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MURMÚRIOS NO ESPAÇO 

O quarto permanecia escuro. Uma luz fraca e sucinta entrava 

pelas frestas da persiana sem, no entanto, clarear o ambiente. 

Deitada, Mary estava entorpecida por remédios e ressonava 

tranquilamente, como se nada pudesse lhe perturbar. Ao seu lado, 

Thiane trazia um livro, pois que seu sono fugia do seu ritmo noturno. 

Eram três da manhã e seria para ela mais uma noite sem dormir. 

Imersa em profundos pensamentos, levantava os olhos para a amiga, 

notando apenas seu peito levantar-se no marcar da respiração. Por 

um breve momento, ignorou os últimos acontecimentos, a tragédia 

que se estabeleceu entre os seus e o que ainda estava por vir. Uma 

lágrima corria pelo rosto indo, de encontro ao papel. Percebeu um 

leve esfriar, um ar gélido entrando pela porta fechada. Aquilo lhe 

surpreendeu, o quarto estava fechado e a casa também. Dani dormia 

no outro quarto e havia bebido, então não acordaria tão cedo, nem 

se a casa caísse. Levantou-se, depositou o livro sobre a mesinha, 

verificou mais uma vez a amiga, cobriu-lhe parte dos braços gelados 

e saiu para o corredor, fechando a porta atrás de si. 

A casa era grande — três quartos, uma sala enorme, uma 

cozinha imensa e dois banheiros —, embora a arquitetura fosse 

antiga e o cheiro de mofo ainda penetrasse pelas narinas. As três, as 

Organizadoras, alugaram a casa quando foram convocadas pela 

Deusa. Na verdade, não conseguiam se distanciar muito de Santa 

Cruz dos Murmúrios; parecia que algo às prendia naquele vilarejo. 

Thiane olhou para o corredor comprido e iluminado por arandelas 

fixadas na parede, dando uma luminosidade tímida, porém 

suficiente para andar sem tropeçar nos móveis. Pôs-se a seguir até a 

intersecção entre a cozinha e a sala, possivelmente aguardando uma 

janela mal fechada, embora a noite estivesse fresca, com uma 

temperatura externa de 20 graus. “A situação agravante nos causa 

frio”, pensou. 

Três, quatro passos à frente e as luzes do corredor 

começaram a piscar. Thiane parou e esperou por uma queda de 

energia. Mas as luzes apenas piscavam, então seguiu em frente e foi 

até a cozinha, acendeu a lâmpada do cômodo e procurou por uma 



lanterna na gaveta, providenciando luz caso a energia elétrica 

acabasse. O frio cortante se agravou e tremendo, sentiu uma 

presença, alguém lhe espreitando. Virou-se imediatamente para a 

porta da sala e reparou que uma sombra mais escura se 

movimentava. Projetou o facho da lanterna naquele ponto e não 

visualizou nada. De repente, um murmúrio, como alguém em um 

choro tímido, como se não quisesse atrair a atenção, fez-se notar na 

sala, lá no outro lado, perto da porta da frente. Um suor frio escorria 

pela testa de Thiane, mas determinada — ou encontrando uma 

coragem que não era sua — resolveu encarar o medo. Seguiu em 

frente para ser surpreendida por um vulto se arrastando pelo chão, 

por trás do sofá. 

Thiane paralisou. O medo lhe fugiu e o pavor de ser 

surpreendida por alguém que havia invadido a casa. “Dani?”, 

conseguiu chamar com uma voz embaçada, “é você?”, nenhuma 

resposta. Voltou às gavetas e pegou o rolo de massa. Ainda com a 

lanterna apontada para o escuro, dirigiu-se à sala no intuito de 

resolver o problema. Parou estática, como se um campo de força a 

impedisse de dar mais um passo. Estava presa entre o vazio. O choro 

foi aumentando e tornando-se um lamento agonizante e rouco. De 

onde estava, presa entre o tempo e o espaço, entre o medo e a 

loucura, Thiane percebeu — não sabia como, pois estava tudo 

escuro — que conhecia aquela voz e aquela pessoa. O corpo foi se 

aproximando, arrastando-se pelo chão, como se estivesse ferido e 

quebrado, a cabeça virada para trás, as pernas dobradas de uma 

maneira impossível, e os braços, compridos demais, finos demais, 

como se fossem gravetos de uma árvore seca. Por um momento, a 

luz da lanterna clareou aquele rosto deformado, horrendo, mas 

trazendo a imagem de uma conhecida, embora já falecida há alguns 

anos. “Sara”, ela pensou. Thiane passou a se lamuriar também, 

como se aquele som, aquele choro fosse contagioso. O choro foi 

aumentando de intensidade, estridente, tormentoso e tenebroso. 

Thiane era conhecida como a mulher que chora por várias razões; 

sensível, mas nunca tinha ouvido um agouro daqueles e descobriu 

que o choro saía dos seus pulmões e percebeu-se sentada, inerte, 

num pranto compulsivo, a lanterna no chão, o rolo de massa na mão. 

Não se lembrava de ter se sentado, de começar chorar com tanto 



pesar e levantou-se, tal qual uma idosa com problemas de 

articulação, desajeitada e com dificuldades de ficar reta.  

Passado aquele momento de pura angústia, Thiane foi à sala 

cumprir com sua tarefa de vistoriar por onde o frio entrava. Munida 

de um sentimento de coragem altruísta, foi devagar, arrastando 

pernas jovens e entrou naquele mundo escuro e vazio. O corpo já 

não se encontrava mais ali, parecia que nunca estivera. Olhou pelos 

cantos sem encontrar nada. Sara havia ido embora.  

Acordou com o telefone tocando insistentemente e a porta da 

frente aberta. Eram nove horas de uma manhã chuvosa e fria. 

Levantou-se desajeitada, dolorida e arrasada. Fechou a porta sem 

nem pensar no que havia ocorrido e atendeu o telefone. 

— Onde tu andas, criatura? Tô ligando a manhã inteira — 

perguntou Dani ao telefone. — Tá tudo bem aí, guria? 

— Não, quero dizer sim, sei lá — respondeu sem conexão 

com a realidade. — Onde tu tá, Dani? 

— Como assim, Thi, o que houve? Vim ao mercadinho 

comprar umas coisas. O que aconteceu? 

Thiane pôs-se a chorar novamente, agora por não aguentar a 

pressão de uma situação ilógica. Lembrou dos amigos e da missão 

que lhe foi passada. Entretanto, o grito de Mary lhe despertou em 

definitivo. Saiu do Limbo emocional em que se encontrava para 

atender a amiga, largando o telefone com Dani do outro lado da 

linha, sem entender o que acontecia. 

    

-  -  - 

 

“O espaço, a fronteira final…”. Henrique desligou o som e 

atentou-se novamente à tela do comunicador, antes de informar os 

outros e pela décima vez escutava a mensagem de Dani. Tentava 

compreender o que estava acontecendo, aquela convocação urgente, 

mesmo ela sabendo que eles estavam do outro lado da galáxia. No 

cockpit, Chris Sakamoto conduzia a Vespa Esmeralda, nave 



cargueiro modelo YT-1500, com algumas modificações especiais 

feitas pelos engenheiros espaciais Gilson Cunha e Maikel Rosa. 

Desligou a mensagem e deu play no canal de som. Shine on You 

Crazy Diamond, tocava suave, envolvendo o capitão Henrique 

Sanches sentado em sua cadeira de comando. Deu ordens para 

convocar os tripulantes. 

— Chris, por favor, acione os companheiros, desperte o 

pessoal, vamos precisar de todo mundo — disse ao fechar a 

mensagem e acionar o comunicador, enviando um alerta 

criptografado. 

— Claro, capitão, preparando a Vespa para a reentrada em 

menos de 10 minutos. Assim que estivermos do outro lado, o pessoal 

já vai estar desperto — respondeu Chris, comandando os 

instrumentos touch do painel. — Aelita, dê início aos 

procedimentos. 

— SIM, CHRIS, PROTOCOLO DE CONVOCAÇÃO DA 

EQUIPE EM FASE DE PREPARAÇÃO. MOTORES 

ACIONADOS EM DOBRA ESPACIAL PARA REGRESSÃO DE 

VIAGEM, REENTRADA NO SISTEMA SOLAR EM MENOS 10 

— respondeu a IA da nave.  

Na Terra, mais precisamente no apartamento de Maysa 

Santiago, cientista responsável pelo desenvolvimento de Aelita, um 

computador foi acionado remotamente e uma contagem regressiva 

iniciou-se. Uma linha digital na forma de um fio vermelho começou 

a ser desenhada na tela, em um movimento espiralado. Assim que a 

espiral se fechou, uma mensagem, também criptografada, retornou 

à nave, quase que instantaneamente, A Era dos Milagres, enquanto 

o cronômetro continuava sua contagem em direção ao zero absoluto, 

como Números Perfeitos. O telefone tocava insistentemente no 

apartamento. 

Na Vespa Esmeralda, nos alojamentos e compartimento de 

cargas, a tripulação, dispersa em variadas funções, recebeu o 

chamado. Fernando Rombola, o engenheiro de transporte da nave, 

nesse momento encontrava-se dormindo, ou como ele costumava 

dizer, “descansando os olhos”, quando, sem qualquer aviso, acordou 

num sobressalto, com um grito surpreendente, como um susto 



apavorado, paralisando os que estavam em volta, fazendo-os agirem 

em sintonia. 

— Fernando, Fernando, Véio — chamou Gilson — 

desesperado com o grito e a expressão do companheiro. — Gente, 

aconteceu alguma coisa! Ele está sentindo dor, não acordou 

completamente. 

— Aelita, registro de perturbação física, analise a estrutura 

corporal do Fernando — ordenou, Maikel, enquanto via seu amigo 

emitindo um desesperado grito contínuo, demonstrando as feições 

de uma tela estática, pintada por Munch. 

— MAIKEL, JÁ INICIEI VARREDURA CORPORAL DO 

FERNANDO, INTEGRIDADE FÍSICA, 100 POR CENTO, 

DANOS NEURAIS, IMPREVISÍVEIS, PROFUNDO ABALO 

MENTAL, NÃO TENHO COMO SCANEAR SUAS MEMÓRIAS, 

MAS PARECE QUE ESTÁ SOFRENDO DE ALGUM DELÍRIO 

PSÍQUICO, OU COMO VOCÊS DIZEM, ESTÁ TENDO UM 

PESADELO. 

— Isso não parece um pesadelo, Aelita. Maikel, parece que 

ele está sofrendo algum transtorno – comentou Vinicius, segurando 

as mãos de Fernando. – Tá mais frio do que os gases criogênicos. 

— Gente, o que tá acontecendo aí embaixo? – perguntou o 

capitão pelo intercomunicador. — Como que o Véio tá? 

— Apavorado, Henrique, apavorado – respondeu Rogério. – 

Aelita, registre procedimentos de medicação, talvez intra de 

benzodiazepina resolva nesse momento, para relaxar totalmente e 

depois partimos para uma análise mais detalhada. Assim que estiver 

em condições, faço uma consulta psicológica. 

Deitado em seu catre, mas monitorado pelos equipamentos 

controlados pela IA, Fernando recebeu uma dosagem baixa, 

conforme receitado por Rogério. Os outros, à medida que Fernando 

adormecia tranquilo, foram saindo para seus postos, alarmados com 

a situação. Chris comunicou que estavam orbitando Nibiru e iriam 

aguardar o diagnóstico de Rogério para concluir a reentrância no 

nosso sistema solar. Liliane e Leonardo foram cuidar das espécies 



de flora e minerais recolhidos em Messier 31, na galáxia de 

Andrômeda. Vinicius e May trataram de ajustar o teletransporte para 

o pouso na Terra. O ritmo dentro da nave foi se estabelecendo, cada 

um com sua atividade distinta, enquanto aguardavam o aviso para 

viagem em dobra espacial. 

 

-  -  - 

 

Elas se reuniram no Boteco mais uma vez. A expressão de 

desânimo e tristeza era evidente. Desde aquele fatídico dia, as 

“amigas” não dormiam e não se alimentavam corretamente e tinham 

pesadelos horríveis com os amigos. Mary, declaradamente 

apavorada com toda a situação criada, não parava de se lamuriar, um 

choro abafado, a cabeça explodindo em uma eterna enxaqueca e se 

medicando compulsivamente. Thiane também estava bem oprimida 

e segurava a mão da companheira, tentando acalmá-la, um olhar 

perdido no espaço. Foi Dani quem quebrou o silêncio fúnebre 

naquele ambiente macabro enquanto atrás do balcão Ele as 

observava, um copo na mão sendo limpo com um pano imundo. 

— Chega, meninas, chega, temos de fazer o que Ela disse, 

não temos outra maneira de fugir dessa obrigação. Ela é onisciente 

e tenho certeza de que já deve estar a par dos nossos movimentos — 

falou Dani, num murmúrio, receosa com os olhares frios do barman 

— Leon esteve aqui mais cedo, avisou o homem, a Aurora das 

Aberrações terá início assim que concluirmos o serviço e, enfim, 

para o bem ou para o mal, ficaremos livres dessa obrigação. 

— Como você pode aceitar assim, Dani, você não sabe o que 

Ela quer? Acabar com tudo — falou Mary em meio a mais um 

lamento desesperançoso. 

— “Quem eu Escolhi para Ficar”, foi o que Ela disse, 

então acho que Ela não vai acabar com tudo, não posso acreditar 

nisso, afinal, por quê? — disse Thiane, cabisbaixa, uma voz pastosa 

e silenciosa, um medo incontido. 

— Quietas, o que a gente combinou? Nada de comentar 

nossos pensamentos. Ela pode ser onisciente, mas não a esse ponto, 



espero — murmurou Dani olhando para o homem. — Vamos sair 

daqui e tentar o contato com eles novamente. Mandei uma 

mensagem pelo transponder e já liguei para o apartamento um monte 

de vezes, mas eles não devem ter chegado ainda, devem estar em 

curso. 

Uma indecisão tomava conta do pensamento das amigas. Ao 

mesmo tempo que tinham uma obrigação a ser cumprida, um 

sentimento contraditório arrasava-as por dentro. A amizade era 

forte, embora os amigos tenham morrido em situações inusitadas, 

separadamente, de maneiras diferentes. Os Saifers estavam juntos e 

isolados no espaço. Sem acesso da Deusa da Morte e por isso Ela as 

incumbiu desse serviço, desse contrato macabro, atraí-los para 

serem subjugados. Thiane pensava em tirar a própria vida, mas uma 

forte sensação de obediência lhe tirava a razão. Em conversa com 

Mary, chegou à mesma conclusão, estavam possuídas. Sem 

qualquer opção de voltar atrás. 

Os Saifers e os Butikiners haviam se conhecido em uma 

bienal, alguns anos atrás e depois se juntaram para compartilhar 

escritas e informações literárias. Eram todos viciados em leitura e 

naquela época, Gilson Cunha havia contratado Andre L Braga para 

coordenar a área de TI da empresa, Corélia Corporação. Logo 

depois, contratou Maikel como engenheiro assistente. Maikel Rosa, 

jovem e brilhante engenheiro, havia desenvolvido um material a 

base de ligas metálicas e projetado uma nave estelar, mas precisava 

de recursos financeiros para pôr os projetos em prática. Gilson 

acabou virando esse apoio financeiro e estimulador de suas 

ideias.   Maysa havia desenvolvido uma IA baseada nos princípios 

científicos de Hall 9000, um supercomputador com processamento 

de dados analíticos e capacidade lógica de decisões. Seria instalado 

no projeto de Maikel. A nave, apelidada de Kombi enquanto estava 

em fase de construção pela empresa de Gilson, fora construída com 

liga metálica desenvolvida a partir de fusões de metais, resultando 

num componente metálico que eles batizaram de “durastell, media 

8 metros de altura, 35 de comprimento por 26 de largura. Após a 

conclusão da nave, foi batizada de Vespa Esmeralda, por conta da 

coloração da fuselagem e em homenagem ao seu criador, Maikel 

Rosa. 



A dois anos no espaço, “audaciosamente indo aonde nenhum 

homem jamais esteve”, o grupo se correspondia por ondas de rádio 

com os Butikiners. Mas devido ao tempo de transição das ondas, não 

ficaram sabendo das atrocidades e receberam uma mensagem de 

Dani Chimp há alguns dias, sobre a possibilidade de retorno à Terra 

por motivos de extinção da raça humana. A mensagem era bem 

explícita. As pesquisas afirmavam que uma praga biológica 

emanada pela fauna estava matando as pessoas. Toda a ajuda era 

necessária, inclusive de cientistas tão renomados como os Saifers.  

 

-  -  - 

 

Fernando acordara sonolento e dolorido, como se tivesse 

praticado atividade física com sobrecarga de peso. Seus músculos 

doíam, a garganta e cordas vocais estavam sensíveis e a cabeça 

girava, em pensamentos aterradores. Sentado de frente para 

Rogério, respondia às perguntas pausadamente, repensando no que 

dizia. Quando o médico perguntou novamente sobre o pesadelo e se 

ele se lembrava de algum fato, Fernando apenas recuava, fechava-

se em sua mente e, amuado, entrava em um silêncio sepulcral. 

Rogério desistiu, receitou uns comprimidos e dispensou-o das 

atividades do momento. Dirigiu-se ao comando da nave. 

— E aí, doutor, o que conseguiu descobrir? — perguntou 

Henrique, monitorando o espaço pelo visor da nave — Como é que 

tá o homem? 

— Difícil dizer, capitão, Fernando é forte, da sua maneira, 

mas alguma coisa o abateu, psicologicamente falando — analisou 

Rogério. — Um medo, senti, um medo indescritível. Aquela 

manifestação sensitiva que ele possui, sabe? Aquele “poder”, como 

ele diz, de pressentir mesmo as coisas talvez o tenha afetado, ou o 

alertado para alguma coisa. Essa viagem que fizemos foi muito 

difícil, em todos os sentidos. 

— Ok, Rogério, deixe-o descansar por enquanto. Convoquei 

todos para escutar uma mensagem enviada pela Dani, dos 

Butikiners. Quero todo mundo na sala de reunião agora, é urgente 

— disse o capitão, sério. 



 A reunião dos Saifers foi bem agitada. Não acreditavam que 

tal extermínio pudesse acontecer, sem querer duvidar de Dani, mas 

prontamente puseram suas mentes a funcionar. Pediram uma análise 

a Aelita, que resgatou imagens e notícias da Terra em tempo real. 

Tudo parecia normal, exceto a pandemia estabelecida por uma 

“gripe plus advance”, como diria Henrique. Fora isso, não havia 

possibilidade de extermínio da raça humana, por enquanto. De 

qualquer maneira, decidiram dar uma aterrissada na Terra, compor 

o estoque de mantimentos e algumas manutenções na nave. Estavam 

prontos para definir a equipe que iria descer à Terra quando viram 

Fernando, parado à porta, uma expressão preocupada, olhos 

vidrados. 

— Foram elas, Sara e Ester, estavam lá, sem alma, como 

cascas vazias. 

— O que você está dizendo, Véio, o que tem a ver com Sara 

e Ester? Explica, rapaz, tá nos assustando! — comentou Vinicius. 

— Espera, Vini, deixa ele falar, acho que tô entendendo — 

disse Liliane. — É sobre o pesadelo, né? 

— Calma, gente, deixem o homem respirar. Desembucha, 

Fernando, que nós te ouvimos — falou o capitão. 

— Revivi o momento das duas, minha mulher, minha filha, 

mas não era no acidente, era outra coisa, parecia uma mulher, uma 

mulher grande que roubava a alma delas. Caras, que disordi… — 

desabafou Fernando, sentando-se abruptamente numa das cadeiras, 

a face cadavérica, como se tivesse visto fantasmas. 

Depois da manifestação de Fernando, os Saifers se reuniram 

na sala de transporte para os procedimentos de descida à Terra. O 

grupo que iria aportar seria composto pelo capitão, Maikel, Liliane 

e Maysa. Todos tinham alguma coisa extra às necessidades da nave. 

Vinicius preparou o teletransporte, acionou os mecanismos, Aelita 

calculou a distância e o melhor local para a descida. Eles não 

queriam e nem podiam descer dentro de algum prédio ou próximo 

de alguém. Conforme Dani havia comentado, elas estavam morando 

em Santa Cruz dos Murmúrios, uma cidadezinha pacata e com 

bastante área plana e desimpedida para uma descida tranquila. 



— AS COORDENADAS JÁ ESTÃO INSERIDAS NO 

CONSOLE DE TRANSPORTE, VINICIUS. QUANDO QUISER, 

PODES ACIONAR — falou Aelita, com sua voz suave. 

— Ok, “querida”, só aguardando os passageiros se ajeitarem 

— respondeu Vini, com um riso franco nos lábios e amarrando os 

longos cabelos num coque. 

— Todos prontos, então? — perguntou, Henrique. — 

Teleporte-nos, Scotty — disse ironicamente, representando a fala de 

um seriado de ficção científica. 

— E viraram Poeira Espacial — disse Gilson, enquanto os 

companheiros eram desintegrados. 

 Os 4 tripulantes “aportaram” ao lado da igreja da cidade, um 

local isolado. Henrique ligou para Dani, mas não obteve contato. 

Caixa de mensagens. Resolveram seguir, conforme as coordenadas 

passadas por Aelita, para a casa das organizadoras. Era um casarão 

colonial na rua dos Sussurros. Mas nem bem deram alguns passos 

quando o ar em torno do grupo esquentou e uma criatura se 

manifestou perante eles. Uma mulher, uma grande mulher, o sorriso 

diabólico estampado na face, os olhos vermelhos injetados de pura 

fúria. 

— Então, o que temos aqui? Quatro coisinhas para meu 

agrado — disse a mulher em meio a uma risada grotesca. — Mas se 

não são os Saifers? Ou parte deles. 

— Quem é você, o que quer? — perguntou Henrique, 

puxando o comunicador de bordo. 

— Quem eu sou? Sou o que de pior pode acontecer a vocês 

— disse, gesticulando uma mão enquanto os olhos brilhavam como 

fogo.  

Henrique foi o primeiro a sentir os efeitos do poder da 

mulher. Caiu como um meteoro no chão, rápido e fumegando, mas 

não sem antes enviar um sinal. Ao mesmo tempo um teleporte era 

acionado e Maysa e Maikel desapareciam para surpresa da entidade  

— Mas o que foi isso? — perguntou a mulher — Para onde 

aqueles dois foram?  

— Pra onde, especificamente, eu não sei, mas posso te 

afirmar que pra longe dos teus braços, megera. O que tu fez ao 



Henrique? — Irritou-se Liliane, abaixando e percebendo o estado 

em que se encontrava o seu capitão, queimado e morto. 

— Não te preocupes, bióloga, vais ao encontro do teu 

companheiro, de uma forma diferente é claro, gosto de variar — 

disse emitindo uma risada macabra enquanto sumia no ar, deixando 

um rastro quente como o inferno. 

Liliane começou a sentir o corpo formigar, como se possuída 

por alguma doença virótica, varíola talvez. Uma forte dor de cabeça 

a derrubou, enquanto clamava pelos efeitos de uma forte febre. Ao 

mesmo tempo, o corpo de Liliane foi tomado por uma infinidade de 

irritações, expelindo Pus pelas bolhas formadas. Morreu sofrendo 

convulsões e se retorcendo no chão, ao lado de Henrique. A Deusa 

da Morte fazia novas vítimas, como havia prometido. 

Na Vespa, Maikel retornava apavorado, sabendo que alguma 

coisa não estava certa. Maysa foi teletransportada para seu 

apartamento numa pequena cidade de Alagoas. Tinha umas coisas 

para botar em prática, conforme um protocolo de ofensiva. Maikel 

assumiu o controle da nave e deu uma volta na Terra, mantendo os 

40.000 km de distância. Aelita foi acionada para dar apoio com suas 

análises de sistemas complexos e formas de vida alienígenas. Estava 

monitorando a descida do grupo e constatou o fluxo energético 

causado pela Deusa da Morte. Gilson e Leonardo estabeleceram um 

método de contenção com raios primos, tal qual haviam usado em 

Pangea, um pequeno planeta em outra Galáxia e que tinha uma Lua 

de uma forma estranha, quase quadrada, onde enfrentaram o 

metamorfo da lua quadrada, como chamava Vini, um ser que 

tinha a capacidade de se mutar, como um camaleão. O princípio da 

utilização dos raios primos é que eles só podem ser utilizados, de 

maneira eficaz, em alvos únicos ou raros.   

Enquanto se discutia qual medida de contenção para se 

utilizar contra tal ser, Rogério e Fernando abordavam a questão 

metafísica do caso. Fernando acreditava que a mulher era uma 

espécie de divindade tal qual os Celestiais, seres cósmicos e de 

grande poder, em escala menor. Informou aos colegas que seu 

pesadelo era um aviso de que um grande perigo se anunciava. 

Rogério sabia que a clarividência de Fernando era real e já os havia 

tirado de grandes apuros em outras viagens. Foi assim que 



conseguiram mapear as energias funestas da entidade. Todos 

admitiam que estavam frente a um superpredador, ou predador 

alfa, como dizia-se na biologia.  

Vinicius tentou contato novamente com as Organizadoras 

para saber detalhes sobre a tal Deusa. Ligação em celular, 

desativada; pelo transponder, nenhum retorno, então tentou algum 

canal na Internet. E-mail, face ou algum aplicativo que pudesse 

permitir contato. Leonardo ajudou-o com a operação, embora há 

muito tempo ele admitia que os aplicativos mídia seriam as ruínas 

da internet. Mas conseguiram resposta, um e-mail retornou com a 

seguinte informação: “Todos os autores butkiners morreram pelas 

mãos da Deusa, só sobramos nós três. Eles estão vagando, entre 

dimensões, presos ao boteco do Perpétuo, como almas condenadas”. 

As luzes internas da nave começaram a brilhar, 

curiosamente, assim que a mensagem foi lida. Os Saifers, 

logicamente, questionaram possíveis falhas no sistema a Aelita que 

não respondeu de imediato. Aquilo soou estranho para o grupo. 

Maikel e Gilson logo entenderam que houve uma queda na energia 

interna da nave. Leonardo e Vinicius foram averiguar os sistemas de 

comunicação e o gerador interno de reserva, à base de luz solar. 

Nada funcionava em perfeita sincronia na nave.  

— SENHORAS E SENHORES, TRIPULANTES DA 

VESPA ESMERALDA, PRESTEM ATENÇÃO — disse uma voz 

diferente da de Aelita. — GOSTARIA MUITÍSSIMO QUE 

DESLOCASSEM ESSA NAVE ATÉ AS SEGUINTES 

COORDENADAS…COMO ASSIM, DESCULPEM-ME ESSE 

MOMENTO DE FRAQUEZA, MAS ACHO QUE ALGUÉM 

INVADIU O MEU BANCO DE DADOS — agora falou Aelita, 

recuperando seus processamentos. 

— Gente, o que está acontecendo? — perguntou Chris, da 

cabine de comando. — Aelita, é você que está aí? 

— SIM, CHRIS, NO COMANDO NOVAMENTE, 

OBRIGADA PELA PREOCUPAÇÃO — respondeu a IA, com a 

voz serena. — ACREDITO QUE MINHA CRIADORA TEVE 

UMA PEQUENA PARTICIPAÇÃO NESSA ATUALIZAÇÃO. 

ESTOU PREPARADA PARA ENFRENTAR AQUELA 

ENTIDADE — discorreu, Aelita, assumindo o comando da nave. 



— SENTEM-SE, POR FAVOR, SAIFERS, EU VOU AGIR 

DAQUI PARA A FRENTE — solicitou calmamente a voz. — 

CHRIS, POR FAVOR, ACIONE OS MOTORES DE FUSÃO, 

VAMOS NAVEGAR EM MEIA DOBRA PARA O PONTO DE 

CONVERGÊNCIA NO MAPA. 

— Claro, Aelita, você é quem manda, eu só piloto — falou 

Chris Sakamoto, endireitando-se na poltrona e abrindo os canais de 

comunicação interno. 

Os outros tripulantes se acomodaram até o momento de 

parada da nave, o ponto marcado no mapa, a Vespa estava 

exatamente a 35.000 quilômetros de altura, bem em cima do Boteco 

do Perpétuo. Na Terra, dentro do Boteco, uma Deusa havia se 

apoderado de um dos comunicadores. Perpétuo servia uma cachaça 

para Dani e Leon, o novo ajudante do barman, limpava as mesas 

para nenhum freguês. Thiane e Mary estavam sentadas em uma das 

mesas, subjugadas e aflitas com a situação presente. Dani estava de 

posse de um transponder, ligado, mas ninguém sabia disso.  

Aelita solicitou a Fernando que preparasse o teleporter para 

três pessoas subirem e registrou as coordenadas de cada uma no 

console. Mas deveriam enviar uma imagem holográfica em outra 

coordenada. Deveria haver sincronismo nas ações. Maikel e Gilson 

foram conectados por Vinicius a um canal de comunicação paralelo 

com Maysa. Ela iria passar instruções em segredo. O importante 

nesse momento era distrair a Deusa da Morte para que pudessem 

resgatar as três amigas. Para isso, Rogério Pietro disparou um feixe 

de raios primos no alvo abaixo, no mesmo instante que a imagem de 

Chris surgia na porta do Boteco, uma arma na mão disparando um 

feixe de luz contra a criatura. 

Tudo aconteceu rapidamente. Chris, após o disparo, correu 

pela estrada em direção à igreja. A Deusa recebeu a carga de raios, 

não ferindo-a, mas retardando seus movimentos e retornando-a a 

forma humana. Era Ellen Reys novamente. Assim que se recompôs, 

partiu em direção à rua. Dani, Mary e Thiane se olharam sem 

entender o que estava acontecendo quando foram capturadas pelo 

raio transportador. Leon deixou cair um copo da mão quando viu o 

desaparecimento das mulheres. Perpétuo limpava um copo, sem 

pestanejar, mas deu uma bronca no ajudante. 



— Meu outro ajudante nunca havia quebrado um copo, seu 

imbecil! — disse o velho, ranzinza, as escleras dos olhos tão negras 

quanto as pupilas. 

 Na rua, Ellen corria atrás de Chris Sakamoto e, mais rápida, 

conseguiu alcançá-la a ponto de pegá-la pelos braços para sentir o 

corpo de luz se desfazer. Com um urro de raiva, quase um uivo 

lupino, emanando um calor pelo corpo capaz de queimar o que 

estava ao seu redor, Ellen brandiu os braços, invocando o poder total 

da Deusa da Morte. Mas antes que conseguisse concretizar seu 

intento, um raio de luz concentrado a atingira transformando seu 

corpo em micro partículas, desfazendo no ar como poeira ao vento.  

Na Vespa Esmeralda, uma IA dava a notícia do triste fim de 

uma entidade poderosa. Pelo comunicador paralelo, Maikel 

agradecia a Maysa pelo uso de sua nova arma, um disparador de 

feixe de prótons. Gilson veio dar os parabéns a May. 

— Menina, essa tua arma pode até fazer desaparecer 

fantasmas, hein — disse com um sorriso nervoso. 

— Obrigada, Gilson, como primeiro uso, passou nos testes, 

podemos implantá-la na Vespa, certo? — falou empolgada. — 

Vamos chamá-la de Paradoxo de Maskin, tudo bem? 

— Pode ser, May, mas porque esse nome? — perguntou, 

curioso, Maikel. — Parece nada a ver com nome de arma, né, 

Gilson? 

— Rapazes, é que essa arma canaliza raios de prótons 

fazendo o corpo atingido se desfazer no tempo e espaço, como em 

um paradoxo temporal, sem fim, sem início. E Maskin, vocês 

sabem, foi meu namorado, que me ajudou a desenvolvê-la, então, 

mesmo que a gente tenha terminado, ou que eu tenha terminado com 

ele, queria registrar essa singela homenagem. 

Na sala de teletransporte, uma pequena reunião estava sendo 

festejada. Dani ainda segurava o transponder ligado, Mary e Thiane, 

abraçadas, choravam pela vitória e pela perda dos amigos. Fernando 

sorria, mas tinha a impressão de que uma vibração circulava pelo 

corpo das três amigas, como uma estática. Rogério se proclamava o 

melhor atirador de raios primos da galáxia, sua pontaria fora 

decisiva. Vinicius traçava as coordenadas para trazer May a bordo. 



Chris lamentava a morte dos amigos, seu capitão e Liliane. 

Leonardo abraçou-a dizendo: 

— Triste fim, minha querida, triste fim. Não calculamos as 

variáveis quando decidimos ir. Devíamos ter planejado melhor. 

— Com certeza, Leo, com certeza, mas muita coisa também 

estava envolvida e não sabíamos até que ponto aquela coisa poderia 

nos afetar. 

— SAIFERS, DETECTO DENTRO DO 

ESTABELECIMENTO, O BOTECO, COMO VOCÊS 

INTITULARAM AQUELE LUGAR, APENAS UMA PEQUENA 

VIBRAÇÃO, ESTRANHA, NÃO CONSIGO ANALISAR COM 

SEGURANÇA. PARECE QUE TODO O PRÉDIO VIBRA. PEÇO 

PERMISSÃO PARA CONTINUAR AS VARREDURAS 

ESPECTRO MAGNÉTICAS. 

— Não precisa, Aelita, deve ser reflexo das atividades 

sobrenaturais da criatura — disse Maysa, retornando à nave. — 

Permissão para subir à bordo, capitão — apresentando-se a Maikel. 

— Permissão concedida, May, Chris, nos tire daqui, vamos 

deixar as meninas em casa. 

-  -  - 

 

Num Boteco, situado na esquina da rua dos Murmúrios, um 

barman limpava um copo com um pano imundo. As duas portas da 

frente, abertas, convidavam os clientes a entrar e degustar uma 

cachaça. A escuridão dentro daquele ambiente, embora lâmpadas 

incandescentes estivessem acesas, encobriam a poeira de anos de 

uso. O cheiro de cebola molhada ou estragada entrava pelas narinas 

enojando os sentidos. O cheiro de cigarro de palha e cachaça de 

qualidade duvidosa entornavam o palato, fazendo o cliente 

desavisado salivar. Duas mesinhas de madeira porcamente 

decoradas compunham o mobiliário. Por trás do balcão do bar, um 

homem velho e rígido, conhecido como Sr. Perpétuo conversava 

com o vazio, demonstrando uma senilidade abalada. De uma das 

mesas, uma cadeira foi arrastada sem, no entanto, alguém presente 

para puxá-la. 



— O que vai ser, Ellen? — perguntou o Velho, sem tirar os 

olhos do bar. 

— Uma cachaça, é claro, daquelas com alma de gente — 

sorriu a mulher de olhos de fogo. 

 

  

       

 

    Por enquanto… 
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