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I · O início

– Para onde nos levam?! – perguntou um homem de estatura 
média, um pouco franzino e calvo, na casa dos quarenta, enquanto 
percorre o chão negro de um pequeno corredor subterrâneo com 
pouca luz, luz essa que acabava por projectar as sombras contra 
as paredes, que aparentavam existir há muito tempo, não fosse 
o branco sujo e falta de tinta em algumas das suas partes. Mas 
este homem não estava sozinho, a família constituída por uma 
mulher baixa, com cerca de trinta e cinco anos de idade, ruiva 
de cabelo comprido que, juntamente com o que dava a crer ser 
o seu único filho, chorava e soluçava aterrorizada com o medo 
do que lhes poderia acontecer. O filho, esse, que não parecia ter 
mais de dez anos de idade, perguntava constantemente à mãe o 
que estava a acontecer no meio das suas pequenas lágrimas, e a 
mãe, tentando recompor-se, dizia-lhe que estava tudo bem, e que 
aquilo era apenas uma brincadeira, ainda assim, isto não afastou 
a preocupação da criança. A arrastá-los, quatro guardas armados 
com M-4 apetrechadas com todo o tipo de equipamento, prin-
cipalmente: mira laser, lanterna, mira telescópica e silenciador, 
e na cintura de cada guarda, duas ou três pequenas bolsas com 
as respectivas munições. Possuíam também protecções à prova 



8 9

os familiares, e quando estes acordaram, não faziam a mínima 
ideia de onde estavam, estando apenas a realidade confinada ao 
interior da carrinha, onde estavam dois dos quatro guardas que 
rapidamente foram bombardeados com perguntas:

– Quem são vocês?
– Que querem de nós?
– Para onde nos levam?
Os guardas nada disseram. Remeteram-se ao silêncio, e ao 

fim de algum tempo, os três familiares àquele silêncio se junta-
ram, mas não durou muito, de repente a carrinha parou, e os dois 
guardas obrigaram-nos a sair, continuando em pleno silêncio. 
Quando saíram, viram que não tinham viajado durante muito 
tempo, pois a noite ainda ia alta, e que também já não estavam 
sequer perto da sua casa, e o que viram não lhes agradou, um 
velho campo de concentração militar, onde havia, não só guardas, 
todos com o mesmo equipamento, como também mais pessoas a 
chegar, e a entrarem no edifício. Alguma coisa não estava bem, 
mas agora nada se podia fazer, ninguém tentava sequer fugir 
devido ao medo e ao armamento dos guardas, todos acabavam 
por entrar naquele velho edifício enorme, de estilo gótico, com 
várias gárgulas espalhadas pelo topo e centro, lançando aos vi-
sitantes um olhar sinistro e aterrador. Todas elas apresentavam 
sorrisos maquiavélicos, umas com a língua de fora, e outras com 
os dentes cerrados. Junto ao telhado de telha preta, as janelas 
que mostravam nada a não ser as trevas do interior, e a porta, 
a enorme porta de madeira a apodrecer e de ferro enferrujado, 
que estava aberta quase na totalidade que parecia engolir toda a 
gente que lá entrava. As paredes davam a sua sinistralidade ao 
local devido à grande quantidade de líquenes e musgos a elas 
agarrados. Naquele local, cada pedra, cada telha, cada pedaço de 
ferro, dizia que quem entrasse, não sairia com vida. 

Já nada havia a fazer, já estavam lá dentro, e agora, em 
direcção à luz. Quando lá chegaram, depararam-se com uma 
sala enorme sem quaisquer janelas, que em termos de aparência 
se assemelhava aos corredores que a ela levavam. Nessa sala, 
estavam presentes centenas de pessoas, uns, como eles, de roupa 

de bala da cabeça aos pés, não sendo possível ver-lhes a cara 
ou qualquer outra parte do corpo. Pareciam autênticos robôs, 
que insistiam em não responder à pergunta do pobre homem, 
limitando-se a ignorá-lo, mas este repete:

– Para onde nos levam?! – continuou sem obter resposta, e a 
pressão e o medo começaram a afectá-lo, ele que tentava parecer 
forte de forma a não assustar o filho, começava a sucumbir, come-
çando também a entrar num profundo pranto naquele corredor 
interminável. De repente, viraram à esquerda, sendo empurrados 
pelos guardas, e ao fundo daquele último corredor, exactamente 
igual ao primeiro, encontrava-se uma luz, uma luz intensa que 
despertava alegria nos corações daqueles três indivíduos, mas esta 
alegria não durou muito, visto que era para lá que aqueles guardas 
os levavam, os mesmos guardas que lhes arrombaram a casa em 
plena noite enquanto dormiam e os tiraram da cama à força, sem 
quaisquer explicações nem motivos, não lhes dando sequer tempo 
para mudarem de roupa, e assim abandonaram a sua casa nos 
arredores de Frankfurt na pacata vila de Espenschied, onde nada 
acontece, estando apenas presente a monotonia do quotidiano, até 
àquele dia. Após serem removidos da cama à força, sendo-lhes 
interrompido o sono, e mesmo antes de começarem a gritar e 
a pedir ajuda, bastou aos guardas darem um pequeno toque no 
ombro esquerdo de cada membro da família, e eles, como por 
magia, voltaram a adormecer. Abandonaram a casa pela porta da 
frente. Nada nem ninguém na rua, que era iluminada pela luz dos 
candeeiros, que incidia sobre as velhas casas, e a velha estrada de 
paralelos, estando tudo cheio da água que caía com uma certa 
intensidade. Num pequeno beco mesmo em frente da casa, muito 
bem escondido no meio da escuridão, permanecia uma carrinha, 
negra como a noite, de aspecto completamente vulgar. O motor 
trabalhava, parecia estar à espera de alguém, e realmente estava, 
os guardas pegaram nos corpos dos três familiares, ficando cada 
guarda com um. Eles pareciam muito bem treinados, colocaram, 
cada um deles, um familiar às costas, e continuaram a andar 
como se nada fosse. O quarto guarda esperava-os na carrinha, 
no lugar do condutor. Abriram as portas de trás, e para lá foram 
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preciso do vosso contributo para ajudar a espécie humana – dito 
isto, alguém da multidão perguntou:

– E como é que é suposto nós darmos esse contributo? – a 
multidão começava a murmurar.

E o vulto respondeu, com o tom de quem esperava ouvir 
aquela pergunta:

– Ah! Estou a ver que vocês estão impacientes, pois bem, eu 
digo-vos como… Como sabem, o ser humano actual, encontra-se 
cheio de defeitos – o vulto começa a ficar com um tom de voz e 
uma atitude agressivos – é dominado, controlado, e manipulado 
pela mais ínfima coisa, a ganância, o materialismo, a bebida, o 
tabaco, a droga, entre outros. Dá para ver que o ser humano está 
muito longe de ser perfeito...

– Continuo sem perceber como é que podemos ajudar.
– Eu passo a explicar, cada um de vocês possui um ou mais 

defeitos…
– E o que tenciona fazer em relação a isso? – perguntou 

outro elemento da multidão, interrompendo o vulto.
– Simples, removo os defeitos incutidos em vós, deixando 

apenas lugar à perfeição.
– E como é que tenciona tirar-nos os vícios? Vai fazer-nos 

terapias e essas tretas todas?
– Pode-se dizer que é uma terapia, mas muito diferente 

daquilo a que vocês estão habituados – o vulto apoiou-se na 
varanda e fez uma pequena pausa, como quem está a reflectir, 
continuando de seguida – que levante o braço quem nunca se 
submeteu a uma terapia para se livrar dos seus vícios. 

Dito isto, uma grande quantidade de pessoas levantou o braço.
– Que levante o braço quem se submeteu a terapias e, mesmo 

assim, não deixou o vício.
Os restantes levantaram o braço.
– Estão a ver? Vocês estão contaminados, estão agarrados…
– E o que tenciona fazer? – perguntou outro elemento do 

público, sendo o vulto interrompido mais uma vez, e respondendo 
de seguida:

– Há um ditado que diz: “Não se pode fazer omeletas sem 

de dormir, outros com roupas do dia-a-dia, e outros com roupa 
de trabalho. De repente, os três foram empurrados para junto 
da multidão, e atrás deles, a porta por onde vieram, fechara-se. 
Desesperados e assustados, abraçaram-se, não lhes restava mais 
nada a não ser esperar para ver o que lhes iria acontecer. Na parte 
de cima, estavam uns passadiços de chapa, onde circulavam os 
guardas que observavam atentamente a multidão a seus pés. Sem 
mais nem menos, a intensidade da luz diminuiu, ficando apenas 
concentrada na multidão. Num dos extremos daquela sala, do 
lado oposto por onde entraram os três, numa pequena varanda 
de pedra, a porta de madeira e ferro, que a ela levava, abriu-se, 
e de lá saiu um vulto negro, completamente negro. Tal como os 
guardas, não se via a cara, que estava tapada por um capuz que 
levava a uma capa que lhe chegava aos pés e que lhe tapava o 
corpo todo. Fez-se silêncio, e então o vulto falou:

– Sejam muito bem-vindos à minha humilde residência! – ao 
dizer isto, abriu os braços em sinal de acolhimento, e mostrando 
que debaixo da sua capa, toda a sua roupa era também preta, 
não havendo nela qualquer contraste, sendo ela de um preto 
completamente contínuo e cerrado, de onde se salientavam os 
botões do que parecia ser um casaco de fato, possuindo umas 
calças a condizer. Não havia qualquer variação de tons de cores 
nem adereços, a única coisa que sobressaía nesta figura misteriosa 
e sinistra, era o bastão que empunhava na mão direita, que, tal 
como a da esquerda, estava tapada por uma luva de couro. A 
parte do fundo do bastão era feita de ouro, o bastão em si, preto, 
e no topo, uma caveira de cristal, com rubis de um vermelho 
intenso como olhos. Fosse ela quem fosse, esta figura parecia ser 
possuidora de grandes quantidades de dinheiro e de um grande 
carácter excêntrico. Dito isto, o vulto continuou a falar:

– Peço desculpa por vos ter trazido até cá a uma hora tão 
tardia – à medida que dizia isto, ia baixando os braços – Mas… 
Isto tinha que ser feito… E porquê perguntam vocês – começou 
a andar lentamente de um lado para o outro com as mãos atrás 
das costas, ora olhando para o auditório, ora olhando para os 
lados – Pois bem, eu respondo… Eu trouxe-vos até aqui, porque 
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todas as televisões do mundo, vocês são os primeiros, vocês são 
o exemplo do que vai acontecer a quem preferir ficar agarrado 
a esta doença… A seguir a vós virão outros, é certo, mas isso 
não me vai impedir de salvar a raça humana, e no fim, ainda me 
vão agradecer. Agora, desculpem, mas isto é para o vosso bem, e 
não me devem culpar a mim, mas a vocês, porque foram vocês 
quem caiu em tentação – o vulto dirigiu-se para a câmara de 
segurança à sua direita e continuou – Dentro de minutos esta 
sala vai encher-se de gás. Todos os que aqui estiverem presentes 
morrerão asfixiados, espero que isto seja um exemplo para todos 
os que estiverem a ver. Isto é apenas o começo, o início de uma 
nova e mais forte raça, este, meus caros, é o momento da salva-
ção, e temos que o fazer o mais depressa possível, ou a morte é 
o nosso fim. Eu não procuro fazer o mal, apenas o bem. Quero 
dar o meu contributo à humanidade, salvando-a destes vícios. 
Desejo-vos tudo de bom e que respondam ao meu apelo – o 
vulto fez uma vénia e, de seguida, dirigiu-se à porta por onde 
entrou e abandonou a sala.

Em poucos minutos, todos os guardas presentes na sala 
saíram, deixando lá apenas a multidão que continuava desespe-
radamente a tentar fugir. Entretanto, o gás foi libertado e os três, 
no meio da multidão, abandonaram a ideia da fuga, pois sabiam 
que aquele era o fim. Decidiram ficar de pé, abraçados uns aos 
outros, o homem e a mulher trocam um último beijo e o filho 
recebe um do pai e um da mãe em cada uma das bochechas, e 
assim ficam, abraçados, entregando-se à morte. Minutos depois, 
nada mais havia naquela sala a não ser centenas de corpos sem 
qualquer sinal de vida, estendidos no chão.

No exterior do campo de concentração, o vulto e mais alguns 
guardas dirigiram-se para um helicóptero, os restantes guardas 
entraram em carrinhas e abandonaram o campo. No momento 
em que o helicóptero descola, e enquanto o Sol começa a nascer, 
o vulto diz, contemplando a sua obra:

– Isto… É o amanhecer de uma nova era. – dito isto, todo o 
campo de concentração explodiu, não sobrando nada, a não ser 
destroços, e juntamente com o campo, aquela sala, onde tanta 

quebrar alguns ovos”.
– Explique-se melhor, se não se importar.
– Claro que explico. Com isto, eu quero dizer que, se quero 

salvar a raça humana tenho que a livrar das partes infectadas. 
Um pequeno exemplo… Quando ficamos com um braço podre 
devido a uma doença qualquer, para impedirmos que a doença 
se alastre ao resto do corpo, é necessário cortar o braço para que 
o corpo continue vivo.

– Continuo sem perceber.
Eis que se ouve um grito feminino proveniente da multidão:
– ELE VAI MATAR-NOS! – a multidão começou a exaltar-

-se, a fugir em direcção às portas de onde vieram, e apesar de 
estarem fechadas, isso não a impede de as tentar arrombar, mas 
em vão. No meio desta confusão, o vulto estático e sério, eleva 
a voz e diz:

– Sim, vocês vão morrer, aqui, neste lugar. Se vocês conti-
nuarem vivos, os vossos defeitos continuarão a existir e assim, 
o ser humano nunca recuperará, nunca evoluirá. Acabarão por 
contaminar outros, e isso eu não posso permitir.

– VOCÊ ESTÁ LOUCO!
– Não, não estou, os médicos dizem que estou perfeito de 

saúde, quer física, quer mental.
– E AS CRIANÇAS QUE AQUI ESTÃO?! TAMBÉM 

AS VAI MATAR?!
– Sim, elas também terão que morrer, viveram convosco, 

aprenderam convosco. Elas foram contaminadas por vocês, também 
elas possuem os vícios, e não só por causa do convívio convosco, 
está-lhes nos genes, por isso, não há mais nada a fazer.

– DE CERTEZA QUE VOCÊ TAMBÉM POSSUI 
VÍCIOS!

– O único vício que possuo… É ajudar sistematicamente a 
humanidade.

– MAS NÃO VAI SER POR NOS MATAR QUE VAI 
IMPEDIR OUTROS DE POSSUIR ESTES VÍCIOS!

– Vou sim, neste momento, tudo o que está a acontecer 
aqui nesta sala está a ser filmado e transmitido em directo a 
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II · A resposta
 

Aquelas imagens onde centenas de pessoas eram assassinadas 
foram alvo de notícia durante semanas, mas o que mais inte-
ressava às autoridades era descobrir a identidade daquele que se 
proclamava o salvador da raça humana.

O próprio presidente dos Estados Unidos, Jameson Elroy, um 
homem já com uns bons anos de vida, de cabelo branco, olhos 
castanho escuros e uma mobilidade e agilidade surpreendentes 
para a sua idade, prometeu durante uma conferência de imprensa 
que o assassino ia ser descoberto, levado à justiça e condenado 
pelo que fez, e iria fazê-lo disponibilizando todos os meios ne-
cessários para realizar tal tarefa, pois naquele assassinato também 
foram removidas as vidas de cidadãos americanos.

A trabalhar no caso, todo o tipo de autoridades: FBI, CIA, 
NSA, Serviços Secretos Russos, enfim, todas as agências de 
investigação de todo o mundo estavam a debruçar-se na des-
coberta daquele maníaco, mas há uma organização que existe 
no desconhecido. Poucos são os que conhecem a sua existência, 
e a grande parte deles são os que nela trabalham. Os restantes 
não podem dizer que a conhecem, pois não têm a certeza. Esta 
organização especializou-se em trabalhar nas sombras, é a res-

gente tinha sido asfixiada com gás, foi também destruída. A 
explosão rebentou com a sala, com os túneis subterrâneos, com 
as infra-estruturas do edifício, levando que este desabasse mes-
mo por cima do que restava dos cadáveres, e assim, em poucos 
minutos, centenas de vidas foram exterminadas.
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andavam apressadamente com vários documentos nas mãos, dava 
para ver que algumas já andavam naquilo há algum tempo, pois 
já se viam gotas de suor a verter, e outras já não tinham casaco 
vestido, isto não só devido ao trabalho, como também ao calor 
que se fazia sentir. Eram duas da tarde em pleno mês de Julho, 
fora isto, toda a gente com a “farda” do trabalho, fatos pretos para 
os homens e para as mulheres, estas variavam entre a saia e as 
calças, e sapatos de salto alto e sapatos de sola lisa.

Esta personagem limitou-se a passar por entre as pessoas 
atarefadas, umas paravam para a cumprimentar, e ela retribuía. 
Após passar por uns quantos, chegou à recepção, um pequeno 
círculo de metal, onde no meio, em frente a um computador, uma 
jovem com cerca de vinte anos de idade, com uma face lisa e 
clara, possuidora de uns olhos verdes que se escondiam por detrás 
das finas lentes de uns óculos de armação preta. Tinha também 
um cabelo preto, liso que caía por detrás da sua camisa branca, 
e essa jovem cumprimenta-o com a sua voz suave e delicada:

– Boa tarde, Mr. Johnson.
– Boa tarde, Miss Green. – respondeu Mr. Johnson com uma 

voz forte e grave, a fazer jus à sua constituição física robusta – 
Como vão as coisas por aqui?

– O mesmo do costume, vários artigos para publicar, novas 
notícias a aparecer.

– E relativamente àquele psicopata?
– Está tudo a ser tratado pelos jornalistas, está quase pronto 

para a edição de hoje.
– O.K.. Eu vou lá para baixo, até já, Miss Green.
– Até já, Mr. Johnson.
Mr. Johnson abandonou a recepção e dirigiu-se aos ele-

vadores, cumprimentando trabalhadores aqui e ali. Assim que 
chegou, carregou no interruptor e esperou uns segundos até que 
as portas se abriram. Assim que o fizeram, ele entrou, e quando 
se fecharam Mr. Johnson deu por si sozinho dentro do elevador 
que se encontrava como o resto do edifício, imaculadamente 
limpo, sobressaindo o branco das paredes e o brilho metálico do 
chão, do painel de controlo do elevador, e do tecto, onde estava 

ponsável pela realização não só dos acordos mais importantes 
para fazer incidir a paz entre diferentes países, mas também 
das maiores detenções da história, como de diversos líderes 
israelitas, da ETA, e de todas as famílias da máfia. Quase que 
acabou com estes grupos, se não fossem os guardas e sistema 
judicial corrupto que se deixava manipular por elevadas quantias 
de dinheiro, por protecção, e acima de tudo pelo medo. Esta 
organização fez tudo pelo mundo, salvando-o vezes sem conta, 
e nunca pedindo nada em troca. O seu único objectivo é fazer 
do mundo um lugar melhor para viver, e apesar de possuir vários 
nomes, é principalmente conhecida por GPA (Global Protection 
Agency). A sua localização não está oculta, encontra-se à vista de 
todos, no subterrâneo de uma editora de jornais numa das zonas 
mais movimentada de Manhattan. Um edifício como todos os 
outros, cerca de vinte andares, paredes brancas e imaculadamente 
limpas, tais como as janelas que o preenchem desde o topo até 
à entrada. Toda a gente que trabalha naquele edifício pertence 
à organização, de uma forma ou de outra.

Naquele momento, um Mercedes Classe E com a tinta preta 
a necessitar de ser renovada, e com algumas mossas no pára- 
-choques, estacionava mesmo em frente à escadaria do edifício. 
De lá sai um homem de fato preto, com uns sapatos da mesma 
cor acabados de engraxar. Uma camisa branca, na qual pendia uma 
gravata azul clara que desaparecia no interior do casaco apertado. 
O que mais sobressaía nesta personagem era o branco da sua 
barba pouco volumosa, que aparentava ter sido aparada há pouco 
tempo, e do seu cabelo curto, que era cortado lateralmente por 
um elástico que se ligava a uma pala no seu olho direito. Após 
sair do carro, esta personagem começou a avançar calmamente 
para a entrada do edifício. Deitou a mão ao puxador e entrou. 
Não deu importância ao que se passava no interior, a confusão 
do costume em todos os andares. Era possível detectar telefones 
a tocar, o som de dedos a dançarem nos teclados de computa-
dores, o som de fotocopiadoras e impressoras a trabalhar, uns 
berros aqui e ali a pedir a fulano para trazer documento tal ou 
para tratar da pesquisa para um artigo qualquer. Várias pessoas 
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ali, e ali, toda a gente estava com a vestimenta obrigatória ves-
tida, nem uma única peça de roupa a menos. Boss abandonou o 
elevador e começou a percorrer aquele corredor, sempre olhando 
em frente, apenas desviando o olhar para cumprimentar pessoal 
que lhe dirigia a palavra. À medida que avançava, o corredor 
ia-se ramificando em outros exactamente iguais, mas Boss con-
tinuava a avançar, ignorando essas ramificações. Como no andar 
de cima, também ali havia uma recepção, não num círculo, mas 
num semi-círculo, de um metal mais escuro, e a recepcionista 
era exactamente igual à do andar de cima, à excepção dos olhos 
que, nesta possível irmã gémea, eram de um azul turquesa, e esta 
irmã gémea cumprimentou Boss:

– Boa tarde, Boss.
– Boa tarde, Serenity – respondeu Boss.
– O que o traz por cá hoje?
– Preciso de falar com o Hacker, sabes dizer-me onde é 

que ele está?
– Vi-o há pouco a dirigir-se para o laboratório, desde aque-

le assassinato que ele só sai de lá para ir à casa de banho, está 
sempre a fazer pesquisas, a tentar descobrir quem ele é, a criar 
novas armas e equipamento. Acredite em mim, ele vai acabar 
por enlouquecer.

Boss lançou uma gargalhada estrondosa que fez com que 
a recepcionista saltasse na cadeira e que toda a gente em redor 
parasse para ver o que se passava. Quando parou de se rir, mas 
na mesma com um sorriso na cara, disse:

– Mais louco que o irmão é impossível, e um pouco de ob-
sessão por isto não faz mal nenhum, talvez nos ajude a apanhá-lo 
mais depressa, e é sobre isso mesmo que eu quero falar com ele. 
Obrigado, Serenity, até já.

– De nada, Boss, até já.
Boss tomou o corredor à esquerda da recepção e começou 

a andar. Após passar por dois pontos de ramificação, tomou 
o caminho à esquerda e entrou num corredor onde não havia 
ramificações mas sim portas que sobressaíam pelo seu tom 
cinzento, igual ao do chão, fazendo-se notar nas paredes. Estas 

uma lâmpada que percorria o elevador de uma ponta à outra, 
em largura. No meio do silêncio, Mr. Johnson disse em voz alta:

– Para a base.
De repente, a luz apagou-se, sendo substituída por um feixe 

de luz vermelha, que cobria o elevador em largura, e apareceu 
mesmo à frente de Mr. Johnson, avançando na sua direcção, 
atravessando-o até à outra parte do elevador, voltando de se-
guida para trás até ao sítio de onde apareceu, desaparecendo 
de seguida. Depois apareceu outro, desta vez em comprimento, 
atravessando Mr. Johnson pela sua esquerda até à outra ponta 
do elevador, recuando de seguida, tal como o outro, até ao sítio 
de onde apareceu, acabando por desaparecer. De seguida ouve-se 
a voz computorizada de uma mulher:

– Nome de código.
– Boss – Responde Mr. Johnson.
– Nome de código e tom de voz confirmado – continuou a 

voz – Por favor insira o seu olho no scanner para análise de retina.
Mr. Johnson dirigiu-se ao scanner que se encontrava no topo 

do painel de controlo e tinha substituído o relógio, colocando aí 
o seu olho esquerdo de um azul claro igual ao da gravata, sendo 
de seguida analisado por dois feixes de luz, um em largura e 
outro em comprimento. A voz fez-se sentir assim que os feixes 
pararam de analisar:

– Análise concluída… Identidade confirmada, Alexander C. 
Johnson, nome de código Boss, líder da GPA. Obrigado por se 
identificar. Agora a caminho da base.

Dito isto, o elevador começa a descer em direcção à zona 
subterrânea, a verdadeira localização da GPA. Demorou um 
bocado a chegar ao destino, pelos vistos encontrava-se a uma 
grande profundidade. Assim que chegou, as portas abriram-se 
mostrando um longo corredor onde tudo era negro, à excepção 
do chão que era cinzento. Ao longo das paredes de pedra per-
feitamente alisadas estavam distribuídas de forma simétrica e 
aos mesmos intervalos de espaço, cerca de três metros, pequenas 
lâmpadas incandescentes. Comparado com o andar de cima, e 
apesar de uma agitação semelhante, estava muito menos gente 
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– O do psicopata que matou centenas de pessoas num campo 
de concentração militar na Alemanha?

– Exactamente, que mais descobriste?
– Peço desculpa, Boss, mas não encontrei nada – estava 

agora totalmente virado para o computador, e com Boss de pé 
à sua direita – Estava agora aqui a ver as imagens das câmaras 
de vigilância durante a execução.

– Já fizeste zoom para analisarmos a cara dele?
– Já.
– E?
– Nada, ele está totalmente tapado, e a falta de luz naquela 

zona só dificulta mais as coisas, a única pista que temos é aquele 
bastão.

– E o que sabes sobre ele?
– Também nada, não há qualquer referência nem ao seu 

fabrico, nem à sua origem. Enchia-me de rir se o bastão tivesse 
sido feito por ele próprio.

– Eu também não me admirava nada, mas o que me continua 
a espantar é ele ter um exército e um armamento de primeira. 
Até tenho medo de pensar no que aquele homem, se é que ele 
é um homem, é capaz de fazer. Ele raptou pessoas dos quatro 
cantos do mundo e não há quaisquer testemunhas. Levou-as para 
um campo de concentração e executou-as lá e depois mandou 
o edifício pelos ares. Tenho que admitir, o tipo sabe o que faz, e 
não ia ter tanto trabalho para depois deixar que algo como um 
bastão o incriminasse. E os soldados dele são do melhor que 
já vi… Acho que eles seriam o desafio que o teu irmão anda à 
procura… a propósito, onde é que ele anda?

Após suspirar fundo e de olhar para o relógio, Hacker disse 
num tom de voz desanimado e desinteressado:

– Está na sala de treino.
– Como de costume. Aquele rapaz nunca pára de treinar, 

nunca se cansa, sempre cheio de energia – a cara de Hacker 
mostrava que não estava a gostar da conversa. – Ele pediu-te 
para fazer algumas alterações?

– Reforçar a blindagem dos robôs na zona de combate corpo 

portas estavam distribuídas simetricamente e o espaçamento 
entre elas era cerca de dez metros. Boss dirigiu-se à primeira 
porta à esquerda e bateu:

– Quem é?! – perguntou uma voz alta mas não muito grave, 
em tom agressivo de pessoa mal-humorada.

– Hacker, sou eu, o Boss, posso entrar?
– Sim… Claro… Esteja à vontade – O tom de voz tinha 

perdido a sua agressividade, parecia que Hacker não estava à 
espera de ser interrompido por Boss.

Boss abriu a porta. O laboratório estava completamente 
escuro, notava-se o tom branco de bocados de pano que tapa-
vam pedaços de equipamento, um de certeza que era um carro, 
e também o branco da grande quantidade de secretárias que ali 
estavam e que tinham em cima delas armas e os mais variados 
gadgets, outras estavam tapadas. As paredes, em tons de branco 
e cinzento, tinham todas grandes quantidades de placas nas quais 
estavam pendurados vários tipos de armas, desde lança-rockets, 
metralhadoras, shotguns, e passando pelas SMGs, pelas pistolas 
e pelos explosivos. No meio daquela confusão, sentado em frente 
a uma secretária, e iluminado pela luz do computador, estava 
um rapaz que parecia ter uma estatura intermédia, cerca de um 
metro e setenta e cinco, nem muito gordo nem muito magro. 
Vestia uma bata branca apertada, jeans azuis, e nos pés umas 
botas castanhas. Aquele devia ser o Hacker, que alternadamente 
olhava para o computador e para Boss através dos seu finos óculos 
de armação preta, tal como o seu cabelo curto e penteado com 
um certo cuidado, que reflectiam a luz do computador, o que 
dificultava a captação da cor dos seus olhos castanhos escuros.

– Boa tarde, Boss. – dizia Hacker com um certo nervosismo 
na voz – Desculpe ter gritado, eu estava aqui embrenhado no 
meu trabalho – apontava agora para o computador – e sabe que 
não gosto de ser interrompido.

– Boa tarde, Hacker – disse Boss ao aproximar-se dele – 
Não tens que pedir desculpa, eu é que tenho. Pelos vistos vim 
numa má altura, mas preciso de falar contigo relativamente a 
este último acontecimento.
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em te ter como irmão e tu devias fazer o mesmo.
Hacker dirigiu o olhar a Boss e disse com um ar iluminado:
– Você tem razão, tenho que deixar de ter inveja dele. Ele 

ajuda-me e eu ajudo-o, trabalhamos em simbiose.
Boss esboçou outro sorriso e disse:
– É assim mesmo. Anima-te, rapaz! E então, vamos ver o 

teu irmão?
– Vamos lá, então.
Hacker levantou-se da cadeira e mostrou ser dois ou três 

centímetros mais baixo que Boss, e muito menos corpulento. 
Ambos dirigiram-se à saída do laboratório. Boss abriu a porta 
e afastou-se para deixar Hacker sair, depois saiu ele, fechando a 
porta atrás de si, e deixando o laboratório às escuras, apenas com 
a luz emitida pelo computador que foi deixado ligado.

Ambos percorreram o mesmo caminho por onde Boss veio 
e o irmão de Hacker foi tema de conversa:

– Em que parte do treino é que achas que ele está agora? 
– perguntou Boss.

Hacker após consultar o relógio disse:
– Não posso dizer ao certo, pois não sei a que velocidade é 

que ele está a fazer as coisas. Eu sei lá se ele está a tentar bater 
recordes.

– Isso é uma das coisas que eu acho piada nele, mesmo sa-
bendo que se fizer asneira pode ir desta para melhor está sempre 
animado, sempre na brincadeira, sempre a tentar ultrapassar os 
seus próprios limites.

– Devo admitir que isso tem piada… E quando ele não 
quebra um recorde por uma décima de segundo? Fica todo lixado.

– Fica impossível de aturar.
– E depois só descansa quando quebra o recorde.
Os dois estavam agora a rir-se às gargalhadas enquanto 

passavam pela recepção, onde Serenity os observava, também 
ela com um sorriso na cara:

– A que se deve essa boa disposição toda?
– Olá mais uma vez, Serenity – disse Boss.
– Olá, Serenity – seguiu-se Hacker.

a corpo, e das metralhadoras fixas naquilo a que ele chama de 
“parque”, e melhorar a pontaria de ambos.

– E tu?
– E eu o quê?
– Fizeste o que ele te pediu?
– Claro que fiz, ele é um chato de primeira. Um dia destes 

forro o chão das zonas de treino com minas anti-pessoais e 
mando-o pelos ares.

– Eu se fosse a ti não dizia isso à frente dele. Ele pode 
sentir-se tentado a pedir-te isso.

– Eu sei, maluco para isso é ele.
– Bem, eu vou para lá agora, anda tu também.
– Com todo o respeito, prefiro ficar aqui a trabalhar.
– Desculpa mas não, isso já te está a dar cabo da cabeça, 

descansa um bocado, depois voltas com as ideias mais organizadas. 
Ou não queres vir porque está lá o teu irmão?

Hacker remeteu-se ao silêncio.
– Não precisas de dizer nada, o teu silêncio diz tudo. Porque 

é que implicas sempre com ele? Eu não vejo que mal é que ele 
te fez.

Hacker não disse uma única palavra, permaneceu em silêncio 
a olhar para o computador.

– É pelo facto de ele se ter safado melhor nas provas de 
admissão, passando em todos os módulos e tu só te safaste nos 
teóricos?

Hacker inspirou fundo e quebrou o silêncio:
– Sim, acho que é por causa disso.
– Vá lá! Se assim fosse, toda a gente odiava o teu irmão e 

como já se sabe, não se pode ser bom a tudo.
– Pois, é verdade, mas gostava de conseguir fazer o que ele 

faz nas provas físicas.
– Toda a gente aqui gostava de fazer o que ele faz nas provas 

físicas. Não vale a pena sentires-te mal com isto, os teus pontos 
fortes são os pontos fracos dele, e vice-versa, vocês juntos fazem 
uma equipa do caraças. Vocês são dos melhores agentes que aqui 
estão. Eu tenho orgulho em vocês, e eu sei que ele tem orgulho 
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cada uma delas responsável por uma zona de treino, e a tratar 
delas os respectivos técnicos, que, nas suas batas brancas, iguais 
às de Hacker, não paravam de carregar nos vários interruptores, 
e de verificar se estava tudo bem. Do lado direito, próxima das 
janelas, estava uma porta de ferro com um painel de controlo do 
lado direito que emitia uma luz vermelha, é certo que a porta 
estava fechada, e talvez fosse por aí que se entrava na zona de 
treino. Do lado oposto, estava uma porta exactamente igual, na 
mesma com um painel de controlo do lado direito, também a 
emitir uma luz vermelha. Essa porta também estava fechada, e 
se era pela outra porta que se entrava, era por esta que se saía, 
era só uma questão de tempo para descobrir. 

– Como de costume – disse Boss olhando para a multidão 
– isto está cheio.

– Parece que não têm mais nada para fazer – disse Hacker 
com desprezo -, tanto quanto sei, ainda há muito trabalho a 
fazer e eles preferem vir aqui assistir aos treinos. Já que aqui 
estão, podiam aproveitar para treinar, ou ajudar os técnicos na 
manutenção.

– Concordo contigo – disse Boss enquanto ambos cami-
nhavam na direcção da multidão, que murmurava aqui e ali, 
a comentar o que observava, lançando de vez em quando um 
estridente e surpreso “wow” – parece que eles se divertem a 
observar o D.M. a treinar. Talvez isso lhes sirva de inspiração e 
também o façam.

– Com todo o respeito, senhor – disse Hacker, que tal como 
Boss, se acotovelava por entre a multidão para chegar às jane-
las – acho que eles são demasiado preguiçosos para o fazer. À 
excepção do meu irmão, são muito poucos os que frequentam 
as áreas de treino, e esses estão fora do país a realizar trabalhos 
de investigação.

– Talvez tenhas razão. Precisamos de incentivar este pessoal 
a vir para aqui treinar. O teu irmão é capaz de ajudar.

– Vai-lhe pedir para manipular todo este pessoal para virem 
treinar?

– Isso fica para última medida, por enquanto ficamos com as 

– Estávamos só aqui a falar do D.M. – continuou Boss.
– O D.M.? O que é que ele fez agora?
– Não fez nada – disse Boss – estávamos só a comentar a 

sua atitude.
– Coitado do rapaz – disse Serenity levando a mão direita 

aos olhos, mantendo o sorriso – tão novo, e já está obcecado pelo 
trabalho. Ele tem quê… vinte e cinco anos?

– Nem mais – disse Hacker – é mais velho que eu dois anos.
– E vocês vão agora para a sala de treino?
– Vamos – disse Boss.
– Bem, não vos incomodo mais, eu tenho que ficar aqui a 

trabalhar.
– Está bem, até já, Serenity – disse Boss.
– Vemo-nos por aí, Serenity – disse Hacker.
– Até já.
Boss e Hacker continuaram o caminho, prosseguindo des-

ta vez pelo corredor que se encontrava à direita da recepção, e 
este, como todos os outros, encontrava-se ramificado, mas não 
optaram por nenhuma das ramificações. Percorreram-no até ao 
fim, escolhendo depois o caminho à sua direita, que levava a um 
corredor muito mais pequeno que todos os outros, sem quaisquer 
ramificações, apenas uma porta no centro da parede em frente. 
Boss abriu a porta, e pediu a Hacker para entrar, seguindo-o de 
seguida, e fechando a porta atrás de si. Aquela divisão era muito 
diferente das outras, tinha mais luz e era muito mais espaçosa. 
Nela cabiam dezenas de pessoas. Praticamente não havia preto, 
este reservava-se apenas aos ferros das cadeiras, aos computadores, 
às máquinas que controlavam as diferentes áreas de treino, e às 
fardas de toda a gente que lá estava, e grande parte, cerca de 
trinta pessoas, encontrava-se encostada às janelas e parecia estar 
lá apenas para ver D.M. a treinar. A menor parte era represen-
tada pelos técnicos, cerca de dez, que estavam responsáveis pela 
manutenção das áreas de treino. O preto sobressaía naquela sala 
em tons de branco do chão ao tecto. Os degraus de chapa que se 
encontravam nos lados esquerdo e direito da entrada e que levavam 
à zona das máquinas, havendo duas grandes de ambos os lados, 
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amarradas ao leme. Estas eram de seguida libertadas, o leme 
rodado, e a porta abria-se.

A terceira divisão mostrava-se mais simples, possuía os mes-
mos tons de cores que a sala de observação e de manutenção e 
o que mais sobressaía nesta sala eram os “corpos” de dez robôs, 
com cerca de dois metros de altura, e com uma grande camada 
de blindagem a reforçar-lhes as infra-estruturas, mas esta blinda-
gem não lhes serviu de nada. Os robôs estavam completamente 
mutilados, uns sem braços e/ou sem pernas, sem cabeça, e em 
certas partes, pareciam ter sido cortados e/ou baleados. Outra 
coisa que diferenciava esta divisão das outras era o facto de no 
lado esquerdo, a luz emitida pelo painel de controlo da porta 
não ser vermelha, mas sim verde, e por essa porta, saía agora um 
vulto preto, deixando um manto feito do que parecia ser couro 
a flutuar atrás dele.

Na quarta e última sala, o chão estava coberto por grandes 
pedras de diferentes tamanhos, que se encontravam dispostas 
aleatoriamente pelo chão, estando algumas dispostas em fila, por 
ordem irregular de alturas. Na parede da direita e na da esquer-
da, estavam duas metralhadoras fixas, uma simétrica à outra, e 
com o cano apontado para a frente. No extremo da sala, onde se 
encontrava a porta de saída, estava outra metralhadora, a fazer 
pontaria para a porta que tinha à sua frente. Naquele momento, 
a porta abriu-se, e as máquinas ganharam vida, e começaram a 
disparar contra a porta, por onde saiu um vulto preto, saltando 
com uma velocidade tremenda para cima da pedra mais próxima, 
que estava à sua direita, continuando com o manto de couro a 
esvoaçar à medida que se movia. O vulto começou a saltar de 
pedra em pedra em direcção à metralhadora à sua direita, ficando 
as pedras e as paredes danificadas com as balas à medida que 
avançava. Assim que estava a cerca de dez metros de distância da 
metralhadora pretendida, “apanhou” um conjunto de pedras que 
cresciam em altura e, chegando à mais alta, saltou, precipitando-se 
para o espaço entre a metralhadora e a parede – parecia que as 
máquinas não cobriam todos os ângulos – e assim que entrou, 
começou a mexer nos circuitos da metralhadora, e em poucos 

suas exibições como fontes de inspiração para outros que hão-de 
vir… Mas é uma ideia.

Passavam agora pelo último amontoado de pessoal, e es-
tavam mesmo em frente às janelas, de onde se podia ver toda 
a sala de treino. Na divisão que se encontrava mais à direita, 
estavam uma série de machados que balançavam e giravam no 
tecto e no chão, e outros objectos cortantes como lanças, que 
eram arremessados de uma parede à outra, saindo de uns orifí-
cios nelas colocados. O chão parecia que tinha vida, tremia por 
todos os lados, deslocava-se na horizontal, umas partes para a 
frente, e outras para trás, fazendo lembrar grandes passadeiras 
rolantes. Deslocava-se também na vertical, formando enormes 
colunas que tocavam no tecto e que eram capazes de esmagar 
quem lá estivesse. Nas duas extremidades da sala, duas portas, 
exactamente iguais às que estavam na sala de observação e de 
manutenção, com o mesmo painel de controlo a emitir a mesma 
luz vermelha. Estes elementos podiam ser observados em todas 
as divisões da zona de treino. 

A seguir, estava uma sala com as paredes e chão cheios de 
símbolos estranhos e sem qualquer nexo, tais como: pentagramas, 
símbolos do infinito, cruzes egípcias, olhos de Hórus, espirais 
duplas e dois tipos de triângulos, um normal, e um com quatro 
triângulos no interior. No tecto, quatro ganchos, mas nada lá 
preso, talvez fossem os quatro sacos de areia que estavam no 
chão, em volta do que parecia ser o leme de um navio, onde 
possivelmente estariam presas as cordas que envolviam os sacos 
de areia que, como estes, estavam espalhadas pelo chão. Também 
aqui estavam várias caixas de ferro de diferentes formas e tama-
nhos, com a aparência de poderem ser empurrados, nas quais 
estavam gravados uns símbolos semelhantes aos que estavam no 
chão e, curiosamente, estavam em cima destes, o olho de Hórus 
estava em cima do pentagrama, a cruz egípcia estava em cima do 
triângulo normal e o outro triângulo estava em cima do infinito. 
Pelos vistos, os símbolos que estavam no chão estavam associados 
a pontos de pressão que quando deparados com a combinação 
correcta, libertavam a tranca que prendia as cordas que estavam 
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baixo dos jeans. O que sobressaía mais no meio de tanto preto, 
era a ligeira palidez que se notava na pele da sua cara que se 
encontrava livre de barba e, por mais incrível que parecesse, não 
havia quaisquer vestígios nem de suor, nem de respirar acelerado, 
o que impressionava, tendo em conta a rapidez e o esforço físico 
realizado naquela sessão de treino.

D.M. foi recebido pela multidão com estrondosos aplau-
sos. Como resposta limitou-se a sorrir e a fazer uma vénia. 
Recompondo-se, dirigiu o olhar aos técnicos responsáveis pela 
manutenção das diferentes zonas de treino e perguntou soltan-
do uma voz grave e forte, que mostrava ao mesmo tempo uma 
ligeira ansiedade:

– Quais foram os resultados desta vez?
– Na sala das armadilhas houve uma melhora de trinta 

segundos – disse um homem careca e baixo, que envergava 
uns grandes óculos, num tom de voz esquisito. Parecia que o 
homenzinho tinha andado a tomar hélio.

– Na sala dos enigmas demorou um minuto a mais – disse 
uma mulher alta, loira, bem-parecida, mas com um tom de voz 
sério.

De repente toda a gente ficou a olhar para D.M., pois sabiam 
que ele reagia sempre mal quando piorava os seus resultados. Ele 
desviou lentamente o olhar da mulher, dirigindo-o à multidão, 
dizendo:

– Que foi? Este quebra-cabeças era dos difíceis, fiquei ad-
mirado por não ter demorado mais. Obrigado pelo desafio, 
Maze – disse D.M. dirigindo uma vénia à mulher que dava pelo 
nome de Riddler.

– O prazer é todo meu – disse ela consentindo com a cabeça.
Recompondo-se, D.M. prosseguiu com a análise dos resul-

tados, perguntando:
– Como é que correu na zona de combate corpo a corpo?
– Melhoria de um minuto – disse um homem negro possuidor 

de uma boa constituição física, superior à de D.M.
– Hacker – disse D.M. dirigindo-se ao irmão – para a 

próxima, torna os robôs alvos mais difíceis de abater. Isto assim 

segundos, ela começou a disparar contra a que estava à sua frente, 
acabando por lhe entupir o cano e por rebentar com ela. Feito 
isto, o vulto desligou a metralhadora e dirigiu-se à que faltava, 
continuando a saltar de pedra em pedra, e na mesma debaixo 
de fogo. Assim que se aproximou do destino, saltou por cima da 
última fila de pedras e correu rapidamente em direcção ao espaço 
entre a metralhadora e a parede. A pobre coitada não acertava 
uma. As balas limitavam-se a acertar no chão e na parede. Parecia 
impossível acertar no vulto. Após chegar ao destino, e de ter a 
máquina à sua mercê, o vulto desligou-a e o painel de controlo 
da porta à sua esquerda passou a emitir uma luz verde. A porta 
estava aberta, e o vulto dirigiu-se para ela, calmamente.

– Não interessa quantas vezes eu veja, mas eu nunca me canso 
de o ver a treinar. Aquele rapaz surpreende-me sempre – disse 
Boss quebrando o silêncio de uma sala que estava estupefacta 
com o que tinha acabado de ver.

E dito isto, a porta do lado esquerdo abriu-se e do meio da 
escuridão emergiu D.M.. Ele era alto, com cerca de um metro 
e noventa, talvez mais. Usava preto da cabeça aos pés. O cabelo 
preto um pouco volumoso e completamente despenteado, os 
olhos pretos que faziam lembrar um abismo, o manto de couro 
preto, que na verdade era um casaco que lhe chegava aos pés e 
que na zona dos braços, assim que terminava, dava lugar a umas 
luvas, também de couro preto, que lhe cobriam completamente 
as mãos, e dentro do casaco, uma T-shirt preta que fazia sobres-
sair a sua estrutura ligeiramente atlética, e ao peito, uma cruz 
feita de prata, cheia de pormenores góticos, quer na silhueta, 
quer na superfície, e no centro, uma cápsula de vidro, com uma 
bala amolgada lá dentro. Nas pernas, uns jeans pretos, que eram 
apertados por uma cinta de couro também preta, e nesse cin-
ta, de cada lado, umas saliências que pertenciam aos cabos de 
três punhais. Nas pernas, tinha também dois coldres, dos quais 
pendiam duas Desert Eagles, também elas pretas, à excepção da 
zona de saída das cápsulas e de uma parte da pega, que possuíam 
um tom prateado reluzente. A acompanhar o seu passo, o som 
das suas botas de biqueira de aço pretas, que se escondiam por 
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– Obrigado pela vossa atenção, não se vão arrepender, e ao 
fazê-lo, não só vão melhor as vossas capacidades, como também 
vão permitir fortalecer a nossa organização e ajudar na nossa causa.

Já estavam todos decididos a fazer os treinos, alguns já es-
tavam a falar com os técnicos e a marcar horas para os treinos, 
outros dirigiam-se a D.M. para pedir conselhos, e ele só dizia:

– Não tenho conselhos para dar. Dêem o vosso melhor e 
confiem em vocês mesmos. Acreditar que conseguem ultrapassar 
qualquer obstáculo é o suficiente.

D.M. então recuou, dirigindo-se a Boss:
– Está feito.
– Estou sem palavras, rapaz. Graças a ti temos um grupo de 

pessoas motivadas e prontas para tudo. Agora é só esperar pelos 
resultados dos treinos. Agradeço-te.

– Não tem que agradecer, faz parte do meu trabalho.
– Coisa que tu fazes muito bem, e é por isso que vim aqui 

falar contigo. Acompanhas-nos até ao laboratório?
– Sim… Claro… Vamos lá então.  
Dito isto, e após passarem por aquela multidão entusias-

mada, dirigiram-se à saída. Desta vez, foi D.M. quem abriu a 
porta, inclinando-se e estendendo o braço direito indicando o 
caminho. Boss e Hacker saíram da sala, com D.M. a fechar a 
porta atrás deles.

– Deixe-me adivinhar – disse D.M. colocando-se à direita 
de Boss – isto tem a ver com aquele assassínio em massa na 
Alemanha.

– Exactamente – respondeu Boss.
– E eu vou ficar com o caso? – perguntou D.M.
– Vais, e espero que faças um excelente trabalho.
– Obrigado, Boss, não o vou desiludir.
– Eu sei que não, e também sei que andavas à procura de 

trabalhos mais empolgantes.
– Com todo o respeito, já me estava a cansar de andar a 

deter membros das máfias italiana e russa, estava a tornar-se 
monótono. Agora isto, parece ser um trabalho à minha medida.

– Estou a ver que sim. Já viste as filmagens?

não dá nem para aquecer.
– Ok – respondeu Hacker – eu trato disso. Alguma coisa 

em mente?
– Surpreende-me. E na sala das armas de fogo?
– Também a melhoria de um minuto – respondeu um ho-

mem gordo, ruivo de cabelo comprido, que tapava a parte de trás 
dos seus óculos finos e discretos, e com uma barba farfalhuda 
a condizer.

– Bem… Não está mal – disse D.M.
– Nada mal mesmo – disse Boss, que juntamente com Hacker 

se dirigia a ele com um sorriso de admiração na cara.
Ao vê-lo a aproximar-se, D.M. posicionou-se em continência.
– Vá lá, rapaz, deixa as formalidades, para além do mais, 

isto não é o exército.
– Peço desculpa, Boss – disse D.M. abandonando a postura.
– Não tens que pedir desculpa, mas deixa-me já dar-te os 

parabéns pelo teu desempenho no treino de hoje.
– Obrigado, Boss, eu faço o que posso.
– Se todos os membros desta organização fossem empenha-

dos como tu, teríamos uma equipa de verdadeiros profissionais.
– Isso arranja-se – D.M. desviou-se e aproximou-se da multi-

dão que se preparava para sair – agradecia a vossa atenção – toda 
a gente se virou para ele – obrigado. Antes de retomarem o vosso 
trabalho, só vos queria pedir que da próxima vez que viessem 
aqui, viessem participar no treino em vez de ficarem a assistir.

Começaram a murmurar uns com os outros acerca daquele 
pedido. Alguns mostraram-se interessados, outros nem por isso, 
havendo quem dissesse:

– Deves estar a gozar com a minha cara! Algum dia eu me 
metia ali dentro a arriscar a minha vida.

– Não é necessário entrar já nestes níveis de dificuldade – 
continuou D.M. – eu não comecei assim, comecei com o básico, 
e se eu consegui, qualquer um consegue. Falem com os técnicos 
que eles tratam de tudo.

Continuou tudo a murmurar, desta vez pareciam estar todos 
a consentir no pedido de D.M.
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mesmo tempo.
– Até já – disse Serenity, que se ria da situação.
D.M., Boss e Hacker retomaram então o caminho do labo-

ratório, mas Boss repetiu a pergunta:
– O que queres dizer com não estarmos a procurar no sítio 

certo?
– Às vezes as respostas estão onde é menos improvável 

estarem.
– O que tens em mente?
– Para ter a certeza, tenho que ver as imagens mais uma vez.
– Então aceleremos o passo.
E assim o fizeram. Instantes depois estavam no laboratório 

e D.M. rapidamente se precipitou para o computador que estava 
ligado. Boss ficou à direita, Hacker à sua esquerda, e estavam 
agora a ver as imagens. 

– Eu não vejo nada – disse Hacker – já vi essas imagens 
uma boa quantidade de vezes, a única coisa que sobressai mais 
é o bastão do tipo.

– Talvez a resposta não esteja no tipo – disse D.M. obser-
vando atentamente as imagens.

– Onde pensas que está? – perguntou Boss.
– Eu estou a procurar nos guardas.
– Nos guardas?! – Perguntaram Boss e Hacker novamente 

ao mesmo tempo.
– É impressão minha ou vocês andam em ensaios de coro? 

– perguntou D.M. com um certo tom de gozo na voz, rodando 
a cadeira dirigindo-se a Boss e Hacker.

– Ha… Ha, muito engraçado – responderam, e outra vez 
ao mesmo tempo.

– Estão a ver? – disse D.M. com o mesmo tom de gozo.
– Vá, rapaz, não temos tempo para isto, diz lá o que encon-

traste. – disse Boss, que já estava a ficar farto daquela situação.
– Ok, ok, já ninguém percebe uma boa piada – disse D.M. 

recompondo a cadeira ficando outra vez de caras com o com-
putador – ainda não descobri nada, mas penso que os guardas 
possuem alguma informação que nos possa ser útil. O tipo pode 

– As da execução?
– Essas mesmas.
– Já.
– O que achas?
– Não acho nada. Hacker – disse, dirigindo-se ao irmão 

que se colocara à esquerda de Boss – já fizeste as análises aos 
equipamentos daqueles soldados blindados?

– Já – respondeu Hacker com um certo ar de importância 
estampado no rosto por poder participar na conversa – as ar-
maduras deles parecem ser semelhantes às que a SWAT usa. A 
única diferença é estarem mais reforçadas, principalmente nas 
partes vitais.

– Quais são os pontos fracos? – perguntou D.M.
– Pelo que vi nas imagens, penso que se restringem apenas à 

zona de dobra, estás a ver, cotovelos, joelhos, e também no pes-
coço. Aí a blindagem não é tanta, estando lá apenas um pedaço 
de tecido feito pelo que parece ser malha de aço.

– Ok, já estou a ver o filme. Qual é o próximo passo?
– Essa é a parte mais difícil – disse Boss – não temos quais-

quer pistas acerca do paradeiro ou da identidade dele.
– Se calhar não estão a procurar no sítio certo.
– O que queres dizer com isso? – perguntaram Boss e Hacker 

ao mesmo tempo, entreolhando-se de seguida.
– Boas, Serenity.
– Olá, D.M. – tinham agora chegado à recepção – como é 

que correu o treino?
– Correu bem. Umas melhorias a fazer mas nada que eu 

não consiga resolver.
– Acredito – disse Serenity com um leve sorriso na cara – já 

estás a tratar do caso?
– Estávamos agora mesmo a falar nisso e íamos agora a 

caminho do laboratório.
– Ide lá então, não vos incomodo mais.
– Ok. Foi bom falar contigo, Serenity. Vemo-nos por aí.
– Adeusinho.
– Até já, Serenity – disseram Boss e Hacker novamente ao 
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rectângulo horizontal: “666”.
– Hacker – disse D.M. levantando-se da cadeira – coloca 

esta tatuagem em todos os registos prisionais, talvez o nosso 
homem já tenha ido dentro.

– O.K. – Hacker sentou-se na cadeira e assim o fez.
– Achas que isto nos vai ajudar? – perguntou Boss.
– Bem, se encontrarmos alguém que coincida, podemos 

interrogá-lo e ver se obtemos alguma informação útil.
– E se a pessoa que aparecer não for a mesma e fizeres o 

interrogatório à pessoa errada?
– Boss, com todo o respeito, esta é a única informação de que 

dispomos, se der para o torto, paciência, vale mais arrependermo-                                                                              
-nos de algo que fizemos do que de algo que não chegámos a fazer.

– D.M., sabes muito bem que não nos podemos dar ao luxo 
de ir ao encalço de uma pista errada, não sabemos quando é que 
aquele maníaco vai voltar a atacar, e quantas pessoas é que ele 
vai matar se o fizer.

– Mais uma vez, isto é tudo o que temos.
De repente fez-se silêncio, ouvindo-se apenas o som dos 

dedos de Hacker a bater no teclado, e de repente, vindo do nada:
– Já está! – disse Hacker animado.
– Vá lá, diz-me coisas – disse D.M. precipitando-se sobre 

o irmão.
– Benjamin Curt Smith, ex Marine, cumpriu pena de dez 

anos de prisão por quase ter matado um superior usando a sua 
M4 como taco de basebol, era suposto terem sido quinze, mas 
saiu mais cedo por bom comportamento.

– Família? – perguntou D.M.
– Nada, não há registos.
– Há quanto tempo é que saiu?
– Ora bem… vinte de Junho de dois mil e doze, há exac-

tamente um mês.
– Onde é que ele está a morar?
– Hell’s Kitchen, Nº 65.
– Sente-se em casa, um tipo agressivo num dos piores bairros 

cá da zona. Pode andar a matar pessoal e a fazer zaragata. O 

saber o que faz, mas isso não nos garante que os homens que 
contratou sejam igualmente cautelosos. 

– Bem visto – disse Boss.
– Eu também já estive a ver isso – disse Hacker – não 

encontrei nada.
– Nada de estranho? Tens a certeza? – perguntou D.M.
– Bem – continuou Hacker, aproximando-se do computa-

dor – há aí um guarda com um aspecto esquisito… Ali! – disse 
apontando para um soldado que vagueava pelo fundo da plata-
forma de chapa que se encontrava no meio da sala. Realmente 
o tipo era estranho, parecia não ter pescoço.

– Ele não tem a protecção de malha de aço vestida – disse 
D.M. – e agora anda com os ombros levantados para disfarçar. 
Talvez ele tenha no pescoço algo que nos possa vir a ser útil. 
Quantas câmaras é que o apanharam?

– Todas – respondeu Hacker.
– Mete aí uma que lhe consiga apanhar o pescoço.
Hacker colocou uma imagem que mostrava a garganta.
– Vês alguma coisa? – perguntou Hacker.
– Não, e tu? – perguntou D.M.
– Também não. Boss?
– Não vejo nada.
– Passa para a parte de trás – pediu D.M.
E assim o fez.
– Ora aí está – disse D.M apontando para a parte de trás 

do pescoço na qual estava uma tatuagem – faz zoom.
O zoom foi feito.
– O que é aquilo? – perguntou Boss aproximando-se do ecrã.
– Parece ser uma cruz – disse Hacker.
– Não parece ser uma cruz, é uma cruz – disse D.M. – Não 

está aqui toda, o que resta está por baixo das protecções, mas 
isto chega.

Aquela cruz em termos de estrutura era do tipo tradicional, 
dois rectângulos sobrepostos, um na horizontal, outro na ver-
tical que desaparecia no interior da armadura. O que era mais 
invulgar naquela tatuagem era o número que estava presente no 
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isto com os olhos fixados no irmão.
– Exibicionista – disse Hacker com um pequeno sorriso 

na cara.
D.M. retribuiu o sorriso, endireitou-se e colocou o auricular 

na orelha direita.
– De que mais precisas?
– Hm… Arranja-me algo para arrombar fechaduras.
Hacker continuou naquela mesa a vasculhar naquela imen-

sidão de minúsculos objectos até pegar num. Era um cilindro 
metálico, com cerca de três centímetros de altura e três centí-
metros de diâmetro.

– Isto é capaz de chegar. Basta colocares a parte da frente 
na fechadura – apontou para uma face que tinha duas falhas 
perfeitas que formavam uma cruz – e depois carregar no botão 
da parte de trás – rodou o cilindro e mostrou um pequeno botão 
vermelho – ele depois faz o resto.

Atirou-o também contra D.M., que desta vez só se limitou 
a estender a mão esquerda, ficando depois a observá-lo.

– Prefiro arrombar portas à maneira antiga, mas assim é 
capaz de ser mais rápido.

– Podes crer que é. Mais alguma coisa?
– Duvido que sejam precisos óculos de visão nocturna e 

essas tretas todas.
– Toma lá um bocado de fibra óptica, pode vir a dar jeito – 

pegou num monitor e atirou-o também a D.M.. Este apanhou 
o monitor com a mão direita, arrumando de seguida o pequeno 
cilindro na parte interior esquerda do casaco, e retirando um 
bocado de fibra óptica.

– Tens razão, uma coisa destas dá sempre jeito – recolheu a 
fibra e colocou no interior da parte direita do casaco – acho que 
a única coisa que me falta… é um meio de transporte.

– Hei! Eu não te vou emprestar nenhum carro! Ainda me 
lembro do que aconteceu ao Lamborghini Murcielago que levaste 
há dois anos para o Japão para tratar da Yakuza.

– O que queres que te faça? Precisava de mandar um edifício 
abaixo e não tinha explosivos. O carro estava à mão de semear.

sítio safa-o.
– Tens a certeza de que queres avançar com isto D.M.? – 

perguntou Boss.
– A certeza eu não tenho, mas vou ter que dar uma olhadela.
– Bem, dou-te autorização para avançares, tens é que ser 

rápido, não temos tempo a perder.
– Não se preocupe, vou já preparar-me para a viagem e em 

princípio, volto de manhã com novidades.
– Muito bem, pede ao teu irmão o equipamento que preci-

sares. Eu agora vou lá para cima ver como é que estão a correr 
as edições. Mantenham-me a par dos resultados da missão.

– Esteja descansado – disse D.M.
– Boa sorte – disse Boss sorrindo e dirigindo-se à saída.
– Obrigado, senhor – disse Hacker.
Boss abriu a porta e, antes de a fechar, colocou dois dedos 

na testa em sinal de continência. D.M. e Hacker retribuíram o 
gesto. A porta fechou-se e D.M. e Hacker ficaram ali em pleno 
silêncio, até que Hacker decidiu intervir dizendo:

– Então… Do que é que precisas?
– Ora bem, arranja-me um auricular. Quero estar em contacto 

contigo durante o trabalho.
Hacker levantou-se e carregou num interruptor que estava 

no lado direito do computador, e assim que o fez, as luzes do 
laboratório acenderam-se, mostrando uma enorme sala em tons 
de branco e cinzento, e após acender as luzes, dirigiu-se a uma 
mesa que estava à sua esquerda, cheia de equipamento minúsculo.

– Com câmara?
– Convém. Um par de olhos a mais dá sempre jeito.
Hacker acabou por pegar num auricular que se assemelhava 

a um auricular bluetooth, só que um pouco mais pequeno. Era 
preto, com cerca de três centímetros de comprimento e um 
centímetro e meio de espessura.

– Pensa rápido – atirou o auricular, que ia mesmo em di-
recção à cara do irmão.

D.M. limitou-se a inclinar a cabeça para o lado direito, e 
após o auricular passar, apanhou-o com a mão esquerda, e tudo 
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– Diz-me uma coisa, já viste algum tipo a conduzir uma 
Harley de capacete?

– Não.
– Então pronto!
– Ok, ok.
 – Bem, vamos lá acabar com isto – disse enquanto rodava 

o manípulo da mota, fazendo-a rugir – Até já.
– Porta-te bem.
– Sabes que sim – disse D.M. dirigindo o olhar ao irmão.
De seguida olhou para o túnel em frente, totalmente ilu-

minado, exibindo ser igual aos corredores do edifício. Arrancou, 
e com o casaco de couro a esvoaçar atrás dele, acenou ao irmão 
com a mão de direita, sendo-lhe retribuído o gesto, fechando- 
-se de seguida o portão. Então D.M., quando se aproximava da 
superfície e já via a luz do Sol, disse:

– Está na hora do espectáculo.  

 

– Foi quase um milhão de dólares em equipamento que foi 
pelos ares… literalmente!

– Ao menos livrámo-nos da Yakuza.
– Naquela zona!
– Pronto, está bem, mas então, como é que é suposto eu ir 

para o Hell’s Kitchen sem carro?
Hacker apoiou-se sobre a mesa das engenhocas em acto 

de reflexão, inclinando a cabeça para a frente. Após uns segun-
dos assim, olhou em frente, percorreu a mesa, e moveu-se em 
direcção a um grande pano branco que tapava uma superfície 
irregular. Assim que o alcançou, retirou-o, exibindo uma mota, 
uma Harley Davidson toda de um preto reluzente, incluindo 
nas jantes, tendo duas discretas listas brancas de cada lado que 
a percorriam transversalmente.

O rosto de D.M. iluminou-se:
– Gosto da ideia.
– Ao menos aqui não está investido muito dinheiro. Foi 

colocada apenas uma blindagem extra.
– Não interessa – disse D.M. entusiasmado aproximando-se 

da mota – dá cá isso.
Assim que alcançou a mota, montou-a, e pô-la a trabalhar.
– Sim, senhor, trataste muito bem dela.
– Ao contrário de outras pessoas – disse Hacker carregando 

no tom de voz – eu cuido bem do meu equipamento.
– Ya, ok, então, o equipamento está todo operacional, certo?
– Podes crer que está.
– Ok, então, abre os portões.
Hacker aproximou-se do canto direito da parede do fundo, 

carregou num pequeno botão preto que lá estava e a parede 
começou a levantar-se. D.M. começou a andar lentamente com 
a mota aproximando-se do irmão.

– Vá, pá, está na hora de ir. Dá cá mais cinco – estendeu a 
mau direita e Hacker assentiu o pedido, acabando os dois por 
chocar as mãos.

– Não te esqueças do capacete – disse Hacker que se pre-
parava para ir buscar o capacete, também todo ele preto.



O mundo encontra-se novamente perante uma grande 
ameaça, desta vez pelas mãos de um maníaco obcecado com 

a criação do ser perfeito e que não olha a meios para 
concluir o seu objectivo. 

Neste tempo de necessidade, uma agência especial, que 
somente intervém quando tudo o resto falha, aceita o caso 
e promete não descansar enquanto não trouxer o maníaco 
perante a justiça. Os melhores homens são escolhidos, um 

dos quais esconde muito mais do que qualquer 
um pode imaginar. 

Será que eles vão conseguir pôr fim 
àquela que pode muito bem ser a maior 

ameaça que já enfrentaram?


