
Prólogo

O silêncio era total.

Mas ele não estava surpreso. Não estava assustado.

Sentado em sua cela, distante de tudo e de qualquer um, ele estava sozinho. Desarmado. 
Preso. Inofensivo.

Mas não assustado.

Não tinha certeza se dormia ou se estava acordado, devido à escuridão da cela metálica, 
quase hermética.

Ou  talvez  fosse hermética  e  seu  tempo  em vida  estivesse  ainda  mais  contado  do  que 
imaginava.

Poderia ter ficado triste, ao pensar em todas as vidas que salvou, quando tentou salvar a sua 
própria. Mas não pensava, porque poderia estar sonhando e, se estivesse, preferia concentrar seus 
esforços em vê-la mais uma vez, mesmo que fosse uma ilusão de sua mente.

Não estava sonhando. As luzes fracas emitidas por sua veste iluminavam as paredes.

Rebites.  A  porta  tão  perfeitamente  encaixada  na  parede  tinha  as  divisórias  quase 
imperceptíveis. Recostou-se na parede, numa postura relaxada. Não adiantava ficar de prontidão, 
lembrou-se. Estava completamente desarmado.

Não se atrevia a remover sua veste. Talvez fosse o que o mantivesse vivo. Enquanto tivesse 
baterias,  teria  o  renovador  de  oxigênio.  Não duraria  para  sempre,  mas  era  melhor  que  morrer 
asfixiado.

Ou seria pior?

Sonhava. As luzes pareceram tremer nas paredes, apesar de ele não ter se movido.

Não sonhava. Ouvia agora os sons que acompanhavam os tremores nas paredes. Batidas 
secas, ecoando pelo metal. Lembrou-se que a cela realmente era metálicae não havia oxigênio ali 
para trazer o som aos seus ouvidos cobertos.

Completamente desarmado. E teria de enfrentar seus inimigos. Ele não era um lutador, para 
ter  esperanças  de conseguir  enfrentá-los  de  mãos nuas.  Assim,  ouvia as  batidas,  delirando que 
fossem as engrenagens de um relógio, prestes a soar o alarme da hora marcada de sua morte.



Fechou os olhos, ainda enxergando as luzes que, refletidas nas paredes, queimaram suas 
retinas.  Seguiu ouvindo as batidas,  imaginando se estavam se aproximando ou se afastando ou 
paradas no mesmo local.

Quis cair no sono e sonhar que eram salvadores, ao invés de monstros assassinos.

Mas não sonhou. Pois não dormiu.



Capítulo 1

As batidas ecoavam altas em seus ouvidos.

A capitã Savannah chutou a porta mais uma vez e ela cedeu sob suas botas, empenando-se 
nas dobradiças.  Ela  caminhou para trás,  rifle  em punho, deixando seus  dois soldados entrarem 
primeiro.

Ethan não entrou, ficando no corredor com sua capitã. Suas armaduras eram parecidas, mas 
as ombreiras altas da capitã Savannah a destacavam sutilmente dos outros soldados.

A veste do próprio Ethan não o declarava como soldado, pois ele não o era. Sua mira não era 
a mais acurada, ele não era o mais rápido nem o de raciocínio mais fluido e ágil.

Sua principal arma era sua intuição afiada, mas não conseguia imaginar o porque de sua 
capitã dar tanta importância a isso.

Sua  outra  arma  era  uma  pistola  leve,  que  atirava  uma  cadência  de  plasma  modesta  e 
limitada,  tanto  em  potência  quanto  alcance.  Era  a  arma  de  apoio  dos  soldados,  a  saída  de 
emergência no meio do caos.

Completamente diferente da arma que a Capitã empunhava.

Seu rifle de assalto garantia danos grandes e em velocidade assustadora. Ela mesmo havia 
melhorado cada funcionalidade da arma, tornando-a única. Muito acima de qualquer outro rifle, 
como os que os soldados empunhavam.

Soldados que haviam terminado sua varredura superficial. Sinalizaram que o caminho estava 
livre e aguardaram a Capitã e Ethan.

Aquele salão estava vazio, como todos os outros até ali. As paredes metálicas e estéreis, lisas 
e sem enfeites, cartazes ou lembretes não deixavam dúvidas que a Desbravadora IV era uma nave 
militar, para fins militares.

Ou tinha sido.

Nenhuma  resposta  havia  sido  recebida  pelo  rádio,  ao  primeiro  contato,  à  distância. 
Continuou, silenciosa e imóvel no vazio do espaço.

A pequena nave batedora entrou pela entrada de carga e pousou, sem problemas, no “porão” 
recheado de containeres flutuantes.

Seguiam o  mapa  tridimensional,  emitido  como  um holograma,  a  partir  da  manopla  da 
Capitã. Seu objetivo estava na área das celas da nave, mesmo que nenhum sinal de vida tenha sido 
captado em toda a embarcação. Confiavam no palpite que as celas eram seguras e impenetráveis a 
ponto de obstruirem varreduras externas.



Ethan sabia estarem ali em busca de um prisioneiro. Não sabia quem era ou qual seria seu 
papel na guerra que se avizinhava, mas o julgava deveras importante, devido ao destacamento que 
fora escalado em seu nome.

Eram apenas quatro soldados, mas um destes era a Primeira Capitã Savannah, a Heroína das 
Colônias.

Os superiores podiam relaxar e despreocuparem-se desta missão, portanto. Ela seria bem 
sucedida e as perdas seriam mínimas, nulas até. O único porém sera a ausência da Capitã em outros 
lugares, mas era um preço que tinham decidido pagar.

Ethan sabia, também, que seriam bem sucedidos. Mas ainda assim não conseguia relaxar. 
Alguma coisa estava muito errada.

Suava  de  leve,  mesmo  contando  com o  sistema  de  refrigeração  de  sua  veste  espacial. 
Somando isso à sua inquietação, sabia que algo muito ruim estava prestes a acontecer.  Todo o 
silêncio violado por eles parecia olhá-lo e cercá-lo, como um ser vivo e consciente.

Estavam em um salão, pelas mesas metálicas e compridas que o preenchiam, provavelmente 
um dos muitos refeitórios que a Quarta Desbravadora do Exército Colonial abrigava. Ethan entrou, 
com a Capitã em sua retaguarda, e viu a abertura para a cozinha no outro extremo do salão, por 
onde os soldados deslizariam suas bandejas e seriam servidos.

Por  mais  que  ele  tentasse  entender,  não  fazia  sentido.  Os  soldados  simplesmente 
desapareceram, como desaparecem as sombras de galhos de árvore do lado de fora da janela ao 
acender-se a luz do quarto.

“Pára com isso, Ethan.”, pensou “Vai ficar buscando memórias da infância agora? Vai olhar 
debaixo das camas e dentro dos armários também?”

Ainda se repreendia,  quando sentiu as vibrações curtas e rápidas no metal sob seus pés. 
Olhou ao redor, rapidamente e não viu nada além das mesas se extendendo pelo salão, da cozinha 
inútil e seus companheiros, rifles em punho, também procurando.

Foi quando olhou para trás, na direção da porta e sua Capitã, que viu.

Deslizando, correndo. Ethan não soube como entender. Pois a coisa, a criatura, vinha pela 
porta aberta em alta velocidade. Mas vinha pelo teto. Em velocidade que não conseguia imaginar 
possível, já que os sistemas da nave, como a gravidade artificial, estavam ativos.

Parecia humanóide, mas tinha lâminas no final dos quatro membros. E também parecia... Do 
avesso.



Ethan hesitou, paralisado pela visão grotesca da criatura e seus movimentos desconexos, que 
não seguiam lógicas ou leis. Seus braços davam lugar às pernas que vinham por trás. O que era mais 
similar  a  uma cabeça  no  corpo disforme aparecia  e  desaparecia,  cada  momento  em uma parte 
diferente. Mas mesmo que não tivesse hesitado, não sabia se conseguiria atingir a criatura.

Sem  se  mexer  ou  pensar,  nem  pôde  conceber  que  era  o  momento  que  ele  e  seus 
companheiros morreriam. Ou mesmo ficar feliz por morrer ao lado de uma lenda como a Capitã.

(continua)


