar no cofre no futuro. 
Mas tudo isso valeria a pena pela expressão impagável na 
face da Shelby.

— Muito bem. Terei de pensar nas notas que atribui-
rei a cada um de vós depois desta prova — disse a profes-
sora Leon enquanto saltava do pedestal e se dirigia para a 
porta. — Asseguro-vos de que a próxima não será tão 
simples.

Saiu com a cauda erguida, seguida pelo Otto e pela 
Shelby.

— Dizias qualquer coisa acerca do primeiro dos derro-
tados, Shelby…



O Otto e a Shelby encontraram à saída do Labirinto 
os seus colegas do programa Alfa conversando sentados.  
O programa Alfa era formado pelos alunos do H.I.V.E. que 
eram treinados para serem futuros líderes. Alguns integra-
vam-no pelo seu próprio mérito, outros por herança familiar, 
mas as suas fardas negras marcavam-nos como um grupo à 
parte dentro da escola.
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O grande ecrã no átrio estava escuro, mas o Otto soube 
que todos tinham acompanhado através dele o progresso 
dos dois no exercício labiríntico. Sentiu agrado por ver que 
o Wing e a Laura continuavam ali, a conversar do outro 
lado do átrio. Os quatro tinham-se tornado bons amigos 
durante os seis meses anteriores no H.I.V.E., mais ainda 
depois da sua tentativa de fuga gorada e do encontro quase 
fatal com a Violet, o monstro vegetal mutante que quase 
destruíra a escola. Ambos ergueram o olhar quando o Otto 
e a Shelby se aproximaram.

— Muito bem, Otto — comentou o Wing, com um 
sorriso ligeiro. — Mas suspeito que não tenhas percebido o 
propósito do exercício.

— Isso será uma forma de colocar a questão — acres-
centou a Laura. — Pessoalmente, diria que fizeste batota. 
— Também a ela lhe custava manter a seriedade.

— Acho que ganhei de forma leal — disse a Shelby, 
afastando-se do Otto e sentando-se ao lado da Laura. —  
E não precisei de fazer batota.

— Sim, foi sem dúvida uma vitória moral, Shel — re-
plicou a Laura, sorrindo.

— Nesse caso, acho que terei de me contentar com a 
vitória imoral — comentou o Otto, sorrindo ao Wing. — 
Como se saíram?

— Não consegui passar os lasers — respondeu o Wing, 
franzindo ligeiramente a testa. — Um dia, terás de me 
explicar como fazes aquilo.

— Talvez o faça — disse o Otto, mesmo que a verdade 
algo perturbadora fosse que também não fazia ideia. Desde 
muito pequeno, o seu cérebro demonstrara determinadas 
capacidades pouco naturais, fosse para fazer imediatamente 
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cálculos ao alcance apenas de um computador, como fizera 
no Labirinto, ou para absorver informação de qualquer fonte 
sem algum esforço consciente para aprender ou memorizar.

— E tu, Laura? — perguntou a Shelby.
— Podia ter sido melhor — respondeu a Laura, pare-

cendo um pouco agastada. — Segui por um caminho diferente 
e caí num dos alçapões armadilhados. — Agora que a ouvia 
referir aquilo, o Otto reparava que, apesar de vestir uma farda 
limpa e seca, o cabelo dela estava um pouco molhado. — Mas 
também podia ter sido pior — disse com um sorriso enquanto 
a porta se abria do outro lado do átrio e dois guardas do 
H.I.V.E. empurravam um par de carrinhos. Sentado num dos 
carrinhos estava o Nigel Darkdoom, filho do infame Diabo-
lus Darkdoom. O outro era ocupado pelo Franz Argentblum. 
Estavam ambos cobertos da cabeça aos pés com a espuma 
endurecida disparada pelas armas que guardavam o Labirinto, 
tendo apenas as caras expostas e parecendo envolvidos numa 
discussão acalorada para decidir de quem fora a culpa. Cada 
par de alunos era livre de optar entre competir para alcançar 
o objetivo ou trabalhar em conjunto. O Nigel e o Franz tinham 
decidido colaborar (eram companheiros de quarto, tal como 
o Otto e o Wing) e as consequências eram evidentes.

— Eu avisei que o corredor estava armadilhado — disse 
o Franz, indignado, corando enquanto os outros alunos  
começavam a rir.

— Avisaste, mas esqueceste-te de informar também que 
o teu plano era fazer-me tropeçar e tentar fugir — contrapôs 
o Nigel, claramente irritado.

— Não me culpes por seres trapalhão — disse o Franz, 
fazendo-se de inocente. — Se não tivesses caído, de certeza 
que teríamos conseguido.
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— Se eu não tivesse caído! — exclamou o Nigel, irado. 
— Fizeste-me tropeçar assim que as armas apareceram.

Continuaram a discutir enquanto o Wing e o Otto se 
aproximavam.

— Olá — saudou o Otto alegremente, esforçando-se 
muito para não se rir.

— Olá, Otto — retribuiu o Nigel, parecendo abatido. 
— Por acaso não sabes quanto tempo leva esta coisa a des-
fazer-se, não?

— A professora Leon disse que demora cerca de uma 
hora a decompor-se naturalmente em contacto com o ar. 
Não terão de esperar muito mais — respondeu o Wing. Até 
ele parecia ter dificuldade em manter a seriedade.

— Ainda bem — disse o Franz. — Porque estou aflito 
para ir à casa de banho e não quero desencadear nenhuma 
reação química infeliz na espuma, ja?

«MUÁ, MUÁÁÁÁ, MUÁ!!!!»
A campainha da escola soou, com as suas três notas 

estridentes ecoando pelo átrio e assinalando o início da hora 
de almoço. O Franz gemeu e revirou os olhos.

— Agora vamos atrasar-nos para o almoço. Quando lá 
chegarmos, só haverá salada — disse, profundamente pesaroso.

— Acho que aguentarás perder um almoço, Franz — 
avançou o Nigel, suspirando. — Ou poderíamos pedir a 
alguém que nos empurrasse até ao refeitório e nos alimentasse 
à colher.

Os olhos do Franz iluminaram-se ao ouvir a sugestão.
— Que excelente ideia. Otto, tu e o Wing ajudam-nos, 

ja? — A esperança era evidente no seu tom de voz.
— Hmm… Gostávamos muito de ajudar, mas temos 

de… hum… — O Otto olhou para o Wing, desesperado. 
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Duvidava de que qualquer um deles fosse suficientemente 
forte para empurrar o Franz até ao refeitório. Era uma grande 
quantidade de espuma rígida envolvendo o seu corpo volu-
moso.

— Temos de ir à biblioteca — disse o Wing. — Temos 
de… hum…

— O clube de xadrez. É isso. O clube de xadrez — 
justificou-se o Otto subitamente, recuando para a saída.

— De contrário, teríamos muito gosto em ajudar. —  
O Wing sorriu.

O Otto e o Wing apressaram-se a sair.
— Não sabia que o Otto e o Wing gostavam de xadrez 

— disse o Franz, depois de os outros dois rapazes baterem 
em retirada.

O Nigel apenas suspirou.



O Nero sentava-se no seu gabinete, analisando os mais 
recentes relatórios dos diretores de cada departamento.  
O ano no H.I.V.E. prometia ser bom. O desempenho médio 
dos alunos melhorara e parecia que a escola não teria grande 
dificuldade para atingir as suas metas anuais. Claro que isso iria 
depender de não terem mais incidentes da escala do desastre 
com o monstro do Nigel Darkdoom no início do ano, mas o 
Nero sentia-se confiante de que tinham sido implementadas 
medidas suficientes para impedir que o fiasco se repetisse.

O facto de o Darkdoom ter conseguido criar sozinho 
tal monstro, ainda que de forma acidental, indicava a qua-
lidade dos alunos Alfa daquele ano. Eram um grupo exce-
cionalmente forte e tinha esperanças elevadas para todos 
eles. Mas havia também algumas preocupações. Não sabia, 
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por exemplo, porque revelara o Número Um interesse pessoal 
no Otto Malpense. Fora-lhe dito que o bem-estar do Mal-
pense e o seu estavam indissociavelmente ligados, mas con-
tinuava sem saber porque desejava o líder da L.U.V.A. 
proteger o rapaz. Sabia que não devia investigar de forma 
demasiado ostensiva. Não queria dar a entender que se in-
trometia nos assuntos do líder. Vários membros da L.U.V.A. 
tinham tentado fazê-lo em diversas ocasiões e as coisas não 
haviam terminado bem para os responsáveis quando o Nú-
mero Um descobriu. E descobria sempre.

Ouviu uma batida leve na porta do seu gabinete.
— Entre — disse o Nero. Como esperava, era o pro-

fessor Pike, responsável pelo departamento de Ciência e 
Tecnologia da escola. Era um homem brilhante, ainda que 
ligeiramente excêntrico, e os seus registos na L.U.V.A. não 
davam qualquer indicação da sua idade real, além de ser 
«muito velho», o que se tornava óbvio olhando para ele. 
Mas a idade não causava qualquer problema ao seu desem-
penho. Mantinha uma mente ágil e astuta.

— Trago o relatório que pediu — anunciou o professor, 
sentando-se do outro lado da secretária.

— Excelente — disse o Nero. — Espero que sejam boas 
notícias.

— São notícias boas e más — replicou o professor. 
Parecia mais cansado do que o habitual e o diretor suspeitou 
que o problema que o tinha ocupado recentemente não era 
simples de resolver.

— Muito bem. Continue, por favor, professor — instruiu 
o Nero, recostando-se na sua cadeira.

— Comecemos pelas boas notícias. Terminámos o tra-
balho nos novos procedimentos inibidores de comportamento 

HIVE 2_dp_MIOLO_3aP.indd   39 2/6/15   15:22



40

para o cérebro do H.I.V.E. e parece-me que estamos final-
mente preparados para o reativar por completo.

O professor e a sua equipa tinham trabalhado durante 
meses numa nova programação, tentando assegurar que não 
haveria repetição da rebeldia demonstrada pelo cérebro do 
H.I.V.E. durante a tentativa de fuga fracassada do Malpense 
A escola funcionara durante os meses anteriores usando 
apenas uma pequena percentagem da capacidade real do 
supercomputador, mas tornava-se cada vez mais difícil man-
ter a operacionalidade sem a inteligência artificial a funcio-
nar no máximo das suas capacidades.

— E as más notícias? — perguntou o Nero.
— Continuamos sem perceber por que motivo os con-

trolos comportamentais originais não funcionaram. O cére-
bro do H.I.V.E. é uma inteligência artificial de primeira 
geração. Em teoria, não deveria ser capaz das reações emo-
cionais que demonstrou. Não foi construído com esse nível 
de sofisticação. Parece demonstrar um verdadeiro compor-
tamento emergente. — O professor tirou os óculos e esfre-
gou os olhos com os dedos.

O Nero sentiu um arrepio na espinha. Ouvira algo se-
melhante muitos anos antes e as memórias do que acontecera 
fizeram soar nele alarmes mentais.

— Espero que não esteja a querer dizer aquilo que me 
parece ter ouvido — afirmou o Nero, com uma sugestão de 
preocupação nada familiar no seu tom de voz. — Estou certo 
de que não precisará que lhe recorde, professor, que não 
poderemos dar-nos ao luxo de repetir o incidente com o 
Supremo.

— Eu sei, Max. — Era invulgar que o professor tratasse 
o Nero pelo primeiro nome, mas a sua preocupação era 
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notória. — Se me parecesse que existiria alguma hipótese 
de a história se repetir, teria apagado pessoalmente a cons-
ciência do cérebro do H.I.V.E., mas ele foi concebido para 
evitar deliberadamente a repetição de algo assim. O Supremo 
era muito mais sofisticado que o cérebro do H.I.V.E. e, ana-
lisando a situação com algum distanciamento temporal, 
talvez fosse inevitável que evoluísse como evoluiu. O cére-
bro do H.I.V.E. não deveria ser capaz do mesmo.

— E, no entanto, parece-me que o cérebro do H.I.V.E. 
se mostrou capaz de muito mais do que qualquer um de nós 
antecipou — disse o Nero, tranquilamente. — Diga-me isto, 
professor: será seguro reativá-lo por completo?

— Todos os nossos testes indicam que deverá estar 
totalmente funcional, mas, até saber o que provocou o com-
portamento anterior, não posso garantir que não volte a 
acontecer.

O Nero afagou o queixo durante alguns instantes, pen-
sativo. A escola não poderia continuar a funcionar por muito 
mais tempo sem o cérebro do H.I.V.E. completamente ope-
racional, mas também sabia que reativar a consciência do 
supercomputador poderia acarretar um risco terrível. O que 
acontecera com o Supremo não poderia voltar a acontecer. 
Tinham-se perdido demasiadas vidas. Demasiados amigos. 
Mas havia uma diferença fundamental: o Nero falara com o 
cérebro do H.I.V.E. em muitas ocasiões e nunca sentira receio. 
Nunca sentira o mesmo temor frio e crescente de quando a 
verdadeira personalidade do Supremo se tornou aparente.

— Muito bem, professor. Acorde-o — decidiu o Nero, 
em voz baixa.

O professor acenou afirmativamente e ergueu-se da 
cadeira, dirigindo-se para a porta.
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— Professor — disse o Nero de repente, enquanto o 
docente ancião abria a porta para partir. — Mantenha-se 
atento. Não lhe permita um segundo sem vigilância.



A última aula do dia para os Alfas seria Manipulação 
Política com a Condessa. Era um dos elementos principais 
do corpo docente do H.I.V.E. e tinha a capacidade invulgar 
de se fazer obedecer sem resistência sempre que desejava. 
Havia algo na sua voz que exigia obediência e o Otto sabia 
que ia além da autoridade natural, tendo sentido pessoal-
mente os seus efeitos num punhado de ocasiões anteriores. 
Quando a Condessa dava uma ordem, era como se não exis-
tisse literalmente a possibilidade de desobedecer, por mais 
que se quisesse fazê-lo.

A disciplina dela não era uma das preferidas do Otto, 
apesar de ser ocasionalmente interessante perceber a quanti-
dade de eventos no passado recente que tinham sido influen-
ciados ou desencadeados pelas forças invisíveis da vilania 
global. O Wing sentava-se ao lado do Otto no anfiteatro 
e a sua expressão sugeria que a aula não o entusiasmava. 
Interessava-se mais pelo treino prático que recebia no  
H.I.V.E., e disciplinas como aquela costumavam interessá-
-lo pouco. A Laura e a Shelby sentavam-se à frente dos 
dois e, avaliando pela pormenorizada e nada elogiosa ca-
ricatura da Condessa no caderno da Shelby, esta também 
não prestava total atenção à aula. A Laura, pelo contrário, 
parecia verdadeiramente interessada. Desenvolvera uma 
curiosa admiração pela Condessa e, depois daquelas aulas, 
era frequente perder muito tempo a explicar ao resto do 
grupo que deviam prestar mais atenção. O Otto não sabia 
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ao certo o que a sua amiga via na Condessa. Com o talento 
informático da Laura, esperar-se-ia que revelasse maior 
afinidade com o professor Pike e com o departamento tec-
nológico.

A Condessa prosseguia.
— Espero que compreendam agora que a melhor forma 

de assegurar a vitória numa eleição não será encorajando 
apoiantes a votar, mas sim negando aos opositores o direito 
ao voto. A eficiência deste método foi historicamente provada 
e, do vosso ponto de vista, será significativamente mais fácil 
de orquestrar do que muitas outras formas de controlo go-
vernamental. Será sempre preferível dar ao público a ilusão 
de ter participado num processo democrático. Serão mais 
fáceis de controlar dessa forma. Por exemplo, consideremos 
os acontecimentos recentes em…

A Condessa parou a meio da frase quando a porta do 
anfiteatro se abriu com um silvo e um guarda entrou. Ar-
queando uma sobrancelha, a professora aproximou-se do 
guarda e manteve com ele uma conversa sussurrada breve 
antes de se voltar novamente para os alunos, procurando 
alguém. Olhando para o local onde o Otto e o Wing se 
sentavam, voltou a falar.

— Sr. Fanchu, queira acompanhar este guarda até ao 
gabinete do Dr. Nero.

O Wing olhou para o Otto e a breve troca de olhares 
entre eles foi eloquente. Uma convocatória ao gabinete do 
Dr. Nero raramente era positiva, mas nenhum deles recordava 
algo que tivessem feito que pudesse justificá-la… Pelo menos 
nas 24 horas anteriores. A regra informal no H.I.V.E. ditava 
que, quem não fosse castigado nesse período, conseguiria 
provavelmente escapar ao castigo. O Wing ergueu-se e, 
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pedindo licença em voz baixa, passou pelos outros alunos e 
desceu as escadas em direção ao guarda.

O guarda gesticulou-lhe que o seguisse e saíram ambos 
do anfiteatro. A Condessa continuou a aula, mas o Otto 
percebeu que não conseguia prestar atenção ao que dizia. 
Estava mais preocupado com o Wing e com o que este po-
deria ter feito para merecer uma audiência com o Nero.
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