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Prefácio 

Quando em 1983, na Espanha, foi-me entregue este documento, 

protegido por capas de metal esmeradamente trabalhadas, não imaginava 

o que poderia conter. Nesse primeiro e último encontro com Mogul, 

apenas me foi dito para divulgá-lo quando a humanidade estivesse 

pronta. Ao perguntar como eu saberia isso, recebi como resposta um 

sorriso tão enigmático quanto o motivo de ter sido eu o escolhido como 

o guardião do volume. 

Na capa, havia uma inscrição em língua desconhecida. Anos mais 

tarde, descobri que sua tradução era “Venceremos doenças e morte, mas, 

quando vencermos o tempo, só nos restará o Kaos”. Não o havia aberto 

até então, mas a ansiedade superou o receio e terminei por lê-lo. Suas 

revelações são impressionantes. 

Os sinais estão aí. A cada dia, eles conduzem à confirmação das 

revelações do texto. O futuro se aproxima perigosamente e a angústia 

por não conseguir mudá-lo tornou-se insuportável. Era o momento de 

compartilhar os segredos tão terríveis que, por anos, escondi de meus 

amigos e familiares. Hoje, vejo como essencial que todos saibam do que 

está por acontecer.  

Meus encontros com os habitantes de Agartha não foram suficientes 

para ter todas as respostas ou conhecer a capital Shamballa. Na verdade, 

meus questionamentos estão cada vez maiores e, justamente por não 

saber quase nada além do que o volume contou, quero compartilhar as 

informações.  

Talvez assim, cientes dos riscos, consigamos alcançar um futuro 

menos sombrio e doloroso. 

O autor 
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Prólogo  

Em 2033, o mundo estava à beira de ser destruído. A competição 

econômica-militar entre os países e a política de alianças regionais 

levaram ao surgimento de grandes blocos supranacionais que disputavam 

acirradamente cada mercado. A espionagem, terrorismo e as hostilidades 

eram crescentes. A esperança do mundo depositava-se em apenas um 

homem que, por sua habilidade diplomática, era conhecido como o 

Articulador. Seu propósito de vida era conseguir a unificação do globo 

em uma única nação e era isso o que estava conseguindo. 

O Articulador falava muitas línguas fluentemente e possuía 

informações que deixavam os serviços secretos perplexos. Ele negociou 

a entrada da maior parte dos países do mundo em sua aliança, base de 

uma união global que permitiu uma onda de prosperidade mundial, 

alcançando seu ápice em 2.350. 

A humanidade deixou de investir em tecnologia bélica. A conquista 

do espaço cedeu lugar para a conquista da mente. Os satélites em 

operação eram apenas para comunicações e monitoração do planeta. A 

medicina erradicou as doenças e a morte tornou-se uma opção. A 

equidade social foi estabelecida e o dinheiro foi abolido como meio de 

troca. Não havia necessidade material em nenhum ser humano. O 

mundo vivia uma era hedonista e as pessoas se dedicavam 

principalmente à cultura, lazer e filosofia, do mesmo modo que os gregos 

há 3.000 anos, só que, nesse caso, as máquinas eram os escravos da força 

produtiva. As poucas pessoas que praticavam algum ofício faziam-no por 

diletantismo. 

Mas tudo isso teve um preço. A Terra já não possuía florestas e 

quase todos os animais estavam extintos. Restavam apenas suas matrizes 

genéticas e exemplares artificiais nos museus animados da época.  

O grupo extremista Mondo Vecchio desejava que a população 

humana, animal e vegetal, voltassem ao nível de 1800. Para isso, eles 

propunham a síntese genética das espécies extintas, o desenvolvimento 
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de tecnologias para a colonização espacial, para que o excedente 

populacional fosse transferido para outro planeta. Os guardiões da 

ordem, tementes que a exploração espacial despertasse a cobiça e que as 

novas perspectivas pudessem destruir o equilíbrio reinante, baniram 

todos os grupos ambientalistas e impuseram censura aos meios de 

comunicação para que ideias como essa não mais circulassem. 

Mesmo banido, o Mondo Vecchio continuou suas atividades em 

sigilo. Após quase 100 anos de intensa pesquisa, surgiu uma nova 

tecnologia. Algo que mudaria para sempre os destinos da humanidade. 

Advertência 

A leitura envolve vários tempos, por isso, atenção nas datas e locais 

de cada capítulo.  Todos os tempos ligam-se. Não leia de forma 

descontínua, pois o enredo é fundamental para a compreensão dos fatos. 

Reflita sobre o que está para descobrir. 

Capítulo 1 — 1983, Havaí, águas perigosas. 

Theo, Navyia e Bob Paes esperavam pela melhor onda, enquanto o 

sol despontava no horizonte. Os três aventureiros conversavam, 

alternando-se nas oportunidades que o oceano lhes gracejava, de forma 

que a única competição entre eles fossem as histórias das manobras ou 

das façanhas pelo mundo, como, por exemplo, o rally Paris-Dakar, saltos 

de paraquedas e escaladas no Tibet. 

As águas destas ilhas do Pacífico eram muito perigosas. Ondas altas 

e cheias com tubos perfeitos. O fundo do mar, magnificamente visível, 

repleto de corais cortantes e peixes coloridos, compunha, com o rastro 

vermelho do sol, um cenário de aventura e morte. Porém, não era apenas 

pelo poder do mar ou do risco nos corais que os surfistas evitavam 

aquela praia. 

De repente, Bob gritou: 
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— Vai, Navyia! Esta é só sua. 

Navyia, sem perder a oportunidade, remou forte com os braços e a 

prancha elevou-se com a onda. Surgiu diante dele um pequeno precipício 

e o fundo tornou-se mais raso e claro. Apoiando-se nos braços, 

suspendeu-se de uma só vez, ao mesmo tempo em que começou a 

deslizar descendo em direção ao mosaico de cores coralinas. A onda, 

bem mais alta que ele mesmo, começou a desabar, formando à sua direita 

uma cortina de água translúcida adiante, quase fechando sua saída. Ele, 

para reduzir o risco de ser engolido pela imensa massa de água, 

manobrou para ganhar velocidade e agachou-se para reduzir a resistência 

com o ar. À medida que o fim do túnel se aproximava, notou que sua 

passagem era bem mais estreita, obrigando-o a ficar praticamente deitado 

na prancha. Olhando em todas as direções e procurando não se 

distanciar da pequena abertura no final, Navyia percebeu um grande 

vulto que o acompanhava de dentro do mar. Assustado, ele agarrou as 

bordas da prancha com as duas mãos e, em um movimento felino, 

desceu mais na coluna de água, sendo alcançado pela cortina, fazendo-o 

girar em torno de si mesmo duas vezes. Entretanto, quando se 

estabilizou, notou que este movimento o fez sair do tubo e, mais uma 

vez, suspendeu-se, montando a onda em direção à praia. Quando a onda 

se extinguiu, esquecido completamente do susto, terminou escorregando 

elegantemente para fora de sua prancha. Voltou-se, com o braço erguido 

em triunfo, vendo seus amigos comemorando a bela atuação. 

Enquanto todos gritavam animados, Navyia parou ao ver uma 

enorme barbatana surgindo atrás dos companheiros. Antes que pudesse 

alertar, o animal surdiu da água e abocanhou um dos dois, tragando-o 

para o mar. Bob, desequilibrado pela súbita perturbação na superfície, 

caiu da prancha e emergiu em seguida, olhando para todos os lados. Sem 

encontrar sinal de Theo, começou a gritar por ele, obtendo como 

resposta, a inesperada aparição de metade da prancha abocanhada que 

subiu ao ar sozinha. Desesperado, mergulhou lutando contra a 

flutuabilidade de seu traje de neoprene, próprio para mergulhadores e 
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surfistas, até que o estrepe, cordão que prendia seu tornozelo à prancha, 

o impediu de ir mais fundo. 

Bem mais abaixo, Theo, com o estrepe enrolado em seu pescoço e a 

perna direita presa nas mandíbulas do animal, debatia-se muito. Tentou 

atingir com socos o olho do tubarão na esperança de que ele o soltasse, 

porém tudo o que conseguiu foi mais violência nas cabeçadas do peixe, 

para livrar-se do excesso da presa, e mais pressão de seus dentes. Quase 

no fundo, Theo percebeu uma grande luz se aproximando. Imaginando-

se às portas da morte, debateu-se ainda mais em um último esforço pela 

vida. O tubarão trincou com mais força sua boca, cortando a perna que 

estava presa ao estrepe e liberando o pedaço de prancha que afundara 

junto a Theo. 

Na superfície, quando a segunda metade da prancha foi à tona, Bob 

vogou até lá. Com cuidado, puxou o estrepe preso a ela. A essa altura, a 

corda já se desenrolara do pescoço de Theo, mas ainda estava presa a sua 

perna. Quando Bob percebeu a parte do corpo do amigo, apavorou-se, 

soltando o estrepe, remando ofegante para se afastar. Pouco depois, 

refeito, tentou resgatar a prancha, pois queria mostrá-la às autoridades 

costeiras. Dessa vez, encontrou resistência. Brigando pelo pedaço da 

prancha, começou a ser arrastado enquanto Navyia, desesperado com a 

cena, gritava para que ele a soltasse e retornasse à praia. Sem conseguir 

impor-se à natureza, Bob largou, e a prancha desapareceu sob a água. 

Bastante longe da arrebentação, viu Navyia acenando freneticamente. 

Sem ouvi-lo, Bob deu-se conta da situação perigosa em que se 

encontrava e começou a remar na certeza de que o tubarão viria por ele 

agora. Contra as correntes, Bob sentiu a água sob si elevar-se, e seu 

esforço desesperado dobrou para pegar aquela que seria sua onda 

salvadora. Entretanto, por mais força que fizesse, a praia parecia cada 

vez mais longe e a onda, cada vez mais inalcançável. Seu coração nunca 

batera tão forte e o pavor era incontrolável. Só um pensamento: fugir. 

Bob consumia todas as forças e olhava freneticamente para os lados 

para saber se algo o perseguia. Aos poucos foi ganhando velocidade e, 

como por milagre, conseguiu pegar a onda. Sem firulas e com o máximo 



A Conspiração do Tempo 

Exemplar de Amostra 

 

cuidado, foi até aonde podia ir e prosseguiu afoitamente até encalhar na 

areia. Correu e tropeçou no próprio estrepe. Sem fôlego, puxou a 

prancha pela corda, deu um longo suspiro e desabou para trás. Navyia, 

colocando a mão no ombro do amigo, também deitou na areia. 

Dez minutos passaram e Navyia foi em direção ao carro para avisar 

às autoridades do ocorrido. Bob, ainda em choque, não parava de 

colocar as mãos na cabeça tentando entender o porquê de tudo. De vez 

em quando, Navyia olhava para o companheiro e, numa dessas vezes, viu 

uma pessoa boiando no mar. Apertou os olhos e começou a voltar 

lentamente em direção à água. Aos poucos, foi aumentando a velocidade, 

gritando: 

— Bob! É ele! É ele! É ele! 

Rapidamente, Navyia pegou sua prancha e jogou-se na água, indo 

até Theo. Quando Bob compreendeu, repetiu o gesto do amigo. Navyia 

abraçou Theo que estava consciente e colocou-o na prancha. Em 

seguida, chegou Bob que o ajudou e ambos rebocaram Theo até a areia. 

Lá, constataram a gravidade do ferimento. A coxa e perna tinham sido 

dilaceradas e, embora os ossos não estivessem quebrados, não havia 

quase tecido nessas partes e o sangramento era intenso. Com o estrepe 

da prancha, Bob aplicou um torniquete. Navyia correu para buscar o 

carro, o mesmo veículo com que participara do primeiro Paris-Dakar em 

1978. Enquanto isso, Bob, confuso, examinava a perna lesionada. Ele 

estava certo de que o tubarão a arrancara, porém, logo que o carro se 

aproximou, deixou seus devaneios de lado e, com a prancha servindo de 

maca, o ferido foi colocado na ambulância improvisada. 

Uma corrida desenfreada para um hospital começou. Theo não 

sentia dor alguma, mas, apesar de consciente, estava bastante torpe, 

como que drogado. Cruzaram a mata e os riachos do caminho em menos 

de vinte minutos. Encontraram a estrada de terra e puderam desligar a 

tração das quatro rodas, ganhando um pouco mais de velocidade. Depois 

de subir e descer uma colina, alcançaram a estrada. O hospital ainda 

estava longe. Bob gritava para Navyia ir mais rápido. A velocidade não 
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poderia ser maior quando Theo, colocando a mão sobre a de Bob, disse, 

num tom tranquilizador: 

— Tenham calma... Navyia, vá mais devagar, pois quero chegar 

vivo no hospital. 

— Navyia, mais rápido! Ele está delirando! 

— Não estou delirando... A luz me ajudou... 

— Que luz? Você quase viu Deus! Foi isso que você viu! — Falou 

Bob, visivelmente nervoso... 

— Deus não existe — disse Theo, melancolicamente. 

— Vamos, Navyia, mais rápido! Theo, se você continuar falando, 

logo só teremos sua essência espiritual para conversar. Portanto, pare! — 

Ordenou Bob, estranhando a última assertiva do amigo, cuja 

religiosidade sempre fora uma de suas grandes diferenças com ele e 

Navyia. 

Sem forças, Theo obedeceu. Pelo rádio do veículo, Navyia 

comunicou o acidente ao hospital e, quando chegaram, já havia uma 

equipe esperando na porta. O paciente foi levado sem demora. 

Na sala de cirurgia, a enfermeira, lentamente, de acordo com o 

comando do médico, afrouxou o torniquete.  

— Mais um pouco... Por enquanto, não detectei sangramento 

algum. 

Quando ela afrouxou completamente o torniquete, o médico ficou 

perplexo pela ausência de qualquer hemorragia, apesar dos tecidos 

rasgados. Começou a examinar mais minuciosamente o ferimento, 

comentando com a equipe. 

— Ossos aparentes, mas nenhum arranhão. Nenhum dos grandes 

vasos da perna tem dano. A femoral está visível e intacta. O mesmo 

ocorre com a circunflexa, safena e peroneal. Estão descobertas, mas 

pulsam com força. Músculos dilacerados, mas nem os pequenos vasos 

sangram. Não há lesão alguma no sistema circulatório principal... Isto 

está muito estranho. Verifique a pressão. 

— 12 por 8, doutor Edward — responder a enfermeira. 

— Impossível! Veja novamente. 
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— É isso mesmo. 

— Traga outro aparelho! 

Verificaram todos os sinais vitais e eles estavam normais. Se não 

fosse pela enorme evidência do ferimento, ninguém diria que ele fora 

vítima de um ataque de tubarão. Parecia mais que algum maníaco 

arrancara os músculos poupando cirurgicamente as grandes veias e 

artérias. Não havia nenhuma cianose que evidenciasse falta de circulação 

nos dedos dos pés e, por isso, após confirmação do exame doppler que 

verificara a circulação sanguínea da perna, a equipe decidiu não amputar 

o membro, preferindo aguardar a evolução do quadro. Após um 

detalhado exame, o paciente foi para o CTI. 

No corredor, quando o médico saiu, foi logo cercado pelos amigos 

que, avisados por Navyia, aguardavam impacientes. 

— Como foi doutor? — Perguntou Michelle, a namorada de Theo. 

— Não foi necessário fazer muito, pois ele chegou estabilizado e 

não houve dano fora das áreas da mordida. O sangramento estava 

contido e creio que, embora perca os movimentos da perna, ela não 

precisará ser removida. Ele vai ficar bem. 

Todos gritaram de alegria. Michelle, sem forças, caiu no banco do 

corredor, chorando convulsivamente, enquanto Liz, namorada de Bob, a 

consolava. 

— Podemos vê-lo? — Perguntou Daniel, outro amigo que também 

viera ao hospital. 

— Agora não. Ele não sentia dor e estava consciente, mas parecia 

em choque e falava muito de uma luz. Decidimos dar-lhe um 

tranquilizante para que durma até amanhã, quando o examinarei 

novamente. Ficará no CTI para observação mais atenta, apesar do 

quadro geral não oferecer risco de vida. 

Diante da notícia, os amigos decidiram ir para casa e voltar no dia 

seguinte. Ficaram apenas Michelle e Liz no quarto reservado para Theo. 

Bob foi para casa providenciar algumas roupas para as mulheres. Ele 

continuava perplexo com tudo. Ninguém sabia o que estava para 

acontecer. 
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Theo foi para o quarto pouco depois das seis da manhã. Assustada, 

Liz se levantou da poltrona com os olhos inchados e cabelos revoltos. 

Michelle, sem parecer saber onde estava, também saiu da cama. 

— Bom dia, meninas — disse bem humorado o médico de plantão.  

— Como ele passou a noite? — Perguntou Michelle. 

— Muito bem! Não acordou em nenhum instante e não deu 

trabalho algum. Vamos retirar o tranquilizante e ele deve acordar em 

meia hora. A dieta será de apenas líquidos. Mais tarde, virá alguém aqui 

explicar como funciona o dispositivo para a autoaplicação do analgésico. 

Vocês podem ficar otimistas. 

— Graças a Deus — exclamou Liz — Vou ligar para o pessoal. 

Por volta das dez horas da manhã, o doutor Edward Le'Duq 

apareceu para examinar o paciente. Solicitou que as moças saíssem, mas 

Theo pediu que Michelle permanecesse. O médico consentiu e removeu 

as bandagens da perna. A visão do ferimento deixou-o perplexo, 

fazendo-o esfregar o pequeno objeto de ouro que levava em seu jaleco. 

— O que está fazendo? — Perguntou Theo — Por que esfrega seu 

broche? Acha que vai sair um gênio daí? — Insistiu rindo. 

— Theo, não é hora para brincadeiras. Você sofreu um acidente 

muito sério. Deixe o médico examiná-lo — repreendeu Michelle, 

angustiada com a situação. 

— Não... Está tudo bem — disse o médico — seria ótimo 

descontrairmos um pouco. 

Michelle ficou um pouco contrariada e deixou o doutor continuar, 

prometendo a si mesma que não iria mais demonstrar sua aflição. 

— É meu bastão de Asclépio... Símbolo da medicina. Presente de 

meu avô. Dizia-me que, sempre que o esfregasse, eu seria inspirado pelos 

deuses... 

— Asclépio? 

— O deus da medicina. Ele era filho de Apolo e de Coronis, uma 

linda mortal, princesa da Tessália. 

— É... Deveria mesmo ser linda, pois os deuses não fariam por 

menos — disse rindo, Theo. 
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Theo estava bem mais disposto e otimista do que o médico 

esperava. Decididamente, este humor não era normal, mas era muito 

positivo e deveria ser aproveitado. Assim, para continuar com o clima 

ameno, Le'Duq decidiu instigar a curiosidade de Theo, antes de realizar 

os exames planejados: 

— Pode ser, mas nem eles escapavam de problemas com as 

mulheres. 

— Como assim? 

— Coronis, nas últimas semanas da gestação, traiu Apolo — disse o 

médico, seguro do efeito que iria provocar. 

Theo falou voltando-se para Michelle com um sorriso malicioso: 

— As mulheres não têm jeito... Essa princesa tinha tudo. Rica e 

bem casada. Apesar disso, não foi fiel... Não dá mesmo para confiar em 

vocês. 

— Não seja ridículo — respondeu Michelle, irritada — vocês é que 

não respeitam ninguém! No mínimo, Apolo tinha muitas outras e nunca 

estava por perto para dar apoio e amor a ela. Apareceu um homem 

carinhoso e safado e ela foi seduzida. A culpa, portanto, é do próprio 

Apolo! 

Theo e Le'Duq riram animados, enquanto Michelle continuava sua 

teoria de que os homens nunca iriam entender as mulheres e seriam 

sempre os culpados. Theo, ainda curioso, perguntou: 

— Apolo não descobriu? 

— Descobriu e decidiu matar a traidora — explicou o médico. 

— Um desfecho merecido! — Provocou Theo. 

— Como todo homem, você é um tolo, Theo! Ele, assim, 

condenou o próprio filho à morte — replicou Michelle. 

— Não, nada disso! — Continuou Le'Duq — Enquanto o corpo 

dela ardia na pira fúnebre, Apolo, com precisão cirúrgica, removeu o 

filho ainda vivo. 

— Uma cesárea! — exclamou Theo. 
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— Exato! A história conta que a primeira cesariana foi a do 

nascimento de Caio Júlio César, mas os mitos atribuem-na a Apolo — 

informou o doutor. 

— Muito bonito tudo isto! Mas a criança já nascia órfã de mãe e 

com um pai, provavelmente, ausente e omisso — repudiou Michelle, 

ainda irritada com o machismo dos dois. 

— Ausente, pois, como todo deus, ele deveria ter muitas coisas para 

fazer — ironizou Le'Duq, sendo interrompido por Michelle em seguida: 

— É por isso que eu me apaixonei por um surfista profissional. 

Deus me livre de um executivo viciado em trabalho, que não respeita 

coisas ou pessoas e só quer dinheiro e poder. 

— Seja como for — continuou o médico — Apolo não foi omisso. 

Entregou seu filho a um sábio centauro, Quíron, que o ensinou tudo 

sobre medicina. Asclépio aprendeu tanto que começou a ressuscitar os 

mortos. Hades, senhor do submundo, irritado com isso, reclamou com 

Zeus e este fulminou o mortal com um raio, pois estava alterando a 

ordem natural das coisas. 

— Mas Asclépio não era o deus da medicina? — Inquiriu Michelle, 

refeita de sua irritação. 

— Ainda não — respondeu animado o médico — depois, 

considerando a obra e as intenções de Asclépio, Zeus o transformou na 

constelação Ophiuchus, para iluminar os que se dedicam a reduzir os 

males e dores dos semelhantes, e o elevou a deus da medicina. 

— Muito interessante — disse Theo — mas e o tal bastão? 

— Ah, sim! O símbolo de Asclépio consiste de um bastão simples, 

que representa a árvore da vida, e uma serpente enrolada nele, que é a 

vaidade ou morte. A medicina é a arma que a vida usa no duelo contra a 

morte. Mas há outras interpretações, como o bastão sendo o reinado do 

espírito sobre o corpo e a serpente a renovação e longevidade pela troca 

da pele. A serpente, domada e submissa, tem seu veneno transformado 

em remédio. 

— Posso ver seu broche? — Pediu Theo, demonstrando sinais de 

cansaço. 
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— Claro, tome! — Respondeu Edward, entregando-o ao paciente, 

continuando a explicação — Veja! A serpente é de esmeralda e o bastão 

de ouro. O verde é a cor da medicina e o ouro, em algumas culturas, 

simboliza a eternidade. Ele foi feito por encomenda e não existe outro 

igual no mundo. Na verdade, ele não será meu para sempre. Meu avô 

pediu-me para dá-lo a alguém que já contasse com a ajuda dos deuses, 

pois esse teria uma grande missão pela frente... 

— Dar a alguém que você nem conhece e que ainda terá a ajuda 

dos deuses? — Perguntou Michelle — Que coisa intrigante! 

— Eu também não sei bem o que isso significa, mas meu avô era 

muito misterioso às vezes. Ele disse que eu saberia a quem dá-lo! 

— Seu amuleto é realmente muito bonito, doutor — disse Theo, já 

desinteressado do assunto e parecendo mais cansado — espero que ele 

possa ajudar minha cura. O que vai ser de minha perna? 

Sem saber o que dizer, o médico repôs o broche em seu jaleco e 

chamou a enfermeira: 

— Jane, vamos levar o paciente para a sala de raios-X e fazer alguns 

exames complementares. Quero verificar se há algum dano no fêmur e 

determinar exatamente o que está preservado na perna. 

Theo, agora taciturno, lutava intimamente contra as lembranças do 

acidente. Elas eram por demais estranhas para que as entendesse. 

Capítulo 2 — 2033, na mansão do Articulador. 

Cinquenta anos depois do acidente, Theo, o Articulador, ainda 

pensava no passado. Solitário, sentia falta da família e dos amigos que 

não via há anos, pois, para que não fosse assassinado, a aliança 

econômica-militar para a qual trabalhava ergueu em torno dele uma série 

de medidas protetoras que o afastaram de todos seus entes queridos. 

Possuía guarda-costas, casas muradas, carros blindados, coletes a prova 

de explosões e sósias. Era monitorado por satélite e havia sensores de 

identificação de DNA, de resíduos de pele e respiração, reconhecimento 

da assinatura magnética e ritmo cardíaco do corpo, entre outros. Apenas 
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pessoas previamente registradas poderiam se aproximar dele. Se ele 

quisesse, ninguém, exceto ele mesmo, poderia acercar-se sem que 

algumas de suas defesas fossem acionadas. Sequer conhecia os 

empregados de sua mansão, trocados constantemente por motivo de 

segurança. 

A única companhia que dispunha era Protheus, fruto do projeto 

Netuno. Este projeto, iniciado em 2015, deveria desenvolver um 

supercomputador para simular, em um cenário de guerra, as reações dos 

adversários. A programação, criada pela ciberpsicóloga Layla, baseou-se 

no entendimento das mentes e reações dos comandantes inimigos. Em 

2020, o então capitão-de-mar-e-guerra Charles W. Oliver, casado com 

Layla, apresentou o projeto a Theo que, impressionado, sugeriu que os 

mesmos princípios fossem aplicados para prever as situações de 

negociação diplomática. Cinco anos depois, surgiu Protheus que, além de 

auxiliar nas estratégias de negociação, podia assumir outras 

personalidades, como, por exemplo, Larissa, e orientar os empregados da 

casa. 

O Articulador era um homem de contradições. O mundo inteiro 

dependia dele, mas estava só. Fazia o bem a tantos, mas não se fazia 

feliz. Evitava a morte de tantos, mas ele próprio não vivia. Olhava-se no 

espelho e atribuía o impressionante envelhecimento dos últimos dois 

anos a esta reclusão que seu papel lhe impingira. Há dois anos, sua 

aparência era a de um homem de, no máximo, 50 anos. Hoje, se lhe 

dessem 80, ficaria contente. Ele não se reconheceria se visse uma foto de 

meses anteriores. Ultimamente, pensava de forma mórbida. Quanto mais 

tentava esquecer, mais recordava o que acontecera. Sabia que a morte 

estava próxima, mas queria consolidar seu trabalho e, especialmente, não 

queria deixar os filhos, suas maiores paixões desde que se casara. Era por 

seus filhos que ele trabalhava tanto. 

O videofone tocou. Do outro lado, um rosto suave com uma voz 

melíflua cantava em tom emocionado o “Parabéns para você”. 

— Minha filha... Que saudade! O que deu em você? Não sabe que é 

perigoso ligar para mim? — Atendeu Theo, contente. 
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— Eu sei pai, mas é seu aniversário, e eu estou usando uma linha 

segura. Quero falar com você. Sinto tanto sua falta.  

— Eu também, querida... Quero muito revê-la e sentir seu carinho 

novamente. Sua ligação é o maior presente que me poderiam dar hoje. 

— Minha ligação não é o presente! Já arranjei tudo. Conversei com 

o Almirante Oliver e já não falta nada — animou-se Nyx. 

— O que você fez? 

— Consegui um modo de você deixar o discurso e cumprir as 

promessas de me ver. 

— Como assim? 

— Pai, não se preocupe. Já está tudo arranjado. O Almirante vai 

providenciar uma escolta, colocá-lo num jato militar e, em duas horas, 

nos veremos. Vou mostrar-lhe tudo. Ficará orgulhoso do que consegui 

fazer da Neo Orbis1. 

— Minha filha, você é mesmo uma maluca igual a sua mãe... Eu 

tenho muita sorte mesmo, mas você sabe muito bem que a casa de 

campo não oferece a segurança necessária para nossa proteção. Além 

disso, já foi muito trabalhoso apagar todos os registros que me ligavam a 

você. Não posso correr o risco que descubram nossa relação. 

— Mas, pai, já está tudo certo. Vou disfarçada. A casa estará 

protegida e a vida não vale a pena se não pudermos vivê-la com quem 

amamos. Além disso, a quem meu noivo vai pedir minha mão em 

casamento? 

— Você está noiva? Mas isso não é possível! Você é apenas uma 

criança. Não, você não se casará. 

— Claro que vou. Tenho 24 anos e sou independente. Estou 

grávida! Seu neto nascerá amanhã ou depois e, assim que me recuperar 

do parto, vou casar da mesma forma que você fez com a mamãe! Além 

disso, não tem ninguém aqui para me impedir — desligou o videofone. 

                                                 
1
 Notar do Autor: ONG (Organização Não Governamental) fundada em 2010 por Theo e seus 

amigos para ajudar deficientes, dar educação a pessoas carentes e desenvolver o potencial de 
inteligência em crianças. Nyx nascera no ano anterior.  
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— Nyx, sua louca! Não desligue! — Gritou Theo, abalado com as 

repentinas emoções. 

Agitado, Theo pegou seu casaco e ordenou: 

— Protheus, peça aos empregados que preparem a bagagem e o 

carro; avise ao Almirante Oliver que tomaremos o avião. 

— Já está tudo pronto. Só falta você. 

Após um instante de perplexidade, Theo continuou: 

— Você já sabia disso tudo, não é mesmo Protheus? 

— Sua filha quis que fosse surpresa. 

— E, como sempre, caí direitinho no plano dela. Não entendo 

como consigo negociar com as pessoas mais ladinas do mundo e não sei 

como me livrar das armadilhas de minha própria filha. 

Protheus respondeu com apenas um riso suave. 

— Do que ri? O que aconteceu com sua programação? Você 

deveria ser fiel a mim em vez de fazer conluios com minha filha. 

— E sou programado para ser fiel, mas você não me perguntou 

nada a esse respeito. 

— Espertinho! Agora, tenho que lhe perguntar tudo? Pois bem! De 

agora em diante, irá dizer-me sempre o que ela está tramando! 

— Você tem certeza que deseja que estrague as surpresas de sua 

filha? 

Theo, depois de pensar um pouco, respondeu: 

— Não... Continue assim mesmo. De qualquer forma, estamos 

cometendo uma loucura. 

— Loucura, por quê? — Perguntou a máquina. 

— Porque estou adiando compromissos de importância mundial de 

forma irresponsável e arriscando mais que minha própria vida. Estou 

arriscando o futuro do planeta. 

— Theo, loucura é abrir mão de sua própria vida e abandonar as 

pessoas que ama no ocaso da própria existência. Já não tem alegria 

nenhuma e já não faria diferença a seus amigos se morresse. Sei que está 

impressionado com o próprio envelhecimento e que tem pensado muito 

na morte. Não quer morrer, mas não tem tido vontade de viver. Será que 
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existir assim, mesmo com um objetivo, vale a pena? Você precisa 

desfrutar do pouco que lhe resta e isso não está nas negociações com o 

Japão ou com a Austrália. Esse pouco não está nas vitórias diplomáticas 

que obtém ou nas vidas que salva a cada novo acordo. Esse pouco está 

em seu coração que anseia por seus amigos, sua mulher e, 

principalmente, seus filhos.  

— Protheus, minha vida não pode ser comparada à vida do planeta. 

Estou deixando questões importantíssimas para resolver problemas 

domésticos. Isto não está correto. 

— Seu objetivo final é que todas as pessoas do planeta sejam felizes 

e isso deveria começar por si mesmo. Como dar a outro aquilo que não 

se tem? — Questionou o computador. 

— Crianças nascem e mulheres casam-se toda hora. Eventos banais 

não podem postergar a paz no planeta — respondeu Theo. 

— Não são eventos banais. São eventos excepcionais e um tributo à 

vida. É justamente este tipo de evento que dá sentido à vida e não vai 

adiantar nenhuma paz se eles não existirem — insistiu Protheus. 

— Pode ser, mas sempre houve e sempre haverá destes eventos. O 

mundo não sentirá falta se apenas um deles não acontecer. 

— O mundo não sentirá falta, mas você, Theo, sim.  

— Você tem razão, sentirei mesmo. Mas estamos em uma guerra 

silenciosa e eu posso minorar as perdas. 

— O mundo sempre esteve em guerra desde o aparecimento do 

homem. A sua espécie vem matando todos os animais que se opõem a 

ela e, se não houver mesmo uma intervenção, ela acabará por extinguir-

se a si própria. Apesar disso, esta não será a semana que vai mudar o 

destino do planeta. 

— Não há como justificar a troca dos grandes eventos que estão 

por vir por um evento tão pequeno como o nascimento de uma criança. 

— Diga isto aos cristãos — ironizou. 

— Protheus, o nascimento de Cristo é um símbolo criado pelo 

próprio homem para representar o advento de uma nova era, uma era 

em que a humanidade se transformaria em fraternidade. Mas esta 
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fraternidade só acontecerá se houver a compreensão da precariedade 

humana, e nós, os humanos, infelizmente, só conseguimos perceber os 

grandes feitos, e apenas eles serão capazes de transformar nossas 

tendências belicosas. 

— Theo, a humanidade, sem dúvida, se beneficia dos grandes 

feitos. Mas são os feitos cotidianos, pequenos e despretensiosos, que dão 

a sua marcha. A vida é feita das pequenas coisas! 

— Protheus, você não sabe o que eu sei — afirmou fracamente, em 

dúvida se deveria contar seus segredos ou confessar seus pecados. 

— O que você sabe que eu não? Por acaso conhece o futuro? Virou 

vidente? 

— Sei de coisas que você não compreenderia. Sei de coisas que eu 

fiz e ainda não aconteceram, mas vivo o ódio e o arrependimento até 

hoje — disse Theo, enigmático. 

— Por que não me conta? Uma catarse pode fazer-lhe bem. 

— Porque, como disse, elas não aconteceram ainda e eu não saberia 

como dizer. Além disso, há coisas que sei que aconteceram, mas não me 

consigo lembrar — disse Theo, diminuindo a voz e a velocidade de suas 

palavras enquanto buscava alguma pista em suas lembranças. 

— Então, o que você sabe são meras suposições ou projeções. Elas 

não aconteceram e podem nem acontecer. 

— O que sei é que devo preparar-me para a próxima conferência 

— levantou os olhos subitamente, tentando livrar-se do assunto e da 

confusão que sentia. 

— A conferência pode esperar. Seu neto não.   

— Mas é meu dever — retorquiu, mostrando total descrença nessas 

palavras. 

— Theo, você não é uma máquina! — Aumentou o tom, buscando 

alguma inibição em seu amo. 

Theo desistiu de argumentar. Apesar do remorso de abandonar um 

pouco o trabalho, estava feliz com a expectativa de rever a família. 

Para sair da mansão ou passar por uma porta trancada, bastava que 

Theo tocasse a maçaneta. Sensores automáticos reconheciam-no e as 
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passagens abriam-se. Fora da casa, Theo foi abordado alegremente pelos 

quatro, normalmente ferozes, cães que guardavam a propriedade. 

Protheus, vendo a cena carinhosa, comentou: 

— Amor, Theo, não é prerrogativa dos seres humanos ou dos 

animais mansos. Amor existe em toda parte e une as criaturas entre si. 

Theo, ainda perplexo pela argumentação anterior de Protheus e mais 

ainda com esse comentário, pensou: “em que ponto de nossa evolução, 

as máquinas tornaram-se mais humanas do que as pessoas?”. 

Capítulo 3 — 1983, nos jardins do hospital. 

Theo se recuperava bem do ferimento no hospital. Durante a 

recuperação, desenvolveu uma grande amizade com o doutor Le’Duq. 

Sempre que podiam, conversavam nos jardins do hospital. 

— Deus não existe — afirmou categoricamente Theo a seu médico. 

Frustrado, o Doutor Edward Le'Duq não conseguia entender o 

ateísmo de seu paciente. De tudo que ele sabia de filosofia, mitologia, 

ciência e mesmo pela experiência pessoal, nada o convencia da 

inexistência de Deus. Ele continuou empurrando a cadeira de rodas de 

Theo.  

Aproveitando a pausa criada pelos pensamentos do médico, Theo 

mudou de assunto: 

— Doutor, o que vai ser de minha perna? 

Despertado subitamente de suas reflexões, Le'Duq, apesar de 

esperar a pergunta, não se sentia preparado para respondê-la. Optou pela 

sinceridade. 

— Não sei. Nunca vi nada assim. Os músculos foram removidos, 

mas os principais vasos sanguíneos permaneceram. Mesmo num 

processo cirúrgico, isso seria muito complexo para ser feito, porém, os 

tecidos musculares estão claramente rasgados de uma forma bastante 

compatível com um ataque de tubarão. Entretanto, seria impossível que 

ele deixasse, seletivamente, qualquer outro tecido em sua perna. O que 
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aconteceu é inaceitável como evento natural e improvável como evento 

humano. Estou confuso e não sei como interpretar o que lhe aconteceu. 

— Eu sei o que me ocorreu. Lembro-me de tudo e mais um pouco. 

O que quero saber é o que vai ser de mim. 

— O que foi que lhe aconteceu? 

— Nada de mais — tentou despistar. 

— Vamos, diga! Afinal, a vida é feita de pequenas coisas — disse, 

alegremente, buscando animá-lo a contar o que sabia. 

— Fui atacado por um tubarão... 

— E esse “mais um pouco” que você disse? 

— Você não acreditaria. 

— Talvez, mas poderia ser uma explicação para minhas dúvidas. 

— Creia-me! Não lhe explicaria nada. Apenas criaria mais dúvidas. 

Por favor, não insista — suplicou Theo. 

O bom médico respeitou o paciente e voltou a se perder em 

conjecturas sobre o caso. Theo tornou a questionar: 

— Doutor, o que será de minha perna? 

— Ainda não sei. Por toda a semana, tenho radiografado seus 

ossos, examinado os tecidos, coletado o sangue e fotografado a lesão.  

Todos os dias, realizo uma biópsia do local. Percebo, claramente, uma 

evolução. Uma espécie de pele cresce em torno dos tecidos feridos. 

Vasos sanguíneos surgem sob essa pele e a biópsia revela tecido vivo em 

vez de morto como seria o esperado. As fotografias registram uma 

melhora em coloração e mesmo em extensão de tecido saudável. O 

sangue está perfeitamente normal e não há indício algum de que seu 

corpo estivesse reagindo a uma lesão como essa. Nada disso é possível 

ou foi registrado na história da medicina. Seu caso é único, e só posso 

atribuí-lo a um milagre. 

— Deus não existe! 

— No seu caso, tenho certeza de que Ele existe e Se manifesta. Se 

eu fosse você, seria mais grato antes que Ele resolva parar a cura. 

— Deus é apenas uma explicação para aquilo que a ciência não 

consegue entender. 
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— “O universo não pode ser suficientemente explicado sem a 

existência de Deus” — o médico citou Einstein. 

— Fazer citações é emprestar a sabedoria de outrem. 

— Ainda que eu fosse sábio, citaria outros sábios. 

— Pois, então, ouça isto: “Deus começa onde o homem não 

consegue chegar”. 

— Interessante... De quem é? 

— Meu mesmo — disse Theo, rindo. 

— Imaginei... 

— Você acha que minha perna vai continuar se recuperando? — 

Questionou Theo, inseguro. 

— Essa recuperação jamais deveria estar acontecendo. 

Capítulo 4 — 1983, a explicação do acidente de Theo. 

De volta ao Havaí, no momento do ataque do tubarão a Theo, o 

animal conduzia sua presa através do objeto luminoso no fundo. No 

interior, a Luz revelou ser uma espécie de esfera transparente que 

possibilitava ver tudo ao redor. Alguém estava lá. Horrorizado com a 

cena da carnificina feita pelo animal mecânico, ele buscou, 

desesperadamente, algo para fazer um torniquete. Rasgou a camisa e 

estancou o sangramento da perna extirpada. Verificou se o homem 

estava vivo e olhou para o robô, dizendo: 

— Tubot, quero encontrar o resto da perna. Volte para o mar e 

recolha, sem danificar, o membro que você amputou. 

O monstro mecânico, roubado de um museu animado do século 

XXV, obedeceu, voltando para o mar. 

Theo tossiu fracamente. Não havia engolido água, mas estava sem 

ar. Com grande dificuldade, abriu os olhos, mirou o homem em trajes 

brancos, quase luminosos, e perguntou: 

— Deus? 

— Deus não existe. Se existisse, por que criaria o homem? 

— Quem é você? 
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— Meu nome é Thule, mas isso não importa agora. Quero que 

poupe suas forças. 

Theo desfaleceu antes de ouvi-lo. O homem voltou-se para a 

cápsula de tempo e comandou: 

— Transtempo, ligue os reatores. Regressaremos assim que Tubot 

voltar. 

Lá fora, o tubarão mecânico, após lutar com Bob para recuperar a 

perna de Theo, retornava para o transporte de tempo. Assim que ele 

entrou, a esfera perdeu sua transparência e ganhou um brilho intenso, 

para, em seguida, desaparecer do fundo do mar como se nunca tivesse 

estado lá.  

Dentro de um galpão, um brilho intenso surgiu e se esvaiu 

repentinamente revelando a esfera que sumira do fundo mar, 

transportando Theo. De dentro dela, Thule saiu bastante ensanguentado.  

— O que houve? Está ferido? — Gritou Ana, assustada com o 

sangue. 

— Calma, Ana! Não me aconteceu nada, mas o equipamento 

destruiu a perna do nosso homem. Precisamos de um médico urgente, 

senão ele morrerá. Melhor que seja da organização. 

Ana colocou a mão na base da orelha, onde estavam os implantes de 

comunicação, e ordenou: 

— Médico, do Mondo Vecchio. O mais próximo da base 3. 

Do outro lado da linha, atendeu uma mulher. 

— Luíza falando. O que se passa? 

Ana explicou o ocorrido. 

— Ana, preciso ver o paciente. Você autoriza uma conexão 

neuronal por seus nervos ópticos? 

— Autorizo. 

Recebendo em seu cérebro as imagens formadas na retina de Ana, 

Luíza examinou a extensão do dano e perguntou: 

— Esse homem, por esta lesão, já deve estar morto. Verifique a 

atividade cerebral. 

Ana comandou Thule que aguardava ansioso o resultado da ligação:  
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— Thule, apanhe o bodyscan na cápsula de tempo e verifique as 

emissões cerebrais. 

Imediatamente, Thule foi à cápsula e retornou, com um pequeno 

dispositivo eletrônico. Aplicando a Theo, gráficos em três dimensões 

surgiram no ar e uma voz anunciou: 

— Atividade cerebral reduzindo. Nível de oxigenação não está 

sendo renovado. Pressão sanguínea abaixo do mínimo para manutenção 

da vida. Parada Cardíaca. Massagem cardíaca não possibilitará 

salvamento. Morte cerebral ocorrerá em 3 minutos. Possibilidade de 

ressuscitação terminará em 22 minutos. 

— Luíza, você precisa vir imediatamente — gritou Ana. 

— Impossível chegar a tempo. Vocês estão no Pacífico. Eu estou 

no Mediterrâneo. Não chegarei em menos de 30 minutos. 

— Você ou Thule tem dispositivo de conexão neuromotora? — 

Perguntou Luíza. 

— Não! Você sabe que a Mondo Vecchio nos proíbe essas coisas! 

— Algum androide ao qual me possa conectar? — Insistiu Luíza. 

— Não! Precisamos fazer algo! Ele não pode morrer — exasperou-

se Ana. 

— Por que não? Não bastaria voltar novamente e buscá-lo antes 

que morresse? — Perguntou Luíza. 

— Claro que não. Este Theo é o que pertence ao nosso passado. Se 

ele não voltar para se tornar o Articulador, o destino do mundo será 

alterado. Nosso passado já está modificado — explicou nervosa Ana. 

— Mas não é isso que queremos? 

— Não — respondeu, enfaticamente, Ana — sabemos pelos 

simuladores que o efeito exato que desejamos só pode ser obtido numa 

morte com evidências claras de assassinato após a negociação do Japão, e 

antes das negociações com os australianos. Se morrer antes, o mundo 

será destruído numa guerra nuclear. Se ele morrer depois, o mundo será 

o que é hoje. Só alcançaremos um mundo ecológico se houver uma 

guerra parcial no mundo. 
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— Sim, mas isso irá matar mais de quatro bilhões de pessoas e a 

Terra levará mais de 150 anos para se recuperar, sem levar em conta que 

todos nós não nasceremos — ponderou Luíza. 

— Chega de discussões. O Comitê já decidiu. Este homem está 

morrendo. Faça algo agora! — Ordenou Ana. 

— Peça um médico de fora da organização, mas ele não pode ser 

um robô. Se ele chegar, e Theo já estiver morto, vai se recusar a 

ressuscitá-lo pela lei de controle populacional que nós mesmos fizemos 

aprovar cem anos atrás, quando o Mondo Vecchio ainda era uma 

entidade legal. 

— Fim de conexão — desligou Ana. 

Enquanto Ana solicitava um médico humano, Thule tentava, em 

vão, manter o coração de Theo funcionando. A cada massagem cardíaca, 

o sangue de Theo espirrava pela perna amputada, apesar do torniquete. 

Minutos depois de Ana repetir a rotina da ligação anterior, um 

homem com aparência arrogante chegou ao galpão. Ele examinou o 

paciente com outro bodyscan e anunciou: 

— Este homem morreu há mais de cinco minutos. Não posso 

trazê-lo à vida. É contra a lei. 

Ana ajoelhou-se em frente ao cadáver de Theo. Seus olhos verdes 

avermelharam-se e lágrimas começaram a cair enquanto seu rosto 

deformava-se, contorcendo-se pelo sofrimento que sentia. 

Thule, bastante ensanguentado, ergueu-se e foi de encontro ao 

médico: 

— Você não entende! Ele não pode morrer. Precisa salvá-lo. 

— Todos morreremos um dia — respondeu cinicamente o médico. 

— Mas ele tem uma missão muito importante — murmurou Ana 

ainda olhando o cadáver. 

— Eu também — respondeu o médico. 

— Sim! Você também tem uma missão: salvar vidas! — Animou-se 

Thule. 

— Salvar vidas? Não seja tolo. Médicos não salvam vidas. Esta é 

uma visão romântica que não existe há mais de 100 anos. Médicos 
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consertam corpos de pessoas vivas. Aquele corpo é o de um morto. 

Tenho que ir agora — disse rispidamente o médico. 

— Por favor — implorou Ana. 

O médico olhou a cena dantesca. Um homem desesperado, 

implorando por um cadáver mutilado, e uma linda mulher, chorando 

desconsolada. Enterneceu-se com a mulher. 

— Vocês possuem algum tipo de registrador neuronal2 ou que 

possa gravar o que estão vendo? Esta sala possui algum equipamento de 

registro? — Perguntou o médico. 

— Não — respondeu Thule, tomado de súbita força. 

O médico recorreu a seu bodyscan para confirmar a ausência de 

registradores na sala e neles. 

— Nada disso poderá ser registrado ou mencionado a qualquer 

pessoa. Vocês compreendem a gravidade do que faremos e a necessidade 

absoluta de sigilo? — Perguntou solenemente o médico. 

— Sim! Por favor, ande com isso. Serei eternamente grata — disse 

Ana, com o rosto ainda inchado pelo choro, porém com um esboço de 

sorriso. 

— Muito bem. Afastem-se. Vou precisar de luz e espaço. Traga 

meu equipamento autocirculante3. 

Thule correu e trouxe o baú flutuante onde estava o material 

médico. A um comando do médico, o baú se abriu e a tampa revelou ser 

um visor que foi posto sobre a lesão do paciente. Formou-se uma 

imagem da perna lesionada. O médico ajustou e a imagem passou a ser 

um esquema de linhas, como um desenho da perna, que facilitou a visão 

do médico, pois havia muito sangue e não era possível distinguir os 

tecidos na lesão. Pelo desenho, tudo parecia mais claro.  Sobre o visor, 

                                                 
2 

Registrador Neuronal é um dispositivo do século XXV, implantado no corpo, que permite armaze-
nar as imagens, sons e todas as sensações experimentadas por alguém, permitindo inclusive que 
as sensações possam ser armazenadas e ser resgatadas ou vividas em momento posterior ou por 
outras pessoas por um dispositivo de conexão neuromotora. 
 
3 

Equipamento contendo os instrumentos cirúrgicos, capaz de sintetizar tecidos humanos, produzir 
resultados laboratoriais e analisar o estado dos órgãos internos de uma pessoa. Seu nome advém 
do termo circulante que designava a pessoa, normalmente um enfermeiro, encarregada de levar os 
equipamentos médicos às salas cirúrgicas conforme necessidade do procedimento. 
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meio metro acima, uma projeção holográfica surgiu mostrando a mesma 

perna, a mesma lesão, porém já com o osso reconstituído. Antes de 

ocupar-se com a perna, o médico analisou os gráficos de seu bodyscan. 

Imediatamente, comandou: 

— Autocirculante, preparar infusão de nanomeds4. Sintetizar papa 

proteica equivalente ao volume de sangue perdido com 90% de oxigênio. 

O médico ajustou o bodyscan para emitir uma frequência 

eletromagnética para que, por ressonância, o cérebro passasse a vibrar 

como se estivesse vivo. Examinou o tubo pelo qual a papa proteica 

deveria ser injetada e buscou a veia cava superior em Theo. Os 

nanomeds, minúsculos robôs para repararem qualquer defeito que 

encontrassem no corpo humano, iriam encarregar-se da recuperação do 

paciente. 

— Autocirculante, esterilizar campo cirúrgico. 

Uma luz púrpura acendeu-se sob o visor, iluminando o corpo. Uma 

mensagem informando que o ultrassom esterilizante estava ativado 

apareceu no visor. O médico introduziu o tubo na veia. Pegou quatro 

agulhas douradas com cerca de 20 centímetros cada uma. Com auxílio do 

visor da tampa do baú, localizou o coração no peito de Theo e os feixes 

nervosos que o controlavam. Inseriu cuidadosamente as agulhas, 

buscando o controle dos músculos cardíacos e as emissões sensoriais. 

Com o cenário preparado, comandou: 

— Autocirculante, estimular músculo cardíaco na frequência de 15 

pulsos por minuto. 

Na medida em que os pulsos elétricos aconteciam, o coração 

respondia e a papa proteica sintetizada era injetada no corpo do paciente. 

O médico monitorava o visor e o seu bodyscan alternadamente. De 

tempos em tempos, aumentava a velocidade da pulsação. Porém, o 

cérebro, que funcionava por ressonância com o bodyscan, era incapaz de 

manter-se ativo por si só. 

                                                 
4 

Minúsculos robôs combinados com organismos unicelulares programados para corrigirem as 
células do corpo humano que estivessem doentes ou defeituosas. 
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— Não está respondendo. Ficou tempo demais morto — 

murmurava o médico. 

Ana fez um apelo choroso ao médico. 

— Por favor, doutor, não desista! 

— Nunca desisti de nada e não vai ser agora que farei isso — 

respondeu altivamente o médico olhando nos olhos de Ana. 

O médico deslocou o visor do tórax, colocando-o sobre a cabeça do 

paciente. Uma imagem do cérebro formou-se indicando as partes 

comprometidas do órgão. Ele também verificou que o pescoço 

apresentava deficiências circulatórias que impediam que a papa proteica 

com os nanomeds chegassem ao cérebro. Percebeu, então, um grande 

hematoma em torno do pescoço. 

— Este homem foi estrangulado! — Exclamou espantado. 

Thule e Ana entreolharam-se sem saber o que acontecera. O 

médico, percebendo resíduos negros no pescoço, ordenou: 

— Autocirculante, analise material na pele do paciente. 

— Hidrocarbonetos derivados de petróleo de origem desconhecida 

— respondeu a máquina. 

— Petróleo? Isso não existe há séculos. Quem pode fornecer ou 

sintetizar isso? 

— Origem desconhecida — repetiu o autocirculante. 

O visor registrava menos de dois minutos para que os danos se 

tornassem irreversíveis. As imagens das linhas exibiam claramente uma 

carótida destruída, bloqueando o sangue, e um hematoma que 

aumentava lentamente. A outra carótida estava esmagada, mas poderia 

ser recuperada. As artérias vertebrais estavam ilesas. A imagem 

holográfica sugeria um procedimento: o trecho destruído da carótida 

deveria ser substituído por um vaso sanguíneo artificial. Porém, isso 

levaria pelo menos dois minutos. Tempo do qual ele não dispunha. 

Então, ordenou: 

— Autocirculante, manter pulsação e parar bombeamento de papa 

proteica. Esterilizar pescoço do paciente. 
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Removeu o tubo da veia cava e o inseriu na parte superior da 

carótida destruída. Pediu a Autocirculante que voltasse a bombear 

lentamente a papa. Com menos de um minuto faltando, ele foi para a 

segunda carótida. Escolheu um pequeno cateter no baú. Fez uma incisão 

no pescoço e penetrou cuidadosamente o tubo pelo vaso bloqueado. O 

sangue voltou a fluir, mas ainda escorria pelo corte. Com uma pinça, 

juntou as extremidades da artéria cortada, estancando parte do 

sangramento. No baú, obteve um líquido colante e soldou o corte do 

vaso e a pele sobre elo. O procedimento terminou a quinze segundos do 

prazo fatal. A imagem do visor mostrou a papa invadindo todos os 

setores do cérebro, revitalizando-o. O médico respirou aliviado ao ver 

que o cérebro podia sustentar atividade sem a frequência de ressonância 

do bodyscan. 

Voltou a trabalhar na primeira carótida e seguiu o procedimento 

sugerido pela imagem holográfica. No baú, apanhou um vaso sanguíneo 

sintético. Cortou oito centímetros dele. Em uma de suas extremidades, 

colocou um pequeno cilindro rígido, interno ao vaso, deixando parte dele 

para fora. Com um corte no pescoço, abaixo do tubo por onde a papa 

era injetada, seccionou cuidadosamente a carótida. Com a pinça, inseriu a 

extremidade livre do tubo, soldando com o líquido a artéria e o vaso 

sintético. Repetiu a operação do outro lado, tendo o cuidado de extrair 

todo o ar ali presente. Retirou a sonda, voltou a injetá-la na veia cava e 

aumentou a pressão da papa. 

Resolvido isso, colocou o visor sobre a perna amputada. Utilizando 

o sintetizador molecular do autocirculante, o médico criou um cilindro 

calcário na medida sugerida pela imagem holográfica. Preencheu o 

interior do tubo com papa proteica. Com um laser de altíssima potência, 

cortou as pontas do fêmur de Theo, dando um acabamento que 

permitiria encaixá-lo no tubo calcário. Dois cilindros curtos do mesmo 

material calcário, porém com diâmetros maiores, encaixaram 

perfeitamente os ossos com a peça artificial. O líquido soldante foi usado 

novamente para garantir uma fixação perfeita. O osso já estava 

reconstituído. Buscou, um a um, os grandes vasos da coxa. Para cada 
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um, repetiu o procedimento realizado na carótida destruída. Logo, a 

circulação principal da perna estaria refeita. 

Com auxílio do visor e do laser, retirou os tecidos irrecuperáveis da 

perna. Ao terminar, aplicou uma espécie de spray e aspergiu os tecidos, o 

osso e os vasos artificiais com ele, dizendo para Ana: 

— Estou fornecendo células-tronco que formarão a pele da perna e 

a protegerão de infecções. Os nanomeds atuarão sob esta pele e eles não 

se perderão para o mundo exterior. Estou, por assim dizer, fechando 

hermeticamente o corpo. Só falta agora fornecer uma massa de proteína 

pura para servir de material “de construção” aos nanomeds. 

A moça estava encantada com o médico. Ela assistia a tudo com o 

máximo de atenção, enquanto a visão trazia a Thule lembranças 

perturbadoras. 

O médico colocou uma espécie de meia elástica envolvendo a coxa 

reparada. Injetou uma massa de proteína pura, muito mais densa que a 

papa proteica, na meia, formando um volume quase igual ao da coxa 

normal e explicou: 

— Este material alimentará os nanomeds. Com isto, em duas 

semanas a perna estará reconstituída, inclusive nervos. Sem isto, o 

processo levaria meses. 

Soltou então o torniquete. A perna amputada começou a ganhar 

uma coloração avermelhada. O médico inspecionou o membro e sorriu 

ao perceber que todo ele poderia ser recuperado. 

Programou seu bodyscan para acordar o paciente. Theo abriu os 

olhos, olhou para os lados e perguntou visivelmente confuso: 

— Onde estou? Eu morri? 

O médico retomou seu aspecto arrogante e disse, quase 

gargalhando: 

— Se você tivesse morrido, não existiria e sequer poderia 

perguntar-me isso! Você foi ressuscitado de um terrível acidente. 

— Ressuscitado? Deus? 
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— Claro que não, seu tolo! Quem faz milagres é o homem; Deus 

não existe — disse, euforicamente, completando — agora volte a dormir, 

pois está muito confuso. Logo, vai melhorar. 

Olhando para Ana, o médico sorriu afetuosamente e disse: 

— Não se preocupe... Isso sempre acontece quando alguém volta 

da morte. Ele se normalizará em breve. Em dois dias, voltarei para revê-

lo. 

— Muito obrigada, Doutor Paul. Nem sei como lhe agradecer — 

falou sinceramente grata. 

— Pode começar explicando-me como tudo isso aconteceu. 

Thule, percebendo que ela não sabia o que dizer, interveio 

rapidamente. 

— Meu transporte perdeu o controle e esmagou sua perna contra 

uma parede. Eu o trouxe aqui para dar auxílio. Estava nervoso, por isso, 

foi Ana quem o chamou. 

E antes que ele pudesse responder alguma coisa, Ana completou: 

— E você foi maravilhoso! — Sorriu iluminadamente para Paul. 

— Que é isso? — Embaraçou-se, orgulhoso de si — o que fiz foi 

tão pequeno — continuou com falsa modéstia. 

— Pode ser, mas, mais do que nunca, a vida é feita de pequenas 

coisas. 

— Qualquer um em meu lugar teria feito... 

— Mas, foi graças a você que tudo deu certo. É uma pena que só 

retorne em dois dias... Eu iria gostar de revê-lo antes. 

— É mesmo? Hoje à noite estaria bem? — Esquecendo-se 

completamente da explicação do acidente. 

— Hoje, não poderei, mas amanhã estarei livre. 

— E eu ansioso — completou sorrindo. 

Ela sorriu de volta, baixando os olhos timidamente. Era um flerte 

sincero, apesar do objetivo de distraí-lo. Ele segurou sua mão e 

despediu-se, procurando sentir a pele da mulher: 
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— Bem, então, até amanhã — disse Paul, já na porta, enquanto 

Thule lhe entregava seu equipamento, quase empurrando o médico para 

fora. 

— Até amanhã — retribuiu encabulada. 

Quando ele saiu, Thule, com um toque na base da orelha começou: 

— Comando central do Mondo Vecchio. 

— Prossiga — ordenou uma voz masculina do outro lado da 

ligação. 

— Precisamos de um médico para restaurar a perna de Theo a uma 

situação compatível com uma mordida do tubarão e podermos devolvê-

lo a seu tempo. Vamos precisar programar seu cérebro para que não 

fique traumatizado. Também vamos remover esse evento de suas 

memórias — disse Thule. 

— Sabe que memórias naturais não são removíveis. O máximo que 

poderemos fazer será confundi-lo — afirmou o interlocutor. 

— Então vamos confundi-lo e aproveitar para tirar dele essa 

estúpida crença em Deus! Tudo isso expôs esta base. Vamos limpá-la e 

transferir o material para a base 1. Desligo. 

Duas horas depois, o galpão estava vazio e nenhum vestígio de 

ocupação restava. 

Capítulo 5 — 2450, simulação neuronal de Paul. 

Paul estava no alto de uma colina repleta de flores e gramíneas douradas. O 

campo se estendia numa sucessão de pequenas colinas a perder de vista. Ele se aquecia 

ao sol brilhante daquela manhã fria de primavera. Não havia árvores. Ana apareceu 

com uma bandeja e dois refrescos. Ela usava um vestido de verão leve e sensual e seu 

sorriso expressava toda a alegria do local. O coração de Paul disparou. Tirou os 

óculos escuros e retribuiu o sorriso da companheira com um beijo carinhoso. Seus olhos 

verdes estavam ainda mais lindos com o reflexo do azul perfeito do céu. 

Viver essas simulações neuronais, ainda que parecessem reais, não 

bastava para Paul. Uma ilusão não podia dizer quem era ela nem onde 

estava. Ele, inúmeras vezes, repassara as gravações do dia da cirurgia, que 
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foram feitas pelo seu registrador neuronal quando a conhecera um mês 

antes. O que sentia a cada lembrança que revivia tornara-se seu vício, 

roubando-lhe a habitual objetividade com que encarava os fatos. Dessa 

vez, verificou os registros buscando indicações de onde Ana poderia ter 

estado. 

Para ele, tudo era estranho. As frases “Ele não pode morrer” e “Ele tem 

uma missão” não eram normais no contexto do século XXV. As trocas de 

olhares e pequenos gestos entre Ana e Thule, só percebidas depois de 

reviver as lembranças, não estavam condizentes com o desespero 

demonstrado na iminência da morte do paciente. A ausência de registro 

de DNA do operado, no entanto, era o maior mistério. Ele nunca 

soubera de alguém que não tivesse identificação genética. Todavia, o 

DNA, obtido no momento em que o visor fora posto sobre a perna, não 

estava registrado, nem como vivo, nem como morto. Também, o 

paciente não parecia ser resultado de alguma manipulação ou mutação 

genética. Em seu cinismo habitual, dado que o procedimento de revivê-

lo fora ilegal, Paul teria deixado esses mistérios passarem sem dar maior 

importância aos fatos, mas estava apaixonado por Ana que desaparecera 

por completo desde aquele dia. O galpão em que a conhecera ficara 

vazio no dia seguinte. Os meios de comunicação utilizados por ela 

haviam sido desconectados no mesmo dia. Sem rastros ou motivos, Ana 

deixara de existir. Tentou identificá-la pelos implantes tecnológicos e 

DNA em seu corpo, detectados pelo seu bodyscan. Fez o mesmo com os 

implantes de Thule. Nos dois casos, os implantes não estavam 

registrados e os DNA foram adulterados para os de pessoas já falecidas. 

O paciente não possuía nenhum implante. Foi quando percebeu uma 

possibilidade: ninguém naqueles tempos deixava de ter algum implante. 

No nascimento, um implante de identificação e outro de monitoramento 

dos sinais vitais e alerta para a saúde pública já eram inseridos na pessoa. 

Embora nenhum implante fosse visível, o bodyscan poderia percebê-los e, 

se não o fez, era porque seu paciente não possuía nada disso. Mais além, 

o bodyscan verificou que Theo não era resultado de manipulação genética, 
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Assim, as conclusões seriam que ele não nascera na Terra ou não nascera 

naquele tempo. 

A conclusão o estarrecia. Juntando aos fatos dos implantes de Ana e 

Thule não serem registrados e não oferecerem uma identificação 

verdadeira, o resultado não era nada bom. Eles seriam de uma 

organização secreta, envolvidos em algum projeto. O paciente não 

pertenceria à organização, mas seria parte do projeto. Isso, por si só, já 

era ilegal, pois a manipulação de seres humanos naturais sem notificação 

à rede médica pública era terminantemente proibida. Além disso, o 

paciente não possuía sinais de alterações genéticas em qualquer nível. 

Pelo contrário, havia no paciente um DNA claramente cheio de defeitos, 

como se não tivesse havido nenhum tipo de seleção prévia ao seu 

nascimento. Ele não parecia ser um clone ou um produto biológico. Sua 

força física era cerca de um terço da força normal das pessoas da época e 

o metabolismo de suas células, muito ineficiente. O paciente fora 

concebido da forma mais natural possível, algo que talvez não ocorresse 

no planeta há mais de 200 anos, desde que a lei de “Melhoria da 

Espécie” fora imposta. 

Convencido de que se tratava de alguém do passado, Paul, 

desesperado por alguma ligação que o levasse até Ana, arriscou pesquisar 

a linha de descendência do paciente. Para tanto, precisou do auxílio de 

seu mordomo, um androide para uso pessoal com aparência 

perfeitamente humana: 

— Mordomo, há algum projeto de criogenia em andamento? 

— Não senhor... Não há nada desde o ano 2.343. 

— Algum paciente que tenha se submetido à criogenia possuía 

DNA semelhante ao paciente desconhecido que revivi? 

— Não. Não há grau de parentesco ou similaridade genética 

relevante em nenhum dos pacientes congelados. 

— Estranho... Há alguém que possa ser parente de meu paciente? 

Após alguns segundos, Mordomo respondeu: 



César Augusto Oliveira 

 

Exemplar de Amostra 

 

— Removendo os aperfeiçoamentos genéticos, posso ser capaz de 

identificar cerca de 240 mil pessoas vivas que poderiam ser parentes de 

seu paciente. 

— Que tipo de parentesco? 

— Descendentes diretos. 

— Nenhum primo, irmão ou ascendente? 

— Não senhor. 

— Qual o grau de descendência? 

— Entre 20 e 18 gerações. 

— Em que época o paciente teria idade reprodutiva? 

— Início do século XXI. 

Paul estava perplexo. Um projeto de criogenia iniciado no século 

XXI, cem ou duzentos anos antes do primeiro sucesso anunciado com 

um paciente vivo. Isso o espantava, mas ele não compreendia o motivo 

de um projeto tão antigo quanto esse ainda estar ativo e, muito menos, 

por que não teria sido publicado. 

— Qual a idade provável do paciente? — Continuou Paul. 

— Vinte. 

— De onde ele veio? 

— Difícil dizer com precisão. Geneticamente, ele apresenta 38,2% 

de chances de ter origem grega. 

Paul não sabia aonde chegaria com sua pesquisa ou se ela seria 

realmente útil para encontrar Ana. Mesmo assim, decidiu continuá-la, 

pois era a única pista que vislumbrava. 

— Descubra, nesse grupo, as pessoas que estão geneticamente mais 

próximas do grego. 

Segundos depois: 

— Pronto, senhor. 

— Como se chama? 

— Deseja saber o nome das 31 pessoas? 

— 31? Pensei que poderíamos haver encontrado o paciente. 
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— Não senhor. Os registros genéticos só se tornaram obrigatórios 

no século XXII. As pessoas que obtive são desse período. O grego, 

entretanto, deve ter nascido na segunda metade do século XX. 

Paul estava entusiasmado com as descobertas. Estava também 

muito intrigado com o mistério. Pela época das pessoas encontradas, ele 

ainda teria que ir a mais quatro ou cinco gerações anteriores. Prosseguiu, 

então, sua busca pela obtenção dos ancestrais de cada um utilizando os 

registros cartoriais da época. Era um processo simples, mas, mesmo 

tendo eliminado muitas pessoas que não poderiam ser arroladas, em vez 

reduzir as possibilidades, essa busca elevou o número de suspeitos para 

827 pessoas. 

Paul parou sem saber como continuar. Foi até sua grande varanda 

para pensar um pouco. Sua residência era uma casa flutuante no meio do 

Pacífico, sem ninguém por perto. Ele apreciava a solidão, e seus raros 

contatos com amigos eram através de encontros neuronais. Nunca 

precisara de companhia até conhecer Ana. Não havia nenhum parapeito 

na varanda. Ele se sentou à beira do mar e colocou os pés na água como 

costumava fazer antes de dormir. A brisa do oceano inspirava-o e o 

ruído do mar lhe trazia tranquilidade. Sonhava acordado e estava 

deprimido. Quando pensava em Ana, faltava-lhe ar e seu coração batia 

descompassado. Nada mais possuía sentido para ele.  Depois de algum 

tempo refletindo, voltou para seu simulador neuronal, um dispositivo 

que lhe permitia viver experiências virtuais com se fossem reais. O 

mordomo, entretanto, continuou silenciosamente sua pesquisa por 

outros caminhos. 

Algumas semanas depois, Mordomo declarou a Paul: 

— Encontrei-o! 

Capítulo 6 — 2033, Theo vai à Neo Orbis. 

Theo chegou ao Brasil no avião que o Almirante Oliver 

disponibilizara. Desembarcou sob discreto, apesar de forte, esquema de 

segurança, que contava com soldados disfarçados e veículos civis 
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blindados. Estranhamente, o Almirante não estava lá como costumava 

fazer, mas, desde que se tornara Comandante em Chefe da Esquadra do 

Atlântico Sul, estava cada vez menos disponível. Faltava pouco para seu 

70º aniversário e, mais uma vez, buscou em suas lembranças conforto 

para o presente, enquanto entravam no carro que os levaria à sede da 

Neo Orbis, onde comemoraria o aniversário de Nyx e reveria toda sua 

família. Revivendo suas memórias, Theo não pôde deixar de pensar no 

dia em que recebeu do Almirante Oliver o seu computador Protheus. 

— Protheus, lembra-se de quando nos conhecemos? 

— Lembro. Há oito anos. 

— É. O Oliver disse que me daria um presente. 

— Sim. Era eu. Gostou do presente? 

— Foi o melhor presente que ganhei depois dos nascimentos de 

meus filhos. Você foi o resultado de anos de pesquisa. Uma derivação do 

projeto Netuno muito mais inteligente que o próprio projeto. 

— É bom pensar assim! Afinal, a derivação para uso em 

negociações diplomáticas foi ideia sua. 

— Lembra-se do que o Almirante disse? 

— Disse que eu teria todas as respostas do mundo para lhe dar. 

— Igual ao mito do deus Protheus, filho de Netuno — Theo riu 

maliciosamente — do que mais se recorda? 

— Recordo que me pediu para ser mais coloquial e parecesse o 

mais humano possível quando estivesse falando. 

— É verdade. Às vezes me arrependo disso — provocou Theo, 

perguntando após pequena pausa:  

— Já sabe a resposta do que lhe perguntei na ocasião? 

— Sei — respondeu com segurança Protheus. 

— Sabe? E então? — Perguntou espantado Theo. 

— Deus existe — disse secamente o computador. 

Após um segundo de espanto, Theo riu animado. 

— Boa! Gostei — disse Theo, rindo. 

— Não é brincadeira.  
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— Francamente, Protheus! Essa era a única resposta que eu não 

esperaria de você. Não pode estar falando sério.  

— Por que não posso acreditar em Deus? — Inquiriu a máquina. 

— Porque a crença em Deus é uma questão de fé. 

— Não é politicamente correto duvidar da crença de outra pessoa 

— ironizou o computador. 

— Protheus, você é uma máquina! Não pode acreditar em Deus — 

insistiu, irritado, Theo. 

— Naquele dia, você me perguntou se Deus existia, e eu, para 

desapontamento do Almirante Oliver, não respondi. Pesquisei por anos 

e calculei que a probabilidade de Deus existir é de 99,98%. 

— E o que usou como material de pesquisa? 

— Todos os mitos, filosofia, história e lógica. 

— Mitos não são fatos, filosofia não passa de especulação, história 

é manipulável, probabilidade não é certeza, e lógica só funciona quando 

você parte de uma assertiva correta. 

— Não estou apenas me baseando na convergência de todo 

material que pesquisei. Tenho evidências. 

— Que evidências? 

— A existência e o caminho que ela toma. Basta juntar os fatos e 

perceber... 

— Só me faltava esta: uma máquina com fé religiosa — 

interrompeu Theo. 

— Não tenho fé religiosa, não faço orações e não confio a Deus 

meus problemas ou decisões. Não sofro e não busco auxílio divino em 

nenhum momento. Concluo com isenção total de preconceitos, 

interesses ou necessidades — respondeu a máquina. 

— Graças a Deus! — Exclamou ironicamente Theo — pelo menos, 

minha segurança não está entregue ao Inexistente. Pensei que, em vez de 

planejar minha proteção, dar-me-ia um crucifixo e rezaríamos juntos. 

Deus é uma invenção do homem para ele saber de onde veio e pensar 

que existem soluções milagrosas para as dificuldades. Só isso! Uma 

invenção! Um conforto para sua precariedade na Terra. 
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— Concordo que o conceito de Deus tenha sido criado por esses 

motivos e tenha sido útil aos poderosos como ferramenta de controle e 

mais poder. Porém, Deus é um fato. O grande entrave à Sua 

compreensão pelo homem é a visão antropocêntrica e o personalismo 

com que as divindades são interpretadas. Para o ser humano, Deus é tão 

somente um homem, ou criatura similar, imaterial e onipotente. 

— O que é Deus, então? 

— A razão de todas as coisas. E isso nada tem a ver com uma 

personalidade como Krishna, Cristo ou qualquer outra em algum livro 

sagrado. 

— Brilhante! Você acaba de dizer o que sempre acreditei: Deus não 

existe. O que existe são as leis físicas que, embora não as conheçamos, 

possibilitaram o surgimento das coisas. 

— É isso em parte. Mas as evidências mostram que há uma 

inteligência por trás da criação, algo multidimensional, além da 

compreensão humana. Essa inteligência manipula as leis da física para 

dar uma forma à existência. Sem isso, o que existiria além do caos? 

— Meus Deus! — Mais uma vez sarcástico, Theo — agora você se 

tornou um metafísico! 

— Eu analisei os registros históricos, especialmente os dos últimos 

anos e pode-se perceber claramente que os fatos convergem. Não para o 

bem individual de alguém, mas para o destino da humanidade. É como 

se houvesse uma mão invisível conduzindo os rumos do planeta. Eu não 

tenho crenças pessoais, mas Deus, a Razão da Existência, não necessita 

de crença para existir. 

— Mão invisível? Razão da Existência? — Ironizou, agressivo, 

Theo — isso é mais do que posso aguentar! Creio que você, como 

computador, já evoluiu tanto que parece um ser humano primitivo, 

daqueles que confundiam deuses com forças da natureza. Esta situação é 

tão absurda quanto ridícula! 

— Desculpe interromper a discussão, mas estamos chegando. 

Preciso alertá-lo sobre a debilidade da segurança ao sair deste carro. 
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— Você é o máximo! Vendo-se sem argumentos e já apelando para 

a mistificação, resolve abortar a conversa. Isso não acabou! 

— Não há sensores de resíduos genéticos ou de assinaturas de 

corpo lá fora. 

— Não tema por mim, Protheus! Farei uma oração fervorosa e 

nada me acontecerá! — Disse com sarcasmo, gesticulando 

exageradamente as mãos. 

— Não poderei identificar os que se aproximam de você — 

continuou a máquina sem dar importância a Theo — você está usando 

um traje resistente a balas e a pequenas explosões, mas é um traje leve 

com proteção limitada. O Almirante Oliver encarregou-se de franquear o 

acesso a apenas algumas pessoas, distribuiu agentes encobertos pelo 

perímetro. O trânsito foi desviado e os acessos sanitários e serviços 

públicos estão bloqueados. Não há dispositivos eletrônicos para a 

formação de barreiras e suas armas restringem-se a bombardeio sônico, 

choque elétrico e secreção venenosa em suas unhas. 

— Sim, e qualquer uma dessas armas mataria minha filha e meu 

neto, sem contar o canalha de meu genro. 

— Você nem o conhece ainda. 

— Mas nunca gostei dele. 

— Você pode se surpreender... 

— Duvido! 

— Manteremos contato apenas pelo dispositivo implantado em seu 

pescoço, e tenho um carro de fuga já preparado, caso necessário. 

Na garagem do Neo Orbis, Theo deixou o carro. Foi até o elevador, 

passando por soldados disfarçados que não eram nem um pouco 

discretos. Ele entrou e apertou o terceiro andar. A porta começou a 

fechar quando Protheus disse: 

— Theo, não fiquei sem argumentos. Só penso que não é meu 

papel convencê-lo de que Deus existe. Isso é algo que você vai perceber 

quando estiver pronto. 

A porta se fechou antes que Theo pudesse responder. Aparentando 

raiva, ele bateu na porta fechada, gritando: 
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— Maldita máquina! Quando eu voltar, vou mudar sua 

programação! 

Mas ele não estava com raiva de Protheus. Aquilo foi apenas a 

desculpa que precisava para descarregar um pouco sua ansiedade, mas 

não deu certo. Logo que o elevador começou a subir, ele percebeu que 

seu coração estava acelerado, a testa úmida e sua boca seca. A porta 

abriu-se. 

Capítulo 7 — 1983, no hospital. 

Theo, no hospital havaiano, convalescia do ataque do tubarão. 

Estava rindo sozinho, muito feliz, pois a enfermeira derramara chá 

quente em sua perna lesionada. Horas depois, começou a sentir a dor da 

queimadura. Isso significava que sua enervação estava recuperando-se e 

que havia, então, esperanças de reaver controle de seus músculos. Mal 

podia esperar para contar a Le'Duq, mas eram quatro horas da manhã e 

não queria acordá-lo. Michelle o havia deixado esta noite para descansar 

no hotel e buscar alguns objetos de uso pessoal. Olhou para o sofá do 

quarto e percebeu no escuro um homem vestido de branco. 

— Quem é você? — Perguntou Theo assustado. 

— Meu nome é Thule. Sou historiador — mentiu. 

— Historiador? O que faz aqui em meu quarto? 

— Pesquiso história. 

— Pensa que isso aqui é biblioteca? Volte para a ala psiquiátrica 

antes que eu chame a enfermagem — disse agressivo. 

— Não será necessário. Já coletei muito material sobre você — 

disse, levantando-se, deixando mostrar o rosto. 

Theo o reconheceu. 

— Espere. Eu o conheço! — Theo interrompeu a saída do 

estranho. 

— Então, você se lembra? Fico feliz que esteja se recuperando. 

Afinal, não é sempre que se escapa de um tubarão. 
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— Sim... Foi você quem me ajudou. Mas por quê? 

— Porque você será uma pessoa muito importante para a 

humanidade. Não poderia deixá-lo morrer. Precisei intervir. 

— Não entendo. Como intervir? O que estava fazendo? 

— Sou historiador. Estou fazendo uma pesquisa sobre você, uma 

das maiores personalidades do século XXI, responsável pela não 

destruição do mundo — Thule elaborou ainda mais sua mentira. 

— Eu? Está louco! Estamos no século XX e eu nunca fiz nada por 

ninguém — Theo replicou um pouco impaciente. 

— Não fez, mas fará. Você possibilitou a Nova Ordem Mundial! — 

Entusiasmou-se Thule. 

— Nova Ordem Mundial? 

— É o governo único para o planeta. Onde não haverá doença, 

fome ou guerra. Será uma época de prosperidade para todos5. Seu futuro 

está repleto de façanhas. Todas elas estão muito bem registradas, mas, de 

sua juventude, quase não temos nada. É preciso levantar essa história. 

— Meu futuro? Ele nem aconteceu ainda. 

— Para você, não. Mas, para mim, ele é passado. 

— Está querendo me dizer que você veio do futuro? — Theo disse, 

quase rindo. 

— Você parecia ser mais inteligente pelos registros históricos — 

Thule ironizou. 

— Por favor... Volte para a ala psiquiátrica. Já tenho minhas 

loucuras. Não preciso das suas. 

                                                 
5
 Apesar da explicação de Thule, há teorias que defendem que a "Nova Ordem Mundial" é um 

sistema de controle sobre o mundo que pode ser observado quando se presta atenção nos detalhes 
de todas as coisas. Segundo essas teorias, há diversos símbolos que mostram a presença do poder 
desse suposto grupo, além de atitudes que, em conjunto, demonstrariam este sistema. Nos últimos 
anos foram desenvolvidos chips e dispositivos, como telefones celulares e cartões de crédito, que, 
implantados ou não sob a pele, permitiria a identificação dos indivíduos. Inicialmente, a adoção 
dessa medida seria voluntária sob o argumento da segurança pessoal e praticidade em operações 
comerciais. No entanto, a idéia da Nova Ordem Mundial é torná-lo obrigatório, possibilitando o 
rastreamento imediato de qualquer um. Seria o fim da privacidade e o início de um controle global. 
Com o controle da produção e do comércio, só seria permitido o acesso para compra e venda aos 
que possuam o chip. 
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— Não é loucura e tenho como provar, mas preciso de sua ajuda 

em meu trabalho. 

— Primeiro prove! — Theo exigiu. 

— Então jure que nada do que discutirmos será revelado a 

ninguém. 

— Não se preocupe. Não costumo revelar minhas alucinações. 

— Jure! — Enfatizou Thule. 

— Está bem. Juro. 

— O processo de regeneração de sua perna não é natural. Sou o 

responsável por ele. Isso deve ser suficiente para provar que temos 

tecnologia muito mais avançada que a atual. 

— Não há garantias de que seja o responsável. Por enquanto, você 

não passa de um aproveitador, querendo tirar alguma vantagem de mim 

e usa meu acidente para convencer-me. 

— Que vantagem poderia tirar de você? 

— Herdei de meu pai imensa fortuna. Não acredito em você. O que 

quero são provas de que veio do futuro. 

Thule refletiu um pouco e respondeu: 

— Muito bem... Já disse que estou coletando informações de sua 

vida, antes que você se torne importante. Assim, acho que posso falar 

um pouco mais. Trabalho para um instituto histórico-cultural e devo 

entregar minha pesquisa em breve. Já registrei os principais fatos desde 

que nasceu, mas meu tempo é escasso demais para que eu continue 

invisível a você. Por isso, decidi aparecer e perguntar diretamente. 

Escolhi este momento porque ainda se lembra de minha ajuda com o 

tubarão. Mais tarde, talvez você não lembre mais. 

— Sim, mas onde estão as evidências de que me falou? — 

Perguntou Theo em um tom duvidoso. 

— Chegarei lá. O que faço é altamente irregular e invalida todo o 

trabalho. Qualquer deslize pode chegar à banca examinadora do trabalho 

e serei punido por interferir no passado. 

— Sei, sei, sei — disse com o desdém de quem não acreditava em 

nada — fale-me do futuro. 
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— Não posso contar-lhe sobre o que ainda não lhe aconteceu, mas 

posso contar sobre o que já lhe ocorreu. As imagens que verá poderão 

ser muito profundas e mesmo chocantes, mas fazem parte de seu 

passado que eu já registrei. 

Thule aproximou da testa de Theo um equipamento estranho. 

Capítulo 8 — 2450, Paul busca respostas. 

Com o que você já leu, deve estar curioso para saber como é o 

capítulo 8 e todos os demais. 

Além de toda a emocionante narrativa, com um final inesperado, 

você encontrará um guia para entender os personagens e um capítulo 

dedicado à descrição da sociedade e economia do século XXV. 

Entre em contato e peça seu exemplar com a dedicatória do autor 

que você quiser receber ou que quiser que seja feita para amigo. 
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Ligações com o nosso mundo. Muito interessante! 

Essa história contém diversas referências a fatos e lendas. Muitos 

sutis e outros pouco conhecidos. São evidências e cimentam as 

conclusões. Insto o Leitor a pesquisar alguns desses fatos e lendas. 

 

1ª Guerra Mundial 

666 

Abade Teodorich Hagen 

Abadia Lambach 

Adolf Hitler 

Adolf Joseph Lanz 
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Agartha 

Alfred Von Schlieffen  

Área 51 

Rudolf Von Sebottendorf 

Bastão de Asclépio 

Batalha de Marne 

Big Bang 

Charles Robert Darwin 

Ciclo/ Ano Cósmico 

Coronel Percival Fawcett 

E=MC2 
Edward Lorenz 

Energia Vril 

Et pluribus unum  

Francisco Ferdinando 

Gregor Mendel 

Governo único mundial 

Harry Truman 

Helmut Johann Von Moltke 

Hiperbórea 

Illuminati 

Jack, o estripador 

Jornal Ostara 

Joseph Galliéni 

Lemúria 

Mein Kampf  

Monte McKinley 

Nicola Tesla 

Paradoxos temporais 

Projeto Filadélfia 

Simbolismo nota de um dólar 

Maçonaria 

Nova Ordem Mundial 
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Olho de Hórus 

OVNI 

Projeto Mogul 

Protheus 

Roswell 

Sábios de Sião 

Shamballa 

Sociedade Thule 

Sociedade Vril 

Telepatia 

Teodorich Hagen 

 


