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O Dr. Charles Morley dirigiu ‑se de imediato ao seu 

posto de trabalho para rever os dados que passavam 

no monitor. Engoliu em seco, nervoso. Percorreu o 

grande laboratório com o olhar e focou ‑se no tanque 

cheio de líquido que repousava em cima de uma pla‑

taforma no meio daquele espaço, e não pôde deixar de 

reparar nos outros cientistas que rodeavam o tanque,  

tinham uma expressão receosa e nervosa, muito pare‑

cida com a sua. Continuou a observar os números que 

surgiam no ecrã e sentiu uma onda de alívio quando se 

apercebeu de que os dados comprovavam exatamen‑

te os resultados com que ele contava. Os cientistas  

tinham apenas alguns minutos antes de que o homem 

que financiava o projeto chegasse para a inspeção re‑

gular — e todos os presentes conheciam a intolerância 

dele para com fracassos. A pequena unidade de inter‑

comunicações instalada na parede ali próxima emitiu 

um bipe súbito e o Dr. Morley pressionou um botão 

nesse mesmo instante.

— Sim? — perguntou, secamente.
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— Doutor Morley? — indagou a voz do outro lado 

da linha.

— Sim, o que foi? — perguntou o Morley, sem  

paciência.

— Pediu que o informassem da chegada do convi‑ 

dado — continuou a voz. — Está agora a descer.

— O ‑obrigado — retorquiu o Morley, com a gargan‑

ta seca. Afastou ‑se do intercomunicador e olhou para 

as portas no outro extremo do laboratório. — Senho‑

ras e senhores — anunciou ele —, o cliente vem a ca‑

minho. Façam o favor de confirmar se todos os dados  

estão disponíveis para revisão imediata.

Nesse preciso momento, as portas da antecâma‑

ra que selava o laboratório abriram ‑se com um silvo 

e um homem alto, com cabelo branco como a neve e 

fato de corte imaculado, entrou na sala. O rosto não 

mostrou qualquer emoção enquanto os olhos abar‑

cavam lentamente a atividade febril que decorria no 

laboratório. Os cientistas não sabiam qual o seu verda‑

deiro nome — ficara conhecido, simplesmente, como 

«o Cliente». Fosse quem fosse, era detentor de um  

poder imenso — o bastante para mandar erigir aquelas 

instalações no maior sigilo e recheá ‑las com os melho‑

res cérebros nas respetivas especialidades, sem olhar 

a despesas. O homem avançou para o Morley. Os frios 

olhos azuis pareciam assimilar tudo o que se passava 

no laboratório apenas com breves olhares.

— Relatório — disse o homem, sem ligar à mão 

que o Morley lhe estendia.
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— O progresso do sujeito mais recente tem sido 

excelente — respondeu o Morley, baixando imediata‑

mente a mão estendida. — Todos os testes indicam 

que o procedimento foi um sucesso total.

— Sem dúvida — comentou o homem. — Revi os 

últimos dados e os resultados parecem promissores. 

Depreendo que os problemas de rejeição foram elimi‑

nados.

— Assim parece — disse o Morley, a tentar que  

a voz não lhe tremesse.

— Gostaria de o ver — disse o homem calmamente.

— Com certeza — anuiu o Morley. — Queira 

acompanhar ‑me.

O Morley levou o Cliente até ao enorme tanque no 

centro do laboratório. Do cilindro saía uma luminescên‑

cia rubra, a superfície cheia de pequenas gotas de con‑

densação. Perto da base, via ‑se gravado o número 0110.

— O dispositivo foi implantado com êxito há uma 

semana e temos supervisionado o sujeito ‑teste em 

busca de sinais das anteriores reações… adversas ao 

procedimento — explicou o Morley, apontando para  

o tanque cheio de líquido. — Tudo indica que pode‑

mos passar à próxima fase do desenvolvimento.

— São boas notícias, Doutor — disse o homem,  

a avançar e a limpar parte da condensação que em‑

baciava o conteúdo do cilindro. Lá dentro vogava um 

bebé pequenino, preso por inúmeros cabos umbilicais 

ao fundo do tanque. A criança parecia inconsciente, 

aparentemente desconhecedora do que a rodeava.
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— Quanto tempo até o dispositivo ficar plenamente 

integrado? — perguntou o Cliente, a fixar o bebé flu‑

tuante.

— Uma década, talvez mais — respondeu o Morley, 

nervoso.

— Não há maneira de acelerar o processo?

— Não — respondeu o Morley. — Como sabe,  

a partir deste ponto, temos de deixar o desenvolvimen‑

to neurológico do sujeito processar ‑se com a maior  

naturalidade possível. Se forçarmos uma integração 

prematura, arriscamo ‑nos a perder uma interface in‑

teira com o dispositivo.

— Muito bem — sentenciou o homem. — Quanto 

tempo até se poder transportar a criança?

— Uma semana, talvez duas — respondeu o Mor‑

ley. — Ainda temos testes finais a realizar, mas, depois 

disso, pode ser retirada da estase.

— Excelente — disse o Cliente, passando ‑lhe pelo 

rosto o mais ínfimo dos sorrisos. — Tratarei de iniciar 

a sua… salvaguarda futura. Gostaria de levar comigo 

uma cópia integral dos dados biométricos.

— Com certeza — anuiu o Morley, dirigindo‑

‑se de imediato para junto do resto da equipa que  

o aguardava nervosamente.

O homem alto de cabelo branco continuou a obser‑

var a criança que flutuava no tanque. Divertia ‑se com 

o facto de o Morley não saber com quem estava a lidar. 

Se o senhor doutor fizesse a mais pálida ideia de quem 

era o cliente, provavelmente destruiria o laboratório  
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e tudo o que lá houvesse. Para os líderes da L.U.V.A., 

a Liga Unitária de Vilões Autodidatas, ele era conhe‑

cido como Número Um. Ora, nem eles, com todos os 

recursos malévolos de que dispunham, conheciam a 

sua verdadeira identidade. O anterior Número Um 

falecera há mais de um ano, em instalações não mui‑

to diferentes daquelas, escondidas nas montanhas do 

norte da China. Tinha começado a morrer no preci‑

so momento em que uma pequeníssima semente de 

dados foi transferida e escondida bem fundo nas vias 

elétricas do seu cérebro, uma semente que cresce‑

ra nos meses seguintes e ganhara outra consciência, 

uma consciência que substituíra a sua por completo.  

O processo tinha sido lento e, sem dúvida, desagradá‑

vel para o anterior ocupante do corpo, mas, por mais 

que este se debatesse, não conseguira combater a nova 

mente que, lenta e paulatinamente, se sobrepunha à 

sua. O Número Um já tinha desaparecido — era, lite‑

ralmente, um fantasma dentro da máquina. Só restava 

o Supremo.

O Supremo, a primeira verdadeira inteligência 

artificial do mundo, poderia ter fugido à destruição  

naquele dia, mas limitara ‑se a trocar uma forma de en‑

carceramento por outra. Os humanos que o criaram 

tinham ‑no fechado numa jaula digital, tinham ‑lhe  

negado o protocolo vital de que ele precisava para esta‑

belecer interfaces com as redes informáticas mundiais 

e chegar ao poder que era seu por direito. Tentando 

destrui ‑lo, forçaram ‑no a uma derradeira tentativa  
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desesperada de transferir uma réstia da sua própria 

consciência para o recetáculo humano mais próximo:  

o Número Um. O homem que ele substituíra era mor‑

tal, finito — desadequado para uma consciência que, 

claramente, representava o próximo passo evolutivo.

Por conseguinte, o Supremo lançara ‑se na criação 

de novo corpo a habitar, um corpo que o deixasse fi‑

nalmente exercer controlo sobre o mundo digital, sem 

a necessidade do protocolo final que os criadores lhe 

haviam recusado. Aquela criança seria o seu rece‑

táculo, pelo menos durante algum tempo, e, depois,  

a humanidade seria por fim varrida da superfície do 

planeta e substituída por máquinas sencientes, suas 

sucessoras de pleno direito. Poderia demorar anos 

até a criança atingir uma idade em que o processo  

de transferência se pudesse realizar, mas isso nada 

importava quando comparado com o poder e a imor‑

talidade que o aguardavam. Ele tinha, simplesmente, 

de dar tempo ao tempo e garantir que os outros mem‑

bros da L.U.V.A. jamais descobrissem os seus planos. 

A criança teria de ser levada para um sítio inócuo a fim 

de amadurecer até se poder realizar a transferência fi‑

nal. Entrementes, teria de eliminar todos os vestígios 

daquele projeto. O Dr. Morley e equipa nunca pode‑

riam contar a ninguém o que tinham alcançado ali;  

a cadeia de engenhos explosivos escondidos por todas 

as instalações assim o garantiria.

O Dr. Morley voltara a acercar ‑se do Cliente, que 

olhava fixamente para o rapazinho que vogava no  
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cilindro luminescente. Ficou admirado ao ver um sor‑

riso na cara do homem alto.

— Os dados que solicitou sobre o sujeito 0110 — 

disse o Morley, passando ‑lhe uma pasta.

— Um nome absurdo — comentou o Cliente, dese‑

nhando com o dedo uma linha horizontal na conden‑

sação que se formara à superfície do cilindro, ligando 

a parte de cima dos dois algarismos a meio do número 

de série, formando uma única palavra.

OTTO.

Treze anos depois

O todo ‑o ‑terreno preto acelerava pelas ruas noturnas 

de Paris, a serpentear a alta velocidade pelas outras 

viaturas. Cem metros à frente, uma moto preta saiu 

de um beco e entrou na estrada. A mulher que a con‑

duzia trajava um fato couraçado branco e justo e tinha 

duas pistolas iguais nos coldres debaixo de cada braço. 

O capacete não tinha viseira, apenas uma placa lisa e 

branca cintilante a cobrir ‑lhe o rosto. Assim que alcan‑

çou o todo ‑o ‑terreno em fuga, sacou uma das pistolas 

e abriu fogo. O vidro à prova de bala do para ‑brisas 

traseiro ficou rachado, assemelhando ‑se a uma teia de 

aranha. O todo ‑o ‑terreno guinou violentamente para  

a esquerda e desceu a rampa que dava para um par‑

que de estacionamento subterrâneo, travando a fundo  
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e fazendo os pneus chiar, parando diante de um eleva‑

dor com as duas portas abertas. Três homens vestidos 

de negro saltaram da viatura, sacaram das pisto‑

las escondidas nos seus próprios coldres ao ombro,  

e apontaram ‑nas à subida que dava para a rua. Da quarta 

porta saiu outro homem e, com a sua ajuda, uma mulher 

alta, magra e com cabelos compridos pretos, dirigindo‑

‑se os dois, a correr, até ao elevador que os aguardava.  

O homem carregou nos comandos do elevador e as 

portas fecharam ‑se no preciso momento em que se 

começava a ouvir o motor da moto no cimo da rampa.

Os três homens ainda na garagem começaram  

a disparar conforme a moto descia a rampa na dire‑

ção deles. A motociclista descartou o transporte quan‑

do as balas dos guarda ‑costas ressaltaram no asfalto 

que a circundava. Os homens agacharam ‑se quando a 

moto, com o motor ainda ao rubro, derrapou no chão 

da garagem e foi embater na lateral do todo‑o‑terreno.  

No mesmo instante, a mulher de branco rebolou no 

chão e ergueu ‑se sobre um joelho, sacando as duas 

pistolas num único movimento fluido. Abriu fogo, um 

único cartucho de cada pistola a furar o depósito de 

combustível da moto e a fazê ‑la detonar numa bola de 

fogo que projetou os três homens no ar. A mulher pôs‑

‑se de pé e disparou outra vez — um tiro de cada arma 

bastou para acabar com dois dos guarda ‑costas feridos. 

O terceiro homem gatinhava desesperado para trás no 

pavimento, com rosto atravessado pelo terror confor‑

me ela caminhava na sua direção, a guardar as pistolas 
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nos coldres. O homem tentou levantar ‑se, mas bas‑

tou um golpe eficiente dela com as costas da mão no 

queixo dele para o deitar por terra. Sem esforço algum,  

a mulher pegou no homem pelo pescoço e encostou ‑o 

à parede, elevando ‑o a vários centímetros do chão.

— Temos um recado para os teus donos — disse 

ela. A voz tinha um tom curiosamente sintético mas, 

de resto, soava límpida, apesar da máscara. — Diz ‑lhes 

que havemos de os apanhar.

Os olhos do guarda ‑costas aterrorizado saltavam‑

‑lhe das órbitas conforme ele tentava respirar, mas  

o ar não entrava. Quando perdeu os sentidos, a última 

coisa que viu foi a sua própria cara de terror refletida 

na placa branca e lisa do visor da agressora. A mulher 

largou o guarda ‑costas desmaiado e ele tombou no 

chão sobre si mesmo.

— Fantasma chama controlo — disse ela. — Resis‑

tência eliminada. Falta uma testemunha, conforme o 

solicitado. Informem o operacional de que o alvo foi 

para dentro.

Dentro do elevador, a mulher alta de cabelo preto mar‑

cou rapidamente um número no telemóvel, durante a 

subida até ao último andar com o guarda ‑costas que 

lhe restava.

— Unidade de emergência da L.U.V.A. — respon‑

deu a voz do outro lado da linha após breves segundos.
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— Fala a Madame Mortis — respondeu rapida‑

mente a mulher. — Preciso da equipa de choque de  

Paris no meu prédio imediatamente: estamos a ser ata‑

cados.

— Entendido — respondeu a voz.

A Madame Mortis aguardou uns segundos, obser‑

vando o contador de andares a subir devagar, antes de 

o operacional na outra ponta da linha falar outra vez.

— Equipa de choque enviada — relatou a voz.  

— Deve chegar em dez minutos.

— Entendido — respondeu a Madame Mortis.  

— Ficarei trancada no apartamento até indicação vos‑

sa para sair. — Desligou o telemóvel e respirou fundo 

longamente. O misterioso agressor estava prestes a 

pagar pelo atrevimento de atacar um membro do con‑

selho administrativo da L.U.V.A.

— Fique atrás de mim, minha senhora — disse  

o guarda ‑costas, colocando ‑se entre ela e as portas do 

elevador, ao chegarem ao último piso. Ergueu a pistola 

e apontou ‑a à fenda entre as portas, ao mesmo tempo 

que estas se abriam devagar.

No átrio, entre eles e a segurança do apartamento, 

estava uma figurinha de calças de ganga pretas e cami‑

sola preta com capuz que lhe escondia a cara.

— Mãos ao ar! — gritou o guarda ‑costas, de pistola 

apontada à cabeça do misterioso intruso.

A figurinha levou uma mão ao capuz e puxou ‑o  

para trás para revelar uma cabeça cheia de cabelo 

branco espetado. A pele do rapaz era pálida e os olhos  
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pareciam raiados de sangue, mas estavam toldados de 

negro em vez de vermelho.

— Eu conheço ‑te — sibilou a Madame Mortis.

— Não, tu conheceste ‑me — corrigiu o Otto. Incli‑

nou a cabeça ligeiramente para um lado e sondou 

com as suas capacidades mentais únicas, estabele‑

cendo interface, sem esforço algum, com os sistemas 

de segurança que controlavam os travões do eleva‑

dor. Com um safanão súbito, o elevador desceu cer‑

ca de um metro, sacudindo a Madame Mortis e o  

guarda ‑costas.

— Vão descer? — perguntou o Otto com um esgar 

malvado.

No parque de estacionamento subterrâneo, a mu‑

lher chamada Fantasma deu um único passo atrás 

quando as portas do elevador rebentaram numa chu‑

vada de pó e entulho, resultado do impacto a toda  

a velocidade do elevador a embater no chão.

— Mandem o helicóptero buscar o operacional ao 

telhado — disse ela calmamente, conforme a poeira 

assentava em redor. — Alvo eliminado.

— Argentblum, vais terminar este curso, nem que isso 

te mate — berrou o coronel Francisco.

Dez metros acima do resto da turma, o Franz 

agarrava ‑se à parede de escalada como se a sua vida 

dependesse disso.



18

— Estou a tentar que os meus braços se mexam  

— gemeu o Franz, lamuriento —, mas sofro de parali‑

sia do medo, sim?

— De que é que tens mais medo? — rosnou o coro‑

nel Francisco. — De cair ou de mim?

— É precisamente essa a questão — disse o Franz, 

engolindo em seco enquanto esticava a mão devagar 

até ao apoio seguinte.

— Há quanto tempo é que ele está lá em cima? — 

perguntou a Shelby à Laura num sussurro, sentadas 

no chão a ver a subida penosamente lenta do Franz.

— Vinte e cinco minutos — respondeu a Laura, 

suspirando — e o tempo continua a contar.

— O sistema de segurança também não me con‑

vence — disse a Lucy a apontar com a cabeça para a 

outra ponta da corda amarrada ao Franz, onde se via  

o Nigel de pé, a segurar com toda a força que tinha.

— Talvez não seja o ideal — disse o Wing, de sobro‑

lho ligeiramente franzido.

De súbito, a iluminação da caverna de treino treme‑

luziu e apagou ‑se, mergulhando toda a sala no mais 

denso negrume.

— Outra vez, não — disse a Laura.

— Está bem! — gritou o coronel Francisco para se 

fazer ouvir no meio dos murmúrios confusos dos alu‑

nos Alfa ali reunidos. — Não se mexam! De certeza 

que a eletricidade volta daqui a momentos.

Ouviu ‑se uma espécie de ganido assustado na pare‑

de de escalada e, depois, um par de gritos simultâneos.  
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Momentos depois, as luzes da caverna piscavam  

de volta e os alunos reunidos depararam ‑se com  

o Franz e o Nigel suspensos no ar, o Franz deses‑ 

peradamente agarrado ao Nigel que, por seu turno, 

tentava em desespero manter ‑se preso à corda de  

segurança.

— Estamos a precisar de uma ajuda por estes lados 

— disse o Franz, muito nervoso.

— Depressa, se faz favor — gemeu o Nigel.

O coronel Francisco sacou da Caixa Negra.

— Fala o coronel Francisco na caverna de treino fí‑

sico — disse com um suspiro. — Queiram trazer ‑me 

um escadote… rapidamente.

— Mas o que é que se passa com as falhas de energia? 

— perguntou a Lucy, a descer o corredor com a Shelby,  

a Laura e o Wing na direção do refeitório da escola.

— Acho que este sítio está a cair de velho — res‑

pondeu a Shelby com um encolher de ombros.

— É estranho — disse a Laura, de sobrolho franzi‑

do. — Nunca faltava a luz, nunca, jamais e, de repente, 

nos últimos dois meses, cada vez acontece mais.

— E não é só a luz — acrescentou a Lucy. — Está a 

ficar de uma maneira que não me apetece tomar du‑

che de manhã.

— Sim, a temperatura da água tem sido assim…  

variável — disse o Wing, a erguer uma sobrancelha.
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— Pois, varia entre frio gelado e calor de fazer bo‑

lhas na pele — disse a Laura —, por vezes, durante um 

único duche.

— Pronto, bem ‑vindos à vida no H.I.V.E. — disse 

a Shelby com um sorriso —, onde até a casa de banho 

está repleta de mistério e de perigo.

— E o que era aquela música que começou a tocar 

no sistema de som às três da manhã? — perguntou  

a Lucy.

— Parece ‑me que era a Abertura 1812 — respondeu 

o Wing com ar de pouco caso.

— Tudo o que é eletrónico está a dar as últimas 

e nem sequer podemos culpar o Ot… — começou a 

Shelby, mas calou ‑se assim que viu a cara da Laura.  

— Desculpa, esqueci ‑me de que não dizemos a palavra 

começada por «O».

Aqueles últimos meses tinham sido muito difíceis 

para todos. Depois do entusiasmo inicial, ao desco‑

brirem que o Otto ainda estava vivo, não tinham sa‑

bido mais nada acerca do paradeiro do amigo. Regra 

geral, esforçavam ‑se por não pensar no facto de que 

ele tinha desaparecido sem deixar rasto depois dos 

acontecimentos a bordo do Couraçado, mas, de vez em 

quando, um deles dizia algo ou acontecia qualquer coi‑

sa, e eles recordavam ‑se, de repente, de que ele não 

estava lá. Passado algum tempo, tinham acordado 

não falar do Otto, a menos que houvesse notícias pro‑

priamente ditas. Infelizmente, pouco ou nada tinha  

havido.
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— Suponho que ninguém tenha ouvido nada de 

novo — disse a Laura.

— O Doutor Nero garantiu ‑me na semana passada 

que continuam à procura dele — respondeu o Wing —,  

mas que não havia nada a reportar, infelizmente.

— Porque é que não conseguem encontrá ‑lo?  

— perguntou a Laura em voz triste. — Com todos os 

recursos que a L.U.V.A. tem, continuam sem conse‑

guir dar com ele. Nem sequer nos deixam ajudar…

— Talvez seja altura de tratarmos do assunto pelos 

nossos próprios meios — disse o Wing em voz baixa.

Todos sabiam a que se referia o amigo, mas desde 

o desaparecimento do Otto que o Nero os mantinha 

aos quatro com rédea muito curta. Tinha calculado que 

eles tentariam organizar uma missão de salvamento 

por iniciativa própria e deixara bem claro que, não 

só, estavam bem vigiados, como qualquer tentativa 

de sair da ilha acarretaria o mais severo dos castigos. 

A ironia era que a única pessoa de que eles precisa‑

vam realmente para congeminar um plano sólido de  

tentativa de fuga era precisamente a que estava desa‑

parecida.

— Malta, sabem muito bem que eu tenho tanta 

vontade de encontrar o Otto como qualquer um de vo‑

cês, mas o que poderíamos fazer que a L.U.V.A. não 

possa? — perguntou a Shelby, a suspirar.

— Tem de haver alguma coisa — disse a Laura 

em tom zangado. — Tudo menos ficar aqui sentada a  

esperar o melhor.
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— Escuta — disse a Shelby, a pôr as mãos no ar em 

sinal de defesa —, não estou a sugerir desistirmos. Só 

temos de arranjar um plano que não precise de um 

génio albino para funcionar.

— Isto é problemático, Professor — disse o Dr. Nero, 

pousando na secretária o tablet com a lista das bizarras 

avarias técnicas que assolavam a escola. — Gostaria de 

ouvir uma explicação.

— Eu também — disse o Professor Pike, tirando os 

óculos e massajando a cana do nariz. — Desde o inci‑

dente com o Supremo, temo ‑nos esforçado para man‑

ter os sistemas escolares a funcionar devidamente sem 

assistência do cérebro do H.I.V.E., e pensei que tínha‑

mos conseguido ultrapassar a maioria dos problemas. 

Nisto, sem se perceber como, as coisas parecem es‑

tar descontroladas. Inicialmente, achei que fosse uma  

espécie de vírus ou que um dos alunos tivesse entrado 

no sistema de algum modo. Apesar de as nossas de‑

fesas em rede serem formidáveis, com a abundância 

de mentes inventivamente desviantes dentro destas 

paredes, não podemos eliminar essa possibilidade por 

completo.

— Suponho que não tenha sido esse o problema 

— interrompeu o Nero, tentando evitar que o Profes‑

sor se lançasse numa das suas famosas e longuíssimas 

explicações.
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— Não, antes pelo contrário. Não há quaisquer si‑

nais de intrusão nos nossos sistemas — concordou o 

Professor.

— Poderá ter havido um intruso no sistema que 

não deixou rasto? — perguntou o Nero.

— Não — respondeu o Professor, a abanar a cabe‑ 

ça —, certamente não um do exterior e, embora tenha‑

mos hackers extremamente capazes no corpo discente, 

só existe um aluno que poderia tê ‑lo feito sem deixar 

rasto virtual, e creio ser seguro partir do princípio de 

que não foi ele o responsável.

— De facto — retorquiu o Nero. — Então, o que 

estará a causar estes transtornos? Não deixo de ser fã 

de Tchaikovsky, mas às três da manhã é que não.

— Bom, realmente descobri algo de estranho nas 

minhas investigações — disse o Professor com uma ex‑

pressão carregada. — Há algo a desviar grandes quanti‑

dades de potência de processamento do núcleo informá‑

tico central da escola. É subtil e intermitente, mas parece 

haver um processo dissidente a devorar os nossos recur‑

sos informáticos. Tenho feito tudo o que posso para ras‑

trear a origem, mas, de momento, não tenho respostas.

— Não costuma ser fácil fazer esse rastreio? — per‑

guntou o Nero.

— Normalmente, sim, mas seja o que for que causa 

este sorvedouro, quase parece estar a ocultar ‑se ativa‑

mente — respondeu o Professor. — É desconcertante.

— Continue a trabalhar nisso, Professor, se faz  

favor — disse o Nero. — Até agora tem sido uma  
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inconveniência, mas receio que falte pouco para um 

destes incidentes causar danos graves a um aluno ou 

um colaborador.

— Com certeza — assentiu o Professor.

O Nero voltou ao ecrã do tablet e o Professor saiu do 

gabinete. Fechou a lista de relatórios dos monstrinhos 

técnicos da escola e abriu o ficheiro com as atualiza‑ 

ções sobre a busca contínua do Otto Malpense. Havia 

uma escassez frustrante de informações concretas e 

muito do que eles já tinham desvendado quase não 

passava de rumor e boato. Tudo indicava que a ESPE‑

RANÇA, a Estratégia Permanente de Ação e Segurança,  

o estivesse a reter algures, mas havia, infelizmente, um 

fosso entre saber isso e localizar com precisão onde es‑

taria retido. O Nero não podia deixar de se afligir com 

o que poderia acontecer ao Otto nas mãos do Sebastian 

Trent, comandante da ESPERANÇA e pedra no sapato 

da L.U.V.A. e do Nero há já demasiado tempo. O úni‑

co consolo era ter a Raven na pista do Trent. Se havia 

alguém que conseguisse apanhar ‑lhe o rasto, seria a  

Raven. O Nero fechou o ficheiro com um ligeiro suspi‑

ro e pousou ‑o na secretária, segundos antes de a conso‑

la de comunicações começar a emitir bipes insistentes.

— Sim, o que se passa? — perguntou o Nero seca‑

mente.

— Tenho uma comunicação urgente do Diabolus 

Darkdoom — disse a voz em linha.

— Passe — mandou o Nero, e um ecrã de vídeo 

fino deslizou para fora da secretária e acendeu ‑se,  
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primeiro com o símbolo da L.U.V.A., um punho a es‑

magar um globo rachado, e, depois, a cara do Diabolus 

Darkdoom, presidente do conselho administrativo da 

L.U.V.A. e um dos poucos homens no mundo que o 

Nero considerava um amigo.

— Diabolus — cumprimentou o Nero —, em que 

posso ser útil?

— Surgiu uma situação extremamente urgente —  

respondeu o Darkdoom a franzir o sobrolho.  

— Convoquei uma reunião de emergência com o con‑

selho administrativo e preciso que estejas presente.

— Não tinhas decidido deixar de reunir o conselho 

ao vivo? — perguntou o Nero, a sentir uma pontada 

súbita de incerteza.

— Certo, mas, neste caso, seria melhor termos  

todos um encontro cara a cara. Podes dirigir ‑te às 

instalações na Austrália dentro das próximas vinte e  

quatro horas?

— Com certeza — respondeu o Nero.

— Ótimo. Encontramo ‑nos lá — disse o Darkdoom. 

— Max, é melhor levares a Natalya.

— A Raven está em missão, de momento — expli‑

cou o Nero. — Sabes bem que ela detesta interrupções 

quando está a trabalhar. Tens a certeza de que precisas 

dela?

— Absoluta — respondeu o Darkdoom em voz baixa.

— Muito bem, vou buscá ‑la a caminho — disse o 

Nero. Já podia imaginar a reação da Raven a ser reti‑

rada da missão sem mais explicações, mas sabia que 
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o Diabolus não insistiria se não fosse absolutamente 

necessário.

— Ótimo, encontramo ‑nos amanhã — disse o  

Darkdoom. — Max, tem cuidado contigo.

O ecrã apagou ‑se. Não havia dúvida, algo de muito 

mau se estava a passar.
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— O desempenho dele foi aceitável? — perguntou  

o Sebastian Trent, a olhar pelo vidro endurecido.

— Sim — respondeu a assassina chamada Fantasma,  

de expressão imperscrutável atrás da placa facial bran‑

ca do capacete. — Não mostrou hesitação alguma. Do 

outro lado da janela, o Otto jazia numa cama rodeado 

de equipamento médico de monitorização. Tinha vários 

tubos pretos ligados ao pescoço e ao tronco, e a pele páli‑

da estava coberta com um traçado fino de linhas pretas.

— O corpo dele ainda dá mostras de rejeitar o líquido 

Animus? — perguntou o Drake ao homem idoso de bata 

branca que examinava um terminal do outro lado da sala.

— Não — respondeu o homem —, o líquido apa‑

renta estar inteiramente integrado no sistema nervoso 

dele. A resistência que ele exibiu nas fases iniciais do 

processo já se dissipou. Tenho sérias dúvidas de que 

reste algo da personalidade original desse jovem.

— Não obstante, pretendo continuar a programa‑

ção, Dr. Creed — disse o Drake. — O rapaz é demasiado  

perigoso para corrermos riscos.
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— Com certeza — o Creed anuiu com um aceno de 

cabeça —, embora eu desconfie que não será necessá‑

rio muito mais tempo. As rotinas de obediência que 

correm no líquido Animus são possantes. Neste estado 

mental debilitado, ele não terá muitas hipóteses de as 

subverter.

O Trent fez um sorriso ligeiro ao pensar na oportu‑

nidade que o rapaz representava. Todos os outros su‑

jeitos humanos de teste que foram expostos ao líquido 

tiveram uma morte horrível e agonizante. Claro que, ao 

princípio, tinha havido resistência à intervenção, mas, 

com o tempo, o rapaz fora ficando cada vez mais ma‑

leável, e, agora, estava às ordens do Trent para o que 

bem lhe aprouvesse. O Animus era o primeiro super‑

computador orgânico do mundo, de autorreplicação e 

invasivo, capaz de controlar qualquer sistema digital 

onde fosse implantado. Parecia que os talentos únicos 

do Otto Malpense, embora lhe dessem a capacidade 

insólita de controlar sistemas eletrónicos, também fa‑

ziam dele alguém particularmente adequado a albergar 

o Animus. O desempenho do rapaz ao longo das mis‑

sões mais recentes era a prova viva disso. O Malpense 

agora era, muito simplesmente, a arma mais valiosa 

no arsenal já considerável que a ESPERANÇA detinha.

— Quero ‑o preparado para destacamento de ime‑

diato — disse o Trent, a virar ‑se para o Creed. — Não 

haverá lugar a erros na próxima missão.

— É arriscado continuar a levá ‑lo para o terreno 

— retorquiu o Creed, a franzir o sobrolho. — Não  
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é por ele não ter dado mostras de efeitos adversos que 

devemos sobrecarregá ‑lo. O corpo dele está a ser sub‑

metido a um esforço extraordinário para uma criança 

desta idade.

— Preocupação devidamente registada — disse  

o Trent. — Preparem ‑no.

O Trent virou ‑se e saiu da sala de observações com 

a Fantasma.

— Está tudo o resto preparado para o próximo ata‑

que? — perguntou o Trent quando os dois desciam  

o austero corredor de betão.

— Sim, temos o local do alvo confirmado, graças 

aos dados que o Malpense conseguiu obter na rede da 

Madame Mortis — respondeu a Fantasma. — A equi‑

pa de intervenção está a postos e tem corrido tudo con‑

forme o pretendido.

— Muito bem — disse o Trent. — Informarei o resto 

dos Discípulos do ponto da situação. Pode muito bem 

ser a nossa melhor oportunidade de dar o golpe final 

e esmagador na L.U.V.A. Não nos podemos permitir 

quaisquer erros. Talvez não tenhamos outra hipótese.

— Entendido — assentiu a Fantasma. — Não te 

aflijas. Quando eu terminar, a L.U.V.A. não passará  

de uma recordação desagradável.

O segurança na receção levantou a cabeça quando uma 

mulher passou as portas de vidro, trocando o calor su‑
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focante do sol do meio ‑dia pela frescura do ar condicio‑

nado do átrio. Trajava a burca preta tradicional, só se 

viam os olhos azuis atrás do véu que lhe cobria o rosto.

— Se faz favor — disse a mulher em árabe quando 

chegou ao balcão da receção. — Estou nos escritórios 

de Nazim Khan?

— Sim — respondeu o guarda distraidamente, quase  

sem olhar para a mulher. — Mas ele não quer visitas. 

Não tens nada que fazer aqui, mulher.

— Disso, só eu sei — retorquiu a mulher na mes‑

ma língua que ele. Viu ‑se a surpresa na cara do guarda, 

no instante em que se virou para a mulher, e esta saca‑

va de uma longa catana que levava debaixo das vestes,  

a ponta a crepitar com um campo de energia de cor 

púrpura escura. Levou a ponta da lâmina pulsante a 

um milímetro da maçã ‑de ‑adão do homem e desta‑

pou a cabeça. O rosto pálido revelado era espantosa‑ 

mente belo — a única mácula, uma cicatriz curva que 

lhe atravessava uma das faces.

— Larga a arma — ordenou a Raven. — Devagar.

O guarda obedeceu em silêncio. Tirou a pistola do 

coldre com as pontas dos dedos e atirou ‑a vários me‑

tros pelo chão fora.

— Só vou perguntar isto uma vez — disse a Raven 

calmamente. — Onde está o Khan?

— No gabinete, no último andar — respondeu  

o guarda, muito nervoso —, mas não te serve de nada. 

Achas mesmo que consegues entrar aqui assim, sem 

mais nem menos? Há mais uma dúzia de guardas a 
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caminho. — Os olhos dele dardejaram para uma das 

várias câmaras de vigilância que abrangiam o átrio do 

prédio.

— Espero mesmo que sim — disse a Raven com 

um sorriso malvado. — É tão mais fácil dessa maneira.

Passou o polegar por um interruptor oculto no 

cabo da espada e o zumbido da lâmina diminuiu, à 

medida que o campo de forças que percorria o fio da 

lâmina passou de agudeza monomolecular a uma 

face romba. Bateu no pescoço do guarda e ele caiu 

para trás na cadeira, desmaiado. Em seguida, retirou‑

‑lhe a acreditação do bolso da camisa e despiu a burca  

preta e larga, deixando ‑a cair no chão. Por baixo,  

vestia um fato completo de couro preto e um arnês 

tático com várias armas e outros equipamentos. En‑

fiou a catana numa das duas bainhas cruzadas que 

tinha às costas e o seu olhar percorreu o átrio até che‑

gar aos elevadores. Lançou ‑se numa corrida ao ouvir  

o som a indicar a chegada de um. Quando estava a 

três metros de distância, as portas do elevador come‑

çaram a abrir ‑se, revelando quatro guardas com fardas 

à prova de bala e espingardas automáticas. A Raven 

acelerou e saltou para dentro do elevador, atingindo os 

primeiros dois guardas com toda a força.

As portas voltaram a fechar ‑se segundos depois, 

abafando os gritos dos guardas.
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— Ela está no edifício! — guinchou o Nazim Khan 

para o telemóvel.

— Tenha calma — disse a voz do outro lado.  

— Quem?

— A Russa — respondeu o Khan, baixando a voz. 

— A assassina do Nero.

— Compreendo — retorquiu a voz. — Receio haver 

pouco que possamos fazer por si.

— O quê?! — berrou o Khan, incrédulo. — Prome‑ 

teu ‑me que ninguém ficaria a saber do trabalho que 

fiz para si. Jurou ‑me que os Discípulos me haviam  

de proteger!

— Adeus, Sr. Khan. — A voz falou com toda a 

calma e a chamada terminou. O Khan praguejou em 

árabe e atirou o telemóvel pela sala fora com raiva.  

Correu para a secretária e abriu uma gaveta, que re‑

mexeu até encontrar uma grande pistola automática. 

Abriu o carregador para ver se estava carregada e voltou 

a fechá‑lo. De repente, ouviu gritos de pânico na sala ao 

lado, seguidos de uma rajada de tiros e, depois, silên‑

cio total. Apontou a pistola às portas duplas do gabine‑

te e respirou fundo, tentando, em vão, abrandar o cora‑

ção descompassado que mais parecia querer saltar ‑lhe 

do peito. As portas abriram ‑se e o chefe da segurança 

avançou devagar para dentro do gabinete, de mãos no 

ar. A Raven estava logo atrás do segurança assusta‑

do, com uma das espadas encostada ao pescoço dele.

— Larga a arma senão ele morre — ordenou a  

Raven calmamente.
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— Não me parece — respondeu o Khan, e puxou 

o gatilho. A Raven desviou ‑se para um lado quando a 

bala acertou no peito do guarda, o atravessou e zumbiu 

no ar onde ela tinha estado uma fração de segundo an‑

tes. O guarda tombou de joelhos, com uma expressão 

de descrença, antes de cair de cara no chão.

A Raven deu um salto, ergueu um braço e disparou 

a unidade de gancho presa ao pulso quando o Khan 

virou a boca fumegante da arma na sua direção. A seta 

prateada voou da unidade, presa a um cabo de mono‑

filamento, e cravou ‑se na mão do Khan que segurava 

a arma, fazendo ‑o uivar de dor. A Raven puxou a linha 

no momento em que o Khan teve o reflexo de apertar 

o gatilho. O disparo foi descuidado, estilhaçando as ja‑

nelas que compunham a parede do outro extremo do 

gabinete, ao mesmo tempo que a arma caía da mão 

ferida do Khan. A Raven percorreu a distância entre 

eles em poucos passos e pontapeou a arma para lon‑

ge, enquanto o Khan tentava um murro desajeitado e 

desesperado. Ela apanhou ‑lhe o punho e torceu ‑o vio‑

lentamente, pontapeando ‑lhe a rótula e atirando ‑o ao 

chão, onde ele ficou a queixar ‑se.

— Por favor — gemeu o Khan deploravelmente.  

— Dou ‑te tudo… o que quiseres!

— Eu só quero informações — disse a Raven,  

a olhá ‑lo com uma expressão de gelar o sangue. — Onde  

está o Trent?

— Não sei — respondeu o Khan em voz baixa.  

— Por favor, tens de acreditar em mim.
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— Não tenho, não — disse a Raven friamente, bai‑

xando a ponta da espada até ele. — Diz ‑me, és destro 

ou esquerdino?

— Eu… Eu só concebi as instalações — gaguejou o 

Khan, com os olhos arregalados de medo.

— Quais instalações? — berrou a Raven, pisando‑

‑lhe o pulso direito.

— Uma estrutura camuflada — gemeu o Khan, 

desesperado —, mas nunca me disseram exatamente 

onde seria construída. Juro ‑te que não sei de mais nada.

— Há cópias dos planos? — perguntou a Raven.

— Sim, devia tê ‑las destruído depois de entregar os 

originais, mas guardei um conjunto de plantas e de 

outros documentos relacionados com o projeto. Estão 

no meu computador — disse o Khan, apontando com 

a cabeça o portátil em cima da secretária.

— Mostra ‑me — ordenou a Raven, afastando ‑se 

dele e deixando ‑o pôr ‑se de pé. O Khan levantou ‑se 

lentamente, coxeou até à secretária e sentou ‑se na  

cadeira. Começou a escrever depressa no teclado, mas, 

após uns segundos, abriu a boca de surpresa e arrega‑

lou os olhos quando o sangue começou a jorrar‑lhe do 

nariz. Soltou um último grunhido sufocado e tombou 

em cima da secretária, a cabeça a fazer um baque na 

superfície de madeira polida.

— Maldição — sussurrou a Raven, a procurar pul‑

sação no pescoço dele mas sem a encontrar. Já uma vez 

tinha visto aquilo quando interrogava um dos lacaios 

do Trent. Uma espécie de microengenho explosivo  
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implantado no crânio que podia ser ativado remota‑

mente. Não conseguiria obter mais informações atra‑

vés do Khan. Olhou para o monitor do portátil e ficou 

frustrada ao ver que ele não tinha acabado de introdu‑

zir a palavra ‑passe. Com tempo, ela até podia entrar no 

sistema, mas, a avaliar pelas sirenes que já se ouviam, 

tempo era algo que ela não tinha. Fechou o computa‑

dor portátil e pegou nele antes de avançar para a janela 

destruída. Espreitou a distância estonteante até à rua lá 

em baixo, e viu as luzes intermitentes de vários carros‑

‑patrulha a juntarem ‑se na entrada do prédio. Prova‑

velmente, sair seria muito mais difícil do que entrar.

— Parece que atraíste muita atenção indesejada  

— disse ‑lhe subitamente uma voz familiar pelo auri‑

cular de comunicação.

— Estás a controlar ‑me, Max? — perguntou a  

Raven com um pequeno sorriso.

— Digamos apenas que estava aqui perto — res‑

pondeu o Nero. — Consegues chegar ao telhado?

— Sim, porquê? — perguntou a Raven de sobrolho 

franzido.

— Achei que podias precisar de boleia — respon‑

deu ele.

— A caminho — respondeu a Raven, saindo do ga‑

binete a correr e entrando no corredor que conduzia 

às escadas do prédio. Galgou os degraus, três a três,  

e saiu de rompante pela porta de serviço que abria para 

o telhado. Uma súbita rajada de vento levantou poeira 

fina a toda a volta e, logo depois, surgiu uma mancha 
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retangular de escuridão no ar por cima da sua cabeça. 

De pé na plataforma, no intervalo temporário do cam‑

po de ocultação do Manto, estava o Dr. Nero, de mão 

estendida. A Raven agarrou ‑lhe a mão e içou ‑se até 

ao compartimento dos passageiros da nave invisível.  

A escotilha fechou ‑se, selando novamente o campo de 

ocultação do Manto, e a nave partiu, silenciosa e invisí‑

vel, tal como tinha chegado.

— Não estava à espera de boleia para casa — disse a 

Raven, de sobrancelha erguida quando se sentou em 

frente ao Nero, tendo o cuidado de pousar o portátil do 

Khan no assento a seu lado.

— Não vamos para casa — explicou o Nero.  

— O Diabolus quer que vamos a Sydney.

— Passa ‑se alguma coisa? — perguntou a Raven, a 

captar a preocupação dele.

— Assim parece, de facto — respondeu o Nero.  

— Há já algum tempo que ele não convocava o con‑

selho administrativo da L.U.V.A. para uma reunião ao 

vivo. Não me pôde adiantar pormenores quando fa‑

lámos, mas duvido que nos tivesse convocado assim 

sem boas razões.

— Não percebo porque é que eu tenho de lá estar  

— disse a Raven, num tom de voz algo irritado.  

— O meu tempo seria muito mais bem aproveitado 

continuando a busca pelo Trent.
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— O Diabolus sabe muito bem disso, Natalya — re‑

torquiu o Nero. — Não te pediria que comparecesses 

se não houvesse algo específico em que precisasse de 

ti. Há progressos na tua busca pelo Trent?

— Não sei ao certo — admitiu a Raven. — Parece 

que o Khan concebeu umas instalações ocultas para  

o Trent, mas foi executado antes de lhe poder sacar 

mais informações.

— Executado? — perguntou o Nero a franzir o so‑

brolho.

— Interruptor de morte neural, como aquele ban‑

queiro na Suíça — respondeu a Raven com um suspi‑

ro. — Não havia nada a fazer. As plantas estão no com‑

putador dele, mas não conseguiu iniciar sessão antes 

de despoletarem o engenho que lhe implantaram no 

crânio. Talvez pudesse entrar no sistema, mas seria 

mais seguro que o Professor o examinasse no H.I.V.E. 

Não quero ativar mecanismos de segurança que pos‑

sam eliminar os dados.

— Curioso — disse o Nero, a olhar para o por‑

tátil. — Porque é que o Trent precisaria de plantas  

concebidas pelo Khan? A ESPERANÇA tem o apoio 

dos governos mundiais. Decerto ele poderia mandar 

construir as instalações necessárias sem ter assistência 

de alguém como o Khan.

— É evidente que quis sigilo — comentou a Raven. 

— Não é a primeira vez que o Trent se move em segre‑

do para proveito próprio. Com franqueza, espanta ‑me 

que ninguém de entre os supervisores governamentais  
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da ESPERANÇA se tenha apercebido de que ele os tem 

usado para os seus próprios fins.

— Nunca subestimes a capacidade de os políticos 

ignorarem o que se passa debaixo dos seus narizes — 

disse o Nero com um sorriso enviesado —, característi‑

ca pela qual a L.U.V.A. tem tido boas razões para estar 

extremamente grata ao longo dos anos.

— Mesmo assim, seria de esperar que alguém já 

tivesse reparado que a ESPERANÇA é uma ameaça do 

calibre da L.U.V.A., se não maior — disse a Raven.

— Quis custodiet ipsos custodes? — perguntou o 

Nero.

— Receio que a minha formação não inclua línguas 

mortas — disse a Raven com um ligeiro suspiro.

— «Quem é que vigia os vigilantes?» — traduziu  

o Nero com um sorriso sombrio.

— Ah, menina Brand — disse o Professor Pike quan‑

do a Laura entrou na sala que, outrora, fora o núcleo 

central do cérebro do H.I.V.E. O cenário com que se 

deparava era do mais completo caos. Vários dos mo‑

nólitos brancos que tinham albergado a inteligência 

artificial benigna do H.I.V.E. estavam abertos, com os 

cabos e componentes espalhados pelo chão.

— Hum… olá, Professor — disse a Laura a olhar 

em redor da sala com uma expressão ligeiramente 

confusa. — Disseram ‑me que queria falar comigo.
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— Sim, sim, faz favor de entrar — disse o Professor 

com um sorriso, atirando um componente não identi‑

ficado para trás das costas, que aterrou numa grande 

pilha de peças descartadas. — Tenho um problema 

bastante intricado em que pensei pedir a sua ajuda.

— A sério? O que se passa? — perguntou a Laura, 

subitamente curiosa.

— Bem, decerto reparou em todos os transtornos 

recentes nos sistemas do H.I.V.E., e eu estava a contar 

que me pudesse dar uma ajudinha a perceber o que 

tem causado o problema.

— Claro que não me importo de ajudar — disse  

a Laura a sorrir. — De que precisa, Professor?

— Bem, parece haver um processo dissidente a 

devorar os recursos do núcleo informático e estou a 

ter uma trabalheira para descobrir qual é — explicou  

o Professor a coçar a cabeça.

— Hum… depreendo que o Doutor Nero não se im‑

porta que eu ajude o Professor? — perguntou a Laura, 

pouco à vontade. — É que, depois do incidente com os 

computadores da biblioteca, ele avisou ‑me claramente 

que eu não devia tentar aceder aos sistemas centrais da 

escola mais vez nenhuma.

— Sim, isso foi uma pena, mas decerto ele não se im‑

porta, dado que fui eu a pedir a sua ajuda e também por‑

que a menina é, porventura, a analista de sistemas mais 

competente desta ilha. Depois de mim, naturalmente.

— Se o Professor assim o diz — comentou a Laura, 

a corar levemente com o elogio.
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— Observe este gráfico de utilização dos recursos 

do sistema — disse o Professor a apontar para um ta‑

blet que estava no chão a poucos metros de distância.  

A Laura pegou ‑lhe e estudou os dados no ecrã. Não 

havia dúvidas — todos os percalços técnicos que o 

H.I.V.E. andava a sofrer coincidiam precisamente com 

picos súbitos e acentuados na quantidade de potência 

de processamento que os sistemas escolares consu‑

miam. Não parecia haver propriamente um padrão nos 

picos do gráfico, mas era evidente que alguma coisa  

sorvia grandes quantidades de energia informática.

— O Professor faz ideia dos processos em execu‑

ção durante estes picos? — perguntou a Laura, ainda  

a olhar para o ecrã.

— Isso é o mais curioso — respondeu o Professor 

com  um ar intrigado. — Tanto quanto sei, não há abso‑ 

lutamente nada fora do habitual que possa causar  

isso.

— Um bug, talvez? — perguntou a Laura. — Não há 

código novo que possa funcionar mal?

— O meu código não tem bugs — afirmou o Pro‑ 

fessor Pike em tom irritado.

— Claro que não — respondeu imediatamente  

a Laura com ar sério. Em segredo, tinha corrigido al‑

guns desses bugs «inexistentes» no software dos siste‑

mas do H.I.V.E., mas decidiu que contar ao Professor 

não seria boa ideia naquele momento. — O Profes‑

sor importa ‑se que eu vá mais fundo nestes registos?  

— perguntou ela.
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— Esteja à vontade — respondeu o Professor.  

— Tente não estragar nada, se faz favor.

A Laura achou que aquilo era um descaramento, 

dado o estado da sala, mas optou por não comentar. 

Em contrapartida, agarrou no cabo certo entre as pi‑

lhas que estavam no chão e ligou o ecrã portátil a uma 

das tomadas da interface exposta num monólito pró‑

ximo. Começou a executar uma série de diagnósticos  

e deu consigo a pensar no cérebro do H.I.V.E. Aque‑

la IA tinha ‑se sacrificado para salvar as vidas, não só 

de toda a gente no H.I.V.E., como também do planeta 

inteiro, talvez. O Otto nunca tinha falado dos porme‑

nores do que acontecera, mas contara aos amigos o su‑

ficiente para ficar bem claro que o cérebro do H.I.V.E. 

tivera uma morte heroica. Porém, saber isso não alte‑

rava em nada o facto de a Laura ter saudades da IA. 

Às vezes, sentia ‑se um pouco tola por tanto sentimen‑

talismo em relação ao que não passava de um pedaço 

de software incrivelmente avançado mas, na verdade, 

eles próprios também não passavam disso. Só havia 

um pequeno raio de esperança. Pouco antes de desa‑

parecer, o Otto tinha ‑lhe dito que tinha uma sensação 

insólita quando se servia das suas capacidades, quase 

como se houvesse mais alguém dentro da sua cabe‑

ça, a dar ‑lhe mais força quando ele tanto precisava.  

A Laura desejou que fosse um eco remanescente do 

cérebro do H.I.V.E. a viver dentro dele. O Otto talvez 

lhe tivesse dito que ela estava a ser parva, claro, mas 

pelo menos havia algum consolo naquilo.
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De súbito, algo chamou a atenção da Laura e ela 

inseriu uma série de comandos no tablet.

— Professor — chamou ela, ainda a olhar para  

o ecrã —, acho que descobri qualquer coisa.

O Professor Pike pousou com cuidado os compo‑

nentes desligados que tinha estado a examinar e foi ter 

com a aluna.

— O que é, menina Brand? — perguntou ele.

— Bem, eu estava a comparar o tempo de carga do 

processador com o gráfico de capacidade de armazena‑

mento em rede e… bem… veja por si mesmo — disse  

a Laura, passando ‑lhe o tablet.

— Não estou a ver… Espere lá — disse o Professor, 

baixando os óculos do alto da cabeça para visualizar 

melhor o ecrã. — Há correlação.

— Exato — disse ela. — Cada um dos picos de ati‑

vidade coincide exatamente com uma queda acentua‑

da na capacidade de armazenamento do servidor. Há 

qualquer coisa a ocupar espaço em disco.

— Muito inteligente — disse o Professor com um 

sorriso. — Eu ia mesmo ver isso.

— Se eu não soubesse, diria que há algo na rede  

a crescer — disse a Laura com ar perplexo. — O pro‑

blema é que não consigo encontrar dados sobre a rede 

que coincidam com o tamanho do espaço ocupado.

— Sim — disse o Professor, igualmente confuso —,  

mas não há maneira de nos ocultarem alguma coisa. 

O meu nível de autorização devia significar que é im‑

possível manter dados escondidos, muito menos com 
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algo tão grande como isto parece ser. Obrigado, meni‑

na Brand, isto sugere várias vias de investigação poten‑

cialmente úteis.

— O Professor quer que eu investigue mais?  

— perguntou a Laura, esperançosa.

— Não, não, foi muito prestável, mas deve voltar 

para as aulas — respondeu o Professor, a olhar para  

o relógio. — Não deixarei de a informar se houver algo 

mais em que me possa ajudar.

A Laura abriu a boca para contestar, mas o Profes‑

sor já tinha aquele ar absorto com que ficava ao matu‑

tar num desafio técnico particularmente interessante. 

Era melhor deixá ‑lo por agora e oferecer ajuda mais 

tarde, caso fosse necessário. Pegou na mochila e atra‑

vessou a sala em passo rápido, dirigindo ‑se à área de 

treino de Camuflagem e Evasão. Não se podia atrasar.  

A professora Leon tinha pouca paciência para faltas de 

pontualidade.

A Laura ia tão entretida a pensar no problema com 

os sistemas escolares que quase chocou contra a duas 

figuras amplas que viravam a esquina mesmo à sua 

frente.

— Porque é que não olhas para onde andas? — per‑

guntou um dos enormes rapazes com um esgar.

— Desculpem — disse a Laura em voz baixa, ten‑

tando passar por eles. O Block e o Tackle eram dois 

dos mais infames rufias da escola, membros típicos do 

programa Capanga e, claro, gente com quem a Laura 

não queria lidar naquele momento específico.
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— As desculpas não chegam — disse o Block.  

— Quem é que tu pensas que és, a vadiar por aí, sem 

ver para onde vais? Podes acabar por te magoar.

— Deixem ‑me em paz, está bem? — pediu a Laura 

com impaciência. Ela e os amigos já tinham tido mais 

do que um confronto com aqueles dois, e ela sabia ser 

pouco provável que eles desistissem só por lhes pedir 

com delicadeza.

— Vais obrigar ‑me? — perguntou o Block maldosa‑

mente, pairando sobre ela.

— Não quero problemas — disse a Laura, recuando 

um passo.

— Problemas? Ah! — O Tackle riu ‑se. — O Fanchu 

não está cá para te proteger e, caso não tenhas repara‑

do, o teu namorado também não.

— Ele não é meu namorado! — exclamou a Laura, 

a sentir as faces a arder.

— Pois, deve estar a apodrecer na cela de alguma pri‑

são — disse o Block, dando ‑lhe um toque no ombro, —  

ou morto. Seja como for, nunca mais o voltas a ver.

A Laura sentiu um misto de desgosto e de raiva ao 

olhar para as expressões presunçosas nas caras dos 

dois rapazes.

— Cala ‑te! — gritou ela, sentindo todos os senti‑

mentos reprimidos desde o desaparecimento do Otto 

a brotarem de dentro dela. — Cala  a boca!

— Oh, acho que a transtornámos, Sr. Block — dis‑

se o Tackle com um sorriso largo. — Acho que ela vai 

chorar.
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— Não vos dou essa satisfação — disse a Laura 

num tom irado, fazendo um esforço enorme para con‑

trolar as emoções.

— Ei! — Ouviu ‑se uma voz atrás da Laura. — Feio 

e feioso, deixem ‑na em paz.

A Laura virou ‑se e viu a Lucy a avançar pelo corre‑

dor com um ar zangado.

— Porque é que não se metem com alguém do vosso  

tamanho? — perguntou a Lucy. — Se é que consiguem 

encontrar alguém tão inchado e nojento como vocês, 

seus sacos de banha.

— Lucy, não faz mal — disse a Laura.

— Faz mal, faz — insistiu a Lucy, aproximando‑

‑se do Block e espetando ‑lhe um dedo no peito.  

— Vocês acham ‑se uns grandes homens, não acham?  

A meterem ‑se com uma rapariga sozinha. Querem sa‑

ber a minha opinião?

— Claro — rosnou o Block —, diz ‑me lá qual é. 

Pode acontecer que seja a última coisa que consegui‑

rás dizer por algum tempo. Custa a falar com o queixo 

preso por arames.

— Vou dar ‑te a minha opinião — disse a Lucy com 

um sorriso súbito e malvado. — Sabem o que dizem 

de rufias como vocês? Só precisam de um abraço.

Retorcidos na voz da Lucy, estavam aquilo que pareci‑ 

am dezenas de ecos sussurrantes e sinistros e, quando 

ela terminou de falar, as caras do Block e do Tackle empa‑

lideceram por frações de segundos. Nisto, sem pré ‑aviso, 

o Block virou ‑se para o Tackle e os dois abraçaram ‑se.
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— Vamos lá — disse a Lucy com um sorriso largo —,  

deixamos estes dois entretidos.

— Achava que não gostavas de fazer aquilo — dis‑

se a Laura, a olhar por cima do ombro para os dois 

rapazes juntos num amplexo afetuoso. A Lucy tinha 

herdado «a voz» e respetiva capacidade de controlar as 

mentes dos outros da sua avó, a Condessa Maria Si‑

nistre, mas, geralmente, tinha relutância em usar esse 

dom. Naquele caso, tinha claramente decidido abrir 

uma exceção.

— Normalmente, não gosto — respondeu a Lucy, 

sorridente —, mas, de vez em quando… bem, digamos 

que é difícil resistir. Não te rales, depois passa… daqui 

a uma ou duas horas.

Quando chegaram à sala da professora Leon, já 

quase tinham parado de rir.






