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Para os meus pais. 
Os dois, porque eu não seria capaz de escolher.
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O garoto estava de olho neles. Donovan já o tinha visto antes: núme-
ro 53 no uniforme, cabelos ruivos, robusto. Nas quintas à tarde, trei-
nava em um canto do campo do Centro Esportivo de Scotts Bluff, 
junto com seus companheiros de time na escolinha de futebol. 
Depois, ele esperava no ponto de ônibus sua irmã mais velha, que 
vinha buscá-lo. Era lá que ele estava no momento, enxugando a testa 
com a manga da camisa, e de olho neles. Tinha uns dez anos de 
idade, novo demais para ser marcado. Isso deixou Donovan apreen-
sivo. Os terroristas não teriam o menor pudor em recrutar crianças.

– Os protocolos de segurança estão em ordem. O escaneamen-
to infravermelho não apontou nada, o escaneamento eletrônico não 
apontou nada. Está um tédio aqui. Acho que dá para dizer que a 
gente pode encerrar por hoje – Jet deu um tapinha no dispositivo 
de comunicação em sua mão, registrando ter cumprido aquela que 
era a última parada em sua rota de patrulha.

Donovan suprimiu um bocejo e lançou um último olhar para a 
rua. Geralmente, Jet ficava acordadíssimo pela manhã e lutava para se 
manter desperto no fim da tarde, momento em que Donovan encon-
trava um ânimo redobrado, mas, depois de doze horas seguidas traba-
lhando e naquela que era sua última hora de plantão antes de poder 
folgar por dois dias, ambos estavam cansados. Na semana seguinte, 
eles seriam alocados na patrulha noturna.
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Como se estivesse lendo seus pensamentos, Jet falou: 
– Semana que vem vai ser uma droga.
– Eu prefiro passar a noite acordado a ter que acordar às seis 

da manhã.
Jet deu de ombros.
– Eu nunca consigo dormir muito depois das seis da manhã mesmo.
– Você é tipo uma aberração da natureza – Donovan disse para 

o parceiro, erguendo a mão para proteger os olhos contra os raios do 
sol que se punha no horizonte, atravessando as estruturas metálicas 
arqueadas, suspensas e entrelaçadas do estádio atrás deles.

Batizado em homenagem aos morros íngremes que faziam da 
região um local de importância histórica, o Centro Esportivo Scotts 
Bluff era a maior e mais recente estrutura construída pelo homem 
em um raio de quilômetros, um testemunho do crescimento do 
Cinturão Circular. Dali a um mês, quarenta mil pessoas lotariam 
suas arquibancadas para as comemorações do centenário do Dia da 
Paz. Garantir a segurança do evento seria um pesadelo.

No Dia da Paz, o presidente da América do Oeste iria subir ao 
palco para celebrar um século de paz e cooperação entre os humanos 
e os zhree. Falaria sobre as lições aprendidas com a Era da Guerra 
e sobre como a continuidade do autogoverno era importante para a 
humanidade. Quando o presidente se sentasse, o pai de Donovan 
assumiria o microfone. Donovan imaginou seu pai atravessando o 
palco, com seus passos rígidos e seu terno escuro. Ajeitaria as lapelas 
e limparia a garganta discretamente antes de começar a falar. Todos 
os espectadores – tanto no estádio como em suas casas – se inclina-
riam para a frente para prestar atenção ao que o primeiro-mediador 
teria a dizer, porque, apesar de o presidente ainda ser formalmente o 
chefe de Estado para as questões humanas, quantas questões ainda 
eram de fato apenas humanas?
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– Não olha agora, mas aquele garoto está vindo pra cá – disse Jet.
O garoto estava atravessando a rua, caminhando em direção a 

eles com passos curtos e apressados. Tinha os ombros curvados para a 
frente e olhava para os lados o tempo todo, preocupado. Jet se afastou 
em uma postura casual, esquadrinhando a rua em busca de algum 
sinal de perigo. Donovan observou a aproximação do garoto. O me-
nino diminuiu o passo e parou a alguns passos de distância, como se 
não soubesse se poderia se aproximar mais.

– Oi – Donovan deu um passo em direção a ele.
– Hã, oi – respondeu o garoto, com os olhos voltados para o chão.
– Qual é o seu nome?
– Horatio.
– Você deve ser bom no futebol. Anda praticando bastante – 

Donovan apontou para as chuteiras do garoto.
– Acho que sim – o garoto ficou um pouco mais à vontade. Ele 

baixou os ombros e encarou Donovan. – Você também joga?
– Claro, um pouco. O meu amigo ali, o Jet, é melhor que eu. 

Mas a gente não pode jogar enquanto está em serviço.
Geralmente, era Donovan quem falava com o público quando ne-

cessário. Jet não tinha paciência para isso, e seu jeito bem-intencionado 
mas meio agressivo, como um filhote de leão entupido de cafeína à pro-
cura de algo para destruir, costumava ser intimidador demais para os 
civis. Donovan sabia que, mesmo com a farda e as insígnias militares, 
ele não parecia tanto um soldado, só um adolescente gente boa. Apesar 
de ter o mesmo formato de rosto e os mesmos olhos do pai, seus cabelos, 
embora cortados bem curtos, sempre insistiam em ficar rebeldes, o que, 
somado às sardas espalhadas ao redor do nariz, as quais ele detestava com 
todas as forças, acabava colaborando para o seu visual jovem e amigável.

Já a exocélula… isso era impossível contornar. Qualquer um 
que tivesse uma exocélula atrairia olhares temerosos e hostis dentro 
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do Cinturão Circular. E os soldados-em-erze de armadura podiam 
esperar coisa muito pior.

Horatio não parecia assustado nem irritado. Ele remexeu os 
pés nervosamente. 

– Posso ver a sua arma?
– Desculpa, amigo. Não posso sacar só para mostrar.
O garoto pareceu decepcionado. Ele chutou o chão com a 

ponta do pé.
– Mas posso mostrar outra coisa – Donovan falou. – Vem cá.
Horatio deu alguns passos à frente. Donovan ergueu a mão, 

observando a reação do garoto. As listras interrompidas no dorso 
de suas mãos imitavam o padrão corporal zhree de seu mestre de 
erze. Marcas de soldado. Deixavam algumas pessoas abaladas, o 
que muitas vezes era útil, mas ele não queria assustar o garoto.

– Você sabe jogar pedra-papel-tesoura?
– Sei – o menino estendeu a mão, com uma expressão desconfiada.
– ok, está pronto? Um, dois… três! – Donovan estendeu dois 

dedos, que, imediatamente, transformaram-se em um par de lâmi-
nas muito afiadas. – Tesoura corta papel.

– Não vale… Você viu o que eu ia fazer – Horatio protestou, 
mas seus olhos estavam arregalados de surpresa.

– Ah, tudo bem. – Donovan cerrou os punhos, guardando as 
lâminas. – Papel embrulha pedra. Você venceu.

O menino sorriu, impressionado. Donovan esboçou um sorriso, 
mas, logo em seguida, olhou para os dois lados rapidamente, aliviado 
ao notar que seu parceiro estava a postos e vigilante. Era preciso tomar 
cuidado com as crianças. Mantê-las a certa distância e não baixar a 
guarda, mas, ao mesmo tempo, ser simpático e acessível. Eles não de-
veriam temer a biotecnologia, tinham que entender que os soldados 
não eram os vilões – eram tão humanos quanto eles, e confiáveis.
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O sorriso de Horatio se desfez. Ele transferiu o peso do corpo 
para um dos pés, depois para o outro, e em seguida enfiou a mão  
no bolso, de onde tirou um folheto dobrado e amassado.

– Eu… hã… Eu encontrei isso aqui – ele estendeu o papel para 
a frente com um gesto tenso, parecendo indeciso por um instante. 
Então, entregou-o às pressas.

O papel era fino e acinzentado, com uma impressão barata, 
dobrado em três. Donovan já tinha visto algo parecido antes, e só 
precisou ler as primeiras linhas para entender do que se tratava.

chamado às armas!
Não pode haver dúvidas de que estamos em 
uma disputa pela sobrevivência da nossa espécie.  
O Acordo de Paz e Governança é uma peça 
de ficção, a maior mentira já contada para a 
humanidade. Estamos sendo conduzidos como 
ovelhas para o abatedouro por nossos opressores, 
e, se você abrir os olhos, verá tudo isso por si 
só. Pergunte a si mesmo: você está preparado 
para lutar, para matar e para morrer por  
aquilo em que acredita??!!

Donovan dobrou o papel.
– Onde você encontrou isso? – Ele se esforçou para manter um 

tom de voz curioso e despreocupado.
O menino mordeu o canto da boca. Virou os olhos para o ponto 

de ônibus, como se estivesse considerando voltar para lá o quanto antes.
– Horatio, você está fazendo a coisa certa – Donovan baixou o 

tom de voz.
– Na casa do meu tio.
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– Só essa cópia? – Este era um dado importante. A posse daquele 
tipo de material era uma infração leve; já sua distribuição era crime.

– Não, uma pilha enorme. E… outras coisas. Tipo uns equipa-
mentos e coisas do tipo. – Ele acrescentou às pressas: – Eu só fui pro-
curar uma chave de fenda, não estava bisbilhotando nem nada.

– Qual é o nome do seu tio?
– Sean. Sean Corrigan – o nome escapou dos lábios do menino 

como um gole de água grande demais que ele não conseguia man-
ter na boca. – Minha mãe falou que não é da nossa conta. A gente 
mal conhece ele; ele é meio afastado do resto da família. Não quero 
arrumar problema para ele nem nada… mas também não quero que 
ele machuque ninguém.

– Você acha que ele faria isso?
– Eu… sei lá. Não vai acontecer nada de ruim com ele, né?
– Não se ele não tiver feito nada de errado.
Horatio balançou a cabeça afirmativamente, e uma nota de 

medo surgiu nos seus olhos.
– Não quero que ele saiba que eu contei para você.
– Ele não vai saber – garantiu Donovan.
– Melhor eu ir. Estou esperando virem me buscar – o menino 

se afastou, enfiando as mãos nos bolsos e atravessando a rua de volta 
com passos apressados.

– Horatio – o garoto olhou para trás. – Não se preocupa, tá 
bom? Você fez a coisa certa.

Donovan observou enquanto o menino voltava para o ponto 
de ônibus. Em seguida, dirigiu-se até a lateral do veículo flutuante, 
onde Jet o aguardava. Jet abriu o folheto que o colega lhe entregou.

– Mais escritos do nosso amigo Max, é?
– Deve ser a produção mais recente. Pelo menos desta vez não 

está pregando a matança dos “cachorros exo sem alma”.
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– Provavelmente, os leitores não gostaram de ver os cachorros 
ser insultados assim.

Jet abriu a porta do veículo e estabeleceu contato com a Central de 
Comando. Eles tinham ordens para mandar pelo rádio todas as denún-
cias que recebessem de civis enquanto estavam em patrulha. Um folhe-
to entregue por um garoto não era nada urgente, como uma ameaça de 
bomba ou coisa do tipo, mas Donovan precisava fazer o comunicado 
mesmo assim.

– ep 202. A gente recebeu uma denúncia não solicitada de um 
civil. Câmbio.

A voz de Liz, uma das operadoras, ressoou do outro lado da linha.
– Equipe de Patrulha 202, prossiga.
– O que você tem sobre o Sean Corrigan? Um garoto que disse 

ser sobrinho dele encontrou uma pilha de folhetos de propaganda 
da Sapiência na casa dele. Algumas das coisas recentes do Max – 
Donovan pegou o folheto de volta da mão de Jet, e esfregou de leve 
o papel com os dedos. “Max” era o nome impresso como assinatura 
na maioria dos textos desse tipo. Um codinome para um dos es-
critores, ou grupo de escritores, mais atuantes entre os terroristas. 
Ninguém sabia se Max era uma pessoa só ou várias.

Jet apontou com o queixo para o outro lado da rua, onde a irmã 
do garoto havia acabado de chegar em um sedã azul.

– A irmã dele é marcada.
Donovan estreitou os olhos, tentando ver as mãos da adoles-

cente ao volante. 
– Tem certeza?
– Erze de cientista. Eu vi.
Um ponto a favor da credibilidade do garoto, então, se o res-

tante de sua família era marcada. Liz voltou a falar do outro lado 
da linha:
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– Existe um registro vermelho de Sean Corrigan, de cinco 
anos atrás. A polícia dos civis prendeu ele por dez meses, por rou-
bo e incêndio criminoso, mas não foi encontrado nenhum vínculo 
com a Sapiência na época. Foi detido em uma blitz três meses atrás 
por suspeita de contrabando de armas, mas liberado em seguida. 
Solteiro, mora sozinho. Tem um irmão: Andrew Corrigan, cientis-
ta-em-erze. Uma sobrinha, Olivia, também uma cientista-em-erze 
marcada, e um sobrinho, Horatio.

Então, a história contada pelo garoto era verdadeira. Donovan 
encostou-se na lataria do veículo flutuante, ainda quente devido ao 
sol da tarde, embora o brilho alaranjado daquela tarde de setembro já 
tivesse se desfeito meia hora antes. Estavam quase no fim do turno, e 
o pai de Donovan, que ele via mais pelo noticiário do que em pessoa, 
estaria à sua espera em casa.

Jet cruzou os braços.
– Foi a primeira ocorrência interessante que a gente teve hoje 

– ele falou baixinho.
– Com certeza, a Cass e o Leon vão gostar de seguir uma  

pista fresca.
Jet deu de ombros e sorriu. Os dois se conheciam havia tempo 

demais para ainda precisarem dizer em voz alta o que estavam 
pensando.

Donovan suspirou.
– Você tem o endereço do Corrigan? – ele perguntou à Central.
– Estou mandando.
Jet deu um tapinha no ombro de Donovan e entrou no veículo. 

Ele se acomodou no assento do condutor e programou o endereço. 
Donovan verificou seu comunicador.

– ep 202. A gente está verificando uma denúncia de um civil 
fora do setor. Câmbio.
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A voz de Vic retornou um instante depois. Ela e Thad, seu 
parceiro, eram seus reforços mais próximos.

– ep 202, seu turno não está acabando? Vocês não têm mais 
nada para fazer além de trabalhar?

– Depende – respondeu Jet, pondo o veículo em movimento. 
Ele baixou o tom de voz, tentando soar tranquilo e suave: – O que 
você pretende fazer hoje à noite, oficial Kohl?

Houve uma pausa.
– Ah, o de sempre. Colocar homens malcomportados na linha.
Jet assobiou.
– Qual é a sua localização? Dois homens malcomportados gos-

tariam de saber.
Donovan sacudiu a cabeça em uma irritação fingida.
– Ignore o meu parceiro, eu não posso ser responsabilizado por 

nada que ele diz. Principalmente se a conversa estiver sendo moni-
torada – ele se inclinou para desligar o rádio, e então recostou-se no 
assento e olhou para o amigo. – Para com isso. Você está passan- 
do vergonha.

– Para com o quê?
– De ficar babando de boca aberta toda vez que pensa na Vic.
– Não dá para evitar, cara. Sou apaixonado por ela. É a garota 

mais linda do Círculo.
– E é por isso mesmo que você não pode ser assim. Precisa 

atrair o interesse dela também. Você está sendo óbvio demais.
– As garotas curtem obviedade. E, aliás, eu não fico babando. 

Não muito.
As construções e as árvores começaram a passar em um bor-

rão quando o veículo chegou à velocidade de cruzeiro. O corpo 
do carro flutuante de patrulha tinha o design aerodinâmico dos 
zhree, otimizado para movimentos multidirecionais, mas o interior, 
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ainda bem, tinha assentos e controles projetados para humanos. Jet 
deixou o piloto automático assumir o controle, estendeu os braços 
acima da cabeça e bocejou. 

– Que bom que a gente está de folga amanhã. A comandante 
Tate está fazendo todo mundo trabalhar que nem umas mulas o 
mês inteiro. No começo, eu até achei bom anteciparem a gradua-
ção, mas o que aconteceu com a ideia de ter um tempo de descan-
so? Ei, por que você não fala com o seu pai para ele mexer uns 
pauzinhos e descolar alguma coisa mais fácil para a gente por uns 
tempos? Tipo fazer a segurança das docas ou das fazendas de algas.

Donovan soltou um risinho de deboche.
– Qual é, você conhece o meu pai.
Seu pai jamais usaria a posição que tinha para conseguir nada 

que se assemelhasse a um favorecimento. E também não gostava da 
ideia de fugir das dificuldades e dos deveres. Além disso, Donovan 
sabia que Jet não estava falando sério sobre querer um posto mais 
tedioso. O amigo gostava de reclamar, mas, quando a coisa fica-
va feia, não era do tipo que fugia da raia. Como naquele momen-
to: estava indo atrás de uma denúncia no fim do turno, quando 
poderia muito bem deixar a patrulha seguinte fazer isso. Apesar 
da postura inquieta e impetuosa, Jet era um parceiro confiável e 
um soldado-em-erze competente, o que era o melhor que alguém  
poderia querer.

O veículo flutuante oscilou levemente em uma curva da  
via expressa, e Donovan se voltou automaticamente para o Círculo. 
Lá estava, à sua direita: a cidade circular. À distância, as únicas coisas 
que se destacavam eram as Torres, projetando-se para o céu com um 
visual metálico mas ao mesmo tempo orgânico, como um conjunto 
de estalagmites, talvez, ou de cupinzeiros, porém simétricos demais, 
obviamente fruto de um design inteligente. O alto das Torres exibia 
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um leve brilho rosado, com os últimos raios de sol entrando pelas 
janelas do veículo e tingindo a vasta extensão do céu sobre a ampla 
paisagem da pradaria.

Donovan tinha visto em um museu uma fotografia antiga que 
mostrava a região antes da Era da Guerra, antes da Aterrissagem, inclu-
sive: quilômetros e quilômetros de pastagens e gado, com uma ou outra 
cidadezinha humana interrompendo a paisagem. Era difícil de imagi-
nar uma época como essa, quando tudo ao redor fervilhava de atividade 
e crescimento: equipamentos de construção, estradas movimentadas 
em todas as direções, bairros novos cheios de casas e estabelecimen- 
tos comerciais, habitados por pessoas em busca de status de erze e  
de trabalho. As curvas fluidas do estilo arquitetônico zhree se mistura-
vam com as construções humanas, com suas tradicionais linhas retas.  
Os veículos flutuantes deslocavam-se entre os carros convencionais, 
as eletrocicletas e os pedestres. No mesmo museu, Donovan viu uma 
fotografia do Cinturão Circular uns oitenta anos antes, no início dos 
tempos de paz, quando o local serviu como entreposto de comércio e 
acampamento de refugiados, procurado por humanos desalojados que 
buscavam suprimentos ou postos de trabalho junto aos novos gover-
nantes. Agora, a urbanização se espalhava pelo Círculo Três (que era o 
terceiro de dezoito Círculos espalhados pelo mundo) em um aglomera-
do confuso e vibrante de humanidade, como algas tomando conta das 
pedras de um lago.

Mas o Cinturão Circular tinha suas partes perigosas também. 
O veículo flutuante reduziu a velocidade e começou a fazer cur-
vas fechadas para se deslocar pelas ruas estreitas de um bairro an-
tigo e malcuidado de casinhas de tijolos com gramados infestados  
de ervas daninhas.

– Essas casas devem ser da Era da Guerra – comentou Jet. –  
É incrível que elas ainda continuem de pé.
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Donovan verificou a tela de navegação e apontou para uma 
fileira de casas quase idênticas.

– A terceira à esquerda – ele falou. – Estaciona ali, longe de vis-
ta. Duvido que alguém neste lugar vai reagir bem ao ver as listras.

Jet assumiu o controle manual do veículo e conduziu-o por 
uma ruazinha de cascalho no final do quarteirão, onde parou. Ele 
checou sua arma e pegou munição extra. 

– Vamos lá caçar uns sápios.
Donovan sacou sua arma – uma pistola de eletropulso nove 

milímetros padrão, inspirada no modelo humano clássico, mas fa-
bricada com um composto metálico extraterreno e equipada com 
uma tecnologia armamentista zhree. Certificou-se de que a câmara 
interna estava carregada, guardou a arma no coldre e saiu do carro, 
seguindo Jet.

Ao se aproximarem da casa, separaram-se, em uma formação 
defensiva. Donovan buscou sinais de movimentação por entre as 
janelinhas das casas ao redor. O cair da noite lançou uma sombra 
azulada sobre o local, e a temperatura estava despencando depressa. 
As brincadeiras entre os dois cessaram, assim como os sinais anterio-
res de cansaço. Não havia nada como a possibilidade do perigo para 
clarear a mente. Aquele lugar deixou-os tensos, concentrados. Todas 
as construções naquela rua tinham telhados reforçados e porões à 
prova de radiação. Tinham sido erguidas em uma época de guerra, 
e as pessoas que viviam ali – pobres, não marcadas, simpatizantes 
da Sapiência – provavelmente entendiam que ainda estavam em 
meio a uma. A exocélula de Donovan ficou de prontidão, em rea-
ção ao frio e ao seu estado de nervos.

Eles circundaram a casa de Corrigan.
– Tem gente aí – Jet falou pelo transmissor, e a voz dele foi 

ouvida diretamente no ponto colocado na orelha de Donovan.
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Donovan observou a porta da frente e a rua. Havia um carro 
parado no meio-fio e uma picape na entrada da garagem. Ele notou 
uma movimentação repentina perto das janelas. Duas, talvez três 
pessoas. A pulsação de Donovan se acelerou. Corrigan não morava 
sozinho? Ele tinha passagem pela cadeia, pilhas de material dissi-
dente e recebia visitas à noite? Donovan ligou o transmissor.

– ep 202 para Central, a gente tem uma suspeita de um refúgio 
de terroristas aqui. Pedindo permissão para investigar.

Liz respondeu um instante depois.
– ep 202, vocês estão sem cobertura e fora do seu setor. 

Marquem o local e deem meia-volta.
– De jeito nenhum – interveio a voz de Jet. – A gente veio atrás 

de uma pista quente e está bem em frente à casa. Se a gente não 
agir agora, o cara vai se mandar e o lugar vai estar vazio quando a 
gente voltar.

Donovan cerrou os dentes. Ele se lembrou do garoto, Horatio. 
Se eles não grampeassem Corrigan, o sujeito ficaria livre e desco-
briria que havia sido entregue pelo sobrinho.

– Central, a gente recebeu uma denúncia confiável de um ci-
vil sobre alguém fichado. A gente vai entrar.

– Aqui é o Comando Um – a voz da comandante Tate entrou 
na linha. – ep 202, nossas equipes estão atendendo uma ameaça de 
bomba do outro lado do Cinturão. O reforço mais próximo está a 
quinze minutos daí. Vocês estão sozinhos agora.

– Entendido.
– psm – questionou Tate.
Probabilidade de Sucesso na Missão. Donovan imaginou a ex-

pressão interrogativa da comandante. Com certeza, já teria arranca-
do os óculos e estaria debruçada sobre Liz, batucando com uma das 
hastes da armação fina na tela do monitor. Ela queria sua avaliação 
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de soldado-em-erze: saber se a pista era confiável, se a ameaça era 
real e urgente e se havia chance de apreenderem o suspeito sem co-
locar em risco civis inocentes nem fazer com que as Forças Globais 
de Segurança e Pacificação parecessem alarmistas e incompetentes.

Os soldados-em-erze das patrulhas diziam que psm na verda-
de significava “Por favor se manda”. Tipo: “Central, por favor se 
manda e deixa a gente fazer nosso trabalho”. Donovan olhou para 
a casa. Uma única construção, dentro da qual havia pouquíssimas 
pessoas, em uma rua vazia.

– psm alta.
– Mantenha os comunicadores ativados.
– Jet – Donovan apontou com o queixo para a porta da fren-

te, e seu parceiro avançou até lá com passos rápidos. Donovan foi 
atrás. Ele apoiou as costas na parede de tijolos ao lado do batente  
e acionou o eletropulso. Sua armadura acionou-se, com a exocélula 
ativando-se de nódulo em nódulo, o maquinário vivo espalhando as 
estruturas microscópicas sobre toda sua pele.

Jet bateu na porta.
– Aqui é a SegPac! Abram a porta!
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