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Para Larissa, que recriou o escritor morto em mim



“Criar monstros é uma tarefa fácil. O difícil é se livrar deles”.

- Paulo Lucká



O respeitado delegado Bartolomeu Benevides, da cidade de Antares, Brasil, após vinte e cinco anos de

um casamento sólido e estável, abandona esposa e filho, e foge com uma jovem universitária que ele

conheceu em uma sala de bate-papo, na internet. Maria Lúcia, esposa de Bartolomeu, entra em colapso,

após dois meses de profunda depressão. Ela sofre uma sucessão de convulsões que danificam seus

estímulos cerebrais. Sua morte ocorre semanas depois.



CAPÍTULO 1

A única evidência de que não estava morto era o movimento sistemático dos seus olhos compenetrados.

O corpo, numa análise superficial, parecia paralisado. Não havia movimentos. Nenhum sinal perceptível

de respiração. Qualquer observador duvidaria que seu coração estivesse batendo, mas neste momento, no

exato instante em que seus olhos percorriam cada pixel da tela do seu computador a procura do cracker

Ruby Lane, o coração de Andreas Ventura batia 130 vezes por minuto. 

Era a primeira vez que seus passos se cruzavam com os do cracker. Batalhas virtuais costumam

ser bem longas. Para ele, eram bastante excitantes. Andreas imaginava que essa seria mais uma de suas

batalhas. Tantas outras ele já enfrentara. Em todas, a vitória sempre lhe esperara, convidativamente. Às

vezes, seus confrontos duravam horas ao longo de dias e semanas. Outras vezes, não duravam mais do

que alguns poucos minutos.

A batalha com Ruby Lane seria uma daquelas que duraria apenas alguns minutos. Mas, nela,

haveria uma pequena, porém, notável diferença.

Dessa vez, Andreas Ventura enfrentaria sua primeira amarga derrota.

Andreas Ventura era morador de uma pequena casa de campo, quase uma centena de quilômetros ao sul

da cidade de Los Angeles. A escolha dela era consequência direta do fato de Andreas conseguir viver

apenas em lugares tranquilos Como ele costumava dizer,  ou teria a tranquilidade ou a loucura.  Das

opções que dele muito exigiria, ele ficara com a mais coesa. 

O pai de Andreas era um cardiologista norte-americano que conhecera a esposa durante as férias,

no Brasil. Após o casamento, o casal decidiu fixar residência no Brasil, indo morar no centro da grande

Antares. Ali, nasceu Andreas Ventura. O pequenino “demônio” Andreas. Um bebê infernal, irrequieto.

Gritava, chorava, mordia, esbravejava todo o tempo. Quando tinha cinco anos de idade, ele começou a

demonstrar atitudes explosivas, por vezes, significativamente estranhas. Olhava para todos os lados o

tempo inteiro, como se estivesse caçando com os olhos algum inseto alado. Às vezes, fazia algumas

caretas que chegavam lembrar  algum ditador.  Depois, começou a destroçar  tudo o que tão-somente

estivesse  em  suas  pequenas  e  destrutivas  mãozinhas. Arranhava,  beliscava,  mordia  tudo  –  fosse

inanimado ou vivo. Foi assim que o pai perdeu toda a coleção de selos. E foi assim que Berna, o gato da

família, perdeu a visão de um dos olhos.

- O que ele vai ser quando crescer? – se perguntaram os pais quando, certa vez, o filho entrou em

casa segurando as cabeças de duas pombas, após decapitar as coitadas com um garfo. 



Os mais tenebrosos pensamentos invadiram a cabeça do casal, enquanto tentavam imaginar uma

resposta para a pergunta. Às vezes, algumas perguntas são mais tenebrosas que suas funestas respostas.

Decidiram mudar de médico.

O  novo  médico  diagnosticou  o  problema  do  garoto:  estresse.  O  barulho  da  cidade  estava

estressando Andreas, e impulsionando o aparecimento de uma personalidade mais agressiva. Diante do

diagnóstico, os pais de Andreas decidiram se mudar para um bairro sossegado. 

Foi assim que Andreas se tornou vizinho de Sofia Medina, filha do professor Hélio, que lecionava

Engenharia  Civil  na famosa UniAn,  a Universidade  de Antares.  Sofia  era  uma menina calada.  Era

gordinha e tinha sardas no rosto. Andreas a achava engraçada. Às vezes, ele caçoava dela, chamando-a de

“gorda”, “balofa” e “Miss Pança”. Numa ocasião em que ele a vira de maiô, Andreas a apelidara de

“Superfície Lunar”, a primeira expressão que lhe ocorrera quando diante das celulites da amiga. Andreas

era um garoto propenso a zombar dos outros. A zombaria lhe servia de combustível para encarar a vida.

Em certo dia, nem os pais de Andreas, nem os de Sofia, puderam ir pegá-los na escola. Eles

teriam de percorrer um caminho de quinze minutos a pé, até suas casas. Em determinado momento do

percurso, um cachorro vira-lata escapou de uma casa e veio para cima deles. Sofia percebeu e gritou.

Antes que Andreas pudesse fazer qualquer coisa, o cachorro já tinha fincado seus dentes afiados em sua

panturrilha. Ele sentiu os dentes penetrarem em sua carne macia. Andreas gritou e começou a bater com

sua mochila no cachorro que rosnava e não soltava. Não houve dor naquele momento – o pavor tem a

capacidade de bloquear outros sentidos. Inclusive a noção de tempo. Andreas não sabe quanto tempo

durou até o dono aparecer e conseguir arrastar o cão para dentro de casa. Andreas viu que, dos pequenos

buracos deixados em sua panturrilha, corriam filetes de sangue que se amalgamavam junto ao joelho. Da

perna de Andreas, corriam filetes de sangue; dos seus olhos, um rio de lágrimas.

No mesmo dia, o pai de Andreas foi até a casa do dono do cachorro. Quando voltou, Andreas foi

logo perguntando:

- Sacrificaram o miserável?

- Como?

- Aquele cachorro maldito. Sacrificaram o miserável?

- Não. Mas eu falei tudo o que devia e o que não devia àquele safado que deixou o portão aberto.

Andreas ficou aturdido.

- Mas só isso? Não vão sacrificar o desgraçado?

- Não, filho. Mas depois do que eu disse para aquele cara,  ele nunca mais vai deixar aquele

cachorro solto.



Se a  revolta  tivesse  súditos,  Andreas  seria  o  seu  principal.  Até  àquela  hora,  tivera  a  firme

convicção de que o cachorro seria sacrificado. Ele achara que essa era a regra aplicada a malditos vira-

latas que mordiam crianças inocentes. 

Durante dias, Andreas sonhou com o cachorro lhe atacando, vez após vez. Em um determinado

dia, porém, ele sonhou que era ele quem mordia o cachorro, arrancando-lhe a perna enquanto um jato de

sangue saía do toco remanescente. Um sonho nojento, no mínimo. Mas esclarecedor. Quando acordou no

dia seguinte, Andreas sabia exatamente o que fazer.

Os pais estranharam o semblante de Andreas naquela manhã. Depois de tantos anos, ele voltava a

manifestar aquele temível aspecto de ditador. Por precaução, seu pai escondeu a coleção de discos de

blues. 

Andreas conseguiu, entre as coisas do seu pai, um saco plástico grosso e bastante resistente –

usado para acondicionar cápsulas de ferro que ele ministrava para alguns pacientes. Da mãe, pegou uma

agulha  e  barbante  elástico.  Fez  vários  furos  na  boca  do  saco  e  entrelaçou  o  barbante  elástico  em

ziguezague, deixando uma ponta de alguns centímetros, solta. Naquele dia, ele matou aula.

- Onde pensa que vai? – perguntou Sofia, quando o viu saindo.

- Atos de correção, Sofia.

E saiu às escondidas. Direto para a casa do facínora de quatro patas.

A casa estava mergulhada em silêncio, embora aberta. Andreas observou que o cachorro tirava

um  cochilo,  no  quintal.  O  miserável  parecia  tranquilo  Arrancara  sangue  de  sua  perna  e  dormia

tranquilamente Andreas olhou ao redor. Seu coração estava acelerado. Ele escalou o muro, fazendo o

maior silêncio do mundo. Desceu do lado de dentro. Percebeu que o cão fazia pequenos movimentos com

as  orelhas,  mas  não  acordou.  Tremendo  como  um  condenado,  Andreas  se  aproximou.  Um passo.

Silêncio. Outro passo. Olhos sempre detidos no cachorro. Suor aflorando em sua testa. Tente outro passo.

Mais um. Quando estava a dois palmos do miserável, o cachorro acordou, olhos arregalados, a surpresa

lhe impedindo a reação. Num gesto rápido e certeiro, Andreas enfiou o saco na cabeça do cachorro e

puxou com toda sua força a ponta do cordão. Automaticamente, a boca do saco se fechou, bem apertada,

no pescoço do animal. A imagem dos olhos desesperados do cachorro, quando percebera o tamanho da

enrascada em que estava metido, foi a última coisa que Andreas viu antes de pular para fora do quintal.

Mantendo uma distância curta, Andreas teve a sensação mais deliciosa de sua vida ao observar o show

que se desenrolava diante dos seus olhos. O cachorro começou a pular como uma galinha decapitada. O

rosnar do desgraçado era abafado pelo grosso saco plástico. Ele tentava desesperadamente arrancar o

saco  com as  patas,  mas  o  cordão  elástico  estava  agarrado  ao  seu  pescoço  de tal  maneira  que  era

impossível se livrar. Para alívio de Andreas, o saco não foi rasgado. O desespero do animal aumentava e,

proporcionalmente, o êxtase de Andreas. Até que por fim, parecendo estar consciente de que se debater



só aceleraria sua morte, o cachorro cessou. Deitou o corpo sobre a terra, entregue à morte. Andreas teve a

impressão de que o cachorro, por trás do saco embaçado pela sua respiração, ainda lançou um último

olhar para ele, como que dizendo: “Você venceu”. Alguns instantes a mais, e o cão voltou a “dormir”

tranquilamente Agora, um cão sem movimentos. E sem respiração. 

Matei você, miserável, pensou Andreas. Isso é o que acontece com quem finca os dentes na

minha perna.

Seu nome era Andreas Ventura. 

E era um garoto vingativo com semblante de ditador.

Após isso, Andreas se convenceu de que era um rapaz a ser temido e respeitado. As mudanças internas

tornaram ainda mais destacado o seu gênio difícil. Sofia vivia cobrando explicações sobre a mudança de

sua personalidade. Ele lhe respondia:

- Estou apenas alimentando o que sempre viveu dentro de mim.

Nessa mesma época, Andreas teve o primeiro contato com um computador. Seu pai comprara

para uso na clínica. Assim, Andreas teve então a oportunidade de entrar no mundo da informática. Ele

era um investigador curioso. O pai não ficava muito contente de ver o filho enfiando aquelas mãos no seu

caro investimento,  mas Andreas passara a dominar  o computador.  Não se contentando em aprender

apenas o superficial, Andreas ia fundo em tudo aquilo que aquela fascinante máquina tinha a lhe ensinar.

Ele comentava com Sofia as coisas novas que aprendia. Ela parecia gostar de ouvir. E contrário à

maioria das pessoas da época, Sofia tinha até facilidade em entender o que Andreas lhe transmitia. Ele se

empolgava. Ela era toda ouvidos. Para a maioria das pessoas ao seu redor, porém, Andreas precisava se

preocupar com outras coisas mais essenciais: arrumar uma namorada, por exemplo. Não que ele não

tivesse pretendentes, ou que não conseguisse desenvolver sentimentos pelo sexo feminino; o problema

era que ele não desenvolvia sentimentos por ninguém. Ele mesmo nunca se importara com isso. Muito

pelo contrário, até gostava. Não queria se sentir preso aos outros. A prisão física pode ser terrível, mas a

prisão emocional lhe parecia bem pior. Ata uma pessoa mais do que grilhões de aço, costumava pensar.

Andreas nunca quis estar apaixonado. Não queria ser um escravo. Não queria se submeter à ameaça da

derrota. 

Mas as garotas não lhe davam sossego. Estava se desenvolvendo num rapaz alto, o rosto largo, o

corpo forte. Seus olhos negros faziam as meninas delirar. E com o tempo, Andreas percebeu que Sofia

parecia gostar dele mais do que ele imaginava. Andreas era alvo diário de olhares apaixonados e, por

isso, sabia reconhecer um, perfeitamente. Quando Sofia não estava na sua casa, ligava para ele. No fim

do colegial, Sofia já tinha o costume de dar telefonemas diários para Andreas, antes de dormir.

Ela dizia:



- Liguei só para lhe desejar boa-noite.

Nesse ínterim, os pais de Andreas começaram a persegui-lo, dizendo que um rapaz, na idade dele,

já deveria ter arrumado uma namorada. Estavam realmente preocupados. Talvez até duvidosos quanto às

preferências sexuais do filho. Andreas não queria passar esta impressão, mesmo porque não era nada

disso, mas não estava nem um pouco disposto a iniciar um relacionamento com alguma garota. Havia

muitas garotas que aceitariam namorá-lo. E muitas delas eram lindas de arrasar.  Poderiam enlaçar o

coração de Andreas. Poderiam fazê-lo um escravo do amor. 

Poderiam fazê-lo se arrepender de ter matado o cachorro.

A solução surgiu numa noite qualquer, uma noite em que um calor infernal arrancava suor de todo

o seu corpo, e o deixava maluco da vida. Andreas andava de um lado para outro do quarto, irrequieto,

falando consigo mesmo:

- Pense, Andreas. Pense. Seus pais acham que você é um efeminado. Seus colegas idiotas estão

fazendo troça de você pelas suas costas. Logo você irá para a faculdade e vão continuar rindo de você. A

não ser que...

O telefone tocou. 

Ele sabia muito bem de quem se tratava.

- Andreas? 

- Sofia, o que está fazendo acordada a esta hora?

- Está muito quente. Não consigo dormir. O que você está fazendo, Andreas?

Pensando no que fazer para as pessoas acreditarem que sou homem.

- Estou perdido em várias questões.

- Que tipo de questão? Talvez eu possa ajudar. – Sofia vivia oferecendo ajuda.

Ele  pensou  no  que  poderia  responder.  Lembrou-se  de suas  questões.  Lembrou-se  do  que o

atormentava. Ele precisava de uma namorada que não o enlaçasse. Portanto precisaria de alguém que não

tivesse as armas da sedução ao seu favor e que... 

Os olhos de Andreas brilharam. Se seu pai tivesse visto aquele brilho nos seus olhos, teria saído

de perto. 

- Você poderia descer um minutinho? – perguntou ele. – Preciso falar com você.

- Agora? Não acha um pouco tarde? 

- É bem rápido, vamos.

- Vai me mostrar como conseguiu alterar um arquivo executável?

- Não é nada disso. Desça que eu te falo.

Ele sabia que deveria fazer aquilo logo. Andreas não era o tipo que adiava as coisas. 

- Tá bom. Estou indo.



Andreas correu até a casa de Sofia, onde ela o esperava na varanda. 

- O que foi? Aconteceu alguma coisa?

Andreas contemplou-a. Sofia era realmente uma menina feia, e estava a muitos quilômetros de ser

atraente.  

- Sofia, preciso ser direto antes que me arrependa. 

- Ahn?

- Questões incômodas. Você sabe o que é certo, mas precisa aceitar o que é necessário.

- Andreas, fala a minha língua.

Ele passou os braços por trás do corpo dela, sem conseguir envolvê-la totalmente, e trouxe-a junto

a si. Sentiu o corpo avantajado de Sofia colado ao seu. 

- Andreas...

Sob uma difusa claridade, ele percebeu a umidade no seu rosto. Ela suava. Bem mais do que ele

próprio. Sofia suava mais que qualquer um da humanidade. Andreas sentiu um enjoo ao ver os lábios

dela úmidos de suor e saliva. 

Preciso realmente disso?

Antes que ela pudesse protestar ou perguntar qualquer coisa, Andreas se encheu de coragem,

respirou fundo, e beijou-a. O beijo foi monótono, sem calor, e ela parecia estática ante a surpresa de tudo

o que estava acontecendo. Melhor para ele. Mas antes que pudesse comemorar, Sofia enfiou uma língua

grossa e áspera dentro de sua boca. Era uma língua enorme. Era como engolir uma cascavel. Andreas

teve a impressão de que ia vomitar. Ele procurou pensar em outras coisas para tentar se distrair. Pensou

em computadores, nos programas que pretendia desenvolver, pensou no cachorro de olhos esbugalhados

se debatendo, mas de nada adiantava. Começou a pensar em belas mulheres. Mas as mulheres, em seu

pensamento, acabavam engordando, suavam, babavam e ficavam com as línguas grossas. Por que aquele

beijo não acabava nunca? E o modo como Sofia o agarrava pareceria quase impossível libertar-se dos

seus braços. Quando, finalmente, o beijo foi encerrado, Andreas sentiu um enorme alívio de sentir a

língua de Sofia deixando sua boca. Ele tinha a impressão de ter chupado uma pedra pomes. Mas não

havia dúvidas de que ele fizera a escolha certa – ele nunca se apaixonaria por Sofia. 

E se Andreas Ventura pudesse hoje resumir o que fora a sua juventude, ele diria tão-somente:

computadores em primeiro plano, Sofia Medina como pano de fundo. Bem ao fundo, de preferência. Ela

tinha a sua utilidade. Era-lhe útil. Claro que seus pais esperavam que Andreas namorasse uma linda

garota, mas o objetivo de provar que era homem fora atingido. 

Andreas nunca fora o tipo de namorado atencioso. Fazia de tudo para escapar dos abraços e beijos

de Sofia. E para mantê-la distraída, falava sobre computadores. Sofia, querendo agradá-lo, desistia das

investidas e acompanhava o raciocínio do namorado com suas explicações excitadas e mirabolantes. 



Antes da formatura, Andreas já estava decidido a fazer faculdade de programação e rede. Foi mais

ou menos nessa época que ele decidiu dar um basta na farsa que era seu namoro. Já namorava Sofia havia

tempo demais. Quando deu a notícia, sentiu pena ao ver Sofia chorando como uma garotinha de cinco

anos. Cinco minutos depois, Andreas já nem se lembrava dela. 

No ano seguinte, Andreas foi morar sozinho e cursou programação na UniAn. Quanto a Sofia, ela

entrara em depressão profunda, e decidira morar sozinha, numa cidade pequena, distante uns sessenta

quilômetros de Antares. O que Andreas sabia era que Sofia praticamente se isolara do mundo humano.

Não fizera vestibular, não fizera curso algum, nem arrumara um emprego. Vivia da mesada dos pais,

enfurnada dentro de sua casa. A garota havia perdido a vontade de viver. Agora, era ela e sua depressão. 

Mas isso não mais importava. Andreas sabia que tinha partido o coração de sua amiga, mas isso já

era passado. O que não lhe complementava, devia ser descartado.

Na faculdade, Andreas conheceu seu grande mestre. E o mestre acabou se tornando seu melhor e único

amigo:  o  professor  de programação,  Helder  Danielsen.  Nessa época,  Helder  era  solteiro.  E os dois

amigos costumavam arrancar suspiros de todas as estudantes, e também das funcionárias da UniAn. 

Com o tempo, a dupla tornou-se famosa. Helder era um dos mais competentes professores da

UniAn; e Andreas ganhava fama à medida que seu conhecimento e habilidade incomparáveis com a

informática se tornavam conhecidos de todos. Não era incomum grupos de alunos interromperem uma

conversa para observá-los, apontando e cochichando:

- Olha lá. O professor Helder e o tal Andreas Ventura.

Helder e Andreas – a mais famosa dupla da UniAn. 

E tinham sonhos. Sonhavam em ser conhecidos, um dia, como os hackers do bem. Por volta dessa

época, o termo hacker começava a ganhar impacto à medida que invasões virtuais tornavam-se cada vez

mais  frequentes  Eles  achavam  que  poderiam  ganhar  fama  e  fortuna  se  conseguissem  desenvolver

habilidades suficientes para bloquear grandes corporações de invasões dos piratas do computador. Mas

isso, muitas vezes, soava apenas como sonhos adolescentes vividos por dois adultos. Ao se aproximar o

fim da faculdade, porém, Helder voltou sua atenção para outro objetivo.

- Estou pensando no reitorado – disse, certa vez, para Andreas. – Quero ser reitor da UniAn. 

- Acha possível?

- Ouviram meu nome ser cogitado em comentários de funcionários e docentes. 

- Nada mal. Você pode tentar amadurecer a ideia.

- É o que eu vou fazer. Tomar cuidado com tudo o que digo e faço. Um investimento para o

futuro.

- Ouvi falar de outro que parece estar de olho no reitorado: meu ex-futuro-sogro – disse, rindo. 



- Hélio Medina?

- O próprio.

- Aquele velho idiota não fará diferença alguma, acredite.

Andreas duvidava que o amigo estivesse certo.

Depois de concluir a faculdade, Andreas decidiu ampliar seus conhecimentos. Através da ajuda do seu

pai,  ele conseguiu uma vaga para Especialização em Sistemas e Segurança em Redes na Faculdade

Christopher Martin, de Los Angeles, para onde Andreas teve de se mudar. Deixar o Brasil não foi difícil

para ele – Andreas nunca se apegava a nada em sua vida. Ele achou que sentiria falta de seu amigo

Helder, mas viria a descobrir mais tarde que estava enganado. 

No novo país, obviamente, ele procurou um lugar retirado da movimentação da cidade grande,

senão seria levado à loucura em pouco tempo. Após o término da especialização, que durou dois anos,

Andreas foi admitido como programador de uma importante empresa petrolífera. Visto que a empresa era

vez por outra alvo de crackers, isso abriu uma porta de oportunidades para ele. Com o apoio da empresa,

ele decidiu fazer cursos adicionais e pesquisas de tudo o que dissesse respeito à segurança virtual. Em

pouco  tempo,  Andreas  conhecia  tudo  o  que  envolvia  o mundo  dos  hackers,  crackers,  phreackers,

carders,  etc. Passou a desenvolver programas para gerenciar o sistema de segurança da empresa onde

trabalhava  e  ganhou  com isso  o  Prêmio  Awah  para  Softwares  de  Segurança.  Um mês depois,  foi

convidado a integrar a equipe desenvolvedora de uma nova versão do antivírus de maior distribuição

mundial. 

Acontecimentos como esses tornaram o nome de Andreas Ventura conhecido em todo o mundo

cibernético.  Ele deixou a empresa de antivírus e passou a ser consultor em segurança virtual.  Dava

palestras, ministrava cursos, desenvolvia softwares. Andreas passou a ser conhecido como o “hacker do

bem”,  como nos sonhos dos tempos de faculdade.  E chegou a dizer,  numa entrevista,  ser  capaz de

rastrear qualquer hacker no mundo. 

Isso foi o suficiente para que uma avalanche de desafios começasse a vir dos quatro cantos do

planeta. Os mais famosos  hackers do mundo o desafiavam para batalhas virtuais. Mas nenhum deles

fazia frente ao seu talento. 

Numa ocasião, um hacker autodenominado Billie Joe invadiu os computadores de um importante

banco  de  Los  Angeles.  Andreas  foi  contratado  para  rastreá-lo.  Munido  de seus  softwares,  Andreas

conseguiu, em menos de quinze minutos, rastrear Billie Joe. Ele morava apenas a setecentos metros de

onde Andreas estava. Em dez minutos, duas viaturas da polícia estacionaram na frente da casa dele. O

hacker, que se chamava William Denver, tinha apenas dezesseis anos. De seu quarto, o garoto foi levado

direto para a prisão. 



Foi  nessa  época,  a  época  em  que  todos  anunciavam  Andreas  Ventura  como  “a  muralha

inexpugnável da Internet” que o mundo ouviu, pela primeira vez, o nome de Ruby Lane.

O Banco Leviran de Los Angeles recebeu, numa tarde chuvosa de janeiro, uma estranha ameaça. Neste

dia, o servidor do banco saiu fora do ar durante dois minutos. Quando voltou, tanto o servidor como

todas as estações do banco tinham, como papel de parede, a frase: 

“NÃO SOU AMADOR. TODO SEU DINHEIRO VAI SUMIR”.

Ninguém conseguiu alterar o papel de parede. Preocupados, os diretores do banco contrataram

Andreas para proteger a fortuna de seus clientes. 

Assim, Andreas começou a trabalhar mais do que imediatamente. Ele tinha, à sua disposição, os

mais eficientes softwares do mundo, alguns destes desenvolvido por ele próprio. E além disso, tinha a sua

disposição a confiança de que era o melhor em segurança virtual no mundo. 

Mas sua confiança se desvaneceu logo no dia seguinte.

Andreas estava trabalhando na atualização do sistema de antivírus do banco, no seu  notebook

conectado a rede, quando o servidor voltou a travar. O alarme de perigo de Andreas soou imediatamente.

O travamento durou apenas alguns segundos. Logo as coisas voltaram ao normal – sem nenhum papel de

parede  maluco  e  ameaçador.  Andreas  deu uma rápida  verificada  no  seu  sistema de segurança  que

rastreava quaisquer acessos indevidos ao servidor – não havia nada. Andreas voltou a trabalhar. Neste

momento, para sua extrema surpresa, uma tela preta abriu-se na tela do seu  notebook. Andreas tentou

fechá-la ... em vão. O alarme soou novamente, desta vez com maior intensidade. Letras começaram a

aparecer na tela preta numa digitação interativa. Dizia: 

“A tolice é a característica dos fracos, senhor Ventura. Não dê as costas ao improvável.

Nem todos são como Billie Joe. O senhor deveria saber”

Andreas  sorriu.  Estava feliz.  Ficava  sempre  excitado  com a oportunidade de  caçar  malucos

virtuais e ajudar a colocá-los na cadeia. Sentia-se como um justiceiro. Ele era Andreas Ventura, e os

crackers de todo o mundo eram cachorros prestes a morrer sufocados. 

Andreas  acessou  rapidamente  seu  sistema  –  não  acusava  nenhuma  invasão.  Precisava  ser

atualizado.

O cracker continuou escrevendo:

“Grave meu nome no velho carvalho de sua inóspita memória, senhor Ventura,

pois minhas marcas jamais o abandonarão: Ruby Lane – o seu pior pesadelo.”

Rastrear o IP. O retorno: nada. Andreas não estava conseguindo. O tal Ruby Lane parecia ser dos

bons. Isso era, no mínimo, excitante.

“Toda essa sua propaganda de que você é o melhor...



Seu arrogante desafio atravessou a minha inexpugnável humildade, meu caro.

Teu silêncio teria sido teu melhor companheiro. Provarei ao mundo que estou certo.”

Por qual  porta o maldito estava entrando? Todas as possíveis portas do computador estavam

travadas pelo sistema. E ainda assim ele conseguia dialogar tranquilamente com Andreas! Nenhum dos

sistemas de Andreas acusara o ataque. Nenhum dos sistemas conseguia rastrear coisa alguma. O retorno

era sempre nulo. Andreas mal conseguia respirar. Seu coração batia vigorosamente, mas o corpo parecia

paralisado. A tensão era intensa.

“O Improvável lhe pergunta: aonde irá parar o dinheiro da porca gente deste banco?

Responda se tiver a sabedoria, senhor Ventura. E tente me impedir, se for capaz.”

Identificação do gateway: nula. 

“Jamais desafie o invencível. Ser humilhado perante o mundo

não me parece uma consequência a ser desconsiderada. 

Meus votos de uma rápida recuperação, meu caro. Adeus.”

Ele ia escapar. Não fuja, pensou. Não agora.

A tela preta foi fechada. Nenhum retorno do sistema. Nem sequer uma acusação de que o servidor

do banco fora invadido. Andreas deu-se conta da quantidade de suor em seu corpo e em suas roupas. Seu

coração ainda batia aceleradamente.  Seus olhos doloridos acusavam a maneira como se fincaram no

monitor, durante a sua caçada fracassada. E o alvo, no final das contas, tinha escapado. Andreas estava se

sentindo  ultrajado.  Fora  desafiado,  mas  até  aquele  momento,  não  conseguira  rastrear  nenhuma

informação sobre o tal Ruby Lane. 

Andreas secou o suor do seu rosto. Procurou respirar fundo antes de fazer uma averiguação em

todo o sistema para ver se Ruby Lane havia causado algum dano, apagado algum arquivo, ou qualquer

coisa do gênero. Quando ele entrou na opção “Contas” que fazia a segurança do que havia de mais

valioso no banco, as contas dos clientes, ele percebeu no canto inferior da tela uma luz vermelha. Seu

coração falhou uma batida. A luz vermelha era sinal de que alguma transação fora efetuada fora do

horário de atendimento do banco, e fora do site do banco na internet. Mal conseguindo clicar nos links

corretos, e torcendo para que sua terrível impressão fosse, tão-somente, uma impressão, Andreas acessou

o servidor de controle das contas. O servidor registrava contas emitentes e as destinatárias em qualquer

transferência de valores. Tinha a capacidade de guardar registros mesmo que uma tentativa ilegal de

transação bancária fosse mal sucedida. E Andreas esperava que o alerta vermelho se referisse a uma

dessas tentativas fracassadas. 

Quando ele abriu o registro das contas, Andreas sentiu que tudo ao seu redor começava a rodar.

O servidor registrava que dez milhões de dólares do Banco Leviran haviam sido transferidos,

havia dois minutos, para um banco e uma conta desconhecidos. 



O melancólico Andreas Ventura estava sentado na varanda de sua casa de campo enquanto observava os

dois carros pretos dos federais, a cerca de dois quilômetros, vindo em sua direção. Os carros levantavam

uma nuvem de poeira. Poeira e pó – eis sua vida. Em mãos, Andreas tinha um extrato de sua própria

conta bancária. O extrato acusava um saldo de mais de dez milhões de dólares. 

A vida pregara uma peça em Andreas. E seu mundo parecia virar de pernas para o ar. Seu mundo,

agora,  era sombrio,  o retrato  do que havia de mais  atemorizante no universo visível.  O mundo de

Andreas era habitado agora por criaturas monstruosas que rogavam pragas em seus ouvidos. Ele não

conseguia  sentir  os  pés no chão,  e tudo isso tinha uma única causa básica:  Ruby Lane.  O  cracker

conseguira destruir, em poucos minutos, o mundo de sonhos e conquistas que Andreas levara toda uma

vida para construir. 

E toda essa angústia ganhara forma, cor e cheiro no dia anterior, quando Ruby Lane conseguira

quebrar  seu  sistema  de  segurança  e  invadir  o  banco. Andreas  localizara,  posteriormente,  uma  das

ferramentas usadas por Ruby Lane: um  trojan  que muito provavelmente ativara um servidor http na

máquina de Andreas, através do qual ele poderia facilmente visualizar seus arquivos, além de efetuar

cópias. Andreas passara as horas seguintes numa busca desesperada para tentar rastrear o cracker ou o

destino do dinheiro, sabendo que sua carreira dependia disso. Mas sem sucesso. O cracker era dos bons.

Andreas menosprezara a capacidade dele. Ruby Lane levara todo aquele dinheiro e não deixara rastros.

Andreas achava que poderia encontrá-lo se tivesse tempo para trabalhar nisso. Mas ele não teria esse

tempo. Isso porque Ruby Lane não era apenas um cracker; mas era um cracker com um senso de humor

doentio. 

Na manhã deste dia,  misteriosamente,  todo o dinheiro desviado do banco aparecera na conta

pessoal de Andreas. Recebendo este caso a atenção do governo, do FBI e de agentes de segurança virtual,

poucos minutos se passaram antes de perceberem que o dinheiro desviado estava na conta de Andreas.

Era por isso que Andreas sabia que os carros pretos que se aproximavam, estando agora a algumas

centenas de metros, eram os carros dos federais. 

Ruby Lane tem dentes afiados e mandíbulas poderosas. 

Sua vida parecia passar como um filme diante dos seus olhos.  Não apenas o que o passado

gravara na história de sua vitoriosa vivência, mas também aquilo o que o futuro sombrio lhe reservava.

Os eventos futuros eram tão claros diante dos seus olhos marejados de lágrimas que era como se já

tivessem acontecido. Andreas não poderia escapar deste destino. A justiça americana faria com que os

seus temíveis pesadelos se tornassem realidade. 

Os carros pararam e quatro homens saltaram deles. Andreas percebeu que dois deles estavam com

armas em punho. Eles pareciam uniformizados:  terno preto e óculos escuros.  Também pareciam ter



ensaiado a expressão facial: rostos tensos e ameaçadores. Andaram cautelosamente em direção a Andreas

como se este fosse um perigoso criminoso armado. Talvez, o mais perigoso de todos.

A voz de um deles soou como um trovão de uma tempestade de verão nos ouvidos de Andreas: 

- Sr. Ventura?

- Sou eu mesmo – respondeu, laconicamente. 

- Tenho comigo um mandado de prisão. Terá de nos acompanhar. 

- Qual a acusação? 

- O senhor é acusado de crime virtual e peculato.

Era verdade. 

Ruby Lane tinha dentes afiados e mandíbulas poderosas.

Mas Andreas Ventura ainda teria um saco plástico para sua vingança.



CAPÍTULO 2

Dois anos depois.

Era um velho álbum de fotos. Daqueles que a gente guarda na última camada de um pequeno baú enfiado

no fundo de um guarda-roupas; um daqueles álbuns pesados, com a capa revestida em veludo vermelho e

com as bordas trabalhadas com peças metálicas que enferrujam em questão de poucos meses. Acumula

uma poeira infernal. Mas foi a única coisa que ela poderia fazer numa vã tentativa de matar o tempo

naquele domingo silencioso e cinzento. O Tempo, nos domingos, costuma ser bem mais angustiante e

cruel, e se exige uma dose de coragem e força extraordinárias para conseguir derrotá-lo. Logicamente, ela

poderia pensar em algo bem mais interessante e culto para fazer neste combate feroz contra o Tempo do

que ficar revendo velhas fotografias. Mesmo porque o passado sempre a deprimia. Ela poderia ler um

bom livro, por exemplo. Mas a leitura exigiria um esforço mental ao qual ela não poderia submeter-se,

afinal,  concentração era  algo  que estava muito  além do seu alcance,  no momento.  Tédio  e  leitura,

definitivamente, não combinavam. Poderia, então, ter ligado o som, mas a música costumava deixá-la

irritada quando ela se encontrava neste estado. Por outro lado, ficar parada, olhando as paredes, estava

fora de cogitação. Por isso, a única coisa que ela concebera fazer fora olhar fotos antigas. 

E ali  estava ela,  esparramada no sofá da sala,  uma figura desmotivada e melancólica,  dando

ocasionais espirros provocados pela poeira. As fotos no álbum estavam dispostas em ordem cronológica.

A primeira foto era de quando ela ainda era um bebezinho. Uma foto que provocava risadas entre pessoas

zombeteiras. Isso porque os olhos da menina eram grandemente desproporcionais em relação à sua face e

cabeça. Ela sempre tivera a cabeça pequena e olhos grandes, mas quando bebê, essas características eram

comicamente  exageradas.  Numa outra  foto,  ainda  bebê,  ela  estava  metida  num macacãozinho  rosa

manchado, a boca toda lambuzada com alguma guloseima pastosa, e um enorme sorriso estampado no

rosto. Ela sempre fora um bebê sorridente.  Virando as páginas ela se via em lugares diferentes,  em

ocasiões diferentes: museus, parques, circos, aquela festa inesquecível na casa do tio Alberto, o primeiro

passeio de bicicleta, as festas com as coleguinhas da escola. E seu inconfundível sorriso maroto estava

sempre presente. 

À medida que virava as páginas, e a poeira subia até seu nariz com uma determinação invejável,

ela observava o seu passado como que sendo reescrito – e ela tinha uma sensação estranha, como se

tivesse o poder de mudar os resultados finais com a força do pensamento. Mas era apenas uma impressão

– tão-somente uma vaga e decepcionante impressão.  Ela nunca tivera poder algum. Era tão estática

quanto se postava em qualquer uma daquelas desbotadas fotografias.  Era a impotência em forma de

mulher. Uma mulher impotente... e com olhos esbugalhados. 



Nas fotos, na época da escola, ela estava sempre acompanhada de outras garotas. Nunca tirava

fotos ao lado dos meninos. Não que ela não o quisesse. O problema era que eles só tiravam fotos ao lado

de meninas bonitas, e ela estava há alguns anos-luz de ser bonita. Até que...

Ela virou a página. A primeira fotografia no canto superior esquerdo. O rapaz mais bonito que ela

conhecera durante os anos escolares. Seu nome era Matheus. Era um garoto lindo! Os cabelos lisos e

dourados caindo sobre a testa, logo acima dos seus refulgentes olhos azuis. Matheus era o sonho de

qualquer  garota,  mas para  ela,  Matheus fora  uma  realidade.  Na foto,  Matheus estava com o braço

esquerdo envolvendo seus ombros. Nessa época, a menina feia de olhos esbugalhados conquistara o

garoto mais desejado do colégio e se tornara o centro das atenções... durante três dias. Depois disso, ele

simplesmente rompera com ela, sem nenhuma explicação. Mas uma amiga descobrira a verdade. Ela

disse que Matheus fizera uma aposta com os amigos de que ele teria “estômago” para namorá-la, durante

três dias. Matheus ganhara a aposta. E ela ganhara uma marca que, mesmo tendo-se passado vários anos,

ainda lhe arrancava lágrimas dos olhos. Ela ainda podia sentir o gosto do beijo dele nos seus lábios. Mas

tudo fora um engano. Um cruel e maldito engano. Ela fora simplesmente a personagem principal de uma

aposta indecente. Fora usada. Sempre usada. E ser usada lhe fazia chorar. Era por isso que chorava agora,

o álbum em mãos. E por chorar, apressou-se em virar a página do álbum. 

As  próximas  fotos  mostravam-na  em  outras  fases  da  vida,  desta  feita,  desprovida  de  seu

característico sorriso. O sorriso maroto a abandonara de vez. A menina crescia e enxergava a crueldade

do mundo em que vivia. Ela se convencera de que a humanidade é cruel. E ela se tornava cada vez mais

distante, cada vez mais isolada, uma desesperada tentativa de se proteger. E o medo passou a ser sua

companhia persistente. E o medo é a pior companhia que alguém pode ter.

E o mesmo medo, agora, a impedia de prosseguir. Por isso, ela fechou o álbum. Mas ainda teria

de enfrentar o terrível  tempo naquele silencioso e cinzento domingo.  Nesse momento,  ela chegou à

conclusão de que o Tempo tinha, de fato, devido às suas agressivas características, um nome. O nome

dele era Cruel e Soberano. 

Quanto a ela, ela também tinha um nome.

Seu nome era Veridiana Palomino. 

Veridiana estava com vinte e três anos. Era uma mulher baixa, grandes olhos cinzentos, cabelos pretos

cortados  curtos,  no  formato  de  uma “tigela”,  rosto  pequeno  e  redondo.  Apesar  dos grandes  olhos,

Veridiana não impunha nenhuma expressão alerta, ou ameaçadora. Ao contrário, tinha um aspecto meigo

e idiota. Seus longos vestidos de alça realçavam ainda mais essas características. Andava de forma ligeira

e, na maioria das vezes, de cabeça baixa, raramente encarando alguém nos olhos. Era o que se poderia

chamar de uma garota nada popular e nem dada a muitas amizades. Tinha, no máximo, alguns colegas.



Sentia-se totalmente vazia. Mas ainda buscava paixão. Queria se apaixonar por algo. Fazer a vida valer a

pena. Mas Veridiana temia o mundo. Ela temia o seu mundo. Ela gostaria de mudar essa sua situação

mas, definitivamente, não sabia como. 

Veridiana cursava a faculdade de Programação, Análise de Sistemas e Rede, na UniAn. No dia

seguinte, Veridiana iniciaria o quinto e último ano da faculdade. A UniAn possuía o título de melhor

universidade do Brasil. Isso fazia com que a cidade de Antares fervesse de jovens vindos de todos os

cantos do país e até do exterior. Antares, em consequência, tinha uma das populações mais jovens do

Brasil. 

Veridiana morava num apartamento do Condomínio de Antares. O condomínio era um conjunto

de blocos num terreno vizinho ao campus da UniAn, e era propriedade dos donos da universidade. Na

sua maioria, os apartamentos eram ocupados por jovens que estudavam na UniAn. Veridiana já havia

dividido o apartamento com outras moças, mas nos últimos seis meses estava morando sozinha. Acabara

tendo problemas com as antigas  companheiras.  Veridiana tinha distúrbio  bipolar,  o  que lhe infligia

constantes alterações de humor, indo de uma fase depressiva à tremenda euforia, em questão de poucos

minutos.  Alterações constantes no seu humor resultaram em problemas com suas colegas de quarto.

Assumira  a  fachada  de  “maluca”  aos  olhos  delas,  um  ser  em  transe  constante,  talvez,  até  uma

representatividade do perigo. Mas a angústia de permanecer sozinha dentro daquele apartamento era algo

torturante. O marasmo e o tédio eram inimigos fortes demais para serem vencidos, sozinha. Veridiana

precisava de ajuda, e por isso, estava decidida a arrumar uma companheira de quarto – uma última

tentativa, acreditava. Até mesmo os cartazes oferecendo a vaga já estavam impressos, prontos para serem

colados no mural da universidade, no dia seguinte.

Enquanto olhava a parede, depois os ponteiros do relógio, novamente a parede, e por fim, os

ponteiros do relógio, Veridiana se perguntou o que poderia lhe acontecer para ocupar o tão almejado

espaço das novidades. Sua realidade era: nada diferente, nada admirável, nada que fugisse de sua rotina

diária. Veridiana, definitivamente, não era uma garota de novidades.

E talvez nunca viesse a ser.

Veridiana parou seu carro em um dos estacionamentos da UniAn, em frente ao Núcleo de Psicologia

Aplicada. Embora o condomínio onde morasse fosse vizinho à universidade, Veridiana havia adquirido o

hábito de sempre ir de carro. A garota era incapaz de cobrir dois quarteirões a pé. Uma eterna tentativa de

evitar as pessoas. 

De dentro do seu carro, sob o sol daquela manhã de fevereiro, Veridiana divisou tudo o que sua

visão cansada de uma noite mal  dormida conseguia alcançar.  Ela contemplou a multidão de alunos

distribuídos  às  centenas  pela  universidade.  Lá  estava,  a  mesma  cena  de  sempre:  estranhas  figuras



cobertas de tinta, farinha e ovos, e pintados de múltiplas cores que só poderiam fazer sentido para algum

amante da arte surrealista. Veridiana podia se lembrar da ocasião em que ela mesma estava na condição

de  calouro.  Aquele  “bando  de carniceiros  dos  infernos”,  como costumava se  referir  aos  veteranos.

Sempre tivera pavor desse momento. Receara que os veteranos fossem bem mais agressivos do que

demonstravam ser. Desde criança, receara cair em suas mãos.

E seus receios se tornaram realidade, quatro anos antes. Ela tentara ser apenas uma anônima entre

uma multidão de alunos. Mas, de repente, sob o alerta dado por um de seus conhecidos, várias cabeças se

viraram  em  sua  direção.  Ela  fora  reconhecida.  E  não receberia  um  tratamento  diferente  daquele

dispensado a todos os novatos da universidade. Hoje, Veridiana só conseguia se lembrar de flashes do

que acontecera. Lembrava-se dum brutamontes que a agarrara pelo braço, e a arrastara para o meio de

uma roda de veteranos cretinos que cobriram-na de ovos e farinha. E também gritaram um milhão de

coisas das quais Veridiana não conseguia se lembrar. Mas ela se lembrava de como se sentira inferior

naquele dia, de como aquelas pessoas tiraram parte de sua alegria, parte do seu potencial. Veridiana,

naquela  semana,  no  ápice  de  suas  crises  depressivas,  visualizara  imagens  criadas  por  sua  mente

agressiva. Visualizara o brutamontes deitado e amarrado sobre uma mesa. Veridiana se aproximava dele

e com um alicate de bico enorme arrancava-lhe as unhas das mãos, uma a uma. 

- Está gostando disso, miserável? – ela dizia nas suas fantasias. – No meu universo particular,

você é o meu calouro. 

E a sessão de tortura prosseguia abrangendo diversas técnicas como agulhas de costura, água

fervente, lâminas de barbear, talhadeira. 

Hoje, Veridiana se envergonhava de ter sido capaz de pensar em coisas assim, mas ainda sentia

desprezo pelos veteranos. Não gostava deles. E, definitivamente, nunca viria a gostar. 

Ela permaneceu no carro por mais alguns instantes. Não sabia definir exatamente o que estava

sentindo,  mas havia  um certo  pavor  em descer  do carro.  A  multidão,  o  movimento impiedoso das

pessoas, um bando de calouros humilhados – tantas cenas agressivas que formavam um fantasma que

assustava a pobre coitada. Mas suas aulas começariam em vinte minutos. Portanto, reunindo sua coragem

que, naquele momento, estava definitivamente espalhada, Veridiana saiu do carro. E a sensação de pavor

invadiu-a com mais intensidade. Ela se sentiu sufocada, como se as pessoas fossem espremê-la e tentar

roubar seu ar – o seu precioso ar. Rapidamente, ela entrou no carro e fechou a porta. Respirou fundo. Não

estava se sentindo bem naquele dia. Havia algo de errado com ela. Havia algo de errado com o mundo.

Tentou repetir para si mesma que não havia motivos para entrar em pânico, que tudo ia acabar bem. E

fingindo  acreditar,  Veridiana  conseguiu  sair  do  carro.  Caminhou através  da  multidão,  rapidamente,

temendo ficar sem ar, até atingir o seu bloco que ficava ao lado do Departamento de Informática. 



Ali, cruzou com sua amiga Susana, que cursava Nutrição. A garota surgiu, exuberante, dentre a

multidão que praticamente parara para observá-la. Esse era o poder de Susana: ser o centro das atenções,

interromper todas as conversas, e inspirar outras tantas mais. Susana usava uma camiseta branca e calça

jeans apertada.  Seu lindo corpo  se tornava ainda mais  chamativo e atraente  com aquelas  roupas,  e

Veridiana sentiu uma pontada de inveja – se tivesse um quinto dos dotes de Susana, ela se daria por

satisfeita. 

Susana, ao vê-la, abriu a boca num misto de surpresa e alegria e pulou no pescoço de Veridiana,

abraçando-a com tanto vigor quase a ponto de sufocá-la. 

- Ve, há quanto tempo! Que saudade!

- Também senti saudades suas. – Senti mesmo?

- Já está indo para a sala? Vamos lá na cantina comigo. Ainda faltam alguns minutos.

Veridiana pensou em recusar, mas acabou aceitando. 

Enquanto caminhavam, Susana começou com uma enxurrada de perguntas. Susana tinha uma

surpreendente e melancólica capacidade de irritar qualquer um com seus interrogatórios pós-férias. Isso

sem contar as bobagens fragmentadas de suas aventuras que sempre cansavam os ouvidos de Veridiana.

Mas Veridiana foi polida tanto quanto pôde, e respondeu a todas as perguntas da amiga – a maioria, de

maneira monossilábica. 

- Encontrou alguém em Astória? – quis saber Veridiana, ao menos uma pergunta, para não ser

mal-educada. 

- Alguém alguém? – perguntou Susana, com um sorriso malicioso.

- Isso. 

- Que nada, amiga! Essas coisas de namorado são mais complicadas do que parecem. Depois que

terminei com o meu ex, passei a ser mais criteriosa nas escolhas.

- Que bom que tenha escolha – disse Veridiana, num protesto sussurrado.

- Ahn?

- Nada. Eu disse que faz muito bem. Como diria uma canção: “Os homens são o que são, e são

todos iguais / O difícil é saber quem é clone de quem”.

Susana  fez  uma careta  de  quem não  tinha  entendido  a referência.  Era  tolice  fazer  citações

musicais, literárias ou cinematográficas para a garota. Ela só entendia de bate-papo na internet, celular e

barzinhos. Susana era o torpor cultural.

- E você, Veridiana? Alguma novidade no coração?

-  “Meu  coração  é  um porta-aviões  /  Perdido  no  mar  / Esperando  alguém  pousar”  –  disse,

arrancando mais um semblante cerrado de Susana. 

Chegaram à cantina e pediram refrigerantes.



- Tenho uma novidade – anunciou, Susana. 

Mais uma?

- Qual é? – perguntou, um suspiro de desânimo.

- Você vai ter uma garota na sua turma.

- É mesmo?

- Se é. Fui até sua sala te procurar. Como não estava lá, resolvi dar uma olhada na lista de alunos,

na porta. E lá estava: além de você, mais uma garota. 

Aquilo era bom. No ano anterior, Veridiana era a única mulher da turma, e isso tornava mais

difícil  desenvolver  amizades,  já  que Veridiana  achava  a  maioria  dos  homens  idiota,  sem cultura  e

grosseira.

- Uma boa notícia num dia pouco promissor – arrematou Veridiana. 

- Você não parece muito animada, hoje. Algum problema?

Veridiana pensou em dizer que nem sequer se animava com a ideia de estar viva, mas preferiu ser

mais diplomática:

- Não, nenhum. Acho que é só saudade de casa.

- Mas você acabou de voltar de lá.

- Pois é, mas eu sou assim mesmo: costumo sentir falta de tudo aquilo que não está ao meu

alcance. 

- Como assim?

Por que eu fui abrir a boca?

- Ah, deixa pra lá, Susana. – Ela deu um gole no refrigerante. Após alguns instantes em silêncio,

disse: – Depois da aula, vou colar alguns cartazes nos murais da universidade. Estou a procura de uma

companheira para dividir o apartamento. 

- Pensei que tivesse abandonado essa ideia.

- Tive de reconsiderar. Viver sozinha num apartamento não é fácil. Não para mim.

- Você deveria procurar um companheiro de quarto, e não uma companheira – disse Susana com

um sorriso libidinoso.

-  É sério,  Susana.  Ultimamente,  tenho me sentindo muito mal  naquele apartamento vazio.  O

silêncio, a solidão – não é nada fácil enfrentar tudo isso.

- Mas eu te acho uma guerreira. Sozinha ou com companhia, você nasceu para vencer.

Veridiana quase caiu na gargalhada.

- Duvido muito.

- Quer apostar?

Veridiana terminou seu refrigerante.



- Pensando bem, acho melhor não. Você perderia muito dinheiro. Vamos indo porque a aula vai

começar. 

As duas voltaram a mergulhar no meio da multidão de universitários, que agora parecia maior.

Consequentemente, os olhos direcionados, pousados e grudados em Susana também se multiplicaram,

proporcionalmente. Enquanto caminhavam, Veridiana pensava em seu estado – ela tinha a impressão de

que havia algo de errado com ela. Não era simplesmente uma questão de estar deprimida; ela estava um

pouco pior do que isso. Será que todos os seus sintomas, todo o seu pânico, eram evidências de que

estava enlouquecendo? Será que ela perderia o controle da razão? Será que ela terminaria sua vida num

hospício, acuada no canto dum quarto, salivando? Será que todos esses “serás” seriam?

- Você está bem, Veridiana?

Veridiana saiu do seu devaneio.

- O que disse?

- Perguntei se está bem. Você está suando...

- Acho que é a tensão – disse, enxugando a testa com a mão. – Primeiro dia de aula. 

Susana ficou olhando para ela com uma cara esquisita. Parecia não estar convencida. E nem era

para estar mesmo. Os olhos de Veridiana estavam arregalados – mais do que o normal –, e ela parecia

apavorada, olhando ao redor como se estivesse rodeada de feras selvagens famintas. Quase não ouvia os

comentários de Susana. E suava como um camelo. Quem se convenceria com sua resposta frágil?

- Se não estiver bem, vá para casa, descansar.

Era uma boa ideia, mas Veridiana não tinha planos de ficar enfurnada, sozinha, dentro daquele

apartamento. Era uma garota estranha: tinha medo das pessoas mas, ao mesmo tempo, tinha pavor da

solidão. 

- Não se preocupe, Susana. Eu estou bem. 

Eu não estou nada bem, essa é a verdade. A bem dizer, já estou morta. 

O espaço percorrido até o bloco 14 parecia uma centena de quilômetros. Mas quando entrou na

sala de aula e pôde se sentar, Veridiana se sentiu aliviada de ter conseguido chegar até ali. Susana ainda

estava junto com ela. Parecia preocupada. Alguns colegas do ano anterior a cumprimentavam, mas ela

mal conseguia entender o que diziam. Sua mente parecia longe. Parecia habitar outra dimensão. Parecia

estar além de tudo aquilo que existia ao seu redor. Sua mente habitava outro mundo. Na verdade, naquele

momento, sua mente nem existia. Nada lhe era familiar. Nem mesmo ela própria. 

Veridiana esfregou os olhos e tentou observar o que acontecia ao seu redor.  Mas tudo estava

mergulhado na névoa duma hora alcoólica. O medo lhe envolvia. Seu coração palpitava aceleradamente.

E  todos  ao  seu  redor  eram  os  responsáveis.  Os  mesmos  que  a  cumprimentavam,  os  mesmos  que

perguntavam se estava tudo bem – estes mesmos a levariam ao hospício. Todos eram um pouco loucos,



mas seria somente ela a pagar por isso. Seus erros expostos. Seus erros reconhecidos pela multidão. Os

erros de Veridiana Palomino. 

No meio da multidão, ela divisou uma figura que mudaria por completo sua vida dali em diante.

Uma estranha mulher – mais estranha que a própria Veridiana. Ela estava sentada distante duas fileiras.

Veridiana conseguia examinar aquela mulher mesmo estando no meio de sua névoa particular. Era uma

balzaquiana, digamos. Era gorda. Usava óculos. Estava sentada com as duas mãos enfiadas entre as

pernas, como uma verdadeira derrotada, olhando para baixo. Não encarava ninguém. Ficava ali, como

Veridiana, parecendo habitar outro mundo. Era a tal garota que Susana havia comentado. Uma mulher

feia e estranha. 

Nesse momento, Veridiana percebeu que a sala começava a rodar, girando ao seu redor. Tudo

rodava. Susana girava rapidamente ao seu redor, os olhos atentos e preocupados com seu estado. A nova

colega de turma também rodava insistentemente. 

 E tudo e todos continuaram rodando até que Veridiana fechou os olhos e desabou, inconsciente,

no chão.

 Quando abriu os olhos, assustada e confusa, levou alguns segundos para perceber que se encontrava

dentro dum ambulatório. Ao menos, era o que parecia. 

Veridiana estava deitada numa cama dura. Suas costas doíam. O que havia acontecido, afinal? Ela

tentou se lembrar do que havia acontecido, sem muito sucesso. Quando na fase maníaca, sua memória

costumava ser fabulosa, lembrando-se de pequenos detalhes tidos como corriqueiros e desnecessários.

Quando na fase depressiva, o oposto costumava ser também uma dura realidade. Tentava reconstituir os

fatos  de suas últimas  vinte e quatro  horas,  quando entrou um rapaz vestido de branco e com uma

prancheta nas mãos. Ele parecia ser bem jovem. Vinte anos, no máximo. Não devia ser o médico. Talvez

um estagiário. 

Antes  que  Veridiana  dissesse  qualquer  coisa,  ele  foi  logo  perguntando,  olhando  para  as

informações que tinha em mãos:

- Veridiana Palomino?

- Sou eu. 

- Como está se sentindo?

- Confusa. Onde estou?

Ele sorriu. 

- Você teve um pequeno colapso, Veridiana. Sua pressão caiu drasticamente, e você desmaiou.

Por isso, te trouxeram aqui.

- Onde é “aqui”?



- Hospital Universitário. Nós lhe demos um medicamento. Mais uma hora de observação e creio

que poderá ser liberada. 

- Eu desmaiei. Onde eu desmaiei?

- Na sala de aula.

Ela começou a se lembrar.

- Primeiro dia de aula, e já perdi.

- Não se preocupe com as aulas, agora. Me diga uma coisa: você já passou por isso antes?

- Não. Ou talvez? Acho que sim. – Ela não conseguia se concentrar.

- Consegue se lembrar do que sentiu momentos antes do desmaio?

Veridiana fez um esforço.

- Estava apavorada. Medo das pessoas, da multidão.

- Hum, síndrome do pânico. – Ele fez algumas anotações. – Vou lhe passar alguns exames. A

enfermeira trará para você o que quero. Até lá irei lhe receitar alguns remédios e muito, muito descanso. 

- Mas eu acabei de começar o ano letivo, doutor.

Ele sorriu, novamente. 

- Então, pegue leve, Veridiana. Nada de esforço excessivo. Se alimente bem, durma bem. Nada de

varar madrugadas em cima dos livros, ok?

- Vou me lembrar disso. – Ele se virou para ir embora. Veridiana o interrompeu. – Doutor, uma

pergunta: quem me trouxe aqui?

- Seu amigo. 

“Seu amigo”, a que ele se referira, era ninguém menos que Romeu, um colega de classe de Veridiana.

Por  ocasião do seu desmaio,  Romeu prontamente se oferecera  em levá-la ao hospital.  E,  como um

gentleman, esperou Veridiana se recuperar para levá-la de volta para casa.  

Devido à tensão de estar ao lado de um rapaz como Romeu, durante o trajeto de volta para casa,

Veridiana  falou  mais  do  que  estava  acostumada.  Ela  ficou  agradecendo  e  pedindo  desculpas  pelo

inconveniente – por causa dela, o rapaz acabara perdendo a aula. Mas Romeu dissera que poderia contar

com ele sempre que precisasse. Veridiana não sabia dizer o porquê, mas acreditou que Romeu estivesse

sendo sincero.  Desde a angustiante e trágica experiência com Matheus, Veridiana passara a ter uma

grande facilidade em desconfiar da gentileza dos homens. Os sacanas sempre tinham segundas intenções

– no caso dela, lucro financeiro conseguido através de apostas. Mas Romeu, de alguma forma, parecia ser

diferente. Eles cursavam a faculdade, juntos, desde o segundo ano, mas nunca tiveram uma oportunidade

de conversar. Veridiana perdeu com isso a oportunidade de tê-lo conhecido havia mais tempo, o que

significava muito, já que ele parecia ser uma pessoa interessante.



Veridiana explicava o ocorrido para ele. 

- Foi só uma queda abrupta da pressão, nada mais. Suspeita de síndrome do pânico. Deve ser o

estresse.

- Estresse?

- Pois é. Acabo de voltar das minhas férias e já estou estressada – lamentou. 

- Isso não é nada bom.

- Pois é. Me passaram alguns exames, medicamentos e recomendaram descanso. Só não sei como

vou descansar em pleno início do ano letivo.

- Talvez você não devesse se expor a tanta correria. No que estiver ao seu alcance, evite estar no

meio de muita gente e muito barulho. Deve ajudar.

De soslaio, Veridiana o observava. Não era exatamente um rapaz bonito, mas era atraente. Os

cabelos lisos, castanho-claros, lhe caiam meticulosamente pela testa. De vez em quando, ele fazia um

movimento imperceptível com a cabeça para tirar os cabelos dela. 

Ele é charmoso, pensou Veridiana. 

Mas logo ela começou a se disciplinar. Romeu pertencia a um outro mundo. Era um rapaz com

estilo,  se  vestia  bem,  era  atlético.  Seria  tolice  nutrir  sentimentos  por  alguém assim.  Ela  estaria  se

condenando ao sofrimento. Ela era apenas o retrato do que deveria ser evitado por todos. Uma tola e

desajeitada criatura sem perspectivas, sem nada a oferecer. Então, para o seu próprio bem, Veridiana

parou de olhar Romeu, e afastou seus pensamentos estúpidos. 

Perdedores não devem sonhar, foi a conclusão a que chegou.

Logo após, eles chegaram ao condomínio de Antares, onde Romeu também residia. Veridiana

ainda lhe agradeceu um milhão de vezes antes de Romeu arrancar para o seu bloco.

Enquanto observava o carro dele se afastando, Veridiana novamente se perguntou se Romeu seria

o tipo de homem capaz de colocar uma garota no centro de uma aposta.

Ela teve medo de responder. 

No final daquela tarde, Veridiana voltou à universidade para buscar o seu carro. Embora ficar deitada

fosse  o  recomendado,  Veridiana  havia  se  lembrado  de que  deixara  os  cartazes  solicitando  uma

companheira de quarto dentro do carro, e queria colá-los, ainda hoje. “Repousar” era uma coisa; ficar

enclausurada dentro daquela porcaria de apartamento, dominada sob o manto da solidão, era outra bem

diferente.

Havia diversos murais espalhados por toda a universidade. Depois de pegar os cartazes, Veridiana

se dirigiu ao primeiro mural. Havia ali anúncios de toda espécie: gente procurando músicos para formar



banda, alunos vendendo móveis usados, anúncios de baladas e por aí afora. Veridiana colava o primeiro

cartaz, logo acima dos outros anúncios, quando ouviu uma voz feminina, porém grave, atrás de si:

- Como se sente?

Veridiana olhou para trás, um pouco assustada. Deparou-se, então, com uma jovem – não tão

jovem assim –, que lhe pareceu familiar. 

- Por que a pergunta?

- Bem, você parecia bem mal, hoje cedo.

- Ah, sim. Você me viu?

- Sim. Somos colegas de turma.

Uma luz brilhou na mente de Veridiana – era a tal  garota gorda que vira de manhã, poucos

segundos antes de desmaiar. Ela era bem baixa, mais baixa que Veridiana. E estava bem acima do peso.

Devia ter mais de cem quilos. Os seios eram grandes, tão grandes que pareciam poder saltar pelo decote

do seu vestido.  As  bochechas  eram salientes  –  parecia  um buldogue  –  e  eram cobertas  de sardas.

Também usava óculos de grau. Numa análise mais minuciosa, Veridiana chegou a perceber pequenos

pelos pretos no queixo da menina. Tudo isso sem levar em consideração a voz grave que tinha. Era uma

menina muito feia, sem dúvida.

- Eu estou bem, obrigada – disse Veridiana, com um sorriso. – Foi só um probleminha com a

pressão. Pressão baixa.

- Eu tenho pressão alta, que é bem mais perigosa que a baixa. O problema é que tenho colesterol

alto. 

Olhando para ela, aquilo não seria segredo para ninguém. 

Veridiana comentou:

- A juventude de hoje não é mais como antigamente. Precisamos nos cuidar.

A garota sorriu. Logo em seguida, olhou para o cartaz que Veridiana havia acabado de colar, e leu

em voz alta:

- “Preciso de moça para dividir apartamento no Condomínio de Antares. Entrar em contato com

Veridiana”.Você deve ser Veridiana?!

- Em carne e osso.

- Quais são as exigências para a companhia?

- Deve ser limpa e organizada. Não pode ser barulhenta e nem curiosa. 

- Hum, entendo. Eu estou morando muito longe da UniAn. Na verdade, estou num hotel. Estava

até pensando na possibilidade de alugar um apartamento aqui, no condomínio. E pelo menos, a princípio,

atendo às suas exigências. Se você tiver interesse, podemos conversar. 



- Ora – disse Veridiana, com um sorriso –, uma companheira de quarto e, ao mesmo tempo,

companheira de turma? Nada mal. Se estiver com tempo, a gente pode ir ao meu apartamento, agora.

Assim você dá uma olhada para ver se te interessa, também.

- Por mim tudo bem. 

- Ótimo. Então vamos? – De repente, Veridiana se lembrou de algo. – A propósito, ainda não sei

o seu nome.

A garota, sorridente, estendeu-lhe a mão.

- Muito prazer! Meu nome é Sofia Medina.

Deus  lhe  apareceu  enquanto  se  contorcia  no  chão,  o  grito  abafado,  olhos  retorcidos  revelando

desordenados  e  intumescidos vasos da esclerótica,  a violenta dor  de cabeça quase lhe impedindo a

respiração.

Um dia atípico para aquele homem. Milhões de planos numa mente vazia. Uma intensa inspiração

(por vezes pincelada pela intensa transpiração), mas nenhum traço rabiscado no papel. O corpo todo

inclinado em um único objetivo, mas tendo apenas a figura dissimulada do nada postada à sua frente. Em

que direção correr? Qual alvo focar? Por qual maldito propósito evoluir? Controle-se. Apenas mais um

passo.  Olhos  bem direcionados.  Ele  precisava  de um alvo.  Um foco.  O sangue  em suas  veias  lhe

implorava. Controle-se. Controle. Fechou os olhos, procurou respirar fundo. Enquanto sob o manto negro

de  seus  olhos  cerrados,  ouviu  o  alerta  sonoro  do  programa  de  mensagens  instantâneas  em  seu

computador, indicando que ela lhe respondera. Abriu os olhos e clicou na janela minimizada na barra de

tarefa. Na janela aberta, estampava-se:

Bela Adormecida diz:

Gostaria de ir comigo à Festa do Calouro, terça a noite?

Ele sorriu. Levou as mãos aos teclados, e digitou: “Sim”. E a estocada da violenta dor de cabeça

lhe atingiu, impetuosamente. Quase lhe cegou. Ele soltou um grunhido de dor e arqueou o corpo para

trás. As mãos levadas à cabeça, instintivamente, como se pudesse aplacar a dor lancinante com um toque.

Na segunda aguilhoada, o corpo voltou a arquear, dessa vez, porém, jogando-o ao chão. E lhe atacou uma

sequência de ferroadas em sua cabeça, cada qual mais violenta que a anterior, a dor tão implacável que

mal conseguia respirar. 

E então, Deus apareceu.

A luz intensa. Nenhum vulto. Apenas a luz. Cobriu-lhe toda a visão. Aos poucos, a dor passou. A

ânsia de gritar,  também. Suava.  Alguns tremores.  E a intensa luz.  Deus nada lhe falou.  Apenas  se

mantinha inerte em meio aos raios de luz. 

Fatigado, exausto, ainda no chão, sussurrou:



- Eu imploro, paciência. Eu preciso... de mais tempo.

Contrário às suas expectativas, não houve resposta. Sem mais nem menos, tão súbito quanto seu

aparecimento, a luz simplesmente desapareceu. Ele se fora. 

E jazendo sobre o chão, apenas um homem nu e trêmulo.



CAPÍTULO 3

Se a irresponsabilidade rendesse prêmios, Beny Blanco seria o maior contemplado de todos os tempos. 

A humanidade ainda estava para conhecer um sujeito mais sem noção do que ele. O cara era uma

figura, e isso em todos os aspectos. A começar pela aparência: os cabelos, ao crescer, não escorriam por

sobre a nuca e os ombros, mas cresciam apenas para cima e para os lados; e ele fazia questão de deixá-los

bem crescidos e absolutamente desgrenhados – ele costumava dizer que não usava um pente desde os

quinze anos de idade; as unhas das mãos e dos pés ficavam meses sem ver um aparador; banhos a cada

sete dias, e isto nos meses mais quentes; as roupas eram rasgadas, amarrotadas, sujas, e todo e qualquer

adjetivo que assumisse um sentido pejorativo. O seu apartamento, no Condomínio de Antares, não era

diferente: latas vazias de cerveja, da semana retrasada, sobre o sofá; saquinhos de salgadinhos pelo chão;

embalagens  de chocolate  sobre o colchão;  louça imunda na pia;  mijo  ressequido  na borda do vaso

sanitário – enfim, um pardieiro. Desnecessário dizer que Beny Blanco não dividia o apartamento com

qualquer pessoa. Ninguém seria suficientemente louco para dividir o apartamento com um cidadão como

ele. 

Mas este era Beny Blanco. 

E esta era sua marca registrada.

Ele nascera  Benidito Blanco, com dois “is”.  Por isso, o garoto crescera complexado. Ele odiava seu

nome. Quando apenas um garotinho, os coleguinhas de turma viviam tirando onda com ele por causa do

seu nome escandalosamente deplorável. E os dois “is” forçavam ainda mais. Por isso, a mera menção de

“Benidito” deixava-o furioso. De modo que ele passou a se apresentar como “Beny”.  Nas provas da

escola, por volta da quinta série, começara a assinar Beny Blanco. 

Hoje, estava com vinte e oito anos. Era um rapaz magro, e carregava uma expressão de quem não

estava nem aí para o modo como as pessoas encaravam-no. Ele sempre fora um defensor da liberdade. E

se sentia livre. Se não fosse respeitado, para ele pouco importava. Beny era livre, e isto lhe era suficiente.

Ele estava cursando o quinto e último ano de Programação,  Análise de Sistemas e Rede,  na

UniAn. Não era o mais velho da turma, mas nem chegava perto de ser o mais jovem. Isso porque Beny

nunca levara a sério os estudos. Estava mais preocupado em beber com os amigos e ouvir reggae do que

com estudar. No colegial, especialmente depois que os pais se separaram, costumava ir à escola um dia e

faltar  três.  Ganhara o apelido de Turista, e sempre repetia  o ano por causa das faltas.  Em algumas

matérias, chegara a ter presença zero durante todo um semestre. 

Ele nunca fora exatamente o típico rebelde. Mas também não era um anjo. Quando ia às aulas,

acabava aprontando. Perdera as contas de quantas suspensões tivera ao longo dos anos. Expulsão, apenas



uma. O pai ficava louco com o filho, mas os sermões nunca foram suficientes para botar Beny na linha.

Quanto mais o moleque apanhava, mas desinteressado ficava. 

Até o dia em que seu tio lhe deu um presente.

O presente era um computador de última geração. Beny se encantara com o intrigante mundo dos

bits  e  bytes.  Ninguém  poderia  imaginar  que  um  rapaz com  inclinações  para  hippie pudesse  ficar

fascinado com um computador. E como beber cerveja não era profissão, e ele não tinha o mínimo talento

para  virar  cantor  de  reggae,  Beny  viu-se  diante  da fascinante  possibilidade de ganhar  a  vida  com

computadores. Visto que a informática prometia alçar voos inimagináveis, Beny descobrira um grande

filão nessa história. Foi quando anunciara:

- Vou terminar meus estudos, prestar vestibular e cursar uma faculdade de informática. 

Todos duvidaram. Qualquer pessoa que não salivasse o dia inteiro e que não fosse incapaz de

discernir  a  diferença entre uma bola de pingue-pongue e um ovo,  duvidaria.  Mas todos tiveram de

admitir, mais tarde, que Beny dissera algo com responsabilidade e cumprira a promessa. E o que tornara

o cumprimento de sua promessa ainda mais destacável, fora o fato de conseguir entrar na concorrida

faculdade da UniAn. Precisara prestar quatro vestibulares ao longo de três anos. Mas o esforço valera a

pena. Beny fazia o que gostava, e isso dentro da melhor universidade do Brasil. 

Mas isso não significava que o velho Beny estava morto. Por isso, depois de beber cerveja com

uns amigos até as quatro da madrugada, acabara perdendo a hora para o primeiro dia de aula do seu

último ano na UniAn. 

Beny, agora, esfregava o rosto, tentando acordar – mas estava difícil. Ele olhou para o relógio.

Eram onze horas da manhã.

- Que maravilha, mano! Começou bem o ano!

Ele se levantou, com alguma dificuldade, e foi para o banheiro. Olhou-se no espelho e viu as

marcas duma noite mal dormida e de uma velha companheira: sua ressaca. A cabeça doía muito e ele

ainda parecia estar dormindo. Abriu a torneira, encheu as mãos com água, mas antes que pudesse jogá-la

no rosto, desistiu. Não era muito fã de água, além de achar que lavar o rosto não ia ajudar em nada.

Talvez o miserável tivesse alguma razão. 

Com a cara toda “amassada”, o cabelo desgrenhado e os olhos cheios de remela, Beny deixou seu

apartamento para almoçar.

Beny  Blanco  nunca  se  apaixonara  verdadeiramente  em  toda  sua  vida  –  a  exceção  das  cervejas,

obviamente –, mas naquela tarde as coisas mudariam para ele.

Ele estava de volta à velha rotina. Assim como no ano anterior, Beny estudava de manhã e, às

vezes, tirava algumas tardes para procurar emprego. O pai, aposentado, mandava dinheiro para ele todos



os meses. Mas costumava dizer-lhe que era uma vergonha ter de sustentá-lo. E Beny concordava, muito

embora ele não fosse apropriadamente inclinado a sentir vergonha de alguma coisa. Mas não achava

certo  ainda  ser  sustentado  pelo  pai.  Por  isso,  Beny Blanco  enfrentava  o  sol  causticante,  filas

intermináveis  e  entrevistas  que  mais  pareciam  interrogatórios.  Além  disso,  naquele  último  ano  de

faculdade o estágio seria obrigatório. Ele esperava conseguir um estágio e ser efetivado após a formatura.

Nesse dia, trajando o que ele considerava “ridículas” camisa polo e calça esporte fino, Beny se

encaminhou para uma agência de emprego, se sentindo um palhaço com aquelas roupas. Mas como os

empresários avaliam uma pessoa pelo que ela veste e nunca pelo que ela tem na cabeça, Beny teria de se

fantasiar para agradar sua seleta plateia. Mas, lavar o rosto, ele se recusara, terminantemente. 

A primeira agência,  que trabalhava exclusivamente em integrar  os estudantes ao mercado de

estágio, estava repleta de pessoas fantasiadas, iguaizinhas a ele. A única diferença era que ninguém tinha

remela nos olhos. 

- Vocês estão aceitando currículo? – perguntou ele para a recepcionista. 

Depois de dar uma boa olhada nele, ela respondeu, rispidamente:

- Nada de currículos. Se quiser pode preencher uma ficha. Qual sua área? – A sujeitinha tinha um

tom autoritário de dar desgosto em qualquer um. 

- Informática.

-  Software ou  hardware? – Ela carregou o sotaque como se fosse uma norte-americana recém-

chegada ao Brasil.

- Software – respondeu Beny, já se sentindo lacônico com aquela dona.

- Cadê sua profissional? Se não trouxe a profissional nem adianta preencher ficha nenhuma, né? –

É, a mulherzinha estava irritada realmente. Devia ser falta de homem. Beny costumava dizer que mulher,

quando começa a cuspir fogo sem mais nem menos, é porque é mal amada.

- Tá aqui. 

- Então senta ali e preencha essa ficha. Qualquer dúvida, pergunte.

Beny teve ímpeto de responder: “Sim, senhor” e bater continência, mas saiu de cabeça baixa. 

Sentou-se e quando ia preencher a ficha, percebeu que as pessoas observavam-no. Todos olhavam

para ele como se Beny pertencesse a uma outra constelação. Como se eles fossem normais! Mas não

eram, mesmo. Tinha uma dona, devia ter mais de trinta anos, e que tinha a cara carregada de maquiagem.

E ela ficava com o nariz empinado como se fosse a soberana no planeta. Pior eram as pernas varizentas

da coitada. Ficava de pernas cruzadas mostrando aquela série de riscos roxos que mais pareciam a bacia

hidrográfica do Amazonas. E ela não era a única estranha no pedaço. Tinha um cara que parecia ter

comprado uma fábrica de gel só pra ele. Dava pra ver a gosma escorrendo pela nuca do safado. E ele

tinha uma mania dos infernos: ficava estralando os ossos dos dedos, o tempo todo. E a menina que ficava



mascando chiclete de boca aberta enquanto olhava vai saber o quê no celular? Nos dez minutos que Beny

ficou naquela sala, a menina apertou um milhão de vezes os botões daquela porcaria de celular, e não

escreveu  uma  palavra  na  tal  ficha.  E  depois,  ele era  o  estranho.  Um  bando  de  doidos  com  suas

esquisitices insuportáveis espalhados por todo o redor – e ele, o único acusado. Tinha coisas que Beny

definitivamente não conseguia entender. 

Fazendo um esforço fenomenal, ele preencheu a ficha, entregou-a para a recepcionista aspirante a

sargento, e foi embora. Esperava que todo aquele sacrifício realmente valesse a pena.

Beny continuou em sua busca incansável durante toda aquela tarde. Foi a várias agências e em

algumas empresas. Em alguns lugares a que fora, até torcera para não ser contratado. Não que fosse

exatamente um vagabundo declarado, mas ele acreditava em meios mais dignos de se ganhar o pão de

cada dia do que se submeter a um “feitor” mal-humorado que enxerga seus empregados apenas como um

cifrão positivo, quando dão lucro, e negativo quando não. 

No final  daquela tarde,  Beny estava desanimado.  Não conseguira  nada de bom, nem mesmo

expectativas dum emprego. Por isso, tratou de acelerar o passo para casa. Enquanto caminhava, passou

em frente a diversos barzinhos que proliferavam às dezenas por toda a imediação da UniAn. E todos

estavam apinhados de jovens. Beny gostava disso. Gostava de gente jovem. Gostava dessa liberdade.

Beny não conseguia se ver casado, com filhos, com toda essa pesada responsabilidade sobre os ombros.

Essa era sua opinião. Poderia não durar a vida inteira, mas poderia, ao menos, ter durado alguns anos.

Mas não durou. 

E a razão foi seu encontro com a Princesa. 

Quando passava em frente ao Piano Bar, um barzinho que ficava no caminho entre a UniAn e o

Condomínio de Antares, Beny viu a criatura mais linda que Deus já colocara no mundo. Ela estava

sentada a uma mesa, na calçada,  junto com uma amiga.  Quando a viu,  Beny conseguiu enxergar  a

primavera, a pureza, a suavidade em forma de mulher. Antes que pudesse pensar em qualquer coisa, e

dominado por uma emoção que fazia seu coração quase saltar da boca, Beny se sentou na primeira mesa

vazia que viu no Piano Bar. De onde estava, Beny podia visualizar aquela garota, a mais linda de todas as

fêmeas no universo visível. E ele ficou a observá-la. Ela tinha impressionantes cabelos castanho-claros,

lindos olhos grandes, pele branca e uma boca que emanava toda a sensualidade que uma mulher era

capaz de externar, e que fazia com que qualquer homem no mundo desejasse beijar os seus lábios. Ela

era perfeita. Absolutamente, perfeita!!!

Um garçom do Piano Bar se aproximou.

- O que vai querer, jovem?

Meia hora depois, Beny se expressou:

- Ahn?



O cara sorriu. Parecia ter percebido que Beny estava em outro mundo.

- O que vai querer? – repetiu. – Uma bebida? Ou talvez comer alguma coisa?

- Uma cerveja.

- Tem preferência de marca?

- Ahn? – Parecia um drogado, de fato.

- Perguntei se prefere alguma marca?

- Uma cerveja.

O carinha deu um sorriso, anotou o pedido num papel e logo em seguida trouxe a cerveja. Mas

Beny praticamente não bebeu nada. A cerveja até esquentou no copo. Ele passou todo o tempo apenas

observando aquele ser de natureza superior, aquela deusa grega que assumia forma humana para enlaçar

os corações de homens de muito bom gosto. E parecia ter enlaçado mais um. Beny estudou cada traço

dela, cada risco, cada curva que, com certeza, foram colocados como desenho em alguma prancheta

celestial, num minucioso projeto antes de dar vida àquele ser, no mínimo, divino. 

E estudava nutrição na UniAn. Pelo menos, era o que dizia sua camiseta. Ela e sua amiga bebiam

cerveja e comiam alguma coisa. E como ela ria. Ria o tempo todo. Um sorriso lindo, perfeito, capaz de

fazer qualquer moribundo sentir-se bem e morrer feliz.

No Piano Bar, uma banda tocava  I´d Fall at her Feet, da banda Looper. Mas Beny não ouvia

coisa alguma. Estava à parte de tudo o que acontecia ao seu redor. Apenas um lunático black power. Foi

quando  um  carro  passou  rente  a  calçada  e  buzinou.  A Princesa  acenou  na  direção  do  carro  que

estacionava. Do carro, saltaram duas figuras: uma conhecida e a outra, não. A conhecida era nada mais

nada menos que... Veridiana, a colega de turma de Beny. Será que ela conhecia a Princesa? Parecia que

sim. As duas se abraçaram. Pareciam ser muito amigas. A Princesa estendeu a mão e cumprimentou

aquela que acompanhava Veridiana, uma garota gorda e com um jeito meio estranho. E elas ficaram ali,

falando durante alguns minutos. Até que, por fim, Veridiana voltou para o carro junto com a gorda, e

foram embora. A Princesa e sua amiga, logo após, pagaram a conta, entrando ambas em outro carro e

desapareceram de sua vista.

Quinze minutos depois, Beny continuava no mesmo lugar.

E sua cerveja estava cada vez mais quente.



CAPÍTULO 4

Ela  experimentava  uma  sensação  de  contentamento  –  parecia  que,  finalmente,  teria  uma  nova

companheira de quarto. Sofia estava interessadíssima. 

Estavam no apartamento de Veridiana. Sofia demonstrava ser  uma moça quieta,  bem tímida.

Veridiana gostava disso. Ela tinha uma certa aversão a moças que ficavam cuspindo besteiras, dando

palpites ou especulando sua vida. Além disso, a garota era feia. Muito feia, ela diria. Veridiana sabia o

quão deprimente é ter uma amiga linda quando não se é nada atraente. Era a sensação que ela tinha

quando estava junto de Susana, com quem se encontrara havia pouco tempo, no Piano Bar. As sombras

exuberantes de Susana sempre cobriram Veridiana. Mas com Sofia haveria de ser diferente. Sofia lhe

proporcionaria ter as despesas divididas, companhia, e quem sabe? um pouco do seu amor-próprio de

volta. 

Depois de olharem o pequeno apartamento e conversarem sobre alguns detalhes que deveriam ser

levados em conta, Veridiana mudou de assunto:

- De onde você é?

-  Nasci  aqui  mesmo em Antares.  Mas aos dezoito anos fui  morar  sozinha em Vilhena, uma

cidadezinha do interior. E agora estou de volta. 

- Pelo jeito não gostou da cidade pequena!?

Sofia sorriu. Quando ela sorria, os pelos do seu queixo eriçavam. 

- Sempre gostei de Antares. Na verdade, nunca planejei sair daqui. Mas passei por alguns, como

direi?, alguns  traumas, e naquela época, achei que devia começar uma vida nova. Nova cidade, novos

amigos, outros ares. E acho que fiz a coisa certa naquela ocasião. 

- Bom, se está de volta a Antares, então acho que conseguiu superar os seus traumas – concluiu

Veridiana, sorrindo. Era bom sorrir novamente. Ela tinha superado a fase ruim do seu distúrbio. – Vou

preparar um suco para nós. – Na cozinha, perguntou: – Onde você está hospedada?

- Num hotel, no Lobo da Estepe. 

- É um bocado longe daqui.

- Foi o primeiro lugar com que me deparei. Cheguei de viagem, estava cansada e... dei de cara

com esse hotel. 

- Suas coisas estão todas lá?

- Minhas coisas são uma mala, uma mochila e um notebook.

Veridiana serviu a si mesma e a Sofia com o suco. 

- E o resto de suas coisas, quando vem?

- Não vem. Larguei tudo em Vilhena. 



- Veio de mudança para Antares só com uma mala, uma mochila e um notebook???

- O que eu precisar, compro aqui mesmo. É mais fácil do que ficar fazendo essas mudanças que

enlouquecem qualquer um. Mesmo porque, se um dia eu quiser voltar para Vilhena, minha casa estará

prontinha esperando por mim.

- E o que decidiu, Sofia? Vai ficar comigo ou não?

- Depende de você.

- Estou procurando uma companheira. Agora, a decisão é sua. 

- Bem, colocando a questão nesses termos, então acho que estamos oficialmente dividindo este

apartamento. 

As suas sorriram, satisfeitas.

- Isso é ótimo!

- Quando posso vir para cá? Amanhã?  

- Por que não busca suas coisas no hotel, hoje mesmo?

- Hoje?

- Por que não?

Elas sorriram.

Veridiana acreditava sinceramente que sua vida, após conhecer Sofia, mudaria.

Ela só não imaginava o quanto!

Duas horas depois, após voltarem do hotel,  Veridiana observava Sofia,  enquanto esta guardava suas

roupas. Sofia não usava maquiagem. Suas roupas, na maioria, não eram coloridas. Camisetas, shorts,

camisolas,  calças – tudo na cor  branca,  cinza ou preta.  Também eram todas lisas.  Era uma mulher

discreta, que não gostava de chamar a atenção. Talvez até tivesse um sério complexo de inferioridade.

Veridiana podia perceber uma tendência involuntária de Sofia olhar para baixo. Parecia temer encarar as

pessoas nos olhos. Será que ela também se sentia mal quando ficava no meio das multidões? Será que

alguém já a namorara só para ganhar uma aposta? Será que ela já desmaiara dentro duma sala de aula?

- No que está pensando? – perguntou Sofia, tirando Veridiana de sua subjetiva avaliação. 

- Nada. Quer ajuda?

- Não é difícil engavetar dois ou três anos de nossa vida.  

- O difícil é engavetar as memórias.

- Memórias são nossos piores fantasmas. Eu sei exatamente o que isso significa. – Ela tirou dois

pôsteres da mala. – Algum problema em colar esses pôsteres na parede?

- Não. De quem são?

- Pavement e Rolling Stones, minhas bandas favoritas. Você gosta?



- Não sou fã, mas gosto das melodias. Minhas preferências são nacionais, especialmente bandas

que não estão na mídia. 

- Entendo. E por falar em música, que som é esse?

Veridiana levantou-se e abriu a janela do quarto. Ela apontou numa direção.

- Está vindo de lá, da Casa do Estudante. Acho que estão passando o som.

- Vai ter show?

- É a Festa do Calouro. Não estava sabendo?

- Nunca sei nada sobre festas. Não gosto de aglomeração de pessoas. 

Bingo!!!

-  Todo primeiro  dia  de aula  na  UniAn  é  comemorado  com a Festa  do  Calouro  –  explicou

Veridiana. – Tem música, bebida, diversão.

- E com certeza: drogas, embriaguez e confusão.

- Como não poderia deixar de ser. Acha que consegue dormir com o barulho?

- Como uma pedra!

- Já não tenho uma sorte como a sua. Essa algazarra me deixa louca. Às vezes, tenho vontade

enforcar cada um. – Veridiana voltou a se sentar na cama. – Acho que vamos nos dar bem, Sofia.

- Acha mesmo?

- Sim. Somos muito parecidas. 

Sofia sorriu, inocentemente, como uma criança que recebe um elogio do pai pelo desenho que

acabara de fazer. 

Quando Sofia terminou de guardar suas roupas, olhou para Veridiana, esfregou as mãos e disse:

- Vamos fazer o nosso jantar?

Veridiana não era muito fã de carnes. Isso porque tinha dó dos animais, especialmente quando ouvia

histórias de como estes eram mortos. Mas nessa noite, comeu dois enormes sanduíches de carne. A

consciência pesou um pouco ao imaginar o coitado do boi levando uma marretada na cabeça, mas o

estômago, com certeza, pesou ainda mais. Principalmente, depois das duas taças de sorvete. Sofia parecia

não ter dó do animal ao avançar vorazmente em cima de quatro sanduíches; isso sem falar no pote de

sorvete que ela limpou. A menina nem parecia  mastigar  a comida.  Pra que tanta pressa?,  pensava

Veridiana. O velho chavão do gordo insaciável sobre a comida era realidade no caso de Sofia. Veridiana

esperava que ela assumisse pelo menos setenta por cento das despesas com a comida, dali em diante. Do

contrário, Veridiana iria à falência. 

Depois de satisfeitas – pelo menos, Veridiana estava –, elas ficaram conversando. 

- Você disse essa tarde que pretende ser programadora...



- É o que espero – disse Sofia.

- Pensa em trabalho interno?

- Quero abrir uma empresa de consultoria. Desenvolver sistemas para várias empresas. Mais ou

menos isso. E você?

- Quero ser empregada duma empresa bem grande que mantenha um suporte técnico próprio.

Nada de terceiros. Prefiro essa ideia de salário fixo, horário para entrar e para sair, finais de semana

livres. 

- Há muitas empresas em Antares que oferecem esse tipo de serviço?

- Algumas, mas para formados na UniAn fica mais fácil. A UniAn é a melhor universidade do

Brasil e uma das melhores do mundo. As empresas de todo o país valorizam os profissionais que saem

daqui. 

Sofia sorriu.

- Acho que deveria ter vindo para cá há cinco anos atrás.

- Não se preocupe. No final das contas, o seu canudo será da UniAn. O que conta é isso. E por ser

um canudo de Programação e Rede conta ainda mais.

Sofia olhou para ela com curiosidade.

- Sério? Por quê?

- O curso de Programação é o mais famoso curso da UniAn, o mais respeitado. E tudo isso por

causa de um aluno. Um ex-aluno, na verdade.  

- O que ele fez? 

- O que ele fez??? Tornou-se conhecido no mundo todo. Pelo menos para aqueles envolvidos com

informática. Tem até uma placa sobre ele no Departamento de Informática. 

Sofia pareceu desconfiada ao perguntar:

- Quem é ele?

- Já ouviu falar em Andreas Ventura? – Sofia ficou estática enquanto Veridiana esperava uma

resposta. Como Sofia nada respondeu, Veridiana explicou: – Andreas Ventura é um dos mais famosos

analistas de segurança virtual do mundo. Ou melhor, o mais famoso. 

Sofia continuou olhando para Veridiana com um olhar estranho, sem nada dizer. Lentamente, ela

abaixou a cabeça e disse, baixinho:

- Não... nunca ouvi falar.

- O pai dele era gringo. Casou com uma brasileira e veio morar aqui em Antares. E foi aqui que

Andreas cursou sua faculdade de programação. Quem o conheceu diz que ele era um gênio, o mais

brilhante aluno que a UniAn já teve. Depois que se formou, ele se mudou para os Estados Unidos e



começou a trabalhar como analista de segurança virtual. – Ela deu uma pausa. – É, mas não sei o que

houve com o velho Andreas. Acho que a ganância subiu à cabeça dele.

- O que ele fez? – perguntou Sofia, ainda de cabeça e voz baixas. 

- Parece que andou desviando dinheiro dum banco onde trabalhava para sua conta pessoal. Dizem

que ele armou um esquema. 

- Esquema?

Por que ela está tão abatida? Deve ter comido demais.

- Inventou um cracker.

- Como assim?

-  Ruby  Lane!  –  exclamou  Veridiana,  entusiasmada  com a  história  que  contava.  –  Andreas

inventou uma história de que estava sendo perseguido por um cracker que queria provar ser melhor do

que ele no universo digital. Aí quando descobriram o dinheiro na conta pessoal de Andreas, ele disse

perante a justiça americana que o tal  cracker tinha desviado o dinheiro para lá só para incriminá-lo. –

Veridiana deu um pequeno sorriso. – Mas ninguém acreditou nele. Para eles, Andreas usou o  cracker

apenas como um bode expiatório, caso fosse descoberto. Mas, isso já deve estar com uns dois anos, se

não me engano. Nem sei se o Andreas ainda está preso.

- E como sabem que ele não disse a verdade?

- Todos os programas usados para desviar o dinheiro do banco foram encontrados no computador

pessoal dele. Todas as provas indicavam que ele era o culpado.

- Um cracker muito engenhoso poderia ter “plantado” as provas no computador dele. 

- Pode ser, mas eu realmente não sei. Depois que ele foi preso, surgiram vários hackers afirmando

ser Ruby Lane. Muito provavelmente, um bando de impostores tentando aproveitar a fama que Ruby

Lane ganhou.

- Talvez um deles não fosse impostor. Talvez fosse o verdadeiro culpado.

- Você nunca ouviu falar em Andreas Ventura, mas parece realmente acreditar que ele é inocente.

- Que bobagem, não é nada disso – disse, meio sem graça. – É que a história é muito maluca,

mesmo. – Sofia ficou em silêncio, pensativa. 

- Você está bem, Sofia?

- Estou. – Ela soou pouco convincente. 

- Eu disse alguma coisa que não deveria?

- Não. Estou só um pouco cansada. Acho que vou me deitar.

- Mas você acabou de encher a barriga, menina.

- Eu sempre durmo de barriga cheia. – Ela se levantou e deu um beijo no rosto de Veridiana. –

Boa noite. 



Sofia entrou no quarto e fechou a porta atrás de si.

Veridiana ficou sentada, apenas pensando no que havia, de fato, acontecido. Porque tinha certeza

de que havia acontecido algo. 

Afinal, no exato momento em que Sofia a beijara, Veridiana percebera que a garota tinha lágrimas

nos olhos. 



CAPÍTULO 5

A Festa do Calouro era realizada religiosamente em todo primeiro dia de aula do ano letivo. A festa, em

si, não era muito fiel ao nome que recebia. Na verdade, era destinada aos alunos da UniAn, fossem eles

calouros ou veteranos. E os calouros que iam à festa eram bem poucos. Talvez por um certo temor de que

os trotes recebidos durante o dia se alongassem madrugada adentro; e estando os veteranos com algumas

doses a mais na cabeça, os trotes poderiam ser bem mais violentos.

No meio de todos, ela pulava como a mais desvairada das garotas pularia numa festa. Jogava os

cabelos para todos os lados. Segurava uma lata de cerveja numa mão e sacudia a outra sem a menor

sincronização com a música que tocava. Ela queria simplesmente se sacudir, e estava conseguindo isso. 

Era mais ou menos isso o que qualquer observador diria a respeito de Walkíria, enquanto ela

dançava  na  Festa  do  Calouro.  Walkíria,  assim como outras  centenas  de jovens,  se  espremia  pelos

pequenos espaços da Casa do Estudante. O local era um salão reservado para fins sociais e acadêmicos.

Pelo menos, era essa a teoria. Porque, na prática, o local só era usado para fuzarcas, como no dia de hoje. 

E Walkíria  parecia ser  a mais  animada da festa.  Estava realmente precisando se descontrair.

Iniciava então o último ano de jornalismo na UniAn e tinha uma jornada de trabalho durante o dia no

respeitadíssimo Diário de Antares. Entrara no jornal no ano anterior como assistente, embora ainda não

fosse formada. Ela trabalhava na seção policial do jornal e já tinha escrito algumas matérias sobre crimes,

assaltos e prisões em Antares. Trabalhava ao lado de Pablo Henrique, chefe do departamento, um dos

repórteres policiais mais respeitados de Antares, embora fosse relativamente jovem. E toda essa rotina de

Walkíria, que incluía ameaças, prisões e tribunais justificava sua dança pouco sincronizada. 

Walkíria estava com vinte e três anos, embora parecesse ter mais. Não que carregasse no rosto as

marcas do tempo, como rugas e cabelos brancos, mas devido seu semblante que transparecia uma pessoa

madura e experiente. Algumas de suas qualidades, como a aguçada inteligência, podia ser percebida em

cada traço de sua fisionomia facial: desde o olhar atento até o discreto movimento para cima que fazia

com a sobrancelha direita. Ela era uma jovem loira muito bonita. Tinha quadris sedutores e seios fartos.

Mas não se preocupava demais em expor todo o talento físico que tinha. Mesmo porque não precisava.

Era alvo do galanteio dos rapazes de qualquer maneira. Sempre fora assim. Por isso, namorara durante

toda sua juventude. No entanto, hoje, ela encarava o namoro como algo que poderia ser parte de sua vida,

mas não o principal. Felicidade ela sentia no seu trabalho, ajudando nas investigações, indo fundo em

tramas que até mesmo a polícia achava insolúveis. E neste meio, conseguia edificar seus sonhos, seus

planos de um dia ser uma famosa jornalista reconhecida em todo o país e – talvez – mundo afora. Seu

trabalho reconhecido e premiado. Walkíria costumava dizer que nascera para a emoção, e o jornalismo

investigativo lhe proporcionava isso. Pelo jornalismo, ela trocaria todos os namorados que teve e todos os



que porventura viesse a ter. O jornalismo lhe completava muito mais do que rapazes bonitos, ricos e sem

cérebro. E haveria de ser diferente? 

Ela estava morando em Antares havia cinco anos. Dividia o apartamento com uma amiga, a linda

Susana Sartori. Os pais divorciados moravam em outra cidade. O pai se juntara com outra mulher, uma

advogada, que tinha uma ninhada de cinco filhos pequenos. Ela nunca entendera como seu pai, sendo tão

inteligente, podia tomar decisões tão estúpidas em sua vida. A mãe continuava sozinha até hoje, e tocava

um pequeno  hotel  no  interior  do  Paraná.  Mas Walkíria  não  recebia  ajuda  financeira  dos  pais.  Ao

contrário, com seu novo emprego, era ela quem enviava pequenas, porém significativas quantias para a

mãe. O pai e a advogada aspirante a coelho não precisavam de ajuda.

Enquanto pulava e dançava ao som da banda de rock, Walkíria percebeu a aproximação de um

rapaz alto.

- Oi – gritou ele para ser ouvido no meio de toda aquela balbúrdia.– Qual curso?

- Jornalismo.

- Legal – disse ele, e ficou olhando para ela, como que esperando que ela dissesse alguma coisa. 

Walkíria não gostava de rapazes que se aproximavam das garotas, julgando estas como tendo a

prerrogativa de estabelecer um assunto em comum. 

- E você? É veterano?

- Sou. Terceiro ano de engenharia civil.

- É de Antares mesmo?

- Sim. E você?

- Eu, não. Sou de Segredo. – Ele fez uma careta. Walkíria explicou: – É uma cidade do interior.

- Legal! – E ficou em silêncio novamente.

Será que ele só sabia dizer “legal”? Até parecia o Beavis and Butthead.

- Está gostando da festa? – perguntou ele.

- Estou. Os caras tocam bem pra caramba. Foram eles que tocaram ano passado, também.

- É. Legal. 

De novo?

O cara continuou olhando para ela, sem nada dizer. Até que ele falou:

- Quer me passar seu telefone?

Putz, o cara nem sabe meu nome e já quer meu telefone!?

- Uma outra hora, parceiro.

Ele pareceu desapontado. Mas fazer o quê? Vai passar uma cantada mal assim lá nos quintos!

- Legal – disse ele, se afastando. – A gente se vê.

- Pode crer, Beavis.



E ele se foi... graças a Deus!

Depois disso, se requebrando que nem uma maluca, Walkíria foi até o centro do salão, onde a

concentração de estudantes era maior. Nessa hora, a banda começou a tocar “Yellow” do Coldplay, num

ritmo mais lento que o original e sem as guitarras. Obviamente, uma canção suave para embalar os

namorados. Como eu gostaria de encostar minha cabeça num peito e dançar essa música! Opções não

faltavam. Os homens devoravam-na com os olhos. Mas isso não era suficiente. Ela não queria passar o

resto daquela noite ao lado dum idiota que ficava o tempo todo dizendo: “Legal”.  Por isso,  estava

disposta a encontrar alguém interessante. 

E talvez tivesse encontrado, de fato, se não tivesse ouvido aquele terrível grito.

Ocorreu  quando  ela  foi  para  o  outro  lado  do  salão.  Ao  passar  pela  porta,  ouviu  um grito

desesperado vindo do lado de fora. Com o barulho, poucas pessoas ouviram, talvez duas ou três, mas

quando Walkíria olhou para a porta, viu uma garota irrompendo salão adentro e gritando:

- Socorro! Socorro! Alguém ajude pelo amor de Deus. – Nessa hora, uma grande quantidade de

jovens cercou a jovem angustiada. – Tem uma moça... uma moça... – Ela mal conseguia falar, tamanho

desespero. – Lá no estacionamento... – Ela começou a chorar, e mais pessoas cercaram-na.

Walkíria abriu espaço na pequena multidão de curiosos e ouviu claramente quando a jovem disse:

- Ela... acho... está morta.

As palavras da garota,  somadas ao seu desespero,  fizeram com que o instinto jornalístico de

Walkíria alertasse-a de que algo terrível havia acontecido do lado de fora. 

- Onde ela está? – gritou Walkíria.

- No estacionamento. 

- Me mostre. 

Entre tropeços, a garota saiu do salão, acompanhada por Walkíria e pela pequena multidão de

jovens. Eles correram alguns metros, quando a garota apontou um dedo na direção dum carro preto. 

- Ela está ali, do lado do carro.

Walkíria  correu  na  frente  de  todos  e,  antes  que  pudesse  chegar,  viu  um homem  abaixado,

apoiando em seus braços, o corpo de uma mulher. O coração de Walkíria se acelerou ainda mais e seu

instinto lhe disse: Você já viu isso antes, não é Walkíria? Você sabe exatamente do que se trata. Quando

se aproximou, Walkíria pode ver que era uma jovem – olhos fechados, o corpo inerte. 

- Chamem uma ambulância – gritou Walkíria.

A jovem devia ter pouco mais de vinte anos, calculou. Ela estava sem pulso – seu coração não

batia, seus pulmões não respondiam. Walkíria ainda tentou respiração boca a boca, e massagem cardíaca,

mas de nada adiantou. 

Ela perguntou para o rapaz que a segurava.



- Você a conhece?

- Não. Só ouvi os gritos e vim ajudar... E ela?

- Está morta.

Ao longe,  Walkíria  ouviu  sirenes.  A  multidão  de curiosos  falava,  perguntava,  chorava.  Mas

Walkíria estava voltada para a sua profissão. E sua profissão exigia que ela colhesse qualquer informação

disponível na cena do crime. Ela precisava descobrir o que poderia ter matado aquela garota. Por isso,

Walkíria começou a examinar o corpo dela, com muito cuidado para não eliminar nenhuma pista útil para

a  polícia.  Estava  difícil  encontrar  marcas  em seu corpo  –  estava  escuro  demais  para  isso.  Quando

observou mais abaixo, Walkíria pôde perceber muito sangue – havia cortes na barriga da vítima. Cortes

profundos. E, para sua surpresa, os cortes formavam um número.

- 64250? – perguntou para si mesma, num sussurro, ao ver o número desenhado na barriga da

jovem.

Nesse instante, a polícia e os paramédicos chegaram e fizeram com que todos se afastassem. 

Mas a esta altura, Walkíria estava num outro mundo, a cabeça a mil por horas, tentando entender

o que poderia significar tudo aquilo. Afinal, aquele não era definitivamente um assassinato comum.

O que significam os números 64250?

Walkíria teve, nesse instante, a impressão de que aquele assassinato ainda haveria de levantar

mais questões misteriosas do que as que existiam até aquele momento. 

Duas horas depois, Walkíria  e Pablo estavam na delegacia,  avançando madrugada adentro,  tentando

colher informações para a reportagem do Diário de Antares. 

Até o momento, eles sabiam pouco. Na verdade, a própria polícia não tinha muitas informações.

A jovem encontrada morta no estacionamento era a estudante de Direito, Laura Telles. Tinha vinte anos e

morava com os pais, em um bairro distante seis ou sete quilômetros da UniAn. Naquela noite, tinha saído

para a Festa dos Calouros por volta das dez horas da noite. Saíra sozinha, de carro. Não dissera para os

pais se ia se encontrar com alguém ou não. Horas depois, fora encontrada, sem vida. 

Embora ainda fosse muito cedo para tirar conclusões, Walkíria sabia que quem a matara, sabia o

que estava fazendo. Ela vira o corpo,  tocara Laura. O assassino não deixara marcas despropositais.

Aquilo tinha sido premeditado. Meticulosamente premeditado. E não tinha a intenção de roubar já que o

relógio, o dinheiro e o celular de Laura, foram todos encontrados dentro do seu carro. Até o momento,

era isso o que os dois jornalistas sabiam.

- O que acha? – perguntou Walkíria para Pablo. 

- Ia lhe fazer uma pergunta similar – disse ele, olhando atentamente para a correria dentro da

delegacia, tentando decifrar alguma informação naquela movimentação. Ou talvez quisesse achar um



policial mais jovem e que estivesse a par de alguma novidade no caso, de quem conseguiria arrancar

alguma informação. Pablo era assim: sempre examinava tudo minuciosamente antes de tomar qualquer

iniciativa. Parecia conseguir obter mais informações observando do que perguntando. Ele costumava lhe

dizer: “Um bom repórter tem bons olhos e bons ouvidos. Quase nunca, uma boa boca”. Era um gênio.

Era assim que Walkíria o encarava. Um gênio com um rosto bonitinho.

- Não havia sinal de arrombamento no carro – começou ela. – E, até onde consegui perceber, não

havia outras marcas de agressão no corpo dela, além dos cortes. É lógico que o exame de corpo de delito

vai determinar isso mais precisamente. Mas acho que não houve nenhum tipo de confronto. 

- Então acha que o assassino estava junto com ela? – Pablo tinha as opiniões dele formadas, mas

quase  nunca  se  expressava.  Ele  parecia  achar  que  fazendo  perguntas,  conseguiria  dar  um  melhor

treinamento  para  Walkíria.  Ou,  mais  provavelmente,  achasse  que  a  verdade  afloraria  através  de

perguntas, e não através de teimosas afirmações. 

- Acho. Ela o pegou para irem à festa, chegaram no estacionamento e ele a matou.

- Se foi premeditado, por que ele a mataria no estacionamento de um lugar abarrotado de gente?

- Talvez eles não fossem íntimos o suficiente para irem a um local totalmente isolado. Eles talvez

se conhecessem há bem pouco tempo. 

- Se acabaram de se conhecer, e não tinham intimidade para irem a um lugar totalmente isolado,

como você mesma disse, por que ele não a levou, pelo menos, para um lugar menos movimentado?

- Num lugar pouco movimentado, um  único movimento chama a atenção. Ele teria sido visto.

Pessoas se lembrariam do seu rosto. Mas na Casa do Estudante seria diferente. 

- Continue.

- O estacionamento estava cheio. O carro dela estava enfiado no meio de vários outros. Havia

uma movimentação considerável, mas na maioria de pessoas despreocupadas, casais de namorados que

nunca veem nada, e jovens muito, muito bêbados. Ele poderia matá-la e sair andando tranquilamente,

sem que ninguém percebesse. 

- A polícia pensa em outros suspeitos – disse ele, olhando para a movimentação no distrito sem

olhar  para  Walkíria.  Como  ela  o  admirava!  –  Eles  estão  levantando  uma  lista  de  ex-namorados.

Suspeitam de crime passional.

- Pode ser que seja, mas ainda sou da opinião de que se conheciam havia pouco tempo. – Ela deu

uma pausa. – E você, o que acha?

- Ainda não cheguei a conclusão alguma. Mas acredito que você está mais próxima da verdade do

que a polícia. 

Ela sorriu. Era bom ouvir isso, principalmente da boca dele. Pablo estava com trinta e oito anos.

Mas não chegara até ali, tendo o posto de um dos jornalistas mais respeitado em Antares, à toa. Como



jornalista, sua função seria transmitir a veracidade do que estava acontecendo ao público. Mas Pablo

sempre fora além disso. Ele sempre investigara os fatos, os crimes, muitas vezes passando por cima da

polícia, pela causa da chamada “verdade”. Ele sempre queria chegar aos fatos antes de todos e fazia o que

estivesse ao seu alcance para conseguir isso. Era amado por poucos, odiado por muitos. Walkíria ainda

não estava acostumada a essa postura, mas aos poucos começava a ser influenciada pelos ideais de Pablo.

- Que acha que devemos fazer?

Pela primeira vez, ele a encarou.

- Vamos partir da sua linha de raciocínio.

O maior obstáculo que Walkíria encontrou, enquanto conversava com cada um dos colegas da vítima, era

o fato de Laura Telles ser uma garota tímida. A cena de um crime sem pistas, e a vítima não ter qualquer

confidente era uma combinação desastrosa para quem queria descobrir a verdade.

Após conversar com os colegas de Laura, Walkíria percebeu que seu trabalho seria bem mais

complicado. Ninguém sabia coisa alguma a respeito de encontros furtivos, uma possível nova paixão ou

uma “amizade colorida”.  A garota parecia viver num mundo particular,  isolada da sociedade ao seu

redor. Ia para a faculdade sozinha, voltava para casa da mesma maneira. Durante as aulas, falava apenas

o necessário. Às vezes, nem isso. O assassino deveria ter uma boa lábia para conseguir conquistar a

confiança dela. Psicopatas costumam ter esse tipo de característica. É assim que conseguem atrair vítimas

inocentes para o abatedouro.

Walkíria estava parada em frente ao bloco onde Laura estudava. Alguns estudantes choravam.

Outros olhavam para o nada. E ela continuava parada. Às vezes, girava sob seus calcanhares, observando

todos a sua volta, como que tentando identificar o assassino no meio da multidão. Será que ele estudava

na UniAn? Será que poderia ser um daqueles que choravam ou que olhavam para o nada?

Como saber, Walkíria? Como saber?

Até o momento, não havia como.



CAPÍTULO 6

Em todas as salas de aula da UniAn, os alunos estavam sentados aguardando a chegada dos professores.

O corpo docente estava decidindo se haveria ou não aulas, naquele dia. Havia policiais, jornalistas e

muitos curiosos espalhados por todo o campus. Era provável que toda essa movimentação investigativa,

junto com o trauma causado pelo assassinato da estudante de Direito, Laura Telles, fizesse com que os

professores decidissem pela não realização das aulas. 

No ar,  havia  a  tensão  provocada  por  uma morte  brutal  e  ocorrida  tão  próxima da  maioria.

Enquanto eles dançavam e bebiam na Festa do Calouro, uma garota tentava gritar por socorro, e depois

agonizava enquanto a vida se esvaia dela. Todos pareciam pensar nisso. Todos os alunos tinham esse ar

carregado,  uma  sensação  de  culpa  desenhada  em  cada  contorno  dos  rostos  conturbados.  Alguns

choravam. Pareciam se condenar. Eles mesmos ditavam suas próprias sentenças. Culpados!!!

Absolutamente nenhum inocente.

- Como vocês já perceberam – começou o professor –, a situação no campus está bastante caótica. E não

só por causa dessa movimentação, mas também por causa da emoção que esse... que essa perda causou

em todos nós. Por isso, o corpo docente decidiu que hoje não haverá aulas. Isso vale para o período da

tarde e do noturno também. – Os alunos se levantaram. – Amanhã, as aulas serão normais. 

Não era uma boa maneira de se começar o ano letivo. Após desmaiar no primeiro dia, as aulas do

segundo dia eram canceladas por causa do assassinato duma aluna. Veridiana se perguntava se devia

esperar alguma surpresa indesejável para o dia seguinte.

- Quem era a garota? – perguntou Sofia, enquanto saiam do bloco.

- Fazia Direito, é o que sei.

- Que coisa horrível! Como alguém pode ser capaz de fazer uma coisa dessas?

- Existem doentes em cada canto do planeta, Sofia. Antares não é diferente.  – Veridiana não

queria falar  sobre isso.  Acabaria  ficando deprimida.  Por  isso,  tratou de mudar de assunto.  – Venha

comigo. Quero lhe mostrar algo.

Elas foram até a entrada do Departamento de Informática, o DI.

- Lembra-se do que te falei ontem sobre Andreas Ventura? Dê uma olhada nessa placa – disse,

apontando para uma placa em bronze, ao lado da entrada do DI.

Sofia pareceu hesitar. Mas por fim, acabou se aproximando.

A placa marcava o primeiro célebre encontro de Andreas Ventura com o reitor Helder Danielsen,

na época, ainda apenas um professor. A amizade dos dois se tornara uma lenda. Tão grande era o fascínio

que  se tinha pelos  dois  homens,  que fora  decidido  colocar  aquela  placa em homenagem a ambos.



Ninguém  podia  dizer,  com  convicção,  que  Andreas  e  Helder  se  encontraram  pela  primeira  vez,

justamente ali. Mas a lenda dizia que quando ali se encontraram, Helder estendeu-lhe a mão, e disse:

- Andreas Ventura, presumo.

E para todos, isso bastava.

A inscrição na placa dizia:

Sob a sombra deste prédio,

Helder Danielsen e Andreas Ventura apertaram as mãos pela primeira vez.

Sofia olhava com atenção para a placa, parecendo hipnotizada. Logo se recompôs e disse:

- Interessante!

Veridiana não teve tempo de comentar. Uma voz atrás dela disse:

- A cambada diz que eram bons tempos, aqueles.

As duas se viraram e se depararam com um sujeito cabeludo e mal vestido. Era Beny Blanco, um

colega de classe.

- É o que dizem – comentou Veridiana –, mas não sei até que ponto isso é verdade.

- Por quê?

- Dizem que estudar com Andreas era o caos. Ele se achava o cara mais esperto do mundo e

queria que todos pensassem o mesmo.

- Mas ele era “o cara”.

- Mas não precisava ficar dizendo isso para todo mundo, o tempo todo.

- Parece que humildade nunca foi uma qualidade do cara. – Beny olhou para Sofia: – Nunca te vi

por esses cantos.

- Sou nova na cidade.

Ele estendeu a mão para cumprimentá-la.

- Legal ver gente nova. Meu nome é Beny. 

- Sofia. Prazer.

- Que coisa, velho! Começar a estudar numa faculdade e já dar de cara com um assassinato. Isso é

mal! – Ele virou-se para Veridiana. – Você conhecia a guria?

- Felizmente, não. Nem sei como estaria me sentindo se a conhecesse. 

- Retalharam a guria – exagerou, como um bom propalador de boatos. – Estouraram a coitada.

64250. É o que todos estão dizendo.

- Que horror!

- Pois é. Mundo cão. Num dia, caçam o coelho. No outro, o rato. E nessa, a gente só se ferra. Vou

nessa. 

Beny se virou e foi embora.



- Beny é um sujeito meio esquisito, mas você acaba se acostumando. Afinal, todos nós somos um

pouco estranhos... – Veridiana virou-se para Sofia, mas descobriu que a amiga não prestava atenção. Ao

contrário, olhava para a placa em homenagem a Andreas. – Está fascinada pela história?

- Não... – Ela pareceu embaraçada. – Acho melhor irmos embora.

Dizendo isso, Sofia saiu, deixando para trás uma desconfiada Veridiana.

Há alguns metros dali, ele parou junto a uma árvore, voltou-se e ficou a observá-la. Veridiana não era seu

alvo, mas poderia ajudá-lo a chegar lá. Por isso, ele sabia que precisaria de cautela e inteligência. A

aproximação seria lenta, porém, efetiva. E poderia levá-lo ao seu maravilhoso alvo. Maravilhoso e puro. 

Antes  que  fosse  flagrado  encarando-a,  num  dia  em  que  todos  estavam  desconfiados  e

amedrontados, Beny Blanco decidiu ir embora. 



CAPÍTULO 7

À sua frente, um careca de terno, os braços cruzados, ao lado de um carro preto. Às suas costas, o enorme

portão de ferro sendo fechado, ruidosamente. Ele ficou parado, com sua pequena mala em mãos. Estava

sério. Olhava ao redor, contemplando o deserto. O vento era forte. Levantava nuvens de poeira. Ele

mantinha os olhos abertos com dificuldade. O sol lhe queimava a pele naquela tarde amena. O passado

lhe queimava muito mais. O careca ficou um tanto impaciente com sua demora. Por que ficava ali,

parado?, devia estar se perguntando. Acenou para ele. Mas ele não devolveu o aceno. Estava concentrado

no que tinha a sua volta. O deserto. O vento que soprava. Mas o sopro do vento não assobiava. Parecia

rosnar. Rosnava como um cão raivoso. 

O careca, desconfiado, veio até ele.

- Algum problema? 

Ele nada respondeu. Ficou olhando em volta. O deserto era fascinante. Vazio e fascinante. Como

sua vida.

- Ei, acorde – disse o careca. – No que está pensando?

Ele o encarou, pela primeira vez.

- Nos meus atos de correção – arrematou Andreas Ventura.

Aquele mês marcava dois anos desde a prisão de Andreas. Ainda hoje ele tinha pesadelos com aqueles

carros pretos e sombrios se aproximando de sua casa. 

“Tenho comigo um mandado de prisão. Terá de nos acompanhar”.

Após isso, um novo mundo se desenhara para ele. E neste mundo, Andreas ocupava a posição

mais abjeta. Não lhe restara identidade, respeito ou projeção. Era apenas mais um insondável entre uma

série disforme de pessoas como ele – criminosos sem perspectivas. 

Andreas tentara provar que fora vítima de uma cilada, mas não conseguira. E como haveria de

conseguir?  Suas palavras soaram inverossímeis  quando confrontadas com as provas cuidadosamente

elaboradas contra ele. Ele subestimara seu inimigo. Fora pego naquele jogo de dados, naquela brincadeira

de mau gosto, e tornara-se a bola da vez nas mãos dum hacker facínora altamente perigoso. 

De tudo, restara uma importante lição gravada com fogo em sua alma: nunca mais subestimaria

seus inimigos. Ruby Lane conseguira o que lhe parecera impossível. Fizera toda a transação a partir do

próprio computador de Andreas, no momento da invasão. De alguma forma, Ruby conseguira acessar os

códigos do sistema de Andreas, remotamente, e desativá-los para que pudesse fazer a transação sem

deixar rastros de qual seria a conta destinatária do dinheiro. Apenas deixou rastros de qual seria o futuro

sombrio de Andreas Ventura.



E o futuro ganhara um nome, então: Cela. A cela onde Andreas depositara dois anos de sua vida.

Uma cela pequena ocupada apenas por ele, o que lhe fora uma tremenda vantagem. Afinal, Andreas era

um misantropo assumido. Sentia ojeriza de presenças muito próximas. Ele podia refletir melhor no que

acontecera, e no que viria acontecer, estando sozinho. Mas não conseguia ficar sozinho o dia inteiro,

embora assim desejasse. Ele precisava trabalhar na prisão. 

E precisava ser “batizado”.

Este  era  o  termo  que  os  presidiários  usavam  para  dar  as  “boas-vindas”  aos  novatos  na

penitenciária. Com Andreas, o “batismo” ocorrera numa manhã de setembro. Os dois homens, um negro

e um branco de bigode, cercaram-no na lavanderia. Andreas trabalhava quando um deles veio por trás e

lhe prendeu os braços. O outro acertou em cheio um soco no estômago, fazendo-o arfar. Mas Andreas

não era um rapaz pequeno e fraco; quando o negro preparou o soco seguinte, Andreas jogou o corpo pra

cima e chutou o rosto dele. O chute pegou meio de lado, mas fez o negro cambalear. O de bigode forçou

mais a chave nos braços de Andreas, fazendo-o gritar de dor. Andreas jogava o corpo para trás numa

tentativa de derrubar o oponente, mas não conseguia. Num gesto rápido, o branco derrubou-o no chão,

imobilizando-o. Andreas ficou caído de bruços, o branco com seu corpo enorme e pesado sobre ele.

- O que querem de mim? – gritava Andreas.

- Hora do batismo, filhinho de papai.

Ainda segurando-lhe o braço, o branco de bigode fez Andreas se virar. O negro, que havia poucos

segundos levara um chute no rosto, agora... fumava um charuto. 

Ele se aproximou de Andreas, sentando sobre suas pernas e imobilizando-o de vez. Logo em

seguida, abriu a camisa de Andreas. Ele gemia e se debatia como um louco ao concluir o que aqueles

dois dementes tinham planejado. Um charuto fritando sua pele alva, o cheiro de carne queimada subindo

ao seu nariz. 

Ainda hoje, Andreas carregava as doze marcas no seu corpo – as marcas do seu batismo.

Craig guiava o carro. Ele era um bom profissional. Mas tinha um incômodo defeito: falava demais. 

- Imagino que você saiba quais são os termos da sua condicional, Andreas, mas gostaria de repeti-

los. É minha função...

- Sua função, nesse momento, é me levar para casa. Esteja satisfeito com isso. 

Craig fez uma cara de descontentamento. Até pareceu, por um instante, que ia calar a boca – mas

isso significava alterar toda sua estrutura genética e composição química. 

- Devo adverti-lo, Andreas, de que, se for pego com as mãos num computador, você volta para a

cadeia no mesmo dia.

- Estou a par do que aqueles porcos exigem de mim.



- Não custa confirmar. Como disse, é minha função. Além do que...

- Não quero mais falar sobre isso, ok? Acabei de sair da cadeia. Me dê um minuto de sossego.

Preciso pensar.

Craig riu.

- Não teve tempo suficiente na cadeia para pensar?

Andreas abriu a camisa expondo as marcas do seu “batismo”.

- Estava ocupado demais tentando me manter vivo. 

 Craig olhou assustado para as cicatrizes. Engoliu em seco, e voltou a olhar para frente. Depois

disso, o miserável guiou a porcaria do carro sem dizer mais uma palavra sequer.

A casa e todos os móveis pareciam intatos, incólumes. Exceto pelo seu computador e  notebook  que

foram apreendidos pela polícia.  De resto,  nada fora do lugar.  Durante sua ausência de dois anos, a

empregada Talita Puentes, que morava na casa, cuidara de tudo com uma precisão admirável. Ela pareceu

feliz em rever Andreas, quando este entrara pela porta da frente, abraçando-o e dizendo ter quase morrido

de tanta saudade. Andreas não podia dizer o mesmo – não sentia saudades nem dos pais, quanto menos

de uma empregada. 

Talita era uma imigrante ilegal.  Viera do México a procura de uma vida melhor nos Estados

Unidos, longe da pobreza que fizera parte de toda sua infância e juventude. E encontrara uma vida mais

digna dentro da residência de Andreas. Ele achava que Talita devia estar com cerca de quarenta anos –

Andreas  não costumava ter  interesse algum nos detalhes sobre as pessoas ao  seu redor  –,  mas ela

trabalhava com o vigor de uma jovem de vinte. Isso era uma das coisas que Andreas apreciava nela; a

outra, era que Talita só abria a boca para falar o essencial. 

Mas Talita não fora a única da família a vir para os Estados Unidos. Havia uma safra de irmãos,

primos e tios Puentes espalhados por todo o país. Mas a maioria não conseguira um emprego digno como

ela, e ganhavam a vida em negócios escusos. Andreas sabia que a família Puentes, especialmente o irmão

de Talita, Ramirez, era conhecida em Los Angeles por seus crimes e falcatruas. Mas ele podia dizer que

Talita era talvez o único rebento Puentes dotado de boa moral e digno de confiança. 

Andreas caminhou por toda a casa, sempre respirando profundamente, procurando sentir o cheiro

de suas coisas, do seu canto. Há quanto tempo!, pensava ele, nostálgico. Sentira a fetidez da prisão por

dois anos e aquele cheiro horrível  parecera ficar impregnado em seu nariz.  Mas, com o tempo, ele

voltaria  a se acostumar com o cheiro  da liberdade.  Andreas passava os dedos suavemente sobre os

móveis, e vivia uma sensação que, por dois anos, estivera ausente de sua esfera. Dois anos trancafiado

em uma jaula, não um ser, mas tão-somente um animal. Às vezes, bem menos do que isso. 



Andreas pensava no que deveria fazer a partir de agora. Muitos planos, de fato. Planos elaborados

cuidadosamente enquanto ele fora apenas um animal enjaulado. Mas agora, era hora de colocar os planos

em  prática.  Inicialmente,  agiria  sozinho.  Mas  no  tempo  devido  precisaria  de  ajuda.  E  ele  sabia

exatamente onde buscá-la.

Andreas pegou o telefone e discou um número. 

Uma voz masculina atendeu do outro lado da linha.

- Alô?

- Com quem falo?

- Com o reitor Helder Danielsen.

Reitor? O miserável tinha conseguido então. Sonhara com o reitorado da UniAn e tinha atingido seus

objetivos. Andreas não estava exatamente feliz com a novidade, mas sentiu uma satisfação em saber que

seu amigo tinha alcançado o que tanto procurara.

- E a concorrência foi dura?

- Nem um pouco. O oponente não foi páreo para mim. 

- Você é um vencedor, Helder. Eu sempre soube disso. 

- Vindo de você, o grande gênio da segurança virtual, considero o mais digno dos elogios. 

- Pelo menos você escolheu uma profissão menos perigosa. 

- Já não posso dizer o mesmo de você, não é mesmo? 

Fez-se silêncio entre os lendários amigos. Um silêncio atormentador que prefaciava um assunto

traumático.

- O que você vai fazer agora, Andreas? – perguntou, sério.

- Tenho como me manter por enquanto, se é isso o que o preocupa. Mas tenho muita coisa para

fazer. E preciso de tempo. Tempo para agir.

- No que está pensando?

- Não é seguro falar sobre isso ao telefone, Helder. 

- Você não pode me mandar um e-mail?  

Andreas riu.

- Se me pegarem a menos de dois metros dum computador, volto para aquela prisão imunda, no

mesmo dia.

- Então como vamos conversar?

- Teremos nossa oportunidade,  acredite.  Só gostaria de saber  se ainda posso contar com sua

ajuda?

- Claro que sim. O que precisar, se estiver ao meu alcance, farei por você.



- Obrigado, Helder. Vou mesmo precisar de sua ajuda. 

- Conte comigo para o que precisar. É só me dar um telefonema.

- Me lembrarei disso. – Andreas deu uma pausa. – Será uma longa caminhada, Helder. Vou pegar

quem fez isso comigo. E farei com que se arrependa de ter se metido com Andreas Ventura. 

- Você tem certeza de que é isso o que quer? Por que não esquece essa história e tenta recomeçar

sua vida?

- Não se trata de esquecer. O que acha que vou fazer da minha vida daqui pra frente? Estou

proibido de colocar as mãos num computador. Eu não sei fazer nada nessa vida senão trabalhar com

computadores. Como vou sobreviver? Como vou garantir minha aposentadoria? Eu não vou fazer um

curso profissionalizante e tentar recomeçar minha vida do zero porque não tenho mais tempo para isso.

Não tenho mais dezesseis anos, cara.  O que eu preciso é encontrar  esse lunático.  Só assim poderei

resgatar minha dignidade, meu emprego e meu direito de trabalhar com a única coisa que sei fazer na

vida. – Andreas suspirou. – Eu não sei quem ele é, nem onde vive, nem o que faz. Mas quando descobrir,

eu o farei pagar por cada dia que passei dentro daquele inferno.

- Tome cuidado. Ele é muito perigoso... E já tem uma legião de fãs. 

- Fãs?

- Admiradores em todo o mundo, Andreas. Já vi um ou dois  sites dedicados a ele. Grupos no

Facebook, perfis no Twitter. Embora o juiz e o júri do seu julgamento tenham entendido que você e Ruby

Lane são a mesma pessoa, isso não aconteceu no mundo virtual. A maioria acredita na sua inocência. 

- De certa forma, é bom ouvir isso. Mesmo assim, continuo na mesma. Acho que seria mais fácil

encontrar uma agulha num palheiro. Precisarei rastrear esse miserável do nada. Não tenho pista alguma

que me dê algum passo inicial.  

- Vou estar atento. Fique longe dos computadores, por favor. Não se meta em mais confusão.

Prometo te deixar a par de qualquer coisa, Andreas. Talvez nessa semana não conseguirei muita coisa.

Uma aluna da universidade foi encontrada morta dentro do campus... Assassinato. E isso aqui está um

inferno. Mas vou tentar arranjar um tempo e ver se descubro alguma coisa nova. 

- Obrigado. 

Eles se despediram e desligaram.

Andreas sabia que a única forma de encontrar Ruby Lane era através dum computador. E a caça

ao cracker não seria uma tarefa a ser realizada em uma ou duas noites. Levaria semanas, talvez meses. E

para isso, Andreas precisava ter a sua disposição um computador, vinte e quatro horas por dia. Precisava

de condições para trabalhar. Mas isso era muito arriscado. Se ele fosse pego, voltaria para a cadeia. Por

isso, Andreas tinha um plano. Pensara em todos os pormenores enquanto estava preso. Agora seria a hora

de colocar o plano em prática. 



Talita  se  aproximou  enquanto  Andreas  estava  mergulhado  na  sua  viagem,  corpo  e  mente

inclinados na inércia dos seus planos vingativos.

- Deseja alguma coisa, senhor?

Andreas pensou na cabeça de Ruby Lane lhe sendo servida numa travessa. O pensamento fê-lo

sorrir.

- Sim. Na verdade, preciso de um grande favor seu. É algo importante e... confidencial.

Ela pareceu assustada com a estranha entonação que ele usara em “confidencial”. 

- O que deseja, senhor?

- Quero que mande um recado para seu irmão, Ramirez.

Ramirez Puentes era o maior mexicano que Andreas já vira em toda sua vida. Devia ter quase dois

metros, e era largo como um guarda-roupa. Tinha os cabelos finos, pretos, e devia ter um milhão de

tatuagens espalhadas por todo o corpo. O miserável metia medo. 

Ramirez estava sentado a sua mesa, nos fundos de uma casa de shows, nos subúrbios de Los

Angeles.  Fumava um charuto que fez Andreas se arrepiar  – lembranças do “batismo”. A sala fedia.

Ramirez  fedia.  Todo aquele  pardieiro  fedia.  Era  incrível  a  desorganização  existente  dentro  daquele

buraco que ele chamava de “escritório”.  Andreas se perguntava se uma pessoa desorganizada como

Ramirez poderia ajudá-lo numa tarefa tão delicada quanto a que ele tinha em mente. 

Assim que Andreas entrou na sala, Ramirez abraçou-o. Andreas teve a impressão de que seria

sufocado por aquele gigante. 

- Mas vejam só – disse o grandalhão mexicano. – Vejam se não é o anjo da guarda da minha

hermanita.

Andreas tentou esboçar um sorriso, mas não teve sucesso. O mexicano convidou-o a se sentar.

Andreas sentou-se diante dele, sendo examinado por aqueles dois olhos que pareciam entrar em sua alma.

Andreas  conhecia  aquele  tipo  de  olhar.  Vira  muitos  desses  na  prisão.  Criminosos  são  sempre

desconfiados. Desconfiam de todo mundo. 

Do meio de uma densa nuvem de fumaça, Ramirez falou:

- Talita disse que você tem um problema.

- Um grande problema, eu diria.

- Todos temos nossos problemas. A sina de uma humanidade sem perspectivas. O caos se desenha

conforme a melodia de cada um, mas apavora a todos nós. Não adianta tentar fugir. – Soava como um

poeta maluco.

- Não estou fugindo. Estou aqui para enfrentar meus problemas. 

- Às vezes esquecer pode ser mais seguro. Enfrentar seus problemas pode ser muito perigoso. 



- Eu estou preparado, acredite. 

Ramirez se curvou para ficar mais próximo de Andreas.

- Você me conhece, Andreas Ventura? Quero dizer, você sabe exatamente o que eu faço?

- Não.

Ele deu uma gargalhada alta.

- Eu sei que não. Se soubesse, você nunca me procuraria. 

- Não me interessa o que você faz. O que sei é que você é o homem que pode me ajudar. Talvez o

único. 

Ramirez deu outra gargalhada.

- Seu Jesus Cristo particular?

- Entenda como preferir.

Ramirez ficou em silêncio, apenas observando Andreas. Sempre desconfiado. 

- Eu posso ajudá-lo... por dois motivos – disse o grandalhão. – A vida tranquila e digna que minha

Talita leva é uma delas. Ela é feliz, eu sei disso. Seria o único orgulho de mamãe se a finada estivesse

viva. E você deu isso a ela. E eu sou um homem com senso de gratidão. – Ele soou bastante cínico. – O

outro  motivo  é que você é  muito  generoso  e  tem muita  grana.  E  ajudar  um homem que está  sob

condicional custa ainda mais caro. Sabe como é? O risco é bem maior.

- Dinheiro não é problema, Ramirez.

Ele voltou a sorrir, para alívio de Andreas.

- Então me diga, senhor Ventura, em que posso lhe servir?

Andreas encarou o mexicano. 

- Quero que me ajude a fugir para o Brasil.



CAPÍTULO 8

A causa mortis de Laura Telles foi asfixia. Um cabo de teclado de computador encontrado dentro do seu

carro foi apontado como sendo o meio usado pelo assassino para matá-la. Após isso, usando um objeto

cortante, pontiagudo, inscrevera 64250 em sua barriga.

Este era o conciso resumo da história envolvendo Laura Telles, do alto dos seus vinte anos. Foi

isso o que o Diário de Antares e outros jornais publicaram. Mas, pior que descrever o que matara a

jovem, era publicar que ainda não havia pistas sobre o assassino. Após intensa investigação, a polícia

descartou a possibilidade de crime passional. Não havia rastros, nenhuma linha para se seguir. E o que

mais assustava Walkíria era que o crime deixava um assustador indicativo: aquele não fora um crime

isolado – ela tinha certeza que o assassino voltaria a atacar. A maneira profissional como o crime fora

realizado, a inscrição deixada na vítima, não era próprio dum caso isolado, mas indicava que um louco

estava apenas dando início a uma sequência mórbida de vítimas.

Walkíria estava em sua mesa, na redação do Diário de Antares. Dali podia ver a sala de Pablo, e

pelo vidro,  avistá-lo.  Embora Walkíria estivesse com a mente voltada para seu trabalho, não evitou

contemplá-lo. Pablo era um homem maduro, de fato, embora ainda parecesse apenas um jovem. Era

viúvo,  embora  parecesse  procurar  a  primeira  namorada.  Era  dedicado  exclusivamente  ao  trabalho,

embora parecesse olhar para Walkíria com intenso desejo.

Ela se levantou e foi até a sala dele. Pablo conversava ao telefone. Ela ficou esperando, até que

ele terminou.

- Posso ajudar? – perguntou ele.

- Sim. Estou precisando de uma companhia para o almoço. Alguma sugestão?

O restaurante escolhido era próximo ao Diário. Pablo ficara surpreso – muito surpreso, por sinal – com o

convite. Afinal, era a primeira vez que Walkíria o convidava para almoçar. Na refeição, a princípio,

Pablo falou pouco. Era um homem tímido. Quando estava em seu habitat – na redação do Diário –

ganhava  força  e  confiança.  Mas almoçar  com uma linda  repórter  quinze anos  mais  jovem, parecia

emudecê-lo. Por isso, Walkíria procurou facilitar as coisas.

- O que faz quando não está trabalhando?

Ele  ergueu  os  olhos  de  sua  salada.  Walkíria  achou  cômica  a  cena.  Ele  parecia  realmente

assustado.

- Eu trabalho.

- Interessante.



Algo em comum com Walkíria. Ela também possuía essa compulsão pelo trabalho, o que fazia

com que ignorasse todo um universo de grandezas e detalhes ao seu redor. 

Mas querendo romper a fria muralha de uma superficial relação profissional, ela insistiu:

- E o que faz quando não está trabalhando e nem trabalhando?

- Relembro meu passado – respondeu, após muito hesitar.

- Você ainda pensa muito nela?

- Ela?

- Sua ex-esposa?

- Minha esposa, Walkíria – corrigiu.

Walkíria sentiu-se enrubescer.

- Me desculpe.

Fez-se silêncio entre os dois. Até que Pablo continuou:

- Sim, respondendo sua pergunta. Não todo o tempo, mas o suficiente para sentir a consciência

tranquila – Walkíria cerrou o semblante. Ele continuou: – Não seria justo viver sete anos com uma

pessoa e depois de sua morte, simplesmente não pensar mais nela. Isso não significa que me lembro dela

apenas por obrigação. Mas tenho a  obrigação  de me lembrar dela, espontaneamente. – Ele deu uma

pausa. – Não sei se estou sendo claro.

- Eu entendi, Pablo. Não se preocupe. 

- Acho que por isso procuro preencher tanto o meu tempo com o trabalho: para tentar parar... –

Ele não terminou a frase, como se descobrisse que estivesse falando demais sobre sentimentos secretos

com uma estranha.

Walkíria não chegou a ver qualquer indício de lágrimas em seus olhos, mas se comoveu com ele.

Era um homem de sentimentos. Tinha dinheiro, posição... e sentimento. 

- Sinto muito.

Ele a encarou. Preparou-se para dizer algo – algo importante. Walkíria estava atenta. Mas para

seu desapontamento, ele simplesmente perguntou:

- Algum indício do que possa significar o número 64250?

Walkíria se recompôs e assumiu novamente o ar profissional.

-  Não.  Pesquisei  na  internet  e  todas  as  referências são  vagas:  números  de  série,  códigos,

estatísticas. Não encontrei uma única referência que pudesse indicar o que o assassino tinha em mente.

- Nenhuma rua em Antares?

- Não existe nada parecido em Antares, nem em qualquer cidade da região. 

- Não são boas notícias.

- Pablo, se não for detido, ele vai atacar novamente. Eu sinto isso. 



- Sei que pode parecer bastante insensível, mas acho que vamos ter de esperar um novo ataque. Se

houver um outro assassinato, somando as provas, talvez consigamos chegar a algum lugar.

- Não podemos ficar parados, esperando.

Ele deu de ombros.

- Receio que não haja outra alternativa.

Foi a impotência diante da situação que fez Walkíria perder o apetite.



CAPÍTULO 9

Sofia acordou quando Veridiana limpava a casa por volta das quatro horas de manhã.

Depois de desmaiar no primeiro dia de aula, e ter as aulas canceladas no segundo dia devido ao

assassinato de Laura Telles, finalmente, Veridiana conseguira assistir sua primeira aula, na manhã do dia

anterior. Fora, de fato, um bom dia. Estudara; acompanhara Sofia na parte da tarde quando esta saíra para

comprar algumas coisas; jantaram juntas a noite; assistiram Oito e Meio; e depois que Sofia fora se

deitar, Veridiana ficara lendo Ismail Kadaré, com o som da banda Faichecleres ao fundo. 

Por essa hora, Veridiana atingira a fase maníaca do seu distúrbio. Começara arrumando as coisas

na sala, depois lavara o banheiro, lavara a louça e, quando estava passando pano no chão da cozinha,

Sofia acordou e se levantou.

- O que há com você? – perguntou Sofia, o rosto mais inchado que o de costume.

- Como assim? – Havia um sorriso intenso e espontâneo no rosto de Veridiana.

- O que é... isso? Você sabe que horas são?

- Uhum. Hora de dar um jeito nessas coisas. Olha a bagunça que está esse apartamento. Você

deveria me ajudar ao invés de ficar aí parada, me olhando. Vá lavar esse rosto e me ajude. 

Sofia riu, um sorriso meio sem graça de quem não está entendendo nada.

- Daqui a pouco os vizinhos vão começar a bater em nossa porta.

- Ótimo! Tem serviço para eles também. E depois poderíamos fazer um mutirão para limpar os

outros  apartamentos,  o  que acha?  Estava pensando:  esses  corredores  estão  imundos,  as  paredes,  as

escadas e tudo mais. A gente poderia dar um jeito nisso. Agora, se todo mundo estiver com essa sua cara

de preguiça, eu mesma dou conta. Do que vou precisar? – Veridiana começou a andar, alucinada, entre a

cozinha e o banheiro olhando para o chão, procurando. – Vou precisar de detergente, bastante detergente.

Ah, muita água sanitária para tirar as manchas...

- Veridiana...

- Onde está o sabão? Você pegou o sabão?

- Veridiana. O que está fazendo?

- Não sei, não. O que temos aqui não vai dar nem para o primeiro andar. Será que tem algum

mercado aberto para comprarmos mais materiais de limpeza?

Sofia a encarava, sem nada entender.

De repente, Veridiana parou. Ficou assim, alguns instantes. Suspirou profundamente, enquanto

Sofia observava-a, como se estivesse vendo um ser de outro planeta. Ela parecia tentar se situar. 

-  Estou tão cansada,  Sofia  – disse,  num sussurro quase inaudível.  –  Muito  cansada.  Preciso

dormir. Até amanhã.



Veridiana foi se deitar, o corpo recurvado, os passos lentos, deixando na sala uma perplexa Sofia.

As duas tomavam café da manhã em silêncio. Um silêncio causticante que retumbava no ouvido de

ambas. Sofia olhava mais para Veridiana,  de esguelha, do que para seu pão, patê,  bolachas e bolo.

Veridiana percebia o olhar desconfiado da colega. O que ela deveria dizer? Fora assim que perdera suas

outras companhias de quarto. Ninguém conseguia conviver com Veridiana e suas esquisitices. Será que

Sofia estaria disposta a viver junto com alguém que resolvia limpar o apartamento e todo o prédio às

quatro horas da madrugada?

- Eu tenho um distúrbio – anunciou Veridiana, quebrando o silêncio.

Sofia demorou um pouco para falar.

- Foi o que imaginei. – Houve uma longa pausa. – Te incomoda falar sobre isso?

- Não. Nem um pouco.

- Distúrbio bipolar?

- Uhum.

- Também tinha imaginado isso. Está tomando medicamentos?

- Sim, mas em determinadas épocas do ano, é o mesmo que não tomasse. Situações de estresse,

por exemplo, me fazem atingir os dois extremos. Situações que detonam minhas emoções. – Ela deu uma

pausa. – Tenho algumas crises durante todo o ano. Mas no início dos anos letivos fica mais complicado.

Fico muito nervosa nessa época. Muito tensa. Por isso desmaiei no primeiro dia de aula e, agora... tive

essa crise.

- Entendo. 

- No ano passado, foi a mesma história. Falei muita bobagem. Coisas sem nexo, que só existiam

na minha cabeça.

- Como o quê?

- Por exemplo, espalhei para a turma toda que eu tinha o poder de mudar a cor dos objetos. 

Sofia deu uma risadinha.

- Você podia pelo menos ter guardado segredo.

- Pois é. Mas nessas fases, eu desato a falar que nem uma condenada. E penso muito. Meu cérebro

começa  a  trabalhar  como nunca  antes.  Me  lembro  de vários  acontecimentos  que  tinha  até  mesmo

esquecido. Me lembro de detalhes que nem sequer sabia tê-los reparado. É uma loucura!

- E a outra fase?

-  A depressiva?  Essa é o  oposto.  Não tenho vontade  de falar  com ninguém,  não quero  ver

ninguém, não quero estudar, não quero lavar nem arrumar nada. Me sinto um verme inútil e desprezível.

Só mais uma praga entre tantas outras nesse mundo louco. 



- Concordo com a parte do “mundo louco”.

Veridiana baixou a cabeça.

- Sabe de uma coisa? Invejo as pessoas que têm estabilidade emocional. Pessoas que têm um

humor constante. Eu não sei o que é isso, Sofia. Não sei o que é estar bem-humorada por dias, semanas,

meses seguidos. Num momento, sou a pessoa mais feliz e ativa do mundo. Alguns segundos se passam, e

me sinto a criatura mais desprezível da face da terra, e isso sem motivo algum. – Veridiana suspirou. –

Você não faz ideia de como isso é ruim.

- Depois do que vi essa noite, pensei que fosse pior. – Sofia deu uma risadinha meio sem graça. –

Por um momento, achei que você tinha enlouquecido.

- Na verdade, acho que não ando muito longe disso.  – Ela riu. – Viver comigo não é fácil. Eu sou

bem complicada.

- Sabendo do seu problema fica mais fácil para mim. Acho que consigo me acostumar. Mesmo

porque não sou um grande exemplo de estabilidade emocional. Não passo pelos dois extremos como

você,  mas sou uma pessoa meio depressiva.  Não é  a  mesma coisa,  mas  ajuda  a  compreender  seu

problema.

- Ouvindo isso de você me deixa mais aliviada.

- A mim também.

Veridiana esperava de coração que Sofia não se enchesse das suas esquisitices e fosse embora,

como as outras. Não queria nem pensar na possibilidade de morar sozinha, outra vez. 

Sozinha, ela temia, não ser capaz de viver por muito tempo.

As aulas transcorriam bem naquela manhã. Veridiana não estava mais se sentindo apavorada com a

presença  de tantos  alunos.  Mas  ela  sabia  que era  uma “confiança”  débil  e  temporária.  A qualquer

momento, poderia ter uma recaída – uma brecha em uma represa. 

As  aulas  começaram  a  ficar  complicadas.  As  pessoas  diziam  que  o  último  ano  de  rede  e

programação na UniAn era o mais difícil de todos os cursos. E se não bastasse o grau de dificuldade do

conteúdo propriamente dito, os professores ainda passavam uma quantidade maior de trabalhos. Ao final

da primeira semana de aulas, Veridiana já tinha lido quase uma centena de páginas. Sua cabeça parecia

pronta para fundir – ela chegara ter sonhos com linhas de códigos de programação. Veridiana não via a

hora  de tudo aquilo  acabar,  do  fim do  ano chegar,  de  pegar  o  seu  diploma e  seguir  uma carreira

gratificante e rentável. Mas, de repente, ela se lembrava de que só tinha transposto a primeira semana. 

Quanto a Laura Telles,  ela ainda continuava sendo o tópico principal  das conversas entre os

universitários. A polícia não conseguira nenhum suspeito até então e, pelo que diziam, nenhuma nova

pista surgira. O que surgira foi o boato de que havia um maníaco rondando a UniAn atrás de moças



jovens. Isso gerou um temor mórbido entre muitas, de modo que não era incomum ver pais, amigos ou

namorados servindo como motoristas ou guarda-costas das mais temerosas. Mas Veridiana era da opinião

de que o assassino era alguém muito próximo de Laura, talvez um ex-namorado, e não alguém que a

tivesse escolhido a dedo. Mas independente de qual fosse a opinião de Veridiana ou da maioria, a vida

continuava, e para os alunos da UniAn, continuava na velocidade da luz.

Na segunda semana de aulas, o professor anunciou para a turma de Veridiana:

-  A UniAn tem uma proposta para vocês.  Nós bem sabemos que vocês já são, a bem dizer,

profissionais formados. Falta pouco para isso. E a UniAn acredita no potencial de vocês. E é exatamente

por essa confiança que universidade quer que vocês desenvolvam um programa para ela. Isso será parte

de um projeto a ser feito em grupo ou individualmente. Pensem num programa que seria útil para a nossa

universidade. De todos os projetos, a UniAn vai escolher um, e passará a usar este programa fielmente

em todos os computadores do campus. – Começou uma onda de cochichos. O professor continuou: –

Amanhã, eu quero as equipes formadas. Alguns detalhes adicionais serão passados ao longo dos dias.

Mas vocês já podem começar a trabalhar com essa regra em mente: o programa deve ser original, feito

“na unha”. Nada de pegar programas na internet com código aberto e simplesmente fazer uma adaptação.

Alguma pergunta?

Alguém gritou lá do fundo:

- Quanto tempo a gente vai ter para desenvolver o programa?

- Um mês. 

- Um mês? – Protestos. Uníssono. 

- Calma. Trata-se apenas de um protótipo. Queremos ver o que vocês são capazes de construir em

tão pouco tempo. Depois eles serão entregues para os professores que irão analisar as características dos

programas, e a partir daí, escolher o que será usado pela universidade. Os programadores da UniAn farão

o  trabalho  final,  transformando  o  protótipo  de  vocês  no  programa  devidamente  funcional.  Mas,

obviamente,  queremos que trabalhem de modo a aproximar  o  programa o máximo possível  da sua

característica final. Desejo sorte a todos. 

No intervalo entre as aulas, Veridiana e Sofia foram à cantina.  

- O que você achou desse tal projeto? 

Sofia que, além de tomar refrigerante, comia dois pastéis, respondeu:

- Parece legal. Desafiador, eu diria. Mas para mim, acho meio complicado.

- Por quê?

- Sei lá. Não sou muito criativa para essas coisas. Que programa seria útil para uma universidade?

É diferente de alguém chegar e te dizer: “Eu quero um programa assim e assado”. 



- É como você disse: desafiador. 

Nesse momento,  Veridiana percebeu a aproximação de Romeu,  o rapaz que a levara  para o

hospital – e que fazia com que seu coração batesse mais acelerado agora. Junto com ele estava Beny que

já chegou falando:

- E aí, cambada!?!

- Oi, Beny. Oi, Romeu.

- Tavam falando sobre esse baguio que a gente tem de fazer, acertei?

- O lance do trabalho? – perguntou Veridiana. – A gente comentava isso mesmo.

- Eu e o Romeu já trocamos altas letras, também. Vocês vão fazer em dupla?

- Isso depende. Por quê?

- Fala pra guria aí, Romeu, o que a gente tava conversando. 

-  Bom,  por  enquanto  eu  e  o  Beny  estamos  sozinhos.  Mas  nós  estávamos  pensando  na

possibilidade de convidar vocês duas para fazer esse trabalho com a gente.

Houve um instante em que todo o universo se calou, e Veridiana pôde ouvir o som do seu sangue

abandonando seu lugar prosaico e regando toda sua face. Ela ficou muito além de corada. Ser convidada

por colegas para fazer trabalho já lhe era assustadoramente atípico. Ser convidada por Romeu parecia

possível apenas em um de seus devaneios. O impossível, concluiu ela, é perfeitamente possível.

Veridiana olhou para os dois. Na verdade, olhou para Romeu. Um olhar intenso, quase idólatra.

- Ok. A gente pode formar uma equipe, sim. – Era desnecessário pedir a opinião de Sofia. Pelo

menos, naquelas circunstâncias. Veridiana apontou para duas cadeiras. – Sentem.

- Aí, valeu – disse Beny que se sentou na cadeira, tão largado como se estivesse deitando num

sofá. – Que troço vocês estão tomando? Refrigerante??? Essa coisa me dá azia. Às vezes, até caganeira.

Não sei como conseguem beber isso. Vou pedir uma cerveja. Me acompanha, nego?

- Cerveja numa cantina da UniAn, Beny? – perguntou Romeu. – Não viaja, cara.

- Melhor não tomar nada, então.

Veridiana olhou para Beny Blanco. Ele era realmente uma figura estranha. Gesticulava o tempo

todo. Para cada palavra, um gesto. Nem surdo-mudo ganhava dele. E o jeito do cara se sentar na cadeira

era hilário. Beny estava tão escorregado para frente que suas costas estavam quase no assento da cadeira.

Veridiana precisou conter o riso.

Romeu estava dizendo:

-  Bom, já que vamos fazer  o trabalho juntos,  a gente podia ir bolando alguma coisa.  Vocês

pensaram em alguma coisa? 



-  Eu sei lá – disse Veridiana.  – Quando o professor falou,  eu fiquei  pensando em algo para

cadastrar alunos. O programa podia consultar alunos por ordem alfabética, por data de nascimento, por

turma, etc.

Beny, quase sumindo atrás da mesa, perguntou:

- Pra que os negos vão querer consultar alunos por data de nascimento? Pra fazer festinha de

aniversário surpresa?

- Eu sei lá – disse, dando com os ombros, envergonhada diante da ideia pouco promissora.

Sofia resolveu abrir a boca pela primeira vez:

- Se a universidade se compromete a usar o programa, isso significa que tem de ser algo que a

UniAn ainda não possua.  Além de ser  um programa útil,  evidentemente.  Talvez  um programa que

funcionasse  on-line e  que cadastrasse  as  notas  dos  alunos  em cada  curso.  Aí,  o  mesmo programa

cadastraria as notas de alunos de outras universidades e faria uma comparação. Eles conseguiriam saber

quais as melhores notas no país, de qual faculdade, de qual curso. Ficaria meio complicado o fato de

constar notas de outras universidades. Para isso, elas também teriam de usar o mesmo programa.

Enquanto Sofia falava, Veridiana sentiu seu estômago embrulhar. Beny Blanco estava enfiando

um dedo inteiro dentro do nariz e começou uma cutucação de dar agonia em qualquer um. Ele chegava se

contorcer.  Pelas  caretas  que  fazia,  dava  para  perceber  que  o  que  ele  queria  tirar  do  nariz  era

monstruosamente grande. Veridiana ficou torcendo para que ele não fosse bem-sucedido. 

- O detalhe de constar notas de outras universidades seria um problema, Sofia. A princípio, o

programa seria para a UniAn, apenas.

Na hora em que Beny conseguiu arrancar a imensa “massa” do nariz, Veridiana abaixou a cabeça,

enojada,  e  fechou  os  olhos.  Começou  a  batalha  entre Veridiana  e  o  refrigerante  que  teimava  em

abandonar seu estômago.

- Algum problema? – perguntou Sofia, preocupada, especialmente depois do que vira na última

noite.

- Não, não foi nada.

- Eu tenho uma ideia, saca só – disse Beny.  Mas Veridiana nem ousou olhar para ele. – Um

programa que registrasse as notas dos caras ao longo do curso. O programa registraria em qual fase do

curso o cabra tem as melhores notas. Com isso a universidade poderia ajudar a escolher em qual ramo

específico da profissão ele poderia investir. Ou talvez em qual ramo da profissão ele deveria fazer uma

especialização. Por exemplo, no nosso curso o cara pode se especializar em programação, ou ele pode se

dedicar à parte de rede, segurança virtual, desenvolver sites, e assim por diante. O programa conseguiria,

pelas notas nas provas e nos trabalhos, rastrear em qual ramo esse cara iria socar. 

- Tipo aqueles testes vocacionais que a gente faz para escolher qual faculdade vai cursar?



- Isso. Mas no caso desse programa, o miserável não tiraria conclusões à base de uma ou duas

sessões de perguntas idiotas, como acontece com esses testes vocacionais, e sim com base em todos os

anos do curso, sacou? A UniAn poderia até usar isso com propaganda da universidade. 

Todos se entreolharam parecendo satisfeitos com a ideia de Beny. Apesar de nojento, ele tinha

uma boa cabeça, concluiu Veridiana.

- Parece legal – comentou Romeu. – O que acharam?

- Achei interessante.

- Também gostei.

- Lógico que temos que pensar nos detalhes – continuou Beny, ao mesmo tempo em que enfiou a

mão dentro da calça e começou a se coçar –, mas acho que poderíamos partir deste princípio. A não ser

que alguém tenha outra ideia.

Todos deram com os ombros. Veridiana achava que, no final das contas, eles acabariam ficando

com aquela ideia mesmo e trabalhariam em cima dela.

- A gente discute com mais calma depois. 

- De acordo. Vamos indo, maluco? Deixa a mulherada conversar em paz.

- A gente vai nessa.

Eles se levantaram e saíram. 

Veridiana ficou agradecida de Beny não estender a mão para elas. Nem morta Veridiana seguraria

aquela mão depois dos últimos lugares visitados. 

Quando Veridiana olhou para Sofia, esta estava sorrindo, um sorriso discreto.

- Que foi?

- O que você achou?

- O que eu achei do quê, Sofia?

- Do Romeu. Até que ele é gatinho!

- Quer ele para você?

- Eu bem que ia querer, mas parece que ele ficou te olhando de um jeito... sei lá, diferente.

- Ah, tá bom. Só na sua cabecinha de vento, Sofia. Nunca na vida que um cara como o Romeu ia

dar moral para uma garota como eu. É mais fácil um cara como Beny Blanco me dar moral. Aprenda

isso. Caras como Romeu podem ter garotas lindas ao seu lado, garotas exuberantes, cheias de curvas. E

pra que eles iam querer uma baixota como eu, com essa minha cara de sonsa? 

- Não sei. Foi apenas uma impressão que tive.

- Concordo. Nada mais que uma simples impressão.

Embora tentasse não pensar a respeito, no fundo, Veridiana esperava estar errada.



A amizade entre Veridiana e Sofia se intensificava. Com o passar dos dias, elas foram se conhecendo

cada vez melhor e isso contribuía para uma relação mais íntima e fortalecida. Não era apenas o tempo

que passavam juntas que ajudava neste sentido, mas também as coisas em comum que as duas tinham. As

duas eram tímidas e caseiras, gostavam dos mesmos filmes, liam os mesmos livros. E as duas sofreram

grandes decepções amorosas. Isso Veridiana descobriu na noite em que viu Sofia tristonha, sentada em

frente ao seu notebook, enquanto lia uma notícia sobre Andreas Ventura num site.

Veridiana chegou da biblioteca por volta das dezenove horas. Estava tendo que se dedicar um

pouco mais aos estudos à noite já que ela, Sofia,  Romeu e Beny passavam grande parte das tardes

trabalhando no projeto, que teria de estar pronto em menos de três semanas. E além disso, passava parte

do seu tempo ajudando Sofia nos estudos visto que ela estava tendo dificuldades em acompanhar o ritmo

acelerado da faculdade na UniAn.

Quando  entrou  no  apartamento,  cansada  depois  de  horas  com  a  cabeça  enfiada  nos  livros,

Veridiana se deparou com uma Sofia compenetrada no que lia na internet,  enquanto dos seus olhos

vermelhos  corriam  lágrimas.  Ela  estava  tão  submersa,  que  sequer  percebeu  Veridiana  entrar  e  se

aproximar. 

- Está tudo bem?

Sofia teve um sobressalto, e abaixou a tela do notebook, instintivamente. 

-  Não é nada – disse,  tentando esconder as lágrimas.  – Só estava lendo algumas notícias na

internet. 

Aquilo não fora nada convincente. Ao contrário, ela não poderia ter se acusado com mais ênfase. 

- Sofia, uma coisa que eu valorizo muito é minha privacidade, e por isso quero respeitar a sua

privacidade, também. Mas quero que saiba que sou sua amiga, e se um dia precisar desabafar comigo,

fique à vontade, está bem?

Sofia fez que sim com a cabeça.

Veridiana sentiu pena da menina. Aquela gorduchinha sardenta, com aqueles pelos no queixo,

aqueles óculos de lentes grossas – tudo indicava que Sofia tivera uma vida difícil: zombarias, a falta de

namorados, falta de amigos. Observando-a, agora, Veridiana viu uma imensidão de fragilidade em Sofia.

Cortava o coração ver suas tentativas frustradas de secar as lágrimas. O que será que a afligia tanto? Será

que os mesmos traumas que Veridiana passara na infância? Será que as mesmas decepções que Veridiana

passara na sua juventude, ou que passava ainda hoje? 

Veridiana sentou-se ao lado de Sofia. 

- Sofia, você já sabe um pouco a meu respeito. E eu já lhe disse que, para uma pessoa conviver

comigo, tem de ser muito paciente. Mas você pode ter certeza de uma coisa: é bem mais fácil alguém

viver comigo e me aceitar como eu sou do que eu mesma me aceitar. Tenho comigo essa sensação. Eu



sou esquisita. Nunca sei quem sou de verdade. A cada instante sou uma pessoa diferente. E de todas essas

“pessoas”  que vivem em mim, sobressaem defeitos  da pior espécie.  Por isso,  minhas ex-colegas de

quarto foram embora. Porque não me aguentaram Quer saber a verdade, Sofia? Não sei para que nasci.

Acho que as pessoas têm uma razão de existirem, de estarem vivas. Mas eu não sei qual é a minha razão.

Desde criança tenho procurado respostas, mas nunca achei nada que me satisfizesse, que me completasse

de verdade. – Ela deu uma pausa. – Eu ainda busco a minha Essência. Procuro dentro de mim algo de

bom. Não sei se existe e não me importa se outros dizem que sim. O que eu preciso é que eu mesma

encontre esse “algo de bom”, essa qualidade, essa virtude. Preciso encontrar dentro de mim algo que me

faça parar de sentir tanta raiva de mim mesma. Preciso encontrar a minha Essência. Por isso, quando

você chora, eu me compadeço, porque sei exatamente o que a dor pode fazer com uma pessoa. 

Quando terminou de falar,  Veridiana percebeu que Sofia a olhava atentamente.  Veridiana se

inclinou até ela, e beijou-lhe o rosto. 

- Preciso de um banho e de uma boa noite de sono. 

Veridiana ia se levantando quando Sofia a segurou pelo braço. No mesmo instante, Sofia ergueu a

tela do notebook. Era um site de notícias. Veridiana leu:

“Hacker Brasileiro Desaparece Dias Depois de Sair da Prisão

O hacker brasileiro Andreas Ventura, que se tornou famoso por desviar milhões de um banco norte-

americano, desapareceu de Los Angeles uma semana após sair da cadeia. A polícia americana não tem

indícios do seu paradeiro, mas há suspeitas de que ele tenha viajado para outro estado, violando sua

condicional.”

Quando terminou, Veridiana perguntou:

- Sofia, quem é Andreas Ventura?

- Ele era a minha Essência, Veridiana. – Lágrimas voltaram a sair dos seus olhos. – E eu o perdi. 

Foi então que Veridiana compreendeu tudo.



CAPÍTULO 10

Depois de uma semana na “estrada”, Andreas finalmente conseguiu cruzar a fronteira do Brasil. Dos

Estados Unidos até o México, ele contara com a ajuda de Ramirez, embora fosse inapropriado chamar

aquilo de “ajuda”. Estava bem mais próximo de uma “troca” já que Andreas tivera de desembolsar muito

de suas economias. Ramirez colocara Andreas na carroceria fechada de um pequeno caminhão dirigido

por um sujeito com cara de psicopata e um sorriso macabro que expunha um dente de ouro. O sujeito, in

totum, era bem estranho. Eles fizeram uma rota através do deserto do Arizona, região tida como lúgubre

pelo fato de ali muitos imigrantes morrerem na tentativa de entrar, ilegalmente, nos Estados Unidos. A

maioria dos casos de óbito advém da desidratação por causa das altas temperaturas. E enquanto muitos

morriam  tentando  entrar  nos  Estados  Unidos,  Andreas arriscava  sua  liberdade para  escapar  de  lá.

Hiperbólico, ele preferia dizer que arriscava sua vida. 

Quando finalmente conseguiu entrar no México, ele suspirou, aliviado. O motorista de Ramirez

arranjou, então, um pequeno avião (que provavelmente não tinha licença para voar) com piloto (que

provavelmente não tinha licença para pilotar). Eles cruzaram o país naquele avião que, por várias vezes,

dera solavancos fazendo Andreas ter a certeza de que não chegaria vivo ao seu destino. Mas, mais uma

vez tudo deu certo para ele. O avião deixou Andreas nas Guianas. De lá para o Brasil, ele fez uso de

diversos  ônibus  que  passaram  por  estradas  com  tantos  buracos  que  Andreas  duvidaria  realmente

existirem, caso alguém tivesse lhe contado. 

E quando Andreas botou seus pés novamente em sua terra natal, o universo pareceu se calar pela

fração de um instante. E toda sua terra pareceu lhe sorrir, um sorriso de boas-vindas. Há quantos anos

não punha seus pés no Brasil?!? Sua satisfação foi tamanha que ele chegou a ter uma rápida sensação de

gratidão para com Ramirez. Cinco minutos depois, a lembrança do criminoso mexicano – junto com o

senso de gratidão – desapareceu da vida de Andreas para nunca mais voltar. 

Andreas conseguiu chegar a Manaus ao alvorecer do dia seguinte. A primeira coisa que fez foi

alugar  um quarto  mensal  num pequeno  hotel.  Embora  precisasse economizar  dinheiro  tanto  quanto

pudesse, não pôde evitar algumas compras necessárias: roupas, comida, alguns livros de informática, dois

notebooks – suas principais arma contra Ruby Lane. Ele tinha as ferramentas, seu espaço, sua liberdade.

Agora, ele precisaria apenas de tempo.

E como seu tempo era precioso, ele não o desperdiçaria com sentimentalismo. Antes de encontrar

sua caça, Andreas não tinha planos de visitar seus pais. A última vez que os vira, fora numa visita que

fizeram enquanto ele estava na prisão. E saudade era uma palavra alheia ao seu dicionário particular.

Estava de volta ao Brasil apenas com o nobre dever de encontrar Ruby Lane, inaderente aos olhos da

justiça americana, ou dum advogado que nunca calava a boca. 



Na sua primeira noite em Manaus, Andreas sonhou com Ruby Lane morrendo sufocado com um

saco plástico na cabeça.



CAPÍTULO 11 

Naquela noite, ao voltar da faculdade, Walkíria se deparou com Susana e uma amiga, conversando.

- Oi, Wal – cumprimentou Susana. – Essa é minha amiga, Veridiana.

Walkíria contemplou a garota.  A tal  Veridiana parecia um ratinho assustado, acuado. Parecia

encarar o mundo ao redor como se este fosse uma fera disposta a dilacerá-la. 

E seria possível não dar a ela toda a razão?

- Como vai, Walkíria?

- Não estou nos melhores dos meus dias, se quer saber a verdade.

Susana explicou:

- A Wal enfrenta uma jornada pesada: oito horas no jornal e cinco na faculdade. 

- Isso sem contar as horas de estudo e os trabalhos que matam qualquer um. Haja corpo!

- Sei o que isso significa.

Walkíria não estava disposta a entabular uma conversa. Ainda assim, perguntou:

- Você está cursando o quê, mesmo?

- Faço programação e rede. 

- Se me perdoa a indelicadeza: o tipo de profissão para gente maluca.

- Está perdoada. Deve ser por isso que me identifico tanto com esse curso. – Veridiana riu. 

Walkíria achou estranho ver aquela garota assustada, sorrir. Era como observar uma tempestade

se aproximando sem haver nuvens no céu. Aquela Veridiana era uma garota estranha, e Walkíria já tinha

muitos seres estranhos completando o seu dia a dia.

- Se me dão licença, vou tomar um banho e dormir. 

Ela foi para seu quarto se sentindo aliviada de mais um dia estressante ter acabado. Quando estava

começando a tirar as roupas, seu celular tocou. Era Pablo.  

Ela atendeu:

- Pode falar. 

- Walkíria, más notícias. Ele atacou novamente. 

Fernanda Sanchez. Vinte e nove anos. Solteira. Estudante de Engenharia Civil, na UniAn. Morava com a

irmã num apartamento de um pequeno prédio, a dois quilômetros da faculdade. Fora encontrada morta no

banheiro feminino de uma boate. A boate se chamava Delirius, no centro de Antares. Era frequentada por

jovens de classe alta e média alta. Em uma noite como aquela, a boate costumava comportar cerca de

quinhentas pessoas. 



Quando chegou ao local,  Walkíria não conseguiu entrar para ver o corpo. Mas Pablo chegara

antes – ele teve a chance de ver Fernanda, tirar algumas fotos e concluir que, pela forma como ela fora

morta, seu assassino era o mesmo de Laura Telles.

- Como ela estava? – perguntou Walkíria. 

Pablo olhava ao redor, como sempre fazia quando estava pensando e colhendo informações com

seu incisivo poder de observação.

- Havia uma marca no pescoço.

- Estrangulamento?

Ele concordou com a cabeça e acrescentou:

- Havia um cabo ao lado do corpo. Parecia ser de um teclado de computador, mais uma vez.

- O que esse lunático está querendo dizer? 

- Não faça perguntas ainda – disse Pablo, enigmático, olhando ao redor. – Parece que ela foi vista

com um policial antes de ser encontrada morta.

- Um policial?

- Fardado e tudo mais. Imagine um policial fardado numa danceteria. Ele chamou mais atenção

que o papa. Fazer um retrato falado seria o próximo passo. Mas o problema é que ele usava um quepe. E

procurava sempre ficar  nos cantos mais escuros.  Conversei  com algumas pessoas que o viram,  mas

parece que não foi possível ver o rosto dele. Era apenas um homem alto. Nada mais que isso. Parece que

ele receava ser identificado.

- Não teria lógica ele ter medo de ser identificado e, ao mesmo tempo, usar um uniforme. Seria o

mesmo que alguém não querer chamar a atenção e usar uma melancia no pescoço. – Ela pensou um

pouco. – Talvez haja uma explicação plausível.

- Qual?

- Ele não é um policial. Deve estar tentando incriminar alguém. Ou, talvez, isso faça parte de uma

fantasia na cabeça desse lunático.

- Mas não a única. – Ele retirou um papel do bolso. – Ele cortou a barriga dela, como fez com

Laura. – Pablo estendeu o papel para Walkíria. – E escreveu esse número.

Walkíria apanhou o papel e leu, a respiração contida.

O número era 175372.

Walkíria ainda teve tempo de escrever uma pequena nota sobre o assassinato naquela noite, antes do

fechamento da redação. 

Pablo estava dizendo:



-  Isso  vai  ganhar  repercussão  nacional.  Jornalistas de todo o  Brasil  vão baixar  em Antares.

Principalmente por causa desses números – eles deixam as pessoas curiosas.

- Fico imaginando qual deve ser a ligação entre os dois crimes. Será que ele conhecia as vítimas?

Será que elas tinham algo em comum? Ou foram escolhidas a dedo?

- Há pelo menos duas relações: ambas eram solteiras e estudantes da UniAn. 

Walkíria pensou um pouco.

- Ele pode ter escolhido suas vítimas na universidade.

- O que significa que está muito próximo de você. 

- Talvez seja um aluno, talvez um funcionário, ou talvez alguém que frequente os bares próximos.

- Bares? Acho improvável. A Laura não costumava frequentar esses lugares.

- Pode ser. Mesmo assim, ele está nas imediações. 

- Os blocos de Direito e Engenharia Civil são próximos?

- Não. Eu também tinha pensado nisso, mas eles estão nas extremidades. – Ela deu uma pausa. –

O que ele quer dizer com o cabo do teclado que usa para asfixiar as vítimas?

- Talvez nada. Talvez seja apenas um material de fácil acesso.

- Ele talvez trabalhe com manutenção de computadores. Eu posso dar uma olhada nas lojas de

manutenção próximas a UniAn. E quanto à irmã da Fernanda?

- Vamos ter de esperar ela ser liberada do interrogatório... se ela concordar em conversar com a

imprensa. – Pablo falou em tom confidencial. – A polícia está trabalhando em cima da possibilidade de

um policial ser o assassino. Tem certeza de que não quer investigar essa linha de raciocínio?

-  Se a polícia suspeita dum policial,  está perdendo tempo. Ela não vai  encontrar  mancha de

sangue alguma nas mãos de qualquer policial. Pelo menos, não o sangue da Fernanda e da Laura.

- Se tem tanta certeza, siga sua intuição. 

Walkíria estava pensativa.

- Eu sabia que ele não ia parar, Pablo. A maneira como a Laura foi morta indicava isso – o cara é

um psicopata, e não vai parar. 

Pablo se curvou até ficar bem próximo de Walkíria.

- Então, impeça-o. 

Era o que ela estava tentando fazer.

As investigações de Walkíria nas lojas de manutenção de computadores, próximas a UniAn, não deram

resultados  estimulantes  – poucas coisas estavam sendo estimulantes nos últimos dias  de inquirição.

Conversou com homens, mulheres e rapazes, mas não houve quaisquer indicativos de que estivesse

diante dum psicopata. De qualquer forma, Walkíria prometeu a si mesma ficar de olhos bem abertos.



Dois dias após o assassinato, Walkíria conseguiu falar com Rita Sanchez. A irmã da vítima estava

determinada a não falar com a imprensa. Mas Walkíria conseguira convencê-la, o que significava uma

entrevista exclusiva. 

Agora, diante de Rita, Walkíria procurou estudá-la. Rita era uma mulher de trinta e poucos anos,

semblante denso, cabelos grisalhos e algumas rugas. Parecia estar envelhecendo rápido demais, como se

sempre estivesse desgostosa com a vida, e sua amargura aflorava em cada centímetro do seu rosto, uma

afluência de acrimônia. Walkíria chegou a conclusão de que ela tinha, provavelmente, um coração muito

duro – talvez resultado da criação, ou devido ao sofrimento ao longo dos anos. E chegou a essa conclusão

porque não havia nada no rosto de Rita que indicasse que ela tivesse chorado a morte da irmã, durante as

últimas duas noites.

Ela pode estar em choque, pensou Walkíria, por último, preferindo essa razão à insensibilidade da

mulher.

- Não, a Fernanda não estava namorando – disse, a voz dura como uma fiel reprodução do seu

coração. – Não tenho ideia de quem possa ter feito isso com ela. 

- Ela costumava sair com frequência?

- A Fernanda era muito caseira. Saía pouco. Na verdade, acho que essa foi a primeira vez que ela

foi a uma boate. Ela sempre passava as noites em frente ao computador. 

Uma outra similaridade com Laura  Telles:  ambas não gostavam de sair.  O assassino parecia

procurar jovens solitárias com dificuldade em se relacionar.

- O computador está aí?

- Não, a polícia levou para perícia.

- Claro. – Walkíria deu uma pausa. – A Fernanda mencionou alguma coisa sobre estar sendo

paquerada?

- Não.

- Ela mencionaria se houvesse algo?

Rita ficou em silêncio, parecendo um pouco envergonhada. Era bom poder ver algum sentimento

expresso naquela mulher. 

- Eu e a Fernanda não tínhamos uma relação muito amigável uma com a outra, se é que me

entende. – Duvido que qualquer ser nesse planeta possa ter uma relação amigável com você. – Se havia

alguém, ela pode ter feito segredo para mim. Um namorado ela não teria como esconder. Não passando

tanto tempo em casa. Mas uma paquera... talvez. – A mulher deu uma pausa. Depois de alguns instantes,

acrescentou: – Minha irmã era ingênua. Ele conquistou a confiança dela. Acho que não deve ter tido

muito trabalho para isso. 



- A grande questão, justamente a que poderia fazer toda diferença, é: como ele fez para conquistar

a confiança dela?

- Eu não sei. Na faculdade, talvez.

Walkíria já havia conversado com alguns colegas de faculdade de Fernanda. Mas ainda havia

outros com os quais ela gostaria de conversar.

- Você não estava em casa na noite no crime, não é Rita?

- Não. O marido de uma amiga minha viajou e ela me convidou para dormir em sua casa. 

- Você estava na casa dela quando ficou sabendo do acontecido?

- Sim.

- Rita, tem ideia do que possa significar o número 175372?

- A polícia também insistiu nisso, mas não tenho a mínima ideia do que possa significar.

- Obviamente, você está sabendo do outro crime ocorrido em circunstâncias similares. O número

encontrado em Laura Telles...

- 64250 – adiantou-se. – Também não tenho ideia.

Walkíria não deixou de se sentir um pouco desanimada naquele momento. Ao mesmo tempo em

que buscava a grande matéria de sua vida, Walkíria sentia um desejo ardente de pegá-lo para que pudesse

vê-lo sendo punido. Ela também era uma mulher, e não podia deixar de se imaginar no lugar daquelas

que pagaram por terem cruzado o caminho do lunático. 

Walkíria  prosseguiu  com  as  perguntas  por  mais  dez  minutos.  Depois  de  terminado,  ela  se

levantou.

-  Obrigada  pelas  informações,  Rita.  Posso  lhe  garantir  que  suas  informações  foram  muito

valiosas. E tenho certeza de que a polícia vai encontrar o assassino de sua irmã.

Se eu não encontrá-lo antes, pensou. 

Naquela noite, durante as aulas, Walkíria estava em outra dimensão, dominada pela angústia, pela tensão

da impotência, mal conseguindo se concentrar no que o distante professor dizia. Em seu mundo residia o

silêncio, como soberano. As palavras lhe pareciam desnecessária, e a angústia bloqueava os sentidos.

Tudo ali  era vago. E o que não era vago, inexistia. Walkíria olhou ao seu redor, para todas as suas

colegas e seus rostos fúnebres, e se perguntou: Qual de vocês será a próxima vítima?



CAPÍTULO 12

Estavam os quatro reunidos na sala do apartamento de Veridiana. Ela, Sofia, Beny e Romeu cuidavam

dos últimos detalhes do programa que apresentariam ao professor no dia seguinte. O programa deveria

estar pronto uma semana antes, mas Sofia adicionara linhas de comando erradas o que fizera com que o

programa não funcionasse corretamente. Gorda burra, sussurrara Beny na ocasião, por sorte não sendo

ouvido por Sofia. Em consequência, eles precisaram se ocupar em fazer as devidas correções. 

O  nome  do  programa  era  Vocacional.  A  despeito  do  nome  sugestivamente  exagerado  e

criativamente limitado, Veridiana achava que havia uma chance coesa de levarem a nota máxima e terem

seu programa adotado pela UniAn. Seria, sem dúvida, um programa útil. Poderia ajudar os alunos a

encontrar um segmento onde poderiam se dedicar. Não estava destinado a ser um programa com uma

simples  utilidade  administrativa  da  universidade,  mas  teria  grande  valor  para  cada  aluno,

individualmente. 

Romeu dizia:

- Acho que ele é eficiente. Só precisa ser usado na prática para descobrirmos os bugs, e fazermos

as correções nas versões futuras.

- E precisa de uns ajustes visuais também. Está muito feio – opinou, Sofia.

- Pior do que feio, mano, esse troço tá complicado de se trabalhar.

Veridiana procurou amenizar as críticas fazendo um comentário mais positivo:

- Mas essa é apenas a primeira versão feita às pressas. A gente não deve se esquecer de que os

professores  vão  levar  esses  fatores  em consideração.  Além disso,  as  demais  equipes  têm a mesma

limitação de tempo que nós. Portanto, os programas deles também estarão feios, cheios de falhas,  e

difíceis de trabalhar. 

- Ela tem razão. A gente não precisa ficar se preocupando. 

Após algumas poucas inclusões e outras modificações, o programa Vocacional estava pronto.

Parecendo ensaiados, os quatro se espreguiçaram ao mesmo tempo. Estavam todos cansados, de

fato. Foram semanas intensas para desenvolver o programa. Mas todos pareciam, no final das contas,

satisfeitos com o resultado final.

Por alguns momentos, Veridiana desviou sua atenção da conversa, naquela mesa. Ainda não tinha

conseguido assimilar direito o que Sofia lhe contara, dias antes. Não podia aceitar a ideia de que a garota

com quem dividia o apartamento fora namorada do mito Andreas Ventura. Era muito para sua cabeça.

Veridiana sempre ouvira falar de Andreas, de sua história como o mais brilhante aluno da UniAn, da

lenda do mocinho se tornar bandido ao desviar milhões para sua conta pessoal. Andreas era o protótipo

da realidade ideal cultivada por todos os envolvidos no mundo da informática. E agora, de repente, Sofia



vinha com aquela história de que Andreas fora seu namorado na adolescência. Era uma ideia absurda,

difícil de imaginar. Veridiana se lembrava de ter visto uma foto de Andreas em algum lugar – ele era um

homem bonito, alto e forte. Como alguém com essas características, sendo também tão inteligente e rico,

poderia se interessar por alguém como Sofia? Veridiana era amiga de Sofia, mas tinha de ser honesta ao

dizer que os dois não combinariam, independente do planeta em que vivessem.

Sofia se levantou.

- Isso exige uma comemoração. Vou buscar algo para a gente comer.

- Eu ajudo você – disse Romeu, se levantando.

Veridiana gostaria que Beny tivesse ido ajudar Sofia. Assim Veridiana teria a chance de ficar um

pouco sozinha com Romeu. Mas ao invés disso teria que se contentar com a companhia dispensável de

Beny Blanco e seus modos pouco educados. 

Os dois ficaram um instante em silêncio. Veridiana, porque não tinha nada a dizer. Beny, porque

parecia querer dizer algo, mas estava sem coragem. 

Ele sorriu.

- Você... – começou Beny, hesitante – tem uma amiga muito interessante, eu diria.

Veridiana ficou sem entender.

- Está falando da Sofia?

Ele riu alto.

- Não, velho. Estou falando daquela outra guria. Aquela que estuda Nutrição. 

- Ah, a Susana.

Na hora em que Veridiana pronunciou o nome de Susana, percebeu os olhos de Beny brilharem. 

- Susana! Este é o nome dela?

- É, sim. Por quê?

- Putz, cara. Aquela menina é muito gata. De fé.

Veridiana se sentiu um tanto quanto deprimida. Era a velha história. As pessoas elogiavam a

beleza de suas amigas e nem sequer reparavam em que ela existia. Não que Veridiana quisesse ser notada

por alguém como Beny Blanco, mas ele era a prova viva de que ela sempre viveria sob a sombra de suas

amigas. Uma perdedora sem rosto ou identidade.

- Ah, sim – comentou Veridiana, desgostosa. – Ela é bem bonita.

- Não, cara. Tá doido? Ela não é bonita, não. Ela é linda pra cacete. Ela é super. Sem igual. – Ele

ficou pensativo por alguns instantes. – Susana! Susana! 

Veridiana começou a se sentir um pequenino rato no meio onde vivia. Um desprezível rato de

olhos esbugalhados. Era incapaz de chamar atenção de alguém. Até mesmo Sofia com seus pelos no

queixo conseguia homens como Andreas Ventura. Mas para Veridiana Palomino nada restava senão uma



existência  funesta,  sem valor,  sem sua  Essência.  Para  Veridiana  só  restavam  pensamentos  de uma

banheira branca e uma lâmina. Sempre fora assim. E parecia que sempre haveria de ser.

- Ela tem namorado?

- Quem?

- A Susana, cara. Tá viajando?

- Não. Acho que não.

- Pô, você não é amiga da mina?

- Não tem namorado, não – respondeu, já irritada.

- E será que ela tá afim de algum carinha, algum boyzinho idiota?

- Não que eu saiba. Ela não me disse nada. Acho que não está gostando de ninguém.

Beny se inclinou na mesa.

- Tu bem que poderia armar uns esquemas, nego.

Veridiana se surpreendeu. Achava que as palavras de Beny ficariam apenas no elogio da beleza

de Susana, mas se enganara. 

- Esquemas?

- Poderia, ao menos, tentar? Afinal, somos amigos, ou não somos?

E os holofotes foram acesos na mente angustiante de Veridiana, esclarecendo tudo ao seu redor.

Ela se lembrava de que, um mês antes, ficara surpresa com a aproximação de Beny e Romeu, os dois se

oferecendo para fazerem o trabalho, todos juntos. Então, no final das contas, tudo fora armado. Beny

armara tudo aquilo. Aproximara-se de Veridiana apenas com o intento de conseguir uma ajuda para se

aproximar de Susana. Veridiana fora usada. Como na época em que se tornara o objeto duma aposta para

Matheus e seus amigos. Mais uma vez, usada. Um simples dado nas armações da humanidade insensível.

Enquanto Beny a olhava, esperando uma resposta, Veridiana foi invadida por uma onda de raiva.

Raiva das pessoas que a usavam, raiva por ser tão idiota, tão alienígena. Raiva de ser uma luseriana

incapaz de conquistar atenção, por mérito próprio. 

 - E então, meu velho? – perguntou Beny, parecendo realmente esperançoso.

Veridiana se levantou de forma ríspida, pegou um papel e rabiscou algumas informações.

Praticamente jogou o papel em cima de Beny.

- Tome isso,  meu velho. – Havia acidez em cada poro do esquilo revoltado. – Aí está o e-mail

dela. Se quiser conquistar algo, faça-o por merecer.

Dizendo isso, Veridiana entrou no seu quarto, batendo violentamente a porta atrás de si.



Pouco tempo depois, assim que Beny e Romeu foram embora, Sofia encontrou Veridiana de bruços, a

cara enfiada no travesseiro, chorando. Era sempre assim que terminava seus dias – tudo acabava, mais

cedo ou mais tarde, em lágrimas. 

Malditas lágrimas, que tenho de fazer para que me abandones?

- O que houve, Veridiana?

- Nada.

- Meu Deus, chama aquilo de “nada”? Você quase derrubou a parede com aquela portada. – Sofia

sentou-se e fez o que parecia ser um silêncio calculado. – Você me disse esses dias que eu deveria me

lembrar que sou sua amiga e que poderia me desabafar com você sempre que precisasse. – Ela deu uma

pausa. – Agora, gostaria de lhe dizer o mesmo. Se ficar em silêncio, sozinha, for o melhor, então, vou

sair desse quarto e te deixar em paz. Mas se desabafar for o único remédio para essa tristeza, então ficarei

sentada ao seu lado, nesta cama, o tempo que for necessário. Você me entende?

Aos poucos, Veridiana se virou. Os olhos esbugalhados estavam ainda mais inchados, de tanto

que chorara. 

- Só não sei porque as coisas têm de ser assim.

- Assim como?

- Assim. Essa injustiça: uns com tanto e outros com tão pouco.

- Não acredito que esteja falando de problemas sociais.

- Eu estou falando de como a vida escolhe alguns para desgraçar e outros para dar tudo o que

precisam para encarar o sol nascendo como uma benção. Sofia, eu tenho sido a última da fila desde que

nasci. Nunca fui capaz de conquistar alguma coisa da qual eu me orgulhasse. Não tenho nada em meu

passado do qual eu possa dizer: “Eu, Veridiana, eu conquistei isso!” Sempre estive na porcaria do último

lugar. Como espera que eu me sinta?

- Eu sei o que isso significa.

- Sabe mesmo? Pelo menos você foi amada. Andreas gostava de você. Acabou, como acontece

com qualquer relacionamento. Mas você não era uma aposta para ele. 

- Não sei o que eu preferiria: – disse Sofia – jamais ter sido amada, ou ter sido amada pelo homem

dos meus sonhos e depois ver tudo desabar. Foi o momento mais devastador de minha vida. Levei muito

tempo para assimilar o que aconteceu. A princípio, eu não acreditei. Durante mais de um ano, achei que

ele voltaria para mim. – Sofia suspirou. – Mas ele não voltou. Nunca mais me procurou. Nunca mais

trocamos uma palavra. Nem um “alô”. A dor da rejeição, Veridiana, é algo que carrego comigo até hoje.

E acho que nunca conseguirei superar.

Veridiana já não chorava mais. Estava atenta às palavras de Sofia. 

- O que aconteceu depois que vocês terminaram?



- Ele seguiu a vida dele. Entrou para a faculdade. Depois foi embora para os Estados Unidos.

Quanto a mim... bem, eu passei por maus bocados. Entrei em depressão profunda. Deixei a escola, e

limitei minha vida às quatro paredes do meu quarto. Foi então que decidi me mudar para uma cidade

pequena. Morar sozinha e coisa e tal. E a cada dia, a cada maldito dia, eu precisava inventar a droga de

um motivo para não meter uma bala na cabeça e acabar com tudo. Foi assim que sobrevivi. O resto da

história, você já sabe. 

- E por onde anda o Andreas? Aquela notícia que você me mostrou diz que ele sumiu.

- Não tenho a mínima ideia, mas se bem o conheço, ele deve estar planejando sua vingança.

- Que vingança?

- O poeta Lucas Messina escreveu: “Despertaram meus fantasmas. Agora terão de enfrentá-los”.

Alguém  despertou  os  fantasmas  de  Andreas  Ventura.  E te  garanto  que  esse  alguém  terá  grandes

problemas em enfrentá-los. – Sofia abraçou Veridiana. – Mas por enquanto, nós temos os nossos próprios

fantasmas para enfrentar, não é mesmo?

- Acho que sim.

- Então procure descansar, querida. Temos um projeto para apresentar, amanhã cedo.

Depois que Sofia deixou o quarto, Veridiana se sentia melhor.

Mas quanto tempo essa sensação duraria, Veridiana não sabia responder. 

Os projetos foram apresentados em uma sala fechada para três professores. Cada grupo entrava na sala,

dava as explicações sobre o programa e a utilidade prática que ele teria para a UniAn. O grupo de

Veridiana foi o terceiro a apresentar o projeto. Pela expressão no rosto dos professores, ela pôde perceber

que eles acharam o projeto interessante. 

- Muito boa, a ideia de vocês.

Ouvir  aquilo  era  muito  bom.  Enchia  Veridiana  de expectativa.  Seu primeiro  trabalho  sendo

adotado pela maior universidade do país. Ela poderia estar usufruindo algo chamado “excitação” se não

estivesse se sentindo tão deprimida. 

Depois de terminada a apresentação, eles voltaram para a sala de aula. Ainda havia outras turmas

para apresentarem os projetos, mas a resposta final seria dada apenas no dia seguinte.  Por enquanto,

teriam de ter paciência. 

Beny não dirigiu a palavra para Veridiana. Ele parecia bastante chateado ou irritado com ela.

Talvez uma combinação das duas coisas. Veridiana podia pedir desculpas, mas realmente não estava com

disposição para isso. Estava deprimida, desgostosa, e a única coisa que tornava seu dia suportável fora o

comentário dos professores a respeito do programa que eles desenvolveram. 



Porque, à parte disto, nada no universo visível era capaz de causar algum estímulo na pobre

Veridiana. 

A resposta foi  dada no dia seguinte,  na sala de aula.  Dois professores e o reitor,  Helder Danielsen,

estavam presentes. Eles começaram elogiando os alunos pelos esforços feitos, pelas ótimas ideias que

tiveram,  pelos programas eficazes  que criaram. Disseram que,  mesmo aqueles  que não tiveram seu

trabalho selecionado, não deveriam se abater, visto que o trabalho apresentado por todos era realmente

digno  de nota.  Mas  as  palavras  que provocaram batimentos cardíacos  acima do limite  considerado

seguro, foram as palavras finais do reitor:

- Mas, conforme anunciado, apenas um programa deve ser selecionado. E não vou me estender

mais. – Ele deu uma breve pausa. – O programa selecionado pela UniAn foi... Órion, de Tarso Chagal.

O aluno levantou-se com os braços erguidos dando um grito de vitória. 

O reitor continuou:

- O programa Órion chamou nossa atenção por oferecer uma segurança adicional à nossa rede de

computadores.  O programa associa  o  número  de IP  da máquina ao  número  da placa de rede.  Isso

significa que todos os computadores da UniAn terão um número IP fixo que não poderá ser mudado. Se o

IP for mudado, o programa identificará a mudança com base no número da placa de rede, e em seguida,

bloqueará o acesso deste à internet. Achamos isso interessante, pois impede que alunos e funcionários

conectem  notebooks pessoais à nossa rede, o que hoje é comum, impedindo assim a disseminação de

algum vírus dentro da UniAn. Mesmo que o notebook possua as corretas configurações de IP, gateway e

DNS, ele não terá permissão de acessar a rede porque o programa Órion vai identificar o número da placa

física, e ver que o notebook é, por assim dizer, um invasor. Nós temos uma rede pública que todos podem

usar.  Mas  a  rede  privada,  usada  pelos  nossos  computadores,  precisa  ser  totalmente  bloqueada.  Os

computadores  e  os  servidores  da  UniAn  possuem  excelentes  softwares de  segurança,  os  melhores

disponíveis no mundo. Mesmo assim, não podemos colocar em risco as valiosas informações que temos

em nossos computadores e servidores, permitindo que alguém conecte um notebook totalmente infectado

por um vírus novo e destrutivo. Após testar Órion, e comprovar sua eficiência prática, o conselho decidiu

adquiri-lo para a universidade. 

Veridiana, estupefata, observou os professores e o reitor apertarem a mão de Tarso. Enquanto

os alunos aplaudiam o vitorioso aluno, Veridiana abaixou a cabeça, laconicamente. A única coisa que a

impedira de chorar nestes últimos dois dias, a única coisa que a incentivara a lutar contra seus fantasmas,

fora a expectativa de ter seu programa selecionado pela UniAn. Mas agora que todas as suas expectativas

se resumiam, tão-somente,  a esperanças infundadas,  Veridiana achava que o mundo podia,  por fim,

acabar. 





CAPÍTULO 13

Andreas almoçava num restaurante movimentado no centro de Manaus. Não podia gastar além da conta,

mas comera tão mal durante os dias em que passara no deserto do Arizona, na carroceria daquele maldito

caminhão, que agora achava justo alguns dias de franco esbanjamento. 

Depois da refeição, Andreas deu algumas voltas pela cidade. Visitou as lojas movimentadas da

Zona  Franca,  passou por  alguns  museus e  terminou seu  tour numa exposição  de arte.  Ele  não era

exatamente um apreciador de arte. A bem dizer, era a primeira vez que colocava os pés numa galeria

como aquela. Mas tudo aquilo não passava de um simulacro. Andreas tinha um importante trabalho a

fazer, e ele aprendera que nunca mais deveria subestimar seus inimigos. Por isso, estava ciente de que

precisaria de todo o conhecimento que acumulara ao longo dos anos, além do que estivera estudando

durante os últimos dias. Exigiria um esforço de todo seu intelecto para conseguir encontrar, através do

computador, um homem que se camuflava entre centenas de milhões de usuários da internet. Por isso,

Andreas procurava esvaziar a sua mente, e mais precisamente o seu coração, de toda a dor que passara

nos últimos anos. Não queria que seu lado emocional interferisse em sua caçada. Precisava esquecer o

“batismo”; livrar-se da memória do seu claustro funesto enquanto um prisioneiro; esvair sua mente e

corpo do calor insuportável, fome e sede que passara no deserto. Agora Andreas seria uma projeção de

pleno equilíbrio, a estabilidade concentrada em seu importante trabalho. Pois era dele que extrairia o

fulgor para estar novamente livre e vivo. 

Ele se postou diante de algumas figuras distorcidas que não lhe transmitiam o mínimo sentido.

Melhor assim. Não se tratava de uma visita “intelectual”. As figuras distorcidas não estimulavam seu

raciocínio. Andreas estava em meio ao vazio. Parecia ouvir o som da brisa. De qual brisa? Ele não sabia.

Parecia  o  som que costumava lhe visitar  na varanda de sua casa.  Não pense nos carros pretos dos

federais.  Esvazie  a  mente,  miserável.  O som da brisa  suave.  Esvazie  a  mente.  Figuras  distorcidas.

Distorções. O nada. Sempre o nada. E a brisa.

Vinte minutos depois, Andreas saiu da galeria, em paz, e com um anormal sorriso desenhado no

rosto.

No seu quarto, Andreas vasculhava a internet. Como precaução, utilizava apenas um dos notebooks na

conexão com a internet, enquanto o outro ele reservava para desenvolver seus programas. 

Agora, ele tentava encontrar registros de onde Ruby Lane estivera nos últimos anos, no mundo

virtual.  Lembrou-se de  que  Helder  mencionara  sites de  fãs  homenageando  o  cracker.  Através  dos

mecanismos de buscas na internet, Andreas não teve dificuldades em encontrá-los. No entanto, a maioria

dos sites que encontrou eram bastante vagos, com poucas e fragmentadas informações. Helder comentara



sobre páginas e grupos no Facebook dedicados ao insano Ruby. Ele acessou o site, e encontrou algo mais

completo  e  interessante.  O  grupo  discutia  de  tudo:  os  programas  que  o  cracker desenvolvera,  a

quantidade de sites que ele colocara fora do ar, e também algumas especulações sobre quem seria Ruby

Lane. Alguns diziam que Ruby Lane era um terrorista do Oriente fazendo a sua parte para “derrubar o

capitalismo”.  Outro  dizia  que Ruby Lane  era  uma esposa infeliz  num casamento  sem amor  e  que

encontrara no jogo de gato e rato virtual a emoção que faltava em seu matrimônio. E havia até quem

dissesse  que  Ruby  Lane  era,  na  verdade,  um  grupo  organizado  de  diversos  hackers  que  queriam

conquistar o mundo. 

E foi então que Andreas viu um comentário que chamou sua atenção. Era um comentário do dono

do grupo, um tal de Johnny. O comentário dizia: 

“Tanto se fala sobre a identidade de Ruby Lane, mas a maioria desconsidera os fatos. Poucos sabem,

mas corre pela internet a história de que, durante a faculdade, Andreas Ventura – alvo de Ruby Lane –

tinha um grande amigo. Os dois almejavam ser reconhecidos como os maiores hackers do bem, do

planeta. Mas apenas Andreas atingiu o sucesso, tendo seu nome reconhecido nos quatro cantos do

mundo. Para seu amigo, restou o anônimo reitorado em uma universidade brasileira. E a inveja separou

os dois amigos. E a inveja criou Ruby Lane”.

Andreas não poderia negar: antes de descartar aquela ideia como a mais ridícula da comunidade,

ele chegou a se perguntar: Helder Danielsen... Ruby Lane?

Não, impossível. Helder era seu amigo, o melhor, o único! Era desprezível a mera ideia de que

Helder pudesse ser o cruel Ruby Lane. “Inveja”? Ele era reitor da melhor universidade do Brasil. Era

reconhecido e respeitado. Não teria motivos para invejá-lo. E como poderia uma amizade valer tão pouco

a ponto de uma traição de tão baixo nível? 

Andreas desejou todo o mal para o tal Johnny por levantar uma acusação tão absurda. Enquanto

amaldiçoava-o no seu íntimo, Andreas percebeu que, na descrição do grupo, havia um atalho para um

site. O comentário dizia: “Mais informações sobre o maior hacker de todos os tempos no site abaixo”.

Andreas hesitou. Era sempre perigoso entrar em sites com temas voltados para invasões. Mas seu PC

estava com dois ótimos antivírus e um firewall desenvolvido por ele próprio. Andreas clicou. Foi aberta

uma janela do browser com a mensagem: “Página temporariamente fora do ar”. Ele suspirou. Esperava

encontrar informações mais valiosas. Mas o  site  fora tirado do ar antes que ele pudesse obter algum

proveito. 

De qualquer forma, Andreas não se permitiu ficar desanimado. Aquele era o primeiro dia de uma

longa caçada. 

E a cabeça de Ruby Lane seria o seu troféu. 



CAPÍTULO 14

Walkíria acordou de madrugada, suando desmedidamente. Precisou de alguns instantes para se situar fora

do  pesadelo  terrível  que  tivera,  ainda  trêmula.  No  pesadelo,  vira  Laura  Telles  sendo  atacada  pelo

maníaco, dominada pelo pânico, tendo o que seria seu grito por socorro sufocado por um cabo ao redor

de sua garganta. Walkíria estava lá, contemplava o desespero da garota, e por mais que tentasse, também

não conseguia gritar. O desespero sufocava-a. Era a marionete da impotência e do silêncio. Foi quando

percebeu, ao levar a mão ao pescoço, que este também estava envolvido por um cabo, asfixiando-a. E

então acordou. 

Quando recuperou um pouco a calma, Walkíria pôs-se a imaginar  em qual local  o assassino

possivelmente escolhia suas vítimas. Como descobria que elas eram ingênuas? Será que tão-somente

chegava a uma festa, começava com uma conversa macia a fim de atrair a vítima? Walkíria acreditava

que se conseguisse formular  a pergunta certa  para o caso, conseguiria  uma valiosa informação,  um

pequeno detalhe que faria toda a diferença. Mas qual era a “pergunta certa”? 

Walkíria ouviu um barulho vindo da sala. Levantou-se e viu Susana sentada ao computador.

- Sabe que horas são, Susana?

- É tarde.

- E muito. Mais de três.

- Eu não estava conseguindo dormir. Daí, aproveitei para pesquisar algumas coisas na internet e...

olhar meus e-mails. – Na hora em que disse “olhar meus e-mails”, Susana esboçou um pequeno sorriso.

E sorrisos como aquele podiam significar um milhão de coisas. 

- O que houve?

- Nada – respondeu, charmosa.

- Mais uma daquelas piadinhas idiotas que os desocupados de plantão ficam enviando, enchendo

nossa caixa postal?

- Nada de piadinhas, Wal. Nada de piadinhas.

Walkíria foi até a cozinha encontrar alguma coisa para comer. Uma outra garota qualquer que

quisesse se manter em forma não faria isso, mas Walkíria nunca se preocupara com seu peso. E talvez

exatamente por isso estivesse em plena forma. 

Ela pegou um copo com sorvete e bolacha, e voltou para a sala.

- Está com fome, hein?

- Pesadelos me deixam com fome.

- Você anda muito estressada, Wal.

- O estresse me ajuda a lembrar que estou viva. Acho que morreria se ficasse parada. 



- Mas você não me parece exatamente “viva”. Você me parece bastante angustiada.

- O problema são esses casos sem solução. Eu fico louca quando começo a patinar na lama, sem

sair do lugar. Tragédias que poderiam ser evitadas se fosse possível identificar os culpados. Mas eles se

ocultam,  se  escondem atrás  das  próprias  pistas  que  deixam,  e  continuam livres  para  cometer  suas

atrocidades.  Eles  fogem,  ao  mesmo tempo  em que se  expõem,  como se  quisessem ser  pegos  sem

precisarem se entregar. Mais uma das coisas incompreensíveis nessa porcaria de mundo. Enquanto isso,

aqui fico eu, olhando para o relógio, e me perguntando quanto tempo falta para o desgraçado cortar a

próxima vítima.

-  Tente  não cobrar  tanto de você.  Não é  sua responsabilidade.  Você é  uma repórter,  não  a

salvadora da humanidade. 

- Só estou tentando fazer minha parte. E nem é tanto assim. – Walkíria suspirou e procurou mudar

de assunto: – Mas me diga: o que há de tão interessante aí?

- Onde?

- Na piada que você estava lendo.

- Não é piada, Walkíria. É uma poesia.

- Poesia? Desde quando você gosta de poesia?

- É que mandaram para mim. Quer ler?

Walkíria ia dizer que não, mas acabou concordando. Foi até o computador e leu:

Na história do teu rosto angelical
Desenham-se os contornos suaves

De uma pintura de lindas aves
Ocupando o céu eternal

Com formato de sublime e jovial.

És para mim, retrato ímpar
Com a doçura cativa em teus olhos

Que dentre outros mil, escolho
Como símbolo da perfeição a emanar
De frondosas paisagens num olhar.

És capaz de inflar de inveja
O mais belo ornamento de flores

Que com seu perfume e cores
Por tua companhia luta e almeja

Quando alivias a natureza do que a caleja.

Do bom gosto, és criação
Iluminando o escuro com tua beleza

Que apenas dá-me a certeza
De que és dotada de rara benção:



A de ser bela até a exaustão.

- Tem conquistado corações, hein, sua danada?

- Não sei de nada disso – disse, forçando uma modéstia.

- Quem é o namorado?

- Não é meu namorado. Nem sei quem é. Ele assina Homero, mas talvez seja só um apelido. Não

conheço Homero algum. 

- Hum, entendi. Um admirador secreto, apaixonado e... muito tímido. Não consegue chegar junto

e então faz uso dos seus talentos artísticos para se expressar. 

- Pode ser.

- Ou talvez um cara fazendo charme. Deixando o suspense no ar para fazer você pensar nele o dia

inteiro,  imaginando:  “quem  será?”.  O  suspense  pode  gerar  um  romantismo.  Às  vezes,  pode  ter

exatamente o efeito contrário.

- Eu acho ele romântico. 

- Oh, minha querida. Especialmente pela internet, qualquer um pode ocultar quem realmente é, e

aparentar ser o que nunca foi ou será. De repente, pode até ser uma de suas colegas de turma.

- Ai que horror! Vira essa boca pra lá.

As duas riram.

-  Vá devagar,  garota.  Cuidado com o  ser  humano.  São mais  traiçoeiros  do  que  você  possa

imaginar. 

- Vou procurar me lembrar desse conselho... Mas, e quanto a você, amiga? 

- O que tem eu?

- Até quando vai ficar curtindo essa solidão?

- A última vez que tentei arrumar alguém foi  na Festa do Calouro. Depois disso,  acabei  me

envolvendo tanto nesse caso que até me esqueci das paqueras. – Numa fração de segundos, diversas

lembranças envolvendo Pablo invadiram seus pensamentos. 

- Vai esperar as rugas para só então procurar um namorado? 

- Estou um pouco longe da época das rugas, querida. Não vamos exagerar: é só uma questão de

tempo. No máximo, poucas semanas. 

-  Só acho que não devia deixar seu serviço exigir  tanto de você a ponto de não se permitir

momentos de descontração.

Walkíria suspirou.

- Sou feita de um material diferente das outras garotas, Susana. – Dizendo isso, se levantou. –

Você jamais entenderia.



Na manhã seguinte, em sua mesa no Diário de Antares, Walkíria escrevia sobre um grupo de assaltantes

de banco que fora preso na região, no dia anterior. Dois haviam morrido no tiroteio com a polícia, e dois

estavam presos. Eles estavam na ativa havia seis meses e haviam roubado, inclusive,  o banco onde

Walkíria tinha uma conta corrente. 

Mas os pensamentos de Walkíria estavam, para variar,  em Laura Telles e Fernanda Sanchez.

Walkíria sondava, estudava, perscrutava os dois assassinatos. Ela sabia que a resposta poderia estar em

algo simples. Um pequeno detalhe poderia fazer toda a diferença. Pequenos detalhes sempre fazem uma

bruta diferença.

Faça a pergunta certa, Walkíria, cobrava-se, todo o tempo. 

Agora,  enquanto  escrevia  que  três  computadores  foram  encontrados  no  esconderijo  dos

assaltantes,  Walkíria  foi  invadida  pela  incisividade  de  um  pensamento  óbvio  e  esclarecedor.

Computadores! Rita falara sobre isso. O que ela havia dito exatamente? Fernanda “passava as noites em

frente ao computador.”

Passava as noites em frente ao computador...

Walkíria apanhou o celular e ligou, imediatamente, para Rita. Um milênio se passou antes de Rita

atender, a voz inexorável.

- Rita, é a Walkíria do Diário de Antares. Me desculpe estar te ligando, mas é muito importante.

Sei que está sendo difícil para você, mas preciso de uma informação a respeito de sua irmã.

Walkíria ouviu Rita suspirando do outro lado da linha. Parecia cansada. Parecia irritada com a

ligação. Provavelmente, a grande safra de jornalistas que aterrissou em Antares nos últimos dias, atraída

pelo caso dos assassinatos, não lhe dava sossego algum. 

- Seja breve – disse, contrariada.

- Você me disse que a Fernanda era uma pessoa muito caseira. E que passava as noites em frente

ao computador, certo?

- Sim.

- Rita... o que a Fernanda fazia no computador, durante essas noites?

- Ela ficava na internet. 

- Mas, o que, exatamente, ela acessava na internet? – A pergunta certa!!!

- Salas de bate-papo, sites de relacionamento, esse tipo de coisa. 

- Ela deveria ter, então, muitos amigos virtuais?

- Acredito que sim. 



Era isso! Tão claro e óbvio que nem poderia ser chamado de “descoberta”. O assassino deve ter

conhecido Fernanda pela internet. Talvez numa sala de bate-papo. Depois de algum tempo, conquistara a

confiança dela e, numa noite amaldiçoada, convidou-a para ir a uma boate. 

- Era o que eu precisava saber, Rita. Obrigada mais uma vez.

Dizendo isso, Walkíria desligou, e correu até a sala de Pablo. Ela entrou tão apressadamente que

Pablo chegou dar um pulo com o susto.

- Pablo, a polícia já concluiu o exame do computador de Fernanda?

- Ei, calma aí, garota. Até ontem você costumava bater antes de entrar. 

- Me desculpe. É a ansiedade.

- Ok. Bem, você parece que adivinhou. Eu ia justamente lhe chamar para falar sobre isso. Recebi

o telefonema de um contato meu, na polícia.

- E...?

- Nada foi encontrado.

Walkíria sentiu o mundo desabar sobre sua cabeça.

- O que quer dizer com “nada”?

- Não havia dado algum. Tinha sido formatado. 

- Como assim?

- Parece que Fernanda ia fazer uma reinstalação, ou qualquer coisa do tipo, mas não teve tempo. 

- Que droga! – Ela deu um tapa na mesa, furiosa.

- O que está havendo, garota?

- Por que ela tinha de formatar o computador justamente antes de morrer?

- Se ela soubesse que ia morrer, talvez não tivesse formatado a máquina – disse, irônico. – Em

que está pensando?

A mente de Walkíria procurava juntar os fatos que tinha a sua disposição.

- Ei, Pablo, espere. O computador foi formatado. Mas quem pode afirmar que a Fernanda tenha

feito isso?

- E isso faz diferença?

Walkíria olhou para Pablo, os olhos chamejantes com a descoberta que fizera, muito embora fosse

apenas uma teoria.

- O assassino, Pablo. O assassino apagou os dados.

Pablo olhou-a com curiosidade.

- Por que ele faria isso?



- Porque eles se conheceram pela internet. Fernanda não saía de casa, e sua irmã acaba de me

dizer que ela passava horas na internet, inclusive em salas de bate-papo. Se minhas suposições estiverem

corretas, o assassino sabia que o conteúdo das conversas deles poderia estar registrado no computador. 

- Nesse caso, isso significaria que o assassino esteve no apartamento dela antes de matá-la.

- Ou talvez tenha ido lá depois. – Pablo e Walkíria se encaravam sem sequer piscar os olhos. –

Onde Rita disse que estava na noite do crime?

- Tinha ido dormir com uma amiga.

- O assassino pode ter matado Fernanda, apanhado as chaves do apartamento e ido até lá.

- Os vizinhos disseram não ter visto nada.

-  Vizinhos nunca veem nada,  Pablo.  Ficam enfiados dentro  dos seus casulos assistindo suas

novelas. 

- Interessante. – Ele deu uma pausa, recostando-se na cadeira. – Mas a polícia não conseguiu

recuperar dado algum. Isso nos leva à estaca zero.

- O assassino pode ter trocado o HD.

- Sem chance. O lacre de garantia não estava violado. 

- Certo. – Ela pensou um pouco. – Como eles tentam recuperar dados perdidos?

- Existem programas que recuperam os arquivos dos computadores,  mesmo que tenham sido

formatados. Mas parece que no caso do computador da Fernanda, estava além de recuperação.

- E no caso de Laura?

- Laura não tinha computador. Se ela conheceu alguém pela internet, então deve ter sido na casa

de algum amigo ou numa lan house.

Walkíria ficou pensativa.

- O que está pensando, Walkíria?

- Acho que vou consultar uma conhecida sobre isso.  Algo me diz que, se conseguirmos recuperar

essas informações, o assassino não nos escapa.

No horário de almoço, Walkíria pegou o número do apartamento de Veridiana com Susana, e foi até lá.

Ela apertou a campainha, ansiosa com o andamento das investigações para sua “grande matéria”.

Uma mulher abriu a porta. Era gorda e muito feia – Walkíria notou, inclusive, que ela tinha barba.

Ela parecia  estar  almoçando,  levando-se em consideração as toneladas  de arroz  e  litros  de gordura

espalhada pela boca.

- Oi, eu gostaria de falar com a Veridiana.

- Ela não está. Precisou dar uma saidinha.

- Será que ela demora?



- Acho que não. Você quem é?

Walkíria  estendeu-lhe  a  mão,  mas  logo  se  arrependeu quando  a  gordinha  estendeu  a  dela,

inteiramente luminosa de gordura – ela provavelmente ainda não tinha sido apresentada aos talheres.

- Sou Walkíria. Eu moro com uma amiga da Veridiana, a Susana.

- Ah, sim. Claro. Meu nome é Sofia. Não quer entrar? Eu acho que ela volta logo.

Walkíria aceitou o convite. Estava ansiosa demais para deixar recado, ou para voltar mais tarde. A

esta altura, o psicopata poderia estar planejando o próximo assassinato, e ela não poderia se dar ao luxo

de esperar.

- Quer almoçar? – perguntou Sofia.

- Não, obrigada. 

- Se não se incomoda, eu vou terminar o meu almoço então – disse Sofia, sorrindo.

- Fique a vontade.

Enquanto Sofia comia um imenso frango assado com uma voracidade animalesca, enfiando quase

todo o coitado do animal goela abaixo, Walkíria tentou puxar algum assunto.

- A Veridiana está terminando o curso de Programação, é isso?

- Isso mesmo. – A voz dela quase não conseguiu escapar da imensa barreira de carne em sua

boca. – E eu também. 

Walkíria ficou um pouco surpresa. Não imaginava que aquela mulher pudesse ter alguma coisa a

ver com informática.

- Sério?

- Aham. Estudo na mesma sala que a Veridiana. 

- Puxa. Então talvez você mesma possa me ajudar.

- Está precisando de algum programa?

- Não. Estou com um probleminha. Não sei  se a especialização do curso de vocês pode, de

alguma forma, me ajudar. – Ela deu uma pausa. – Estou com um computador que perdeu todos os dados.

Alguns  amigos  meus  tentaram  recuperar  esses  arquivos,  mas  não  conseguiram.  Existe  alguma

possibilidade, mesmo que remota, de serem resgatados?

- Qual programa eles usaram?

- Eu não sei. Mas parece que os melhores.

- Talvez isso responda sua pergunta.

- Imaginei que vocês talvez pudessem conhecer um jeito diferente de resgatar esses dados.

- Quem resgata as informações perdidas dum HD são os programas destinados a isso. Quando os

danos atingem apenas a área lógica do HD pode ser relativamente fácil. Mas quando os danos são físicos,

aí a coisa complica. Entende o que quero dizer? – Walkíria não entendia nada dessa história de “área



lógica”, “danos físicos”, mas acabou concordando. – A não ser que os programas dos seus amigos não

sejam os melhores, como você supõe.

- Duvido. Estou falando da polícia.

Sofia arregalou os olhos.

- A polícia? – Depois deu uma risadinha. – Puxa. Então realmente eu não poderei  te ajudar,

Walkíria. Não vou ter nada que seja mais eficiente do que está nas mãos da polícia.

Walkíria balançou a cabeça, visivelmente contrariada. Na verdade, estava furiosa. Criara uma

expectativa tão grande e agora via que tudo não passara de uma doce e efêmera ilusão. Ela tinha a

convicção de que as respostas de que precisava estavam guardadas dentro do computador de Fernanda. E

era isso o que a deixava tão furiosa. 

- Está tudo bem? – quis saber Sofia.

- Não muito. Eu tinha muita esperança de resgatar aqueles dados.

- Se quiser esperar a Veridiana e pedir a opinião dela...  Mas vou lhe avisando que, qualquer

pessoa entendida a quem perguntar, vai lhe dizer a mesma coisa.

- Eu sei. Não estou duvidando de você. Só estou lamentando que vidas poderiam ser salvas com

aquelas informações.

- Do que está falando?

- Do assassino de Laura Telles e Fernanda Sanchez.

- Ah. O famoso assassino da Festa do Calouro?

- Esse mesmo. Eu trabalho no Diário de Antares e estou tentando descobrir quem é o assassino.

Suspeito que ele seduza suas vítimas via internet, nas salas de bate-papo. 

- Uma forma muito fácil de agir sem ser identificado.

- Mas o computador da segunda vítima foi formatado após o assassinato, acredito eu, pelo próprio

assassino.  E  a  polícia  não  conseguiu  resgatar  as  informações.  Se  essas  informações  pudessem  ser

recuperadas, então haveria uma chance de identificar o assassino.

Sofia, subitamente, parou de comer. Ficou olhando para Walkíria com um olhar estranho.

- Peraí. O que você disse?

- Como?

- Você falou que o assassino, ou qualquer outra pessoa, formatou o computador?

- Exatamente.

Sofia riu.

- Devem ter passado uma informação errada pra você.

- Do que está falando?



- Até criança consegue recuperar os dados dum computador formatado. Até mesmo HDs com a

tabela de partição excluída são fáceis de serem recuperados. O tal assassino deve ter danificado o HD

fisicamente. Deve ter tirado o HD e com uma chave, um martelo, sei lá, e danificado, fisicamente. 

- Não, ele não abriu o computador. O lacre de garantia da máquina não estava violado.

Sofia  ficou  pensativa,  ainda  mastigando.  Walkíria  ficou  agonizada.  Ela  percebia  que  Sofia

pensava em algo, mas o silêncio dela era agressivo à curiosidade de Walkíria. 

- Diga o que está pensando – implorou Walkíria, não aguentando mais o silêncio interminável de

Sofia.

- Se tudo o que você está me dizendo realmente proceder, então há duas possibilidades: ou a

polícia está escondendo o jogo, ou...

- Ou...?

- Ou o assassino é um talento nato em informática.

Ainda durante o horário do almoço, Walkíria ligara para o Pablo pedindo que ele,  através dos seus

contatos, conseguisse o computador de Fernanda Sanchez. Pablo dissera que seria quase impossível, mas

os argumentos de Walkíria fizeram com que ele se esforçasse. 

Sofia lhe dissera que poderia dar uma olhada no computador. Mas avisara que não conseguiria

recuperar nada. Ela queria apenas confirmar  os artifícios que, possivelmente,  o assassino usara para

apagar os dados, caso fosse ele mesmo o responsável pelo feito. E isso poderia ser uma pista essencial

para a investigação. 

Pablo conseguiu o computador, dois dias depois. Isso possibilitou que uma entusiasmada Walkíria

tivesse em mãos a CPU de Fernanda Sanchez.

Na tarde desse mesmo dia, Walkíria entregou a CPU para Sofia. Ela atendeu a porta mastigando

um pedaço de bolo, e com outros dois pedaços em mãos. Walkíria levou a CPU até a sala, já que Sofia

estava  com as mãos “ocupadas”.  E ficou parada  diante  dela  como que esperando Sofia  começar  o

trabalho ali mesmo, naquele instante. Mas Sofia lhe disse:

- Isso é serviço para dois ou três dias.

- Ah, sim. Claro. É que eu sou muito ansiosa. – Walkíria se encaminhou para a porta, ainda que

bem lentamente. – Você me mantém informada?

- Qualquer coisa eu te aviso. Mas vou dizendo que não vou conseguir resgatar nenhum dado.

- Eu entendi. Qualquer coisa que descobrir, poderá ser de ajuda.

A gordinha, com uma cara meio abobalhada, sorriu. 

- Se eu puder ajudar a descobrir pistas sobre esse maluco, será um enorme prazer para mim.

- Que Deus te ajude a desfrutar esse prazer!



Depois disso, Walkíria voltou para o seu apartamento e Sofia, para o seu bolo.

Quando  entrou  no  seu  apartamento,  Walkíria  se  deparou  com  Susana  num  estado  de  alegria  tão

contagiante que faria um suicida desistir de se matar.

- Adivinha quem mandou outro e-mail para mim? – perguntou ela, num espírito de euforia.

- Não sou muito boa em adivinhações – respondeu Walkíria, evasiva.

- O Homero! Ele me mandou um outro poema ainda mais lindo do que aquele que te mostrei.

-  Sério? – Walkíria  estava desinteressada.  Mas Susana parecia  tão animada que nem sequer

percebeu.

- Ele me passou o endereço de mensagens instantâneas dele. A gente estava conversando até

agora a pouco. Você não gostaria de dar uma olhada no poema que ele me mandou?

- Uma outra hora, está bem? Estou precisando descansar um pouco. – Walkíria entrou no seu

quarto e se deitou. 

Ela tinha esperanças. Sofia lhe avisara que não seria capaz de resgatar os dados perdidos do

computador de Fernanda. E Walkíria sabia que era somente lógico esperar isso. Afinal, se a polícia, com

toda sua tecnologia, não fora capaz de tal feito, por que deveria acreditar que uma mulher que vivia de

boca cheia e lambuzada fosse conseguir? Mas, como tudo o que Walkíria tinha eram suas esperanças, ela

se permitiu ter algumas bastante positivas. 

Muito embora estas fossem, proporcionalmente, bastante irreais. 

Dois dias depois, Walkíria foi chamada até o apartamento de Sofia. A gordinha a esperava... com um

saco de batatas fritas e uma lata de refrigerante em mãos. A amiga de Susana, Veridiana, também estava

ali – Sofia já havia explicado para ela toda a história. E a própria Veridiana também tinha trabalhado em

tentar descobrir algo que fosse de utilidade para as investigações.

- E então? – perguntou Walkíria, mal se contendo de tanta ansiedade. – O que vocês descobriram?

Sofia fez uma cara meio sem graça.

- Eu não consegui nada. Bem que tentei, Walkíria, mas não consegui identificar o que foi feito

para apagar os dados desse computador. – Walkíria começou a ficar desanimada, quando Sofia fez a

ressalva: – Mas ainda bem que a Veridiana é mais esperta e conseguiu alguma coisa.

Walkíria olhou para Veridiana que a encarava com seu olhar ingênuo e tímido.

- Conseguiu? O quê?

-  Bem,  todo  HD  formatado  tem  o  que  chamamos  de  “índice  de  alocação  de  arquivos”.  É

simplesmente  o índice  dos arquivos  que estão  no HD. Quando apagamos  um arquivo,  na  verdade,



estamos apagando apenas a referência a ele nesse índice. O arquivo continua gravado no HD até que o

sistema precise do espaço usado por ele para gravar um outro arquivo. 

-  Por isso que – acrescentou Sofia –, mesmo após um arquivo ser apagado ainda é possível

recuperá-lo com o uso de alguns programas preparados para isso.

Walkíria tinha entendido o princípio que tentavam lhe explicar. Mas algo então não encaixava.

- Então por que a polícia não conseguiu recuperar os arquivos desse computador?

Foi Veridiana quem respondeu:

- Porque quem apagou os dados sabia muito bem o que estava fazendo.

- O que quer dizer?

- Ele alterou a estrutura de todos os arquivos do HD antes de apagar os dados.

- E o que isso significa?

- Que os arquivos não são mais arquivos. Sofreram, como eu poderia dizer?, uma mutação. É o

mesmo que você procurar uma agulha num palheiro e, durante a procura, descobrir que a agulha não é

mais uma agulha, e sim uma palha. Como vai encontrá-la?

- Isso significa que os arquivos estão além de recuperação?

- Completamente.

Walkíria estava arrasada, muito embora tivesse sido preparada para isso.

Sofia, levando uma dúzia de batatas à boca, ainda disse:

- Eu lhe avisei que não tinha como recuperar. Mas se você queria uma pista, agora você tem: em

matéria de informática, o assassino é um gênio. 



CAPÍTULO 15

Ruby Lane sorria.  O rato tinha roído o queijo. Tinha caído na armadilha.  O rato achava que estava

caçando o maior  hacker de todos os tempos. Mas na verdade, mal sabia Andreas Ventura, pobre rato

indefeso, que era ele quem estava sendo caçado.

Alguns dias antes de Andreas terminar de cumprir sua pena, Ruby criara um grupo no Facebook

dedicado ao próprio cracker. Aquilo que parecia um inocente grupo discutindo as proezas de Ruby Lane

era, na verdade, um embuste. Parecera-lhe bastante óbvio que o incansável Andreas viria em seu encalço

quando saísse da prisão. E a primeira coisa que Andreas faria seria pesquisar informações a seu respeito.

E ao buscar essas informações, cairia dentro do grupo. Ali, havia um link apontando para um site onde,

propositalmente, nada havia exceto uma singela e inocente mensagem: “Página temporariamente fora do

ar”. Sem suspeitas, o rato roeria o queijo. E arrancaria um sorriso esnobe do rosto de Ruby Lane. 

O site tinha um poderoso spyware – fora batizado por Ruby Lane como Centaurus. Um spyware

poderoso  que só  seria  letal  para  uma pessoa:  Andreas  Ventura.  Quando  alguém acessava  o  site,  o

spyware se  instalava  no  computador  e,  imediatamente,  começava  a  fazer  uma varredura  de todo  o

conteúdo  do  PC,  desde  o  hardware  aos  programas  instalados,  incluindo todos os dados  pessoais  e

informações  sobre  a  conexão  à  rede  mundial  de  computadores.  Uma  lista  era  gerada  e  enviada

imediatamente para um e-mail de Ruby. Após enviar a lista, Centaurus se deletava em um milionésimo

de segundos – Ruby não gostava de deixar pistas suas em computadores alheios.  O  cracker,  então,

analisava os dados dos usuários que acessaram o site. Profundo conhecedor das ferramentas usadas por

seu arqui-inimigo, Ruby teria condições de identificar facilmente qual era o computador de Andreas. 

Era por isso que Ruby Lane sorria agora. Desde que Andreas saíra da prisão, Ruby verificava

atentamente cada uma das listas que chegava ao seu e-mail – e não eram poucas. Mas Ruby Lane não se

incomodava com o fatigante trabalho – o que lhe importava era o resultado final. E agora, com olhos

chamejantes,  Ruby lia uma lista enviada por Centaurus,  um milionésimo de segundo antes deste se

autodestruir.  E  os  dados  ali  alistados  eram  velhos  conhecidos  seus,  o  que  incluía  um  já  obsoleto

programa pessoal desenvolvido pelo próprio Andreas.

- Você precisa se atualizar, idiota – disse, sorrindo.

A lista trazia todas as informações necessárias para que Ruby rastreasse Andreas – o número de

IP, DNS,  gateway,  host e muitas outras. Sem perder tempo, Ruby carregou um de seus programas de

invasão. 

- Agora você não me escapa.

Ele sabia  que o computador  de Andreas,  obviamente,  ia  ter  um bom  firewall instalado  para

bloquear as invasões. Ruby precisava identificar as características do  firewall, a princípio. Só após o



devido reconhecimento teria condições de efetuar um ataque bem-sucedido. Para isso enviou um de seus

trojans projetado para capturar características de firewalls. Estava certo de que o sistema de segurança de

Andreas  identificaria  o  programa  maléfico  e  o  deletaria.  Mas  o  trojan de  Ruby  tinha  uma  rara

característica: na fração de segundo em que ele capturava os códigos e era deletado, o trojan se clonava e

a cópia voltava para o computador de Ruby, com as “preciosas” informações.

E  conforme  seus  cuidadosamente  elaborados  planos,  Ruby  enviou  o  arquivo  e  esperou,

precisamente,  um minuto.  Seu  trojan  clonado trouxe todas as  informações  de que precisava.  Ruby

identificou uma porta aberta no PC de Andreas e, usando seu programa de invasão, conseguiu hackear

seu alvo, silenciosamente. 

- Pronto. Agora serei a sua sombra particular.  

Naquele mesmo instante, Ruby chegou a abrir uma tela no PC de Andreas e pensou em enviar

uma mensagem, mas acabou desistindo, preferindo manter sua descoberta em segredo. Ruby deixaria

Andreas  acreditar  que  ainda  estava  no  comando,  devidamente  camuflado  no  meio  de  milhões  de

internautas.

Receando perder Andreas de sua vista digital, Ruby enviou ao computador de Andreas uma outra

versão de Centaurus. Essa faria um trabalho similar ao da primeira versão, enviando as configurações e

programas de Andreas, a cada nova conexão. A única diferença era que o spyware não se autodestruiria

após o envio dessas informações. Ruby precisaria de Centaurus instalado constantemente no computador

de Andreas. Um monitoramento permanente.

Em seguida, Ruby Lane finalizou a conexão. Andreas fora encontrado. As autoridades americanas

correndo  como  loucas  atrás  dele,  e  Ruby  Lane,  com  apenas  um  spyware  e  um  programa  de

monitoramento, seria capaz de dizer a rua e o número da casa ou hotel onde o safado estava escondido.

Isso dava a Ruby Lane uma profunda satisfação, seu ego em expansão. Tinha em suas mãos controle e

poder. Total poder. Nem grandes corporações, nem mesmo poderosas nações poderiam fazer frente a

Ruby Lane. O cracker penetrava em tudo, furava todos os bloqueios, mudava o rumo da história. E tudo

isso, de dentro do seu apartamento, sentado em frente ao seu computador. 

Ruby Lane levantou-se e foi  até a janela, gotejando satisfação, sentindo-se uma expressão de

divindade. E contemplou tudo o que tinha diante dos seus olhos chamejantes,  tudo o que sua vista

alcançava, e chegou a conclusão de que o mundo era pequeno, realmente. Pequeno demais para sua

presença. Tão pequeno que caberia na palma de sua mão. Todo o planeta, com certeza, ali caberia. Foi

isso o que avistou de sua janela – cada canto do mundo, cada cidade, cada país, tudo avistado através de

sua imaginação.

Porque,  dos seus olhos físicos,  a única paisagem que Ruby Lane via de sua janela eram os

imponentes blocos universitários da UniAn.



CAPÍTULO 16

Andreas acabou desabando na cama, fechando os olhos, e se deixando abater. Queria ter esse direito. Era

um homem sedento de vingança, e que ainda teria a sua vingança, mas agora, ele queria usufruir seu

direito de ficar abatido e desanimado. E permitiu-se exercê-lo plenamente.

De olhos fechados,  flashes de sua vida deslocavam-se em sua mente. Lembrou-se do primeiro

contato com o computador e em como sua vida mudara a partir de então; lembrou-se de Sofia; lembrou-

se do cão que lhe arrancara sangue e lágrimas; lembrou-se da faculdade, dos sonhos que ele e Helder

cultivaram;  e  por  fim,  lembrou-se  do  “batismo”  na  prisão.  Algumas  lembranças  lhe  faziam sorrir,

discretamente. Outras, porém, mexiam com seu íntimo. Provocavam uma ardência em seu interior, um

desejo  quase  incontrolável  de  vingança  –  seu  estimado orgulho  ferido.  Inconscientemente,  Andreas

cerrou seus punhos. Os nós dos dedos estavam brancos. Maldito cachorro. Maldito Ruby Lane...

Quando o alerta de segurança em seu notebook soou, Andreas arregalou os olhos e deu um pulo

da cama, caindo de pé. Na bandeja do sistema operacional, o ícone de uma “sirene” piscava ao mesmo

tempo  em que  o  sistema desenvolvido  pelo  próprio  Andreas  dava  bips sucessivos  –  alguém tinha

invadido seu notebook, era a conclusão lógica. Andreas pensou imediatamente na possibilidade de ser um

vírus. Um vírus poderia danificar algum arquivo do banco de dados do seu sistema, prejudicando ou

inutilizando totalmente seu desempenho. 

Quando levou a mão ao mouse, o sistema operacional travou. Andreas movia o mouse, mas a seta

na tela permanecia imóvel. Ele apertou a tecla Caps Lock, mas o led permanecia aceso o tempo todo.

- Maldição!

Aquilo não cheirava nada bem. Um travamento como aquele poderia significar danos sérios ao

sistema operacional, talvez exigindo uma reinstalação. Quando ia pressionar o botão “Power” por alguns

segundos, forçando o desligamento, o sistema destravou. Andreas estranhou – alguém em sua posição

jamais deve ignorar um travamento como aquele. Andreas decidiu verificar mais a fundo o que estava

acontecendo. Mas antes de pensar em qualquer coisa, uma tela preta foi aberta diante dos seus olhos. E

invadiu-lhe então uma sensação de deja vù. Num segundo, ele estava de volta a dois anos atrás, quando

uma tela preta como aquela foi a precursora de uma série de terríveis acontecimentos que culminariam

com sua prisão. 

Na tela preta, nada havia senão um fantasmagórico cursor que tão-somente piscava, piscava e

piscava. Nenhum aviso. Nenhum alerta. Nada senão uma ameaça interior, o velho e infalível alarme de

Andreas lhe dizendo que o cão estava de volta, raivoso, a boca espumante e sedenta de sangue, os olhos

pousados em sua perna como os olhos dum faminto sobre um bom pedaço de carne. 



Andreas permaneceu imóvel, em silêncio, os olhos fixos na tela. Como um buraco negro, aquela

tela  sugava  toda  sua  atenção,  todo  o  seu  ser,  todo  seu  elixir.  Parecia  lhe  impor  uma  autoridade

hipnotizante, como se ele nada pudesse fazer – nenhum movimento – para escapar daquela força que o

controlava. Em alguns segundos, gotas de suor começaram a brotar da testa do homem que, mais uma

vez em sua vida, parecia estar morto se não fosse o sistemático movimento dos olhos e o coração batendo

130 vezes num minuto.

Entre dentes, naquilo que nem sequer poderia ser chamado de sussurro, Andreas disse:

- Eu sei que está aí... Conheço seus métodos... Conheço o seu fedor...

Mas  nada  aconteceu.  Após  poucos  segundos  sugando  cada  gota  de  seu  sangue  e  suor,  a

fantasmagórica tela preta se fechou. Como um raio, Andreas levou as mãos ao teclado e começou a teclar

comandos em tamanha velocidade que seus dedos pareciam não estar sob seu controle. Ele sabia com

base em sua larga experiência que seu notebook acabara de ser invadido. E sabia muito bem quem era o

responsável. Ele estivera face a face com Ruby Lane uma vez na vida, e jamais seria capaz de confundi-

lo com um outro hacker. Nenhum outro seria capaz de furar os bloqueios que ele criara para proteger sua

máquina.

Enquanto digitava, Andreas se perguntava como o cracker o encontrara. Ele estava perdido num

hotelzinho barato no meio de Manaus, não havia entrado em contato com nenhum fórum na internet, nem

havia anunciado sua vingança. Ninguém sabia que ele estava ali. Isso significava o que ele fora obrigado

a admitir, dois anos antes: Ruby Lane era o mais habilidoso cracker do mundo. 

Não o subestime novamente,  Andreas. Ruby Lane é o melhor.  O mais talentoso de todos os

tempos. Nunca se levantou alguém igual a ele, e acredite, nunca se levantará. Você precisa surpreendê-

lo. É a única maneira de vencê-lo. Surpreenda-o, e sairá vencedor. 

Por  isso,  Andreas  executava,  desesperadamente,  comandos  em  uma  série  aparentemente

desordenada.  Inicialmente,  ele identificou a  porta  pela qual  o  notebook havia  sido invadido,  depois

colheu todos os dados que o levariam à origem da invasão. O programa de Andreas tinha linhas de

código que retinham informações do invasor. Evidentemente, essas informações não eram traduzidas em

termos simples como: “Ruby Lane acaba de invadir seu computador a partir duma lan house no Egito”.

Ao contrário, as informações retidas eram uma série de  bits, ou seja, zeros e uns. Traduzir essa série

quase infinita de tantos números zeros e uns era uma tarefa longa, estafante, e dependendo do caso,

fatalmente vã. 

Mas ele precisava arriscar. 

E tinha todo o tempo do mundo para isso.



Sete horas depois, Andreas ainda executava comandos, capturava códigos, interpretava números. A esta

altura, ele estava com as mãos amortecidas, os dedos doloridos, e a fé enfraquecida – quanto mais tempo

passava ali,  quanto mais informações ele retinha,  mais chegava a conclusão de que Ruby Lane era

esperto demais para deixar pistas remanescer. Ele era um criminoso experiente: entrava, cometia o delito,

e saía sem deixar pistas. Se toda a vida de Andreas não estivesse em jogo, ele teria desistido logo nas

primeiras horas.

Mas a persistência foi recompensada. 

Por volta do amanhecer, Andreas conseguiu isolar alguns  bits que, segundo ele, o levariam ao

endereço  do  domínio  que  Ruby  usara  para  se  conectar ao  seu  notebook.  Usando  uma  regra  de

combinação de bits, Andreas conseguiu achar doze números estranhos.

- Que droga é essa? 559950389428?

Eram números, a princípio, sem lógica. Não poderiam ser um IP. Não lembravam em nada o

endereço dum MODEM. Mas Ruby tinha acessado a internet e invadido seu  notebook através daquele

número. 

-  Ele é invencível  – admitiu  Andreas em voz alta,  ao perceber  que os números não tinham

realmente  significado  algum e  que,  muito  provavelmente,  tinham sido  adulterados  por  Ruby  Lane,

apenas para confundi-lo.

Andreas levou as mãos ao rosto, decepcionado, e um forte desejo de chorar insuflou seu ser. Sua

vida dependia daquilo. Se não provasse que fora vítima duma armadilha, jamais voltaria a trabalhar com

computadores. Seu futuro se resumiria a procurar preencher vagas de entregador de pizzas, vendedor de

porta em porta, ou talvez, comprar uma bicicleta e virar um  office-boy, aos trinta anos. Para ele, um

futuro, no mínimo, sombrio.

Ainda estava com o rosto mergulhado nas mãos quando um pensamento produziu uma lufada de

emoção em seu interior. Ele voltou a olhar para a tela do notebook. Seus olhos se fixaram nos números:

559950389428.  E os confusos  números,  neste instante,  começaram a assumir  uma identidade.  Uma

identidade profícua que fez Andreas dar gargalhadas tão altas que certamente acordariam os hóspedes

dos quartos vizinhos. Ele precisava admitir: Ruby Lane não era apenas um cracker  habilidoso. Ele era

devidamente cauteloso. E Andreas chegou a essa conclusão ao descobrir que Ruby não invadira seu

notebook  através  de uma conexão ADSL,  mais  fácil  de ser  rastreada.  Não,  o cauteloso Ruby Lane

invadira seu computador através de uma obsoleta conexão discada.

Inacreditável,  uma  conexão  discada!  Em  consequência,  a  identidade  assumida  pelo  confuso

número foi bastante óbvia. 55 era o código do país, mais precisamente o código do Brasil. O miserável

está no Brasil!, pensou, abismado. O número 99 era o código da cidade, e o número 50389428 era o

telefone da conexão.



Andreas  parou  de  rir,  de  repente,  no  momento  que  seu  coração  também parou  por  alguns

instantes. Se descobrir Ruby Lane no Brasil e que, talvez, poderia até mesmo ser um brasileiro, era um

grande achado, ele ainda não estava preparado para a descoberta seguinte. Uma descoberta assustadora e,

ao mesmo tempo, fascinante. Tão fascinante que todos os pelos do seu corpo eriçaram.

O número 99 era o código da cidade de Antares.

Doze horas depois, o maior fórum de discussão sobre hackers do planeta voltou a receber a visita de seu

utente mais ilustre, que por ali não aparecia havia mais de dois anos. Ele abriu um novo tópico, que

provavelmente estabeleceria um novo recorde de respostas postadas, e escreveu:

“Como diria Billy Corgan: ‘Essa mensagem é para qualquer um que ousar ouvir um tolo’. E

a mensagem está colocada. O tolo clama. O tolo adverte.  A batalha final será bem ali,  onde tudo

começou. Ao lado do berço haverá um túmulo. Porque se em Antares reside Ruby Lane, ali há de arder

as chamas da vingança. Tenho dito e quem quiser ouvir um tolo contemplará a maior e mais sangrenta

de todas as batalhas”.

Postado por Andreas Ventura às 18h07.



CAPÍTULO 17

O assassinato das estudantes  Laura Telles e Fernanda Sanchez ainda era o assunto dominante entre os

alunos da UniAn, exceto entre aqueles que cursavam qualquer faculdade relacionada com informática.

Para  esses,  o  único  assunto  importante  a  considerar,  a  maior  “bomba”  de  todos  os  tempos era:  o

fenômeno Ruby Lane estava em Antares. 

Desde que o foragido Andreas Ventura postara, dois dias antes, uma mensagem no maior fórum

do mundo sobre  hackers e invasões virtuais, anunciando ao planeta a grande revanche, a batalha final

entre os dois maiores nomes do mundo cibernético, não havia outro assunto meritório para os alunos

ligados à informática, senão esse. E a notícia provocou êxtase e euforia em todos. Os professores deram

atenção especial ao assunto, nas aulas. E até mesmo Veridiana se deixou levar pela euforia.

Depois de dias em depressão por causa da derrota do programa que ela e seus amigos haviam

desenvolvido, Veridiana ficou excitadíssima com a notícia do confronto que estava se armando nas teias

virtuais entre Andreas Ventura e Ruby Lane. E o que a deixava ainda mais extasiada era o boato de que

Ruby Lane estava em sua cidade. As mais variadas perguntas invadiram sua mente. Quem era Ruby

Lane? Onde ele estaria agora? Estaria em seu quarto? Ou estaria fazendo compras no  shopping? Era

apenas um turista na cidade, ou seria um morador de Antares, talvez até um aluno da UniAn? 

Ele poderia ser qualquer pessoa, mas definitivamente, não havia a menor possibilidade de Ruby

Lane ser Beny Blanco.

Nesse momento, o ser mais grotesco sobre a superfície terrena desde o período paleolítico coçava

a cabeça vigorosamente fazendo uma nuvem branca de caspas elevar-se e pousar suavemente sobre a

mesa onde estavam, também, Sofia e Romeu. Parte da “neblina” de escamas da cabeça dele descia sobre

o vestido de Veridiana fazendo com que a coitadinha ficasse se debatendo o tempo todo – uma tentativa

inútil de se limpar daquela coisa escamosa e flocosa. 

- Só se fala no Andreas e no Ruby Lane no nosso bloco – comentou Romeu.

- Também pudera. Os nego mais massa do mundo resolvendo as tretas deles na net. Isso é demais

maluco, cara. Eu vou contar isso para os meus netos, embora eu não pretenda ter filhos. – Ele foi o único

a rir da própria piada.

Sofia, com a voz sumida, perguntou:

- Será que ele vai vir para cá?

- Para Antares? Duvido – respondeu Romeu. – Ele é procurado nos Estados Unidos. Acho que

não vai ficar expondo a cara dele para qualquer um. Mesmo porque, se ele quer achar o Ruby, tanto faz

ele estar no Brasil ou no Japão. O negócio todo vai rolar na net.



- Mas essa do Ruby Lane estar aqui em Antares é difícil de acreditar – comentou Veridiana, ainda

batendo as mãos sobre o vestido. – Será que é verdade?

- Quem pode saber? O Andreas pode estar enganado.

-  O Andreas nunca se engana – disse Sofia,  com voz firme e convicta,  fazendo com que a

olhassem com curiosidade. 

Veridiana percebia pelo semblante de Sofia que o chão dela começava a se abrir, e sua amiga

estava para afundar. E não era para menos. Afinal, naquela mesa, estavam falando sobre o primeiro e

único namorado dela. E pela maneira como ela, disfarçadamente, defendia Andreas, era de se perceber

que ela ainda o amava profundamente. 

Nessa hora, o reitor Helder surgiu do nada, passando logo ao lado da mesa onde os quatro amigos

conversavam. Beny não perdeu a oportunidade de perguntar:

- E aí, teacher? Tá sabendo que teu ex-aluno desafiou o safadão do Ruby pra umas porradas?

Helder olhou para eles com um estranho olhar frio, nada amistoso.

- Não acreditem tão rapidamente em tudo o que dizem por aí. – Dizendo isso, Helder se virou e

foi embora.

- Que bicho mordeu ele?

- Vai saber. Ele anda meio estranho e não é de hoje.

- Deve ser por causa dos rumores envolvendo o aprendiz dele.

- Ou algum problema com as patroas – disse Beny. – Se as dona embaça, o bicho amua.

Veridiana olhou para o relógio.

- Está na hora. A próxima aula é com o professor Cícero. Ele é fã do Andreas. Garanto que o

tópico da aula de agora será só esse.

- Então essa aula eu não perco por nada.

Assim, de dentro de uma neblina de caspas, as quatro figuras saíram correndo para a sala de aula.

Naquela noite, Veridiana convidou Susana e Walkíria para comerem uma pizza em seu apartamento. Isso

talvez fosse bom não só para ela, mas também para Sofia que estava bastante deprimida. Um pouco de

conversa e boas risadas talvez fossem a receita ideal para animar as duas. 

Observando Walkíria, Veridiana teve a impressão de que a garota não estava presente. Estava ali,

fisicamente, mas sua mente parecia percorrer algum universo paralelo, uma outra dimensão. Walkíria era

uma menina diferente, de fato. Parecia carregar seus problemas para todos os lugares aonde ia. Vivia seu

trabalho vinte e quatro horas por dia. E uma vida tão intensa despertava uma pontada de inveja em

Veridiana. 



A conversa das quatro garotas girou em torno de receitas, música e faculdade. Nada de muito

profundo – apenas conversas superficiais de pessoas que não pareciam muito a vontade de estar ali. No

final das contas, apenas conversas diplomáticas. E conversas diplomáticas cansam a qualquer um.

Mas, a conversa permaneceu sem paixão até que Susana começou a falar sobre seu admirador

secreto.

- Eu vou conhecer o meu poeta amanhã, a noite.

Susana falava sobre o tal poeta Homero, com uma insistência cansativa. Segundo ela, o cara tinha

uma boa conversa e escrevia poemas lindos. A própria Veridiana chegou a ler um desses e desejou

sinceramente ter sido alvo de tal galanteio. 

No entanto, o tal Homero poderia ser “misterioso” para Susana, mas não para Veridiana. Afinal, o

admirador secreto só podia ser uma pessoa: Beny Blanco. Ela se lembrava de que havia passado o e-mail

de Susana para Beny. E como ele era feio pra burro, parecia querer conquistar a menina primeiro, antes

de  se  revelar.  Obviamente,  Veridiana  não  comentara  nada  com  sua  amiga.  Ela  deixaria  as  coisas

acontecerem naturalmente.  Veridiana  chegou dar  uma risadinha disfarçada  ao imaginar  a  reação  de

Susana ao conhecer o sem noção do Beny, rodeado de suas familiares moscas, enfiando um dedo no

nariz. Seria a cena mais cômica do século.

- Aonde vocês vão se encontrar?

- Ele ficou de confirmar comigo amanhã. 

Walkíria comentou:

- A Susana só fala nesse cara. Vai ver o cara é uma tremenda tranqueira. 

Veridiana riu ao perceber que “tranqueira” era elogio quando uma referência a Beny Blanco. Ela

comentou, irônica:

- Que nada! De repente, é o maior gatinho...

Walkíria, um tanto quanto soturna, foi falando:

- De repente, o cara é até casado. Olha, essa coisa de namoro virtual pra mim não combina. Não

me agrada conversar com alguém que não faço a mínima ideia de quem seja. Prefiro a honestidade do

olho no olho.

-  Mas você pode estar com alguém cara a cara,  e mesmo assim ser enganada – defendeu-se

Susana.

- É tudo questão de probabilidades, minha querida. Suas chances são muito maiores. 

- Mas eu vou ter a oportunidade de saber se ele é o que demonstra ser. 

- Tudo bem. São apenas opiniões. Cada qual na sua.

- É o que eu também acho.



Veridiana, percebendo que as duas estavam quase para começar alguma discussão mais séria,

procurou mudar de assunto.

- E então, Walkíria? Alguma novidade sobre o assassino das estudantes?

Walkíria ainda respirou fundo antes de responder, parecendo tentar recuperar a calma.

- Apenas suposições. Como, por exemplo, que ele possa morar nas imediações da UniAn, ou

talvez até mesmo estudar aqui.

- E que ele entende bastante de informática – falou a taciturna Sofia, pela primeira vez na noite.

Walkíria concordou com a cabeça.

- Mas não há nada sólido que leve ao assassino. – Ela deu uma pausa. – E isso é horrível. Se, ao

menos, fosse possível resgatar aquelas informações que estavam no HD da Fernanda... 

Veridiana perguntou:

- E a outra garota, a Laura, não tinha computador?

- Não. Deve ter acessado numa lan house.

-  Se você descobrisse qual  a  lan house ela freqüentava,  poderia conseguir  alguma coisa dos

computadores dali.

-  Há  dezenas  de  lan  houses em Antares.  Não  há  como conseguir  uma ordem judicial  para

interditar cada uma delas. 

Sofia, mais uma vez, se manifestou:

- Você não faz ideia de qual era o nome de exibição que a Laura usava?

- Não. No que isso ajudaria?

- Se ela usou algum programa de mensagens instantâneas para conversar com o assassino, talvez

você consiga alguma coisa. Dependendo do programa usado, algumas dessas conversas são salvas no

computador exatamente com o nome exibido na conversa. Daí você teria que ir a todas as lan houses, em

uma máquina específica, e mandar localizar na rede todos os arquivos com o nick dela, entendeu?

- Acho que sim.

-  Mas  algumas  pessoas  costumam  variar  os  nicks em diversas  ocasiões.  Seria  apenas  uma

possibilidade. Além disso, alguns programas salvam os arquivos com o endereço de e-mail da pessoa

com quem estamos conversando. Aí ficaria mais difícil: você precisaria saber o e-mail do assassino.

Walkíria ficou pensativa, absorta. E Veridiana apenas a observava. Aquela menina realmente fora

sugada pelo caso das estudantes assassinadas, e parecia que seu humor se adequava de acordo com o

progresso das investigações. 

- Mas mesmo que o programa tivesse salvado pelo nick do usuário, ainda assim, tudo dependeria

de uma série de fatores combinados – alertou Veridiana. – Laura teria de ter usado o mesmo nick, ter

usado um programa e não sites de bate-papo online, o programa de mensagens instantâneas teria de estar



configurado para salvar as conversas, e o computador não poderia ter sido formatado depois. Isso sem

contar a possibilidade dela ter mantido contato com o assassino somente por e-mail...  São tantos os

fatores que fica difícil ter uma esperança. Sem contar o trabalho: você teria que ir de lan house em lan

house pesquisando as máquinas. 

- Mas eu não tenho outra escolha. Afinal, o assassino está à solta e sei que logo ele vai fazer uma

terceira vítima. Talvez eu consiga impedi-lo. Talvez. – Dizendo isso, Walkíria se levantou e começou a

sair apressadamente. – Obrigada pela pizza. Estava ótima. Mas eu realmente preciso ir. Até mais.

Depois que Walkíria saiu, Susana ainda comentou:

- Eu acho que a Walkíria é meio doida.

Poderia ser uma garota estranha, concluiu Veridiana. Mas Walkíria tinha algo pelo seu trabalho

que faltou em toda a vida de Veridiana. 

Walkíria tinha paixão pelo que fazia.



CAPÍTULO 18

Seu nick era “Bela Adormecida”. Este era o nome de exibição que ela costumava usar nos programas de

mensagens instantâneas. Irônico que Laura tenha começado a dar os passos para entrar no “sono eterno”

justamente  com esse  nick.  Walkíria  descobriu  isso  no início  da tarde seguinte,  junto  às amigas  de

faculdade de Laura.  Não fora fácil  conseguir essa informação. Como Walkíria sabia, Laura era uma

pessoa de poucas amizades. E, consequentemente, detalhes sobre seu dia a dia eram um grande mistério.

Agora, Walkíria corria como uma louca, visitando todas as lan houses, começando por aquelas

mais próximas da UniAn. Havia bem mais de uma dezena delas espalhadas em poucos quilômetros

quadrados, e Walkíria se admirava de todas elas estarem lotadas. 

Ela passou horas fazendo assim como Sofia lhe sugerira: alugava uma máquina, e fazendo uso do

recurso  Localizar  na  Rede,  procurava  por  “Bela  Adormecida”,  “Bela_Adormecida”,  ou

“BelaAdormecida”. Mas logo Walkíria percebeu que seria muito mais eficiente se tão-somente digitasse

“Bela*.*”. O resultado da busca seria mais preciso. 

Mas aquilo que, a princípio, fora estimulante, agora, chegava perto de ser estafante e vão. 

- Não vai dar certo – concluiu, desanimada, quando saía de uma das últimas lan houses do bairro. 

E tanto desânimo encontrava respaldo no fato de estar dando um tiro no escuro. Como a própria

Veridiana mencionara, tudo dependia duma série de fatores combinados. E um deles era achar a  lan

house certa – isso se Laura realmente tivesse acessado a partir de uma dessas casas. Se fosse assim, de

qual  lan house  ela mantera contato com o assassino? Pela lógica,  seria uma daquelas que Walkíria

visitava nesse momento. Mas talvez não fosse. E se a discreta Laura preferisse uma lan house bem longe

da universidade, distante dos seus conhecidos,  exatamente para manter segredo sobre seus encontros

virtuais? 

Essas eram as tantas possibilidades que fervilhavam a cabeça de Walkíria e que a faziam, em

consequência,  ser  dominada  por  uma sensação  de impotência  e  inutilidade diante  da situação.  Um

psicopata estava a solta, e nem a polícia, nem ela, nem qualquer miserável nesse mundo seria capaz de

impedi-lo. 

De dentro da nuvem de sua angústia, Walkíria ouviu seu celular tocando, acusando o recebimento

dum torpedo. Walkíria leu a mensagem:

Hindu´s Lan House

Av. Malice, 1140

Máquina 14RL



Não havia como saber quem enviara a mensagem. Seu celular indicava que o torpedo viera de um

“número desconhecido”.  Ela teria ignorado a mensagem se esta não dissesse respeito a  lan house, a

palavrinha mais importante no dicionário de Walkíria naquele momento. 

- Avenida Malice. Não é tão longe daqui. 

Walkíria entrou no carro e serpenteou veículos e motocicletas, como uma louca. Quase bateu

cinco vezes e ouviu dezenas de palavrões que diziam respeito à sua moral e à moral de sua mãe. Mas ela

pouco  se  importava.  Não  sabia  quem tinha  mandado  a  mensagem  para  ela  –  talvez  Pablo,  talvez

Veridiana, Sofia ou Susana. O que contava era que havia ali uma identificação de uma máquina em uma

lan house, e Walkíria tinha a esperança de que ali pudesse encontrar as respostas para suas perguntas. 

Quando chegou ao local, não se surpreendeu ao ver a lan house abarrotada de usuários.

O que esse bando de desocupados tanto faz na internet?, perguntou-se, irritada. 

Ela entrou apressadamente. Chegou até o atendente, um garoto de uns dezesseis anos, com os

braços cobertos de tatuagens e uma camiseta do Mercury Rev.

- Máquina 14RL – disse Walkíria. 

- Quê? – perguntou o moleque, fazendo uma careta.

- Eu preciso de meia hora na máquina 14RL.

- Que porcaria de 14RL é esse, dona? As máquinas são de 1 a 20. Só números, dona. Nada de

letras.

A mensagem dizia “14RL”.  Mas ela  procurou  deixar  esse detalhe de lado.  Pelo menos,  por

enquanto.

- Então eu quero a máquina 14.

Ele apontou para o interior da lan house, com displicência.

- Não tá vendo? Tá tudo lotado.

- Droga – praguejou, baixinho. Depois disse para o atendente:  – Que horas o desocupado da

máquina 14 vai sair?

- Ih, o cara acabou de sentar lá. E é do tipo que passa horas e horas. Mas o horário da 11...

Walkíria já não ouvia. Caminhava rapidamente pelo corredor de computadores. Trombou em dois

ou três caras vestidos de preto e que, provavelmente, nunca tinham sido apresentados a um barbeador. 

Quando chegou à máquina 14, ocupada por um careca musculoso, foi falando:

- Ei, cara. Não me leve a mal, mas estou precisando usar essa máquina.

Ele olhou para Walkíria. Primeiro para o rosto, depois para seus seios. E ali ficou durante alguns

segundos até que Walkíria falou novamente:

- Preciso dessa máquina... AGORA!

Ele sorriu.



- Eu também. – E voltou para o computador onde se aventurava num jogo onde ele explodia a

cabeça dos adversários, fazendo com que pedaços do cérebro voassem até a tela do computador. 

Walkíria  não podia esperar.  E se partisse para seu lado ameaçador,  acabaria arrumando uma

tremenda  confusão.  Pior  ainda,  o  careca  poderia  querer  incorporar  o  “colecionador  de  fragmentos

encefálicos” do seu jogo. Ela percebeu que, para ser bem-sucedida, deveria usar de sutilezas sociais. O

tipo de sutileza que move toda uma nação. 

Enfiando a mão na bolsa, Walkíria retirou uma nota de cinquenta reais.

- Isso por apenas dez minutos na máquina. No máximo, quinze.

O careca olhou para a nota, para o rosto dela, depois para os seios – onde se demorou mais alguns

instantes –, e depois voltou a olhar para a nota. 

- Logo agora que estava para bater o meu recorde – disse ele, apanhando a nota e se levantando.

Sem  mais  uma  palavra,  Walkíria  se  sentou  diante  do  computador.  Através  da  ferramenta

adequada, ela fez uma varredura em toda a unidade C: em busca de qualquer arquivo começado pela

palavra “Bela”.  O resultado da procura identificou um arquivo de texto, chamado Bela_Adormecida,

salvo por um programa de mensagens instantâneas. Seu coração disparou a ponto de saltar-lhe à boca! 

- Finalmente! – exclamou, em voz alta. 

Ela deu dois cliques para abrir o arquivo. 

Dentro dele, havia uma longa conversa entre os dois usuários. Walkíria percebeu que havia uma

limitada intimidade entre eles. Não eram pessoas íntimas. Na verdade, nem se conheciam pessoalmente.

Era o que se podia perceber por expressões, tais como: “Não vejo a hora de te conhecer, Laura”, ou “Até

imagino como você deve ser”. Em determinado momento, ela o convida para irem à Festa do Calouro. E

ele aceita. 

- É ele! O maldito assassino! – exclamou, excitada com a descoberta.

Mas Walkíria estava tão absorta na conversa entre os dois que nem havia reparado no nick usado

pelo  assassino.  E  quando  ela  percebeu,  Walkíria  sentiu  uma dor  penetrar  no  âmago  de  sua  alma,

arrancando um suspiro de pavor e desespero, ao pensar em sua amiga, Susana.

O nickname usado pelo assassino era Homero.

Walkíria  saiu  da  lan  house fazendo  uma  ligação  do  seu  celular.  Ela  estava  apressada.  Parecia

desesperada. Corria e tropeçava em tudo o que havia pelo caminho. E não era para menos.

Do outro lado da rua, do seu carro, sob a noite que já caía sobre Antares, alguém a observava com

atenção.

- Corra, Walkíria. Corra. – Ruby Lane suspirou. – Ela não tem muito tempo.



CAPÍTULO 19

Susana saiu para o encontro com seu admirador secreto,  meia hora antes do combinado. Ela estava

dominada por uma sensação inédita em sua vida. Era desejada por muitos. Mas nenhum homem jamais

fora capaz de lhe escrever coisas tão lindas e profundas como Homero. O modo como ele a transformava

em poesia, elevava-a a um nível superior da existência humana. Homero transformou Susana na mais

bela, mais rica, mais famosa e mais importante mulher do planeta. Eis o poder de sedução que ele tinha!

Por isso não fora capaz de esperar o horário combinado. O lugar do encontro foi em frente a uma

boate. Depois, dissera ele, iriam a um lugar bastante interessante.  Conhecendo-o até onde o conheço,

pensou ela, garanto que será um lugar muito romântico.

Depois que saiu, ela decidiu desligar o celular. Não queria ser incomodada. Celulares costumam

tocar nas horas mais impróprias. Aquela noite haveria de ser apenas dela e do seu príncipe encantado.

Susana cobriu a distância até a boate, rapidamente. Quando lá chegou, como era de se esperar,

não havia ninguém. Susana lamentou – ela esperava que Homero fosse tomado pela mesma ansiedade

que ela, chegando mais cedo que o combinado. Pelo que se podia perceber, ela teria de esperar um pouco

mais para conhecer o seu poeta particular. 

Naquele momento, o Tempo sofreu um cataclismo – de repente, um segundo passou a durar um

minuto; e um minuto, uma hora. Era essa a impressão que ela tinha à medida que consultava o relógio de

minuto em minuto. Mas não apenas o Tempo perdeu suas características primitivas, mas também seu

cérebro tomou o mesmo rumo, já que ela passou a se preocupar com coisas que jamais lhe ocorreram:

Será que ele vai gostar de mim? Ele já me viu, mas será que hoje estou linda o suficiente para ele? Será

que ele vai me achar sem graça?

Nesse instante, um homem bonito e elegante veio em sua direção. Ele a olhava. Susana ficou

quase sem fôlego.  Mas não devolveu o  olhar,  afinal, todos os homens olhavam para  ela.  Se fosse

Homero,  obviamente,  ele se apresentaria.  Mas por fim, o homem acabou passando direto,  apenas a

encará-la.

Susana suspirou. Não era ele. 

Uma era se passou – na verdade, vinte ou trinta segundos – quando ela percebeu a aproximação

dum policial. Ela até imaginava que ele pararia diante dela, perguntaria se ela estava bem, se precisava de

ajuda.  Geralmente,  os policiais  ofereciam esse tipo de ajuda para  ela  –  na maioria  dos casos,  com

segundas intenções. 

- Boa noite – disse o policial, polidamente.

Que saco!, pensou ela, enquanto imaginava uma maneira rápida de se livrar daquele galanteador

fardado.



- Boa noite!

- O que uma moça faz sozinha nesse lugar?

- Espera o namorado.

- Ah, sim. – Ele pensou um pouco. – Namorado mesmo, ou apenas uma paquera?

Que mala!

- Namorado – respondeu ela, com uma discreta rispidez.

- Claro. – Ele deu uma pausa. – Então acho melhor não atrapalhar. – E continuou caminhando.

Susana mal tinha respirado aliviado quando o homem parou e voltou até ela.

É hoje.

- Antes que seu namorado apareça, posso lhe dizer algo?

Susana  começava  a  se  irritar.  Mas  achando  que,  colaborando,  conseguiria  se  livrar  daquele

galanteador falsificado mais facilmente, ela respondeu:

- Fale.

Ele fechou os olhos. Quando voltou a abri-los, o policial falou as palavras que fizeram a pele de

Susana arrepiar:

- Caminho por estradas poeirentas / Através de mares revoltosos / Busco a perfeição refletida na

centelha da luz dos teus olhos / Me encolho / Me curvo / Me rebaixo diante de teu reflexo / Teu espelho /

Nítida cópia da natureza soberana / Como dança de ciganas / Como tudo aquilo criado debaixo dos céus /

Como toda a beleza tida aqui / Foi uma inspiração divina ao olhar para ti.

Susana sorriu, em êxtase:

- Homero?

- Homero, seu irmão mais velho, o papa. Serei quem você quiser que eu seja. 

Ele não precisava dizer mais nada.

Susana estava apaixonada.

- Encoste aqui – disse Homero depois de Susana ter guiado por alguns minutos.

- Aqui?

- Sim.

Era um lugar estranho para se parar um carro: eles estavam numa rua residencial. Será que ele

achava aquele lugar romântico? Ela esperava que Homero a levasse para um restaurante ou qualquer

coisa parecida. É o que se espera de um primeiro encontro. Talvez ele tivesse uma romântica surpresa

para ela. Assim, sem questionar, Susana parou.

Ele fez silêncio. Susana percebeu que Homero era um homem de poucas palavras. Talvez por

isso, escrevia tão bem.



- Eu não sabia que você era policial.

- E não sou.

- Não? Agora que não estou entendendo.

Ele sorriu.

- O uniforme era do meu pai.

- Ele se aposentou?

- Não... Ele morreu.

- Oh, eu sinto muito.

- Não mais do que eu, acredite – disse, friamente. – Uma mulher o matou.

- Meu Deus! O que houve?

- O horror. Apenas, o horror. Primeiro ela matou minha mãe e depois meu pai. – Homero deu uma

risada nervosa, e depois ficou sério. – Agora, eu sou o próximo alvo.

Susana ficou assustada com a história.

- Mas quem é essa mulher? É líder de alguma organização criminosa?

Homero tinha os olhos perdidos no nada. Ficou assim alguns instantes, antes de falar:

- Ela não é única.  Há muitas como ela. Elas estão por aí,  destruindo lares,  destruindo vidas,

tirando a paz que lutamos para encontrar. Elas encontram prazer exatamente nisso, como se dependessem

da destruição alheia para alimentar seu desejo de viver. Essa mulher,  ela matou meus pais, destruiu

minha família, mas não vou permitir que ela tire o que me sobrou. Ela vai pagar pelo que fez.

Homero começou a dar indícios de pequenos tremores involuntários, enquanto falava. Isso fez

com que Susana começasse a ficar temerosa. Ela parecia estar diante de uma personalidade bem diferente

do que imaginara, inicialmente. Discretamente, Susana abriu sua bolsa e pegou o celular. 

Homero continuou:

- Eu estou anunciando para todos o que ela fez e o que ela merece. Todos precisam saber disso.

Precisam estar conscientes do que ela fez e do que elas ainda fazem. – Ele começou a rir. – Mas ninguém

consegue entender. Ninguém compreende o anúncio que tenho dado tão claramente. Nem aquela estúpida

amiga sua, a tal Walkíria, que se julga tão esperta.

- O que a Walkíria tem a ver com isso? A propósito, de onde você a conhece? 

- Muita gente conhece a Walkíria. Aquela vaca adora aparecer. Mas ela não tem nada de especial.

É uma imunda como outra qualquer.

Susana ligou o celular. Homero olhava para frente, hipnotizado, em transe. Parecia não perceber a

movimentação ao seu redor.

- Quer saber, Susana, você vai me ajudar a dar o terceiro e último anúncio antes da purificação

final. – Susana olhou para o visor do celular. Acusava quinze ligações não atendidas na última meia hora,



e mais de dez mensagens não-lidas. – Porque você é como ela: uma garota fácil, uma maldita destruidora

de lares.

Susana leu a última mensagem recebida no seu celular. Era de Walkíria:

“Corra, Homero é o assassino!!!”

Homero olhou para Susana com um brilho assassino nos olhos:

- E o anúncio será dado justamente em frente a esta casa – ele apontou para a casa do outro lado

da rua –, a casa onde cresci. 

Susana o encarou com súplica no olhar.

- Por favor... não.

Homero sorriu.

E o sorriso dele foi a última visão que Susana teve antes do manto negro da morte cobrir-lhe os

olhos, para sempre. 

Duas horas depois, um guarda noturno encontrou uma jovem morta dentro de um carro abandonado

numa rua residencial. Um cabo de teclado foi encontrado ao lado do corpo. 

E no ventre ensanguentado da jovem, diversos cortes formavam o número 1111101011111010.



CAPÍTULO 20

O voo chegou com meia hora de atraso. 

Quando ele voltou a pisar em solo antariano, nenhuma emoção o invadiu. Nem a cinematográfica

chuva fina que caía sobre Antares adicionou emoção à ocasião. Isso não era de surpreender – nenhuma

emoção costumava violar a muralha insensível que envolvia a personalidade de Andreas Ventura. Por

isso, o homem voltou a caminhar em Antares como se nunca tivesse estado ali.

Andreas decidiu voltar para Antares assim que descobrira que era dali que Ruby Lane operava.

Ele não queria simplesmente caçar o homem virtualmente. Ainda desejava um encontro cara a cara com

o miserável. Queria conhecê-lo. Queria olhar Ruby Lane nos olhos. E talvez esmurrá-lo como já não

fazia desde os tempos de escola. 

Andreas não tinha o medo como companhia.  Ruby Lane não parecia mais tão confiante, como

antigamente. Andreas lembrava-se da tela preta que se abrira em seu notebook, dias atrás, mas o cracker

nada dissera. Em outras épocas, ele teria iniciado uma série arrogante de ofensas e desafios. Mas dessa

vez, não. E, ainda por cima, depois daquele dia, Andreas não sofrera mais nenhum ataque. De alguma

forma, Ruby Lane parecia hesitante, temeroso. 

Embora se lembrasse constantemente de que não devia subestimá-lo,  Andreas não deixou de

sorrir ao pensar no encontro que teria nos próximos dias com seu arqui-inimigo. O mundo reconheceria

então, mais do que nunca, o seu talento. E o governo americano ainda teria de lhe pedir perdão. Isso sem

contar a indenização milionária que Andreas iria receber pelos dois anos que passara injustamente na

cadeia. Obviamente, para isso, não bastava pegar Ruby Lane. Ele precisaria de provas de que a invasão

ocorrida no Banco Leviran, dois anos antes, fora obra do cracker. Ou então, uma confissão. 

Andreas foi até um telefone público. Só havia uma pessoa em Antares a quem ele poderia recorrer

em busca de ajuda: seu amigo Helder.

- Andreas, onde você está?

- Mais próximo do que imagina.

- Antares? – perguntou, a voz baixa do outro lado da linha.

- Sim. Estou no aeroporto. Voltei para acertar contas com o meu pior pesadelo.

- Não acho que Ruby Lane esteja aqui.

- Eu sei que sim, acredite. 

- Para onde está indo?

- Na verdade, essa é a razão de estar te ligando. Você me disse que, se eu precisasse, podia contar

com sua ajuda. Pois bem, esse é o momento: preciso que me esconda. 

Helder pareceu pensar, do outro lado da linha. 



-  Acho  que  tenho  um  lugar  ideal  pra  você,  aqui  mesmo  no  condomínio.  Vou  tomar  as

providências. 

- Te agradeço. 

- Onde nos encontraremos?

Havia um pinheiro adulto logo em frente ao Museu Universitário, que ficava ao lado da Reitoria. O

pinheiro tinha cerca de  trinta  anos, mas ninguém nunca deu a mínima atenção para ele. Mas a partir

daquele dia memorável, as coisas provavelmente mudariam para aquela velha árvore. 

Sob as folhas molhadas de chuva do futuro famoso pinheiro, Andreas Ventura e Helder Danielsen

deram um forte aperto de mãos. Os dois ficaram se olhando, sem dizer coisa alguma. Era como se

tivessem tanto a dizer que, naquele instante, os assuntos se entrelaçavam na mente, e nenhuma palavra

conseguia ganhar vida na boca dos dois homens. 

Eles ficaram assim até que Helder falou:

- Andreas Ventura, presumo.

Andreas sorriu.

E finalmente, se abraçaram. 

Andreas observava Helder sentado naquela imensa cadeira de couro. O homem parecia uma autoridade.

E será que não era, realmente? Afinal, Helder tinha a autoridade na melhor universidade do país. Ele

devia se orgulhar de todo o esforço que fez, ao longo dos anos, para atingir aquela posição, embora ainda

tão jovem. 

Mas embora o reitorado de Helder fosse um tema fértil  para os dois amigos conversarem, o

assunto em que os dois se enveredaram só dizia respeito a Andreas. Ele contou em detalhes tudo o que

acontecera em sua vida desde aquele fatídico dia em que Ruby Lane apareceu. E Helder olhava-o como

um mestre ao ouvir seu aluno dissertar seu tema preferido. 

- Qual é o plano? – perguntou Helder.

Andreas se inclinou sobre a mesa.

- Ruby está vulnerável, Helder. Ele não imaginava que eu fosse descobri-lo em Antares. Eu o

surpreendi. E quando alguém como Ruby Lane é surpreendido, sua confiança fica abalada.

- Mas se ele está vulnerável, então, ele vai se esconder.

- Não acredito. Todas as comunidades hackers do mundo já estão sabendo do nosso confronto. Se

ele se esconder, vai ficar desmoralizado.

- Acho que tem razão. – Helder assumiu sua característica postura prudente. – De qualquer forma,

tenha muito cuidado com Ruby Lane. Ele tem talento.



Andreas sorriu.

- Eu também. Herdei do meu mestre.

O  apartamento  no  Condomínio  de  Antares  que  Helder  arrumou  para  Andreas  era  todo  mobiliado,

reservado  para  visitas  especiais.  Quando  alguma  autoridade  educacional,  um reitor  ou  um  escritor

visitava a UniAn, aquele apartamento ficava a disposição deste. De fato, era uma honra para Andreas

estar ali.

- Não temos agendado nenhuma visita para os próximos dois meses – disse Helder. – Você pode

ficar a vontade.

Andreas foi até a janela. Dali podia ver a pista de atletismo bem próxima. Apesar da chuva, havia

alguns homens trabalhando.

- Um clima estranho na UniAn.

- Tivemos mais uma jovem assassinada.

- Outra?

- A terceira. 

- Já têm pistas do assassino?

- Parece que não. As estudantes estão apavoradas. Ninguém sabe que critério ele usa para escolher

as vítimas, se é que usa algum.

- Já imaginou se Ruby Lane e esse psicopata fossem a mesma pessoa? Eu limparia minha ficha e,

de quebra, salvaria a vida de outras jovens.

Helder deu uma risada.

- Não deixe que seu ódio deturpe seu raciocínio, Andreas. Sei que você imagina Ruby Lane como

uma criatura grotesca. Mas lembre-se: ele pode ser um garoto de quinze anos. Ou até menos. – Helder

bateu no seu ombro. – Vamos esquecer os hackers por alguns instantes. Você precisa descansar. 

Andreas voltou a olhar para a pista de atletismo.

- O que estão montando ali?

- Estão começando os preparativos para montar um palco e um telão. 

- Vai ter show?

- Em duas semanas, entramos nas férias de inverno. No último dia de aula, temos um show ao ar

livre.

- No meu tempo, não tinha nada disso.

Helder sorriu.

- No seu tempo, o reitor não era Helder Danielsen.



CAPÍTULO 21

A chuva fina caía sobre o círculo negro. Sussurros, gemidos, prantos e o suave barulho da chuva sobre os

guarda-chuvas abertos. Os barulhos se misturavam, se enlaçavam, se confundiam. Quando o caixão de

Susana desceu, os gemidos tornaram-se mais intensos, conseguindo escapar da profusão de ruídos e se

tornar nítidos sob o barulho da chuva.

Poucos metros atrás, ela estava de braços cruzados sob a chuva, o corpo todo molhado. Seu olhar

transmitia fúria. Olhos vermelhos de tanto chorar. Olhos vermelhos de ira justa.

Naquele segundo, ela jurou para si mesma que faria Homero pagar.

Ou então não se chamava Walkíria Tonah.

Ela  estava  com  uma  de  suas  crises  depressivas.  Estava  com  medo.  Medo  das  pessoas.  Medo  de

conversar. Medo de Homero.

Desde o assassinato de Susana, na semana anterior, Veridiana sofreu um baque emocional tão

intenso que acabara entrando em depressão profunda. Durante a última semana, Veridiana não saiu do

seu apartamento para nada. Chorava a maior parte do dia. Passava os dias pensando em sua amiga e na

maneira  covarde  como fora  assassinada.  Podia  se  lembrar  do entusiasmo com que Susana falara  a

respeito do seu encontro. Podia se lembrar do brilho nos olhos dela ao falar do seu “príncipe encantado”. 

Walkíria!  Veridiana  precisava  vencer  seu  medo  e  falar  com  Walkíria.  Não  poderia  temer

represálias. O que ela sabia era importante demais para ficar guardado. Ela então saiu do quarto, o rosto e

os olhos inchados, e foi até o telefone.

Sofia a olhava com atenção. 

- Veridiana, como está? – Veridiana não respondeu. – Vai ligar para alguém?

Veridiana continuou em silêncio. 

Ela ligou para o Diário de Antares e pediu para falar com Walkíria. Um minuto depois, Walkíria

atendeu.

- Wal, é a Veridiana.

- Oi. Como está?

- Preciso que venha até aqui. Agora.

- Agora? Mas por quê? Aconteceu alguma coisa?

- Preciso falar com você.

- Veridiana, agora é meio complicado. Eu preciso terminar uma matéria...

- Se você soubesse o que tenho a dizer, já teria tirado sua bunda branca dessa cadeira, e estaria

voando para cá.



Walkíria deu uma pausa.

- O que tem a me dizer de tão importante?

- Eu sei quem matou a Susana – arrematou, friamente.

Walkíria olhava para Veridiana, atônita. Veridiana só não sabia se o espanto da garota era diante do seu

estado deplorável, ou devido à revelação que acabara de fazer.

- O que está me dizendo? – perguntou Walkíria.

- Você deve estar louca – comentou Sofia, encarando Veridiana com ceticismo.

- É exatamente isso: Homero e Beny Blanco são a mesma pessoa.

- Por que acha que esse tal Beny Blanco é o assassino?

- Ele era fissurado pela garota. 

- Fissurado?

-  Queria  que  eu  desse uma ajuda  para  ele  conquistar a  Susana.  Eu passei  o  e-mail  dela.  –

Veridiana começou a chorar. – Dias depois, ela recebeu o primeiro poema. Eu sabia que era o Beny quem

tinha mandado, mas não falei nada.

- E esse cara comentou alguma coisa sobre estar mandando poemas para ela?

- Não, nós discutimos. Depois daquele dia, a gente pouco se falou.

Todas ficaram em silêncio, totalmente absorvidas pelas palavras de Veridiana.

- Isso é loucura – disse Sofia. – O Beny? Não é possível, Veridiana. A gente conhece o Beny. Ele

é da paz.

- Como todo psicopata aparenta ser.

- Só porque ele tinha o e-mail dela não quer dizer que ele tenha mandado as poesias. Pode ter sido

qualquer outra pessoa.

- Não custa averiguar – disse Walkíria. – Por acaso vocês já viram algum uniforme policial com

esse cara?

- Acho que não. Por quê?

- Um rapaz viu a Susana em frente à boate, momentos antes do assassinato. Ele disse ter visto um

policial se aproximar de Susana e depois entrarem no carro. Um cara vestido de policial também foi visto

com a Fernanda na noite do seu assassinato.

- Isso quer dizer que um policial está envolvido? – perguntou Sofia.

- Duvido. Eu me lembro dum caso que ocorreu em Minas, anos atrás. Um psicopata que, ao sair

atrás de suas vítimas, sempre vestia uma batina. E pelo que foi constatado, o desgraçado nunca colocara

os pés numa igreja.



Veridiana ia reafirmar a suspeita de Beny, mas acabou desistindo. Não tinha forças, nem ânimo

para continuar argumentando. Enquanto se culpava por ter passado o e-mail de sua amiga para aquele

monstro, Veridiana ouviu Sofia perguntando alguma coisa sobre como Walkíria tinha descoberto que

“Homero” era o nick do assassino. Walkíria falou sobre lan houses. E acrescentou:

- Eu recebi essa mensagem no meu celular.

Ela passou o celular para Sofia que leu a mensagem em voz alta:

- “Hindu´s Lan House. Avenida Malice, 1140. Máquina 14RL”. 

- Fui para lá e descobri toda a conversa da Laura com Homero.

- Quem mandou essa mensagem para você?

- Não sei. Não foi o Pablo, e nem a Susana, obviamente. Até pensei que pudesse ser uma de

vocês.

- Nós não fomos.

- Pode ter sido uma das amigas de faculdade da Laura. Elas sabiam o que eu estava procurando. E

tinham o meu celular, caso se lembrassem de algo. 

- Máquina 14RL? Que espécie de numeração é essa?  

- Na verdade, é apenas 14. Esse “RL” não sei o que pode significar. Deve ter sido um erro de

digitação. 

- Um erro de digitação ou talvez uma sigla. 

- Que tipo de sigla?

- Sei lá. A sigla de uma rua, de uma empresa, de uma cidade. Ou talvez... a sigla dum nome. –

Sofia concluiu a frase com uma expressão pensativa. 

Veridiana conhecia aquela expressão.

- O que está pensando, Sofia?

Sofia meneava a cabeça, enquanto era observada com curiosidade por Walkíria e Veridiana. 

- Não é possível. Não pode ser. – Ela deu uma risadinha. – Isso seria loucura. Será que ele, de

alguma forma, descobriu o que você estava procurando e tentou te ajudar?

Walkíria estava ansiosa e tensa com a enunciação misteriosa de Sofia.

- Ele quem, Sofia? Do que está falando?

Sofia olhou para Veridiana.

- Talvez essa seja a pergunta mais idiota que já fiz em minha vida, mas, e se RL forem as iniciais

de Ruby Lane?



CAPÍTULO 22

Homero estava nu, no centro da sala do seu apartamento,  o corpo todo coberto de suor. Não havia

nenhuma atividade física que justificasse tanto suor. Difícil explicar o que acontecia em seu corpo – uma

espécie de exorcismo em que todos os males saíam através dos seus poros. Mas não era sua impureza que

saía dali. Homero não se achava em necessidade de tal purificação, mas sim o seu pai. Era ele quem

havia manchado o nome da família, cometendo adultério, e trazendo sobre toda a família a maldição

divina. Maldição que atingira, primeiramente, sua mãe: depressão, convulsões, invalidez e morte. Depois

a morte visitara seu pai. E agora, tal maldição se voltava contra ele: Homero descobrira, após crises de

dor de cabeça, desmaios e alucinações – na maioria das vezes consideradas por ele como mensagens

divinas – que tinha câncer no cérebro. E só havia uma coisa para fazer a ira de Deus recuar do seu corpo:

purificar o nome de sua família.

Sem alternativas,  ele assumira essa responsabilidade,  adotando a personalidade de seu pai,  o

verdadeiro culpado. Era seu pai quem tinha de se redimir, sacrificando as meretrizes que se ofereciam

aos homens de vida digna. Por isso, Homero vestia as roupas de policial do seu pai, e tentava repetir os

passos que ele dera ao se encontrar com aquela mulher pagã e imoral, a Jezabel hodierna.

Homero foi até a parede. Havia quatro fotos coladas ali, fotos que ele havia tirado, quando seguira

seu pai, desconfiado de sua traição. A primeira foto mostrava os dois imorais se agarrando dentro de um

carro, no estacionamento da UniAn, onde ela estudava – por isso, Homero sacrificara a meretriz Laura

Telles ali. A segunda foto era de seu pai e da garota na boate Delirius – Homero sacrificara Fernanda

Sanchez  no  mesmo  local.  A  terceira  foto  mostrava  seu  pai  beijando  a  garota  dentro  dum  carro,

ousadamente, em frente a própria casa – Susana derramara seu sangue para purificar este pecado. 

Homero,  ainda suando de forma anormal,  observou a quarta e última foto.  Ele tremia numa

mistura insana de ódio e desejo de fazer justiça à sua maneira. Sua atenção, mais uma vez, se voltava

para a UniAn. Afinal, seu pai beijava a mulher numa festa universitária, enquanto dançavam no meio

dum bando de jovens bêbados e despreocupados. Foi o último encontro deles antes da fuga para outra

cidade. A partir dali, a maldição tivera início.

Homero virou-se para a janela e, bem ao longe, viu alguns operários trabalhando na pista de

atletismo para a festa das férias de inverno da UniAn. A festa das férias de inverno – a ocasião perfeita

para purificar o quarto e último pecado. E depois, Homero estaria livre da maldição que atacara sua

família. Mas dessa vez, ele não usaria uma garota qualquer. O sangue derramado em sacrifício seria o da

própria meretriz – a mesma mulher que destruíra sua família. Ela estava ali, na UniAn. E ali mesmo,

Homero a faria pagar. 



Exceto se o pegassem antes. Mas ele imaginava que isso era uma tarefa impossível. Afinal, a

polícia só se preocupava em investigar conhecidos das vítimas e procurar impressões digitais nos locais

do crime – como se Homero não fosse cuidadoso o suficiente. Se eles tão-somente olhassem para as

evidências teriam descoberto a verdade: o cabo de teclado deixado ao lado das vítimas, os números que

denunciavam quem era  a meretriz  responsável  pela dissolução de sua família  e morte de seus pais.

Bastava interpretar os números e os sinais. Mas todos eram estúpidos demais para isso. Nem mesmo a

idiota aspirante a jornalista Walkíria Tonah tinha talento para pegá-lo. Ela foi a primeira a identificar seu

codinome Homero, mas isso não era suficiente para ele ser identificado. 

A festa seria na semana seguinte. Por isso, ele não podia perder tempo. Não queria que a grande

“meretriz” arrumasse um outro compromisso. Se bem que, conhecendo-a como ele a conhecia, Homero

sabia que ela não perderia aquela festa por nada na vida. E, ironicamente, seria justamente na festa que

ela perderia a vida.

Ele pegou o telefone e ligou para ela. Quando atendeu, ele disse:

- Oi, sou eu.

E nesse momento, Homero ouviu batidas em sua porta.



CAPÍTULO 23

Walkíria  não sabia  como chamar  aquilo:  um trabalho  investigativo  ou  suicídio.  Embora fosse uma

mulher destemida, Walkíria não podia negar: estava tremendo de medo. 

E a razão era que estava diante da porta do apartamento de Beny Blanco. Ela se lembrou do

estado em que Laura, Fernanda e Susana foram encontradas, e temeu ter o mesmo destino que elas. A

imagem criada por sua mente fértil era de Beny Blanco retalhando sua barriga. E isso fez com que ela

levasse, involuntariamente, a mão ao ventre . 

Mas o que ela tinha a fazer precisava ser feito. Não podia simplesmente ir à polícia e dizer:

“Prendam Beny Blanco. Ele pediu o e-mail da Susana dias antes dela ser assassinada. Isso prova que ele

é  o  assassino”.  Seria  completamente  ilógico,  e  Walkíria  não  gostaria  de  expô-lo  a  uma  situação

complicada e embaraçosa sem ter,  pelo  menos,  uma significativa suspeita de que ele poderia ser  o

culpado.

E para isso precisaria contar apenas com ela mesma. A suspeita levantada por Veridiana e Sofia

de que RL, no seu celular, talvez fizesse referência a um hacker, não convenceu Walkíria totalmente.

Sofia dissera que fora anunciado num fórum da internet que o hacker Ruby Lane estaria em Antares. Isso

significava que ele poderia ter tomado conhecimento da história do serial killer e decidido ajudar. Se a

pessoa que enviara a mensagem para Walkíria era um hacker ou não, pouco importava. O fato era que

sua amiga estava morta e ela precisava descobrir se Beny Blanco tinha algum envolvimento com aquilo

ou não. 

Por isso, bateu na porta. Ouviu barulhos lá dentro. Pelo que Veridiana havia comentado, Beny

tinha o apartamento mais imundo de toda Antares. 

- Já vou – gritou uma voz sumida, lá no fundo.

Alguns instantes se passaram até que a porta se abriu, lenta e assustadoramente.

A primeira coisa que Walkíria viu foi apenas... cabelo. Como se um gigantesco tufo de cabelo

tivesse atendido a porta. Mas em seguida ela percebeu que havia um rosto debaixo daquela proeminência

capilar de dar inveja a qualquer fã do Bob Marley. 

- Oi – disse Walkíria, a voz sumida ao se deparar com o homem que poderia ser o maior monstro

da história de Antares. – Estou atrapalhando alguma coisa? 

- Não. Que tá querendo?

- A gente pode conversar?

- E não estamos conversando? A propósito, parece que te conheço. 

- Eu sou amiga da Veridiana e da Sofia, suas amigas de faculdade. E também sou... era amiga da

Susana.



Beny mudou sua expressão duma hora para outra. 

- Putz, a mina que foi... que aquele doido... putz, foi mal. 

Walkíria estendeu a mão para ele. 

- Meu nome é Walkíria. Trabalho no Diário de Antares. – Beny pegou sua mão. As mãos gélidas

de Beny nas suas. Walkíria sentiu um frio na espinha. Walkíria sentiu um frio no corpo inteiro. – Eu

estou fazendo uma matéria investigativa sobre o assassinato da Susana. Estou conversando com todos os

que a conheciam para juntar informações. 

- Nem posso te ajudar, cara. Eu só conhecia a gata de vista. 

- Talvez o pouco que você saiba possa ser de ajuda.

- Sei não. 

- Será que eu posso entrar? – Walkíria se perguntava se deveria ir além, realmente. 

Beny a encarou. Walkíria tremia. Lentamente,  Beny Blanco abriu a porta e se afastou, dando

espaço para ela entrar.

E então Walkíria entrou no maior chiqueiro já constituído por um ser humano desde a criação do

homem.

Um cheiro azedo impregnava o ar. Parecia o fedor de vômito. Restos de comida por todos os lados,

garrafas e papéis jogados pelo sofá, mesa e chão. Era impossível dar dois passos em linha reta sem pisar

em copos descartáveis, um pedaço de pão, ou qualquer outra coisa que habitava aquele universo inóspito.

- Tá a fim de comer algum troço? – perguntou Beny.

- Não – respondeu apressadamente.  Definitivamente, ela não queria coisa alguma proveniente

daquele pardieiro. 

- Fala aí, meu velho. Que tá querendo saber?

Walkíria olhou para Beny. Já tinha lidado com outros assassinos. Ela achava que seria capaz de

enxergar um brilho assassino nos olhos deles, caso ele fosse culpado. Por isso, olhava atentamente para

Beny, muito embora pudesse ser em vão. Os psicopatas, às vezes, conseguem enganar até mesmo peritos

psiquiatras. 

Ela apanhou uma caderneta, caneta, e começou: 

- Qual era seu relacionamento com Susana?

- Eu aqui e ela lá, dez metros longe. Sempre assim, cara.

Walkíria não queria que Beny percebesse que ela estava desconfiando dele, por isso perguntou:

- Você chegou a ver a Susana na companhia de alguém estranho?

- Ela vivia cercada. Só um tipão estrupiado como eu que não conseguia chegar junto na guria. 



Vez por outra, Walkíria dava uma discreta olhada ao redor, tentando observar alguma coisa que

pudesse ser uma pista no meio de tamanha bagunça. 

- Vocês nunca se falaram? Nem mesmo um... um e-mail?

- Nem. Eu até tinha o e-mail dela, mas acabei não mandando nada. 

- Por quê?

- Sei lá, cara. O que eu ia falar pra guria? Que tava a fim de dar uns catos nela? Bem que eu

queria, mas, sem chance.

- Ouviu qualquer comentário sobre uma paquera dela?

- Nem. Ela paquerava meio mundo. Ou meio mundo paquerava ela, tanto faz. 

- O nome Homero lhe diz alguma coisa?

Beny ficou pensativo.

- Talvez. O escritor ou personagem de um daqueles livros antigos, doidos, chatos pra cacete.

Acho que isso.

- Fora isso, não consegue associar o nome Homero a alguma coisa ou pessoa na UniAn?

Beny estava sério, o semblante cerrado.

- Não – respondeu, depois de muito hesitar.

Walkíria suspirou. 

- Bem, então eu acho que é só. 

- Eu te falei que não ia ajudar em nada nessa dranha. 

- Ajudou sim. – Ela nem fez questão de perguntar o que significava “dranha”. – Obrigada. 

Quando saiu do apartamento de Beny, Walkíria se sentiu aliviada. Talvez estivesse enganada, e as

investigações diriam se sim ou não. 

Mas até lá, para ela, Beny Blanco era incapaz de matar uma mosca. 



CAPÍTULO 24

Com o súbito  desaparecimento  de Ruby Lane,  Andreas  passou a trabalhar  mais  em cima dos seus

programas,  atualizando-os.  Adicionou  recursos,  atualizou  proteções,  fechou  entradas.  Trabalhava

intensamente durante a última semana, desde que chegara em Antares. Não saíra do seu apartamento.

Avançava madrugadas, via o sol nascer. Durante as noites, havia um rendimento maior de seu trabalho,

já que os dias eram tomados pela algazarra de estudantes histéricos e também por causa da arena que

estava sendo preparada para a festa do início das férias. Barulho sempre fora um dos grandes inimigos de

Andreas. Ele não conseguia produzir, satisfatoriamente. Por isso, era um amante das madrugadas. 

Uma semanas  e  meia  após  sua  chegada  a  Antares,  Andreas  concluiu  que  estava  totalmente

preparado. Tinha no seu  notebook  as ferramentas necessárias e devidamente atualizadas. E tinha uma

surpresa, um programa autoexecutável, salvo em CD, que ele usaria apenas em último caso. 

Andreas respirou fundo. Era hora de colocar sua muralha, agora “reformada”, por assim dizer, em

ação.  Quando ele  carregou o  firewall na memória,  imediatamente  foi  acusado um alerta:  havia um

programa  estranho  em  seu  computador,  “invisível”,  fazendo  um monitoramento  dos  seus  dados,  e

enviando as informações para fora. Seria um vírus? Um spyware? Andreas localizou a porta usada para a

transmissão dos dados. Depois pediu para o sistema identificar o arquivo responsável pelo tráfego em sua

rede.  O  retorno  foi  um  arquivo  localizado  numa  pasta  do  sistema  operacional,  chamado

“CENTAURUS”. 

- Centaurus? – repetiu em voz alta. 

O  firewall  perguntava  se  ele  deveria  bloquear  o  arquivo  e  sua  transmissão de  informações.

Andreas clicou em “Sim”. Depois, copiou o arquivo para o notebook usado como laboratório, onde faria

sua dissecação, e deletou Centaurus do notebook que ele usaria para digladiar com Ruby Lane. 

E então começou a minuciosa análise.

Uma hora depois, Andreas andava dum lado para outro do apartamento, exasperado, xingando, dando

socos na parede. Maldito Ruby Lane! Ele de novo. Sempre ele. Sempre! Não havia dúvidas, Centaurus

fora criado por Ruby Lane. Era um spyware. E era poderoso. Andreas analisou as linhas de código e

descobriu  qual  era  a  função  do  spyware:  Centaurus  gravava  todas  as  configurações  de  rede  do

computador  infectado,  informações  sobre  os  programas  usados  na  máquina,  sites  visitados,  teclas

pressionadas – enfim, tudo era registrado num relatório que era enviado para Ruby Lane. Durante todo

esse tempo, Andreas estava sendo monitorado.

- Desgraçado! Desgraçado! – vociferava.



A  clara  evidência  indicava  que  Centaurus  fora  criado  exclusivamente  para  Andreas.  Havia,

inclusive, uma abusiva linha de código que indicava isso. O relatório enviado para o e-mail de Ruby

Lane era nomeado “Monitoramento do Fraco Andreas”. Nada mais necessário para o sangue de Andreas

ebulir. Nada mais necessário para Andreas desejar ver Ruby Lane apodrecer.

Quando se acalmou – o que levou mais de vinte minutos –, Andreas percebeu que talvez pudesse

tirar algum proveito daquilo. No final das contas, Centaurus poderia lhe ser útil. Ruby Lane não sabia

que ele havia descoberto o  spyware.  E se ele alterasse o  programa para que este enviasse relatórios

distorcidos para Ruby? Ou melhor ainda, e se Andreas alterasse Centaurus de modo que Ruby fosse

infectado na próxima vez que acessasse os e-mails,  e  a nova versão do  spyware passasse a enviar

relatórios para Andreas das atividades do cracker?

Os olhos de Andreas brilharam. Uma ideia genial! Ruby Lane não se protegeria de Centaurus

porque acreditaria que o spyware era seu aliado. Isso daria a Andreas a possibilidade de identificar onde

Ruby Lane estava e o que andava fazendo em seu computador.

Era isso!!!

Se ele começasse a trabalhar agora, em um ou dois dias, Centaurus seria o mais novo aliado na

luta de Andreas Ventura contra o impiedoso Ruby Lane.

Nos últimos dias, Ruby Lane não se sentia muito bem. Tentara, realmente tentara salvar a vida da jovem

Susana, mas não conseguira. Apesar da esperteza de Ruby e da agilidade de Walkíria, o perigoso Homero

não fora impedido de realizar mais uma de suas atrocidades. 

Mas havia algo nos assassinatos que lhe estampava na memória algo muito familiar. Ruby não

sabia precisar exatamente o quê, mas os três assassinatos estabeleciam uma evidência suficiente para

interceptar a linha de raciocínio do psicopata. Esses números, ele pensava. O cabo do teclado. Está na

cara. Então, por que não consigo enxergar?

Ruby sabia exatamente porque não. A única razão do hacker não conseguir interpretar os sinais

de Homero, era a presença insistente de Andreas em sua mente. A batalha final se aproximava, e Ruby

Lane respirava Andreas Ventura vinte e quatro horas por dia. Era inevitável que o universo ao seu redor

teimasse em desaparecer. 

Como era  sua rotina,  Ruby Lane acessou o e-mail  que criara  para  receber  os relatórios  das

atividades  de  Andreas.  O  idiota,  que  estava  hospedado  no  Condomínio  de  Antares,  continuava  se

esforçando para enfrentá-lo, tentando se atualizar. Mas todo e qualquer esforço seria em vão. E a prova

disso seria em três dias.

Seria  na  sexta-feira  a  noite.  Exatamente  no mesmo dia  da festa  na UniAn.  Uma festa  para

comemorar um momento grandioso. O último encontro de Ruby e Andreas. A última batalha, conforme o



próprio Andreas anunciara para todo o planeta. E ao pensar no que isso significava, ao pensar no grande

espetáculo que tinha planejado, Ruby deu uma gargalhada de extrema satisfação. 

Levantando-se de diante de sua máquina, Ruby foi para o banheiro. Foi quando seu  notebook

emitiu um alerta.

Ruby voltou-se, a expressão séria como um búfalo.

O antivírus de Ruby tinha identificado um arquivo suspeito. Ao verificar, Ruby percebeu algo

muito estranho. Seu antivírus identificara CENTAURUS. E a razão da desconfiança era que Ruby não

carregara Centaurus na memória. E o antivírus não estivera fazendo nenhuma varredura no HD. Por qual

razão então Centaurus fora encontrado carregado junto ao sistema operacional?

Ruby ficou paralisado como uma estátua, o cérebro a mil por hora, os músculos tensos.

Seu antivírus perguntava se ele queria apagar Centaurus ou ignorá-lo.

Depois  de  mais  de  três  minutos  sem  fazer  um  movimento  sequer,  apenas  pensando  nas

implicações, Ruby relaxou.

E clicou em “Ignorar”.



CAPÍTULO 25

O seu retorno às aulas foi apenas uma forma de lutar contra sua depressão; afinal nada haveria de novo a

ser apresentado nos dois últimos dias de aula. As aulas se resumiriam apenas a exercícios e conversas

banais. Já não se ouvia mais falar sobre batalhas de hackers, ou serial killers a solta, dentro do campus.

Tudo o que habitava o mundo daquele grupo de jovens era a grandiosa festa que seria realizada ali.

Contemplando aquelas pessoas, Veridiana percebeu que a juventude atual era movida a muito barulho,

bebidas e total desperdício de tempo.

Era mais ou menos assim que ela encarava o universo juvenil. De cima – ou seria debaixo? – das

suas crises depressivas, Veridiana não conseguia enxergar sentido em nada do que estivesse a sua volta.

Talvez por isso fizera questão de ir para a faculdade naquele dia. Por mais desconexo que fosse entrar

numa sala de aula no fim dum semestre, nada seria tão vazio quanto o buraco frio e inóspito a que ela

chamava de “meu quarto”. É nessas horas que um infeliz pode decidir dar um fim à sua vida, de uma vez

por todas. 

Veridiana não conversava com ninguém. Mantinha a cabeça baixa todo o tempo. Olhares alheios

lhe arrepiavam. O semblante era uma máscara de toda a angústia que um ser é capaz de sentir nos

momentos mais agressivos de uma vida banal. Veridiana sofria. Veridiana chorava. Veridiana clamava

por socorro. Mas não havia uma criatura neste mundo decadente que fosse capaz de sentir a sua dor e que

fosse capaz de lhe dar, não a cura, mas pelo menos – por Deus! –, pelo menos um pouco de alívio. 

Mas ela não foi alvo de alívio algum. Ao contrário, ela tinha uma companheira que, vez por outra,

lhe encarava como se Veridiana estivesse com uma terrível doença contagiosa. Como Veridiana odiava

quando Sofia a encarava daquele jeito! Como Veridiana odiava tudo o que se movia sobre a Terra! Como

Veridiana odiava odiar as pessoas!

E se não bastasse Sofia, ainda havia a presença nojenta daquele ser metido a hippie e que agora

emanava toda uma aura assassina e perigosa. A estúpida Walkíria não fora capaz de descobrir coisa

alguma,  apesar  das acusações  muito  bem formuladas  de Veridiana.  A  própria  Walkíria  dissera  que

achava mais provável ela mesma ser a assassina do que Beny Blanco ter alguma culpa. Ninguém era

capaz de enxergar a verdade.  Walkíria não acreditava nela. Sofia não acreditava nela. Todos achavam o

maluco Beny Blanco, inocente. E Veridiana sabia que se fosse à polícia, esta também zombaria das suas

acusações. “Beny Blanco? Um assassino? Impossível”.

Para  ela,  “impossível”  era  conviver  com as  pessoas. Era  isso o  que  lhe  infligia  sofrimento.

Haveria um escape para sua angústia? Um caminho alternativo,  uma interlocução para discursos tão

repetitivos? Ela realmente gostaria de saber. 



No intervalo das aulas, Veridiana ficou acuada num canto. Como seus colegas já a conheciam

suficientemente bem, ninguém ousou lhe dirigir a palavra. Veridiana não costumava falar com as pessoas

naquele estado e, quando resolvia falar, acabava cuspindo ofensas para tudo quanto é lado. Mas Sofia

ficou ao seu lado.

- Quer que eu pegue alguma coisa para você comer?

- Você só pensa em comer, Sofia? – Veridiana, a Senhora Rispidez.

Sofia nada disse. Mas continuou ao seu lado.

Logo em seguida, um corajoso resolveu se aproximar. Era Romeu. 

- Sentimos sua falta. – As palavras dele soaram com uma sinceridade incisiva que conseguiu abrir

um pouco a barreira antissocial, o “muro” pinkfloydiano que ela havia criado em torno de si.

Veridiana assentiu. Mas nada disse. 

Romeu deu um sorriso compreensivo e depois uma batidinha de leve em seu ombro.

- Se precisar de alguma coisa, é só gritar. – E virou-se.

Quando ele estava saindo, Veridiana falou:

- Cuidado com quem anda.

Romeu voltou-se. Sofia lançou um olhar reprovador para Veridiana.

- Como? – perguntou Romeu.

- Cuidado com ele. 

- Do que está falando?

- Se soubesse que o demônio lhe faz companhia, o que você faria?

- Veridiana. – A voz reprovadora de Sofia nem sequer foi ouvida por ela.

Romeu se aproximou.

- Eu não estou entendendo.

Sofia ainda tentou impedi-la de continuar.

- Veridiana, cuidado com as besteiras que diz.

Veridiana lançou um olhar para Sofia que deve ter feito a garota gelar por dentro.

- O que está querendo me dizer, Veridiana?

- Cuidado com ele. Muito cuidado com o Beny. Eu sei o que ele fez.

- Beny? O que tem o Beny?

Veridiana deu um sorriso cínico e arrematou:

- Ele carrega o mal dentro de si. Não se deixe enganar. Ele é mau. – Veridiana deu uma pausa. –

Beny Blanco matou a Susana.

Alguns alunos mais próximos do grupo ouviram as palavras e olharam para Veridiana, surpresos.

- A Veridiana está ficando louca, Romeu. Não leve a sério o que ela diz.



- Ninguém quer acreditar em mim, Romeu. Mas você é diferente. Eu sei que é.

- Você só pode estar de brincadeira...

- Eu mesma passei  o e-mail  da Susana para ele.  Dias depois, ela começou a receber e-mails

apaixonados.

Três ou quatro alunos já acompanhavam a conversa. Até se aproximaram um pouco para ouvir

melhor.

Sofia ainda tentava acalmar a situação:

- Veridiana, a Susana frequentava salas de bate-papo. Ela deve ter passado o e-mail dela para

meio mundo. 

Veridiana continuou falando com Romeu:

- Ele ocultou a sua identidade porque nunca conseguiria atrair a coitada com aquela aparência de

gorila. Ele a seduziu através de suas poesias. E depois a levou para o abatedouro. Mas eu sei que...

- Cale-se! – gritou Romeu, fazendo Veridiana interromper sua fala, surpresa com a reação dele.

Romeu deu um passo em sua direção, erguendo, ameaçador, um dedo até o rosto dela. – Limpe essa sua

boca imunda antes de mencionar o nome de Beny Blanco. Ele é mais digno do que você jamais será em

toda sua vida – arrematou. E depois saiu. 

E algo sobrenatural  pareceu acontecer  naquele instante.  Sob os olhares de Sofia e de alguns

poucos alunos, Veridiana percebeu que o chão sob os pés começava a se fender. Tremor de terra. Um

terremoto. Tudo girando, mais uma vez. E, então, Veridiana foi engolida para um mundo ainda mais

obscuro do que o habitado por ela, até aquele momento. 

No dia seguinte, Veridiana não teve coragem de ir para a faculdade. As palavras de Romeu foram mortais

demais para ela ter, novamente, a coragem necessária para entrar naquela sala de aula. Talvez nunca mais

voltasse para aquela sala. Talvez até desistisse de cursar aquela ou qualquer outra faculdade. O melhor a

fazer, talvez fosse seguir o exemplo de Sofia na época em que levara um fora de Andreas Ventura: sumir

do mapa. Ir para uma cidadezinha localizada bem perto do fim do mundo, e ali sofrer no anonimato. 

A própria Sofia não fora às aulas também. Ela argumentara que não haveria aula propriamente

dita naquele dia e que seria perda de tempo ir até a faculdade. Mas Veridiana sabia que ela receava largar

a amiga sozinha. 

Veridiana ficou a manhã toda deitada. E Sofia ficou todo o tempo no notebook. Por volta das onze

da manhã, o celular de Sofia tocou. Era Walkíria convidando as duas para almoçar no seu apartamento.

Sofia aceitou prontamente o convite. Veridiana relutou.

- Ela disse que quer tirar algumas dúvidas relacionadas a informática com a gente, sobre o tal caso

do assassinato.



- Que tipo de dúvidas? – perguntou Veridiana. 

- Se a gente for lá, a gente fica sabendo.

- Não sou uma garota curiosa. Prefiro ficar em casa.

- Tem certeza? Se não formos, vou avisar a Walkíria. 

- Vai nessa.

Sofia pegou o celular e então falou:

- Estou sem crédito.

- Use a porcaria do meu.

- Não. Eu mando pelo portal  SMS. – Sofia não perdia uma oportunidade de usar  a internet.

Veridiana estava ao seu lado quando ela digitou o número do celular e viu quando ela digitou a senha:

“stones79”. Só podia ser uma referência ao Rolling Stones, o mesmo que ocupava parte da parede do

quarto, no pôster. 

Antes que ela pudesse terminar a mensagem, Veridiana falou:

- Espere.

- O que foi?

- Acho que vou fazer um esforço.

- Sério mesmo?

- Vou tentar. Mas se ela me falar qualquer porcaria, eu volto pra casa na hora.

- Combinado.

E assim, as duas foram até o bloco de Walkíria. 

A sensação de entrar naquele apartamento foi muito ruim. As lembranças de Susana, ali dentro,

eram muito  fortes.  E  lembranças  assim fortaleciam os  fantasmas  de Veridiana.  Quando  ali  entrou,

Veridiana se arrependeu de ter aceitado o convite. Mas agora era tarde para recuar. Na vida de Veridiana,

tudo sempre era tarde demais. 

Mas  nenhuma das  três  mulheres  queria  falar  sobre  isso.  Por  essa  razão,  elas  falaram sobre

diversos assuntos enquanto almoçavam – Veridiana praticamente se limitou a ouvir. Após o almoço,

Walkíria comentou:

- O computador da Susana voltou da perícia. – Diferente do que acontecera ao computador de

Fernanda Sanchez, o computador de Susana não fora formatado pelo assassino.

- E daí?

- O Pablo conseguiu parte do relatório da polícia. O relatório levou em consideração os poemas

que o Homero mandava para ela. Além dos poemas, a polícia conseguiu trechos de conversa que ela teve

com Homero através do programa de mensagens instantâneas.

- E encontraram alguma pista?



- Não. O Homero é muito evasivo. Ele não dá nenhum dado a respeito de seu verdadeiro nome,

caso Homero seja apenas um nick, nem fala nada que dê uma dica de onde more, o que faz, o que lê, o

que ouve. Ele se limita apenas a elogiar a Susana. Também não foi possível rastrear de onde ele enviou

os e-mails para ela.

A cabeça de Veridiana não estava funcionando muito bem. Ela não conseguia acompanhar o

raciocínio de ninguém. Mesmo assim, perguntou:

- Mas vocês têm o e-mail que ele usava para mandar os poemas para a Susana?

Walkíria pegou um papel e estendeu para Veridiana. 

- Temos, mas pelo menos por enquanto, não ajuda em nada. São várias letras sem significado. No

cadastro do servidor de e-mails, todos os dados preenchidos por ele, exigidos pela provedora, são falsos...

o que era de se esperar.

Veridiana olhou para o nome do usuário da conta: TEOFGBB.

Walkíria explicou:

- O significado desse  login ainda é desconhecido. Estou trabalhando principalmente em cima

desse “teo”. Talvez o tal Homero seja um psicopata religioso.

Veridiana disse:

- Ou talvez não tenha significado nenhum. Não se encontra muita lógica em mentes ilógicas. 

Sofia apanhou o papel, leu o endereço e ficou repetindo:

- Teofgbb... Teofgbb... Teofgbb... Isso não me é estranho.

As últimas palavras de Sofia pareceram despertar  os sentidos de Walkíria.  Aliás, Sofia  vivia

despertando os sentidos e a curiosidade de Walkíria. 

- Você já ouviu falar nisso?

- Talvez. Não me lembro de onde. Mas já ouvi. 

Sofia levantou-se e começou a andar dum lado para outro. Ela parecia ser daquele tipo de pessoa

que precisa andar ou fazer qualquer coisa com as mãos para conseguir pensar.

-  Acho que pode ser  isso,  Walkíria,  uma sigla.  Você anda  envolta  com muitas  siglas,  hein

menina? – Ela deu uma pausa. – Mas que sigla?

Elas ficaram em silêncio enquanto Sofia continuava andando.

Veridiana, ácida, ainda falou:

- Pergunte para aquele maluco do Ruby Lane. Não foi você quem disse que um hacker idiota está

tentando nos ajudar?

- Cale a boca, Veridiana – disse Sofia, irritada. Sofia parecia tão absorta nos seus pensamentos

que nem percebera as palavras duras que usara ao se dirigir à garota que estava pensando, seriamente, em

suicídio. – Teofgbb... Teofg... TEOFG!!! – gritou ela. – É isso! 



- Isso o quê?

- É uma música. Uma música do início dos anos setenta. De uma banda chamada... chamada...

The Loser  Boys.  Aquela banda cujos integrantes morreram num desastre de avião.  – Sofia deu um

gritinho de alegria. – Boa memória, menina! Teofg!!!

- Eu conheço essa banda, mas nunca tinha ouvido falar dessa música. O que significa?

- É uma sigla. The End Of False Girls. A música fala sobre um maluco do século dezenove que

matou várias garotas que considerava ser impuras, meretrizes, ou coisa do tipo. Eu não faço ideia de

quem ele foi, nem nome nem nada, mas parece que ele marcava o corpo delas com as letras T-E-O-F-G,

significando “O fim das garotas falsas”, em inglês, e depois colocava as iniciais do seu nome.

Walkíria levantou-se:

- Como? “Teofg” e depois as iniciais do nome dele?

- Sim. – Sofia olhou novamente para o papel em suas mãos.

TEOFGBB.

Foi Veridiana quem perguntou:

- Vocês estão pensando o mesmo que eu? – As três mulheres se entreolharam. – BB são as iniciais

de Beny Blanco.



CAPÍTULO 26

Beny Blanco não foi encontrado em parte alguma. Não fora à faculdade naquele dia, nem se encontrava

em seu apartamento. Ninguém sabia do seu paradeiro. Alguns diziam que ele provavelmente viajara de

férias – ele não era muito fã dos estudos e não ficaria para o último dia de aula. Mas o que preocupava

Walkíria era os rumores que ouvira sobre Veridiana ter acusado Beny Blanco, em público. Se Beny

tivesse culpa, embora Walkíria ainda não acreditasse nessa possibilidade, ele poderia ter fugido após os

rumores envolvendo seu nome começarem a voar pelos corredores.

Walkíria tomou conhecimento de que o melhor amigo de Beny era um rapaz chamado Romeu.

Ela decidiu procurá-lo.

Walkíria encontrou Romeu no apartamento deste. Ela se apresentou e pediu algumas informações

a respeito do seu amigo, Beny. 

- Aceita um suco? – perguntou ele.

- Não, obrigada.

- Eu ficaria contente em ser acompanhado.

Ela sorriu.

- Ainda assim, não quero. Obrigada. Apenas gostaria que me ajudasse com Beny Blanco.

- O que quer saber a respeito dele?

- Sabe onde ele está?

- Não. Não nos falamos desde ontem de manhã.

- Ele não mencionou nada sobre viajar?

- Não. 

- Ele não tem parentes na cidade? Onde os pais moram?

- Eu não sei. O Beny não gosta de falar sobre os pais. Problemas familiares. Eu sempre respeitei

as dores dele.

- Entendo. 

- Isso tem alguma coisa a ver com o que aquela maluca falou?

- A Veridiana? Talvez. 

Romeu sorriu. 

- Não perca seu tempo. O Beny é incapaz de fazer mal a qualquer pessoa.

- Acredite: eu quero que tenha razão.

- E eu tenho. O Beny não matou aquelas garotas. Ele teria morrido pela tal Susana.

- Espero que ele não continue desaparecido. Seria ruim para ele.

- Um inocente tem o direito de viajar sem avisar as pessoas sobre isso. É minha posição.



Walkíria suspirou ao perceber que não conseguiria nada ali.

- Obrigada, Romeu.

- Tem certeza de que não quer um suco?

- Tenho sim. – E começou a sair. Assim que passou pela porta, Walkíria ainda perguntou:  –

Alguma vez viu um uniforme de policial no apartamento do Beny.

- Já vi de tudo no apartamento daquele cara – disse, rindo. – Mas não uma farda da polícia.

- Obrigada mais uma vez.

Ela estava no seu computador, no apartamento, pesquisando tudo o que encontrasse a respeito da banda

The Loser Boys. Mas mal começou a pesquisar, e Pablo apareceu.

Largando o computador ligado, Walkíria passou a conversar com ele.

- Você não apareceu no jornal, hoje – explicou ele –, e resolvi ver como está.

- Tirando as horas de sono atrasadas e uma dor de cabeça dos infernos, acho que estou bem. 

- Um bom jornalista precisa ter paixão pelo que faz. Mas acho que você está extrapolando. 

- Pode ser. Mas o que espera? Eu já estava louca atrás desse cara, e agora, esse desgraçado mata a

minha amiga. Não sei como não extrapolar. 

- Entendo sua situação. Mas concentração é o que você está precisando, e o coração não costuma

ser um aliado confiável. 

- Tentarei me lembrar disso. Aceita um café?

- Forte e sem açúcar. 

Walkíria  foi  até  a cozinha preparar  o café.  Pablo a acompanhou,  sentando-se numa cadeira.

Walkíria ia falar qualquer coisa a respeito de serviço quando Pablo perguntou:

- Vai à festa de hoje à noite?

- Que festa?

Pablo riu.

- Você está realmente com muitas horas de sono atrasadas.

- Ah, sim. A festa aqui na faculdade. Não estou com cabeça para isso. Prefiro estudar um pouco a

respeito da carreira dos Loser Boys. – Pablo já estava a par de todos os novos detalhes da investigação. 

-  Talvez  pesquisar  sobre  uma banda  cujos  integrantes  morreram  num desastre  de  avião,  no

momento, não seja a coisa certa a se fazer. Você precisa se recompor. Aliviar o estresse. 

- Com aquele cara solto?

- Recomposta, de cabeça fria, você pensa melhor. – Ele deu uma pausa. – E se você fosse à festa,

eu poderia lhe fazer companhia.



Walkíria olhou para Pablo. E percebeu que ele parecia lhe passar uma cantada, o que a deixou

totalmente surpresa. Ele que sempre tentara demonstrar seu amor e lealdade à falecida esposa, parecia

estar  se conscientizando de que não poderia viver  sozinho, alimentado apenas por boas lembranças.

Walkíria achou que deveria aproveitar o momento, e aceitar o convite de Pablo. Uma festa, uma bebida,

uma dança. Talvez – na verdade, muito provavelmente –, um beijo. E se por acaso rolasse um namoro? E

se noivassem? E se casassem? Walkíria procurou se ver casada ao lado de Pablo. Ela não sabia se um dia

conseguiria aceitar a ideia de estar casada. Ela era independente demais para isso. Talvez sim. Ou talvez

não. Quem haveria de saber a resposta honesta a esta pergunta?

O cara só te convidou para ir a uma festa e você já está pensando em casamento, sua maluca?

- Pode ser uma ideia a se considerar – disse Walkíria.

Pablo olhou para o relógio.

- Seja rápida em sua consideração. A festa deve começar em seis horas. 

- Puxa, como você está informado! – disse ela, sorrindo.

- Talvez você vai concluir que eu já tinha tudo isso esquematizado, que não foi  apenas uma

sugestão que me veio agora. E se pensar assim, quem pode afirmar que está enganada?

Eles voltaram a sorrir. E os olhares dos dois se encontraram. Não era uma situação embaraçosa.

Walkíria não se sentia embaraçada. Na verdade, se sentia confortável em estar tão próxima de Pablo e

poder, em consequência, trocar olhares tão cheios de significados.

Ainda sorrindo, ela disse:

- Vou desligar o PC.

E foi até a sala. 

Quando chegou diante do computador, tomou um susto – havia uma tela preta aberta e uma frase: 

“Walkíria, você está aí?”

- Que porcaria é essa?

- O que disse? – perguntou Pablo, da cozinha.

“Responda, se puder”

- Tem alguém no meu computador – gritou Walkíria. 

Pablo veio até a sala e leu as mensagens. Ele olhou para Walkíria:

- Será que é a mesma pessoa do torpedo?

- Como vou saber?

- Responda.

Walkíria, um pouco trêmula, levou as mãos ao teclado e digitou: “Sim, estou”.

Não houve resposta.

- Ele foi embora? – perguntou ela.



- Espere. – Mais alguns instantes e nada. Pablo opinou: – Acho que tem alguém brincando com a

nossa cara.

Nessa hora, apareceu outra mensagem:

“Atenda ao telefone”

- Quê?

E o telefone tocou fazendo Walkíria dar um grito.

Walkíria e Pablo se entreolharam. Nada disseram. Ela respirou fundo, ainda se recompondo do

susto. Depois ficou olhando para o telefone que ainda tocava. Até que Pablo disse:

- O que está esperando?

- Será que é ele?

- Conheço uma maneira de descobrir: atender.

Walkíria caminhou lentamente. O telefone tocava com insistência. Ela estendeu a mão e atendeu.

Mas nada disse. Trouxe o fone ao ouvido e esperou.

Do outro lado da linha, uma voz de “pato”, igual às vozes usadas em reportagens televisivas,

quando se quer ocultar a identidade de alguém, perguntou:

- Walkíria?

- Quem é você?

- Seu tempo é precioso demais, garota. Não deveria desperdiçar seu tempo com questões tolas que

não te levarão a lugar algum.

Era muito estranho conversar com aquela voz. Walkíria não conseguia identificar sequer se era

um adulto ou uma criança. A pessoa do outro lado da linha poderia estar usando um aparelho conectado

ao telefone para distorcer sua voz, mas Walkíria acreditava que falava a partir do computador. Através de

programas que fazem ligações para telefones fixos, e algum software de distorção de voz, aquela pessoa

conseguiria ocultar quaisquer pistas sobre sua verdadeira identidade.

- Foi você no celular? – perguntou Walkíria. 

- No celular só havia a inconsistência de frases sem sentido. Na verdade, você agiu pela voz da

sua consciência. Essa foi a sua força motivadora. Você descobre aquilo que, de uma forma ou outra, já

conhece. E tenho algo a lhe dizer: você quase conseguiu! Mas, dessa vez, pode ser diferente.

- O que quer dizer?

- Eu não quero e nem digo nada. A resposta está nos números escritos em sangue.

- Eu não consigo enxergar a resposta.

- Quais são os números, Walkíria?

- 64250, 175372 e 1111101011111010 – respondeu rapidamente.

- O que significam?



- Eu não sei. 

- Onde está sua veia jornalística, Walkíria? Ele está dando todos os detalhes, e você não é capaz

de enxergar a realidade diante dos seus olhos?

- Não consigo enxergar nada nessas pistas.

- Confesso que também demorei um pouco para perceber. Mas ele não poderia ser mais claro.

- Me ajude – suplicou.

- É o que estou tentando fazer. Mas você precisa se ajudar, também.

- Me diga o que fazer.

Walkíria ouviu Ruby Lane suspirar do outro lado da linha.

- Conte para mim, Walkíria: o que você sabe sobre ele?

- Ele seduz as garotas pela internet. 

- Todos os homens fazem isso. Pelo menos, tentam. O que mais você sabe?

- Ele mata as vítimas com um cabo de teclado, estranguladas. E parece que ele entende muito de

informática. Alterou a estrutura dos arquivos dum computador.

- Ele parece ser dos bons, não acha?

- Acho. Ele é dos bons. Mas não é perfeito. 

- E parece que não quer ser. Ele deixa pistas demais. Revela-se de forma exagerada. 

- Ele quer ser pego?

-  Talvez.  Mas  isso  não importa.  Concentre-se no  que há disponível.  Internet,  entendido  em

informática... e cabos de teclado junto ao corpo das vítimas. Ele está dizendo, está anunciando alguma

coisa. Talvez a principal vítima. A vítima que inspirou o psicopata a iniciar os assassinatos. 

- E o que eu faço?

- Esqueça todas as besteiras que aprendeu na faculdade. Mergulhe no mundo da informática. É a

única maneira de apanhá-lo. Lembre-se disso, garota.

- Espere. Não desligue...

- Agora, você está por conta.  

- Eu preciso da sua ajuda.

- Não posso mais te ajudar além daqui. Tenho minha própria caçada a fazer esta noite.

- Espere...

- Tenho um último conselho para lhe dar. Aceite-o. Ele é o mais importante de todos... Adeus.

-  Ei,  espere.  Que conselho? – Do outro  lado da linha, a ligação emudeceu.  – Que droga de

conselho? – gritou Walkíria para o fone mudo. – Você não me deu o maldito de um último conselho.

Pablo, que olhava para o monitor do computador, disse:

- Acho que deu sim.



Walkíria desligou o telefone e foi até o computador. Um novo papel de parede fora colocado na

sua área de trabalho. Era um texto que dizia:

“Calculadora científica. Número binário. 1111 1010 1111 1010”

- O que significa isso? – perguntou ela.

- É lógico!

- O que é lógico, Pablo?

- O número inscrito na Susana: 1111101011111010. É um número binário, a linguagem usada

pelos computadores. Por que não pensei nisso antes?

- Então Ruby Lane tem razão. Homero está usando o mundo da informática como inspiração. Mas

por quê?

- Eu não sei.

- E os outros números? O que querem dizer?

Pablo apontou para o monitor.

- Seu amigo  hacker parece querer responder isso. Abra a calculadora científica do sistema. –

Walkíria fez conforme Pablo dissera. – Clique em “Binário” e digite o número encontrado na Susana. –

Walkíria fez assim, colocando o número 1111101011111010.

- E agora?

- Clique em “Octal”.

Quando Walkíria clicou, o número digitado foi convertido para 175372.

- Meu Deus! – exclamou, surpresa. – É o número encontrado na Fernanda.

- Vamos ver aonde tudo isso vai dar. Clique em “Decimal”.

Walkíria clicou. E o número que apareceu foi 64250.

- O número que foi encontrado na Laura.

Os dois ficaram em silêncio. Homero havia passado por três sistemas numéricos: binário, octal, e

decimal.  Faltava  apenas  um:  o  hexadecimal.  O último número  que Homero,  muito  provavelmente,

intencionava gravar na próxima vítima. Talvez a última. 

- O que está esperando, Walkíria? Clique em “Hexadecimal”. 

E então ela clicou.

E o número 64250 foi convertido para a misteriosa palavra “FAFA”.

Eles estavam na redação do Diário. Pablo olhava o nada, mergulhado em sua meditação, e Walkíria

andava de um lado para outro.

- O que ele quer dizer com isso? Fafa... Fafa...

- E se for uma sigla?



Walkíria levou as mãos ao rosto.

- Oh, não. Mais siglas? Eu não aguento mais essas siglas: RL, THEOFGBB, FAFA. – As duas

primeiras siglas foram esclarecidas por Veridiana e Sofia. Walkíria imaginara que FAFA poderia ser,

igualmente, identificada por elas. Mas após entrar em contato com as duas pelo celular, Walkíria sentiu-

se desgostosa ao perceber que nenhuma delas fazia a mínima ideia do que a palavra poderia significar.

-  “Fafa”  deve  ser  um  nome  ou  apelido.  Homero  está  anunciando  a  quarta  vítima  desde  o

assassinato da Laura. Ele deixou isso marcado nas três vítimas.

- Não se apresse a essa conclusão – ressalvou Walkíria. – Talvez ele esteja anunciando a quinta

vítima. Talvez ele planeje gravar a palavra “Fafa” na quarta vítima, anunciando o quinto alvo.

- Faz sentido. Mas independente disso, ele deve conhecê-la.

- E se Fafa for o apelido duma garota, como vamos encontrá-la?

- Precisaríamos levantar isso entre as universitárias.

- Uma tarefa quase impossível, Pablo. São milhares de garotas estudando na UniAn. Se fosse um

nome seria  mais  fácil:  bastava  entrarmos  em contato com a  secretaria  da universidade  e  fazer  um

levantamento. Mas se for um apelido, aí a coisa complica. – Ela pensou um pouco. – A não ser que

espalhássemos um anúncio avisando sobre o quarto ataque de Homero.

- Mas isso o afugentaria e nós não o pegaríamos.

- Mas se nós não o pegarmos, outra jovem será morta. Eu não estou preparada para enfrentar esse

peso em minha consciência. Você está?

Pablo hesitou.

- Estou preparado para fazer o meu trabalho. E sei que se o fizermos direito, a gente pega esse

cara.

- Não estou vendo como.

- Talvez porque está deixando seu lado emocional interferir em seu talento profissional.

- E o que quer que eu faça? – esbravejou, quase às lágrimas. – Esse miserável retalhou minha

amiga.

- E vai retalhar mais uma se não nos acalmarmos e pensarmos. 

Walkíria respirou fundo.

-  Ok. Vamos lá. Sistemas numéricos,  um policial,  universitárias,  cabos de teclado, toda uma

banda morta num acidente aéreo, bate-papo na internet. O que isso nos diz? Qual a relação de tudo isso?

Pablo deu com os ombros. No instante seguinte, ele pareceu ser invadido por uma lembrança.  

- Espere... Um policial, uma universitária, bate-papo na internet. Isso me lembra algo.

- O quê?



- Um escândalo que ocorreu na polícia, sete ou oito anos atrás. O Diário publicou uma nota sobre

o caso. Um delegado abandonou a esposa e fugiu com uma estudante, se não me engano da própria

UniAn, para outra cidade. Eles se conheceram pela internet.

- Essa história não me é estranha, também. O que aconteceu depois?

Pablo, que tinha uma surpreendente capacidade em memorizar as notícias, continuou:

-  A esposa dele entrou em depressão e sofreu um derrame, ou algo do tipo. Ela morreu pouco

tempo depois.

- Agora me lembro. Na época, até comentei com alguém que ela tinha morrido por amor!

-  Mas o romance do delegado não durou muito tempo. A garota o abandonou e voltou para

Antares. E depois...

- E depois...? 

- O delegado bebeu tudo o que tinha direito numa noite e... morreu.

- Que estrago! Lembra-se do nome dela?

- O nome dela, preciso averiguar. Mas o dele era... Bartolomeu. É isso. Delegado Bartolomeu

Benevides.

Walkíria foi invadida por uma lembrança.

- Bartolomeu Benevides???

- Sim.

Ela deu uma gargalhada.

- É isso, Pablo! THEOFGBB. The End Of False Girls. O BB deve ser de Bartolomeu Benevides. 

- Mas esse cara tá morto. Não pode ser ele.

- Veja o que consegue no computador.

Pablo foi até o computador e acessou a intranet do Diário para tentar resgatar a notícia. Walkíria

permaneceu, ao seu lado, mergulhada num mar de agonia e tensão enquanto ele consultava o banco de

dados. 

Pablo levou quase quinze minutos para achar a matéria e os originais antes da edição, que também

eram arquivados.

- Está aqui. O delegado se chamava Bartolomeu Benevides, realmente. E ele tinha um filho. 

- Um filho? Ótimo. Qual o nome dele?

- Não consta. Mas talvez consigamos levantar alguma coisa. – Ele continuou lendo a matéria. – E

o nome da garota, que não saiu na edição, é... – Ele olhou para Walkíria, os olhos arregalados. – Fabrícia

Fagundes!!!

Ao ouvir o nome da mulher, Walkíria sentiu o seu peito inflar de emoção. 

- Como? 



Pablo estava com um sorriso nos lábios.

- Walkíria, FAFA são as iniciais de Fabrícia Fagundes. 

Meia hora depois, Walkíria descobrira, junto à secretaria da UniAn, que não havia uma única aluna com

o nome de Fabrícia Fagundes na universidade. Mas descobrira algo excitante.

- Uma professora – exclamou para Pablo. 

- Uma professora?

- Sim. Uma das professoras de Educação Física da UniAn se chama Fabrícia Fagundes.

- Então é ela!

Walkíria deu um grito de alegria.

- Isso! Ela deve ser o quarto ou quinto alvo de Homero. E nós o rastreamos. Agora tudo se

encaixa. As vítimas foram mortas com um cabo de teclado como referência ao modo como o delegado

conheceu Fabrícia, pela internet. 

- E os números anunciam o nome dela.

- Realmente, precisei entrar no universo da informática para achar esse monstro.

- Mas você não achou Homero, ainda.

- Mas achei o que ele está caçando. E se eu tenho Fabrícia Fagundes, eu tenho o maldito Homero. 

- De qualquer maneira, vou tentar identificar o paradeiro do filho de Bartolomeu. 

Walkíria se levantou.

- E eu vou falar com a professora.

Esse Bartolomeu tinha um péssimo gosto,  foi o que pensou Walkíria logo após a professora Fabrícia

Fagundes admitir que teve um caso com o ex-delegado. Walkíria tinha a impressão de estar olhando uma

estátua, ao invés de um ser humano. Seu semblante era inexorável. Uma postura austera. Ela, porém, não

parecia muito afável a segredos: admitira, sem rodeios, o romance tórrido com o ex-delegado.

- Durou pouco – dissera –, mas foi mais intenso do que todos os outros relacionamentos que tive. 

Estavam no Departamento de Educação Física. Sentada atrás de sua mesa e a frente duma estante

com vários troféus, Fabrícia parecia ter sido evocada aos acontecimentos de anos atrás. Seu rosto não

expressava emoção, mas seu olhar parecia perdido em algum momento do passado distante.

- Fabrícia, a senhora...

- Senhorita – corrigiu, apressadamente.

Walkíria pigarreou.

- A senhorita já ouviu falar em Homero?

- Homero? O famoso serial killer da UniAn? O país inteiro já ouviu falar desse cara.



- Eu dividia meu apartamento com uma das vítimas. E ele conseguiu conquistar a confiança dela

através de poemas. Recebeu algum poema ou qualquer outro tipo de cantada virtual?

- Não.

- Nenhum estranho lhe propôs um encontro, ultimamente?

- Acha que está falando com alguma garotinha idiota, Walkíria? Eu não saio com rapazes que não

conheço.

- Pensei que tivesse conhecido Bartolomeu pela internet.

Fabrícia deu uma gargalhada.

- Eu já observava o delegado havia muito tempo. A internet foi  a forma mais segura de nos

aproximarmos sem sermos notado. No princípio, ele tinha medo de ser  descoberto.  – Ela deu outra

gargalhada. – Que ironia! No fim, foi dele a ideia de fugirmos.

- Tem certeza de que ninguém lhe passou uma cantada ultimamente?

- Absolutamente! E se tivesse sofrido alguma cantada do tipo, não ia funcionar. Afinal, estou

namorando e estou apaixonada. – Ela deu uma pausa. – A propósito, por que acha que Homero viria atrás

de mim?

Walkíria explicou então o porquê da suspeita de Fabrícia estar na lista negra de Homero. Depois

do esclarecimento, concluiu:

- Talvez alguém queira vingar a morte de Bartolomeu e da esposa.

- Quem?

- É o que estou tentando descobrir. Ouvi dizer que Bartolomeu tinha um filho. Você o conheceu?

- Não. Nem sei o nome dele. O Bartolomeu nunca falava sobre a família. Mas o que isso tem a

ver? Acham que o filho do Bartolomeu está atrás de mim por vingança? – Ela deu uma risada nervosa. –

Se fosse isso, ele teria me matado logo de cara, não é? Ele não ia ficar treinando com outras garotas.

- A senhorita não conhece uma mente assassina – falou Walkíria, sombria. Fabrícia pareceu dar

indícios de preocupação.  – De qualquer maneira,  professora,  fique de olhos bem abertos.  Não ande

sozinha por lugares isolados, não aceite ajuda de estranhos e... tranque muito bem as portas. 

- Vou tentar me lembrar disso.

- Obrigada. – Walkíria levantou-se e começou a se encaminhar para a saída quando teve um

súbito pensamento. Ela se voltou. – A propósito, já ia me esquecendo: qual é mesmo o nome do seu

namorado?

 - Ulisses.

E foi  então que a Odisseia de Homero veio  às lembranças de Walkíria  como uma poderosa

tempestade.



CAPÍTULO 27

A banda convidada para a grande festa na UniAn chamava-se Kaufmann. A banda tinha vertentes no

rock  psicodélico dos anos setenta,  e no metal  dos anos oitenta.  Mas naquele  dia,  em especial,  seu

repertório seria basicamente de covers. 

A  banda  contava  com  um  aparato  eletrônico  raro  entre  bandas  independentes.  Isso  incluía

equipamentos para projeção de luzes e laser, além de um telão onde eram projetadas imagens surreais, a

partir de um computador, que acessava a rede mundial de computadores através de uma conexão pública

wireless da UniAn. 

Muitos curiosos rondavam os últimos preparativos da festa de logo mais. E entre eles, caminhava

Ruby Lane. Seus olhos percorriam cada centímetro do espaço utilizado pela organização do evento. Seus

olhos  examinavam,  discretamente,  cada  cabo,  cada  conector,  cada  extensão.  Tudo  precisava  ser

minuciosamente estudado. Era preciso saber se haveria ali algum empecilho para o espetáculo que tinha

planejado para logo mais. 

Ruby se aproximou de um rapaz que era um dos integrantes da banda.

- Parece que vocês vão fazer um show e tanto, hoje a noite.

O garoto deu um sorriso infantil.

- Vamos tentar. Espero que goste.

Eu vou gostar, acredite.

Ruby permaneceu por perto, até que o rapaz se afastou.

Com notável habilidade, Ruby sacou um pen-drive do bolso e colocou-o na entrada USB frontal

do  computador.  Olhou ao  redor.  Esperou  alguns  instantes.  E  levou  às  mãos  ao  teclado,  abrindo  o

gerenciador de arquivos e executando o aplicativo que havia no pen-drive.

Um minuto depois, com o pen-drive de volta ao seu bolso, Ruby Lane ia embora com o sorriso

mais irônico do mundo estampado no rosto.

Quando Helder entrou no apartamento de Andreas, este foi logo perguntando:

- Por onde andou? Estou te procurando faz mais de uma hora.

- Se esqueceu de que sou o reitor disso aqui? Estava vendo como estão as coisas para a festa.

- Esqueça a festa. Tenho uma bomba para você. 

- Qual?

- Eu sei onde ele está.

- Sabe?

- Sei. Ele está bem aqui. 



- Mas isso você já sabia.

- Não estou falando de Antares. Estou dizendo que Ruby Lane está  aqui, dentro dos muros da

UniAn. 

- Na UniAn? Como sabe?

Andreas virou o  notebook para Helder. Na tela, havia o relatório que ele recebera do  spyware

modificado Centaurus. O spyware enviara para o e-mail de Andreas parte das configurações de rede de

Ruby em seu último acesso à internet. 

- Ruby Lane cometeu um erro, sem perceber. Ele invadiu meu computador, dias atrás, através de

uma conexão discada, mais segura. Mas dias depois, eu consegui rastreá-lo através de um spyware que

ele tinha me enviado.

- Que espécie de spyware?

- Um spyware que capturava todas minhas configurações de rede, além dos programas em uso, e

enviava as informações como relatório de volta para Ruby. – Andreas apontou para a tela do notebook. –

Mas eu alterei o programa e fiz o feitiço se voltar contra o feiticeiro. 

Helder se aproximou do notebook, os olhos arregalados.

- Você disse que Ruby cometeu um erro. Que erro foi esse?

Andreas apontou para a penúltima linha do relatório.

- Sabe que significa esse número?

- Um endereço DNS. – Ele deu uma breve pausa. – Ei, esse é o DNS exclusivo da UniAn! 

O sorridente Andreas disse:

- Eu sei. Esse foi o erro de Ruby Lane. Enquanto ele usava uma conexão discada, eu só consegui

identificar  que  ele  estava  em  Antares.  Mas  quando  esse  miserável  acessou  a  internet  via  ADSL,

contaminado pelo seu próprio spyware, ele se condenou.

Helder encarou o amigo. 

- Eu não acredito, Andreas. Tantos lugares nesse mundo para esse fora da lei se esconder, e ele

tem de estar justamente aqui?!?

- Não é fantástico? É a ironia do destino, como diriam alguns, muito embora eu não acredite em

destino. Mas o que quero saber de você é se tanto o condomínio como a UniAn usam o mesmo servidor

DNS?

- Sim. O condomínio e a UniAn estão compartilhados. Mas as redes funcionam independentes. O

endereço da sub-rede da UniAn é 1 porque os usuários se conectam a internet através do servidor da

universidade. Do condomínio é 200, como no caso do seu notebook, já que os moradores se conectam

diretamente ao modem, sem passar pelo servidor.



- Uma pena o relatório não ter conseguido capturar o endereço de sub-rede, nem o IP dele, o que

me levaria diretamente à máquina do miserável. 

- Os sistemas de segurança dele devem ter bloqueado essas informações.

- Com certeza. De qualquer maneira, o que sabemos é que Ruby Lane está operando de um dos

apartamentos ou...

- Ou?

- Ou de um dos escritórios da universidade.

- Duvido. Não acho que alguém invadiria sua máquina a partir de computadores públicos, no

serviço. Se esse relatório for inteiramente confiável, então, acho que Ruby Lane deve estar operando de

um dos apartamentos.

- Talvez ele traga um notebook de casa e conecte à rede da UniAn.

- Impossível. A UniAn conta com um sistema de segurança chamado Órion, programado por um

de nossos aluno. Esse programa associa o número de IP das máquinas ao número da placa de rede. Isso

descarta totalmente a possibilidade uma máquina de fora acessar a internet privada da UniAn. Somente a

pública que também está disponível para o condomínio.

-  Isso é uma ótima notícia.  – Andreas pensou um pouco. – Você tem uma lista de todas as

máquinas cadastradas e seus IPs. 

- Posso conseguir. 

Andreas olhou pela janela com um discreto e confiante sorriso esboçado nos lábios. 

- Esse miserável é todo meu.

- Tenha cuidado. Ele pode ter outra armadilha preparada para você. 

- Eu também tenho minhas próprias armadilhas. E posso te garantir que ele não está preparado

para o que tenho reservado. 

Helder colocou a mão no ombro de Andreas.

- Então me faça um favor: não o deixe escapar.

- Não vou deixar. Eu prometo.

Uma hora depois de Helder sair do apartamento, ele ligou para Andreas.

- Você precisa vir aqui.

- O que houve? – perguntou Andreas.

- O cara está querendo abalar toda a estrutura do planeta.

Andreas disparou para a Reitoria. Helder o esperava na porta, parecendo tenso. 

- Venha comigo.



Eles foram até a PRH – Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Ali havia sete computadores. Todos

tinham tido sua área de trabalho alterada – como era costume de Ruby, um papel de parede fora colocado

na tela de todos os computadores.

“Ruby Lane e Andreas Ventura estão na UniAn. Esta noite, vocês assistirão ao último confronto dos dois

maiores nomes da internet.”

- Inferno!

- Você ainda não viu nada.

Helder levou-o para a Prefeitura do Campus. Depois para a Diretoria de Projetos e Obras, ao

Banco, e por fim até o Museu. Em todos os computadores, o mesmo papel de parede havia sido colocado.

Andreas sentiu seu coração acelerado. Ruby Lane queria avisar o mundo sobre a batalha. Ele

queria humilhar Andreas diante dos olhos de todos, novamente. E queria uma plateia. Ruby Lane tinha

um coração frio e duro como aço. E dentes afiados.

Mas se ele queria um espetáculo, se queria tornar pública a derrota de Andreas, ele teria uma

surpresa.  Andreas  estava  determinado  a  não  permitir que  isso  acontecesse.  E  teria  o  prazer  de

acompanhar Ruby Lane sendo escoltado para uma viatura quando fosse preso.

Quando Andreas saiu do Museu, seguido por Helder, percebeu uma movimentação anormal do

lado de fora. Alunos e funcionários da UniAn, às dezenas, se reuniam em torno do prédio. E Andreas

percebeu que a razão de todo o aglomeração era justamente... ele. Todos já sabiam que ele estava ali. A

notícia se espalhara em questão de minutos. Andreas imaginava que até mesmo os computadores dos

moradores do condomínio tinham sido invadidos pelo nefasto anúncio de Ruby Lane.

Andreas  olhou  para  a  pequena  multidão  que  o  encarava  com  uma  expressão  que  ele  não

conseguiu precisar. Tentava interpretar o que aqueles olhares queriam dizer, mas era em vão.

Quando as dezenas de pessoas começaram a aplaudir, ovacionar, e gritar: “Andreas! Andreas!”,

ele percebeu que os olhares eram de respeito e admiração. 



CAPÍTULO 28

Só havia uma imagem na sua cabeça. Aquela velha e sinistra imagem: ela, dentro de uma banheira

branca, uma lâmina de barbear nas mãos. Visões decoradas em vermelho e branco. Sempre a imagem

vermelha e branca. Ela se perguntava como ainda estava viva. Para ela, não se exigiria nenhuma coragem

para se matar. O que exigia coragem era enfrentar o alvorecer de cada dia. Viver era para os corajosos.

Será que o fato de estar viva até hoje indicava que ela era uma garota corajosa? 

Mas a garota corajosa estava morta. Veridiana não tinha mais coragem de enfrentar a vida. Por

isso, estendeu a mão para a faca que trouxera da cozinha, minutos antes, e que deixara há uma boa

distância de si. Ela apanhou a faca e começou a tocar seu corpo com ela, sentindo o frio do aço. Via sua

imagem distorcida no reflexo da faca e pensava que aquela imagem refletida era mais coesa, correta e

íntegra que a própria Veridiana. Por isso, era hora de fazer a velha Veridiana morrer, e que apenas sua

imagem distorcida, porém coesa, correta e íntegra, sobrevivesse.

-  Eu me odeio – sussurrou, encolhida no chão do banheiro,  enquanto chorava. – Eu odeio a

humanidade.

Então, ela parou. Olhou para o nada, e hesitou. E como num passe de mágica – o primeiro de

dois, em menos de dez minutos– ela começou a recobrar sua verdadeira personalidade. Aos poucos,

Veridiana sentiu seu medo e seu ódio da humanidade se dissipar. Mais alguns segundos e a imagem da

banheira desapareceu da sua mente. Mais um pouco, e ela se achou muito melhor que aquela imagem

distorcida no reflexo da faca. De repente, Veridiana sentiu o desejo de sair dali, de caminhar, de sentir o

sol queimando sua pele. Ela secou as lágrimas e se levantou do chão do banheiro. 

Precisamente quarenta e sete segundos depois de quase se matar, Veridiana voltou a valorizar

profundamente sua vida e a de todos ao seu redor.

Veridiana tinha um sorriso no rosto quando se deparou com uma melancólica e chorosa Sofia, entrando

no apartamento.

- O que houve? – perguntou Veridiana.

Sofia não respondeu. Entrou no seu quarto e pulou de bruços na cama. Aquilo não deixava de ser

cômico:  Veridiana  acabara  de  sair  da  fase  depressiva  do  seu  distúrbio  bipolar  e,  Sofia,  de  forma

cronometrada, entrara em depressão. Pelo menos, era o que se podia perceber. 

Veridiana foi até ela.

- O que houve?

A garota não respondeu. Chorava. Veridiana tornou a perguntar. Até que Sofia resolveu explicar a

razão de tanta angústia.



- Ele está aqui.

- Ele quem, querida?

- Ele... Andreas.

- Andreas Ventura? Aqui?

Sofia concordou.

Veridiana  imaginou  que a  cidade de Antares,  em sua história,  nunca  presenciou  figuras  tão

marcantes como as que estavam ali, naquele período. Afinal, Antares recebia as presenças ilustres de

Andreas Ventura e Ruby Lane. Além disso, um serial killer ganhava espaço nos jornais de todo o país e

intrigava toda uma nação. 

- Quem falta aparecer? – perguntou Veridiana, em voz baixa.

- O que disse?

- Nada. Mas como ficou sabendo?

- Eu o vi. Ele está na Reitoria. Todo mundo está sabendo. Tem um monte de gente indo até lá para

vê-lo.

- Ele é um ícone, sem dúvida. – Sofia soluçou. Veridiana se arrependeu do que disse: – Oh, minha

querida! O que eu posso dizer? Esqueça o Andreas. 

- É o que tenho tentado. Mas ele nunca me abandona. – Ela soluçava. – Ele está lindo. Meu Deus,

eu quero ele de volta! Eu quero ele de volta!

Veridiana acariciou a cabeça de Sofia. 

- Fique calma, minha querida. Não chore pelos homens. Não vale a pena. Logo você vai esquecer

esse cara. Ele vai sair do seu coração tão rápido que você nem vai perceber.

Percebendo que a amiga precisava ficar sozinha, Veridiana saiu do quarto deixando a amiga com

suas dores, sua amargura, seu amor não correspondido. De volta a sala, Veridiana, de relance, se viu no

espelho. E nesse momento, o outro passe de mágica aconteceu.

Veridiana começou a atingir o outro extremo do seu distúrbio. A fase maníaca começou a lhe

impor uma autoridade suprema. Olhando-se no espelho, Veridiana começou a rir.

- Você está bonita hoje – disse para si mesma. Ela passou a mão no cabelo, ajeitou sua roupa. –

Ela disse “Reitoria”, não foi? Por que não vai dar uma olhada no famoso... Andreas Ventura?

Dezenas de pessoas gritavam: “Andreas! Andreas! Andreas!”.  E Veridiana se aproximava do grande

ícone, a maior lenda que a UniAn já fora capaz de criar e que atendia pelo sedutor nome de Andreas

Ventura. 

Veridiana nunca o vira, pessoalmente. E agora, vendo-o ao lado do reitor, observando a multidão

de admiradores, Veridiana percebeu que as lágrimas de Sofia não eram sem razão. Afinal, o homem era



uma cópia bem reproduzida de um deus mitológico idealizado por alguma mente fantasiosa. Ele tinha um

rosto largo, o queixo meticulosamente protuberante, impondo uma autoridade inegável. O corpo parecia

ter recebido o cuidado de anos de musculação. Mas o que Veridiana achou mais sedutor naquele homem

foram seus cabelos grisalhos. Pelo que ela sabia, Andreas estava com pouco mais de trinta anos. Mas a

quantidade de cabelos brancos em sua cabeça era demasiadamente expressiva,  o que dava a ele um

aspecto de homem maduro, experiente e, consequentemente, confiante.

Veridiana sorriu ao se imaginar agarrada àquele homem, abraçando-o, beijando-o, sentindo seu

gosto. E só de imaginar que Sofia já tinha provado todas essas coisas deixou-a com uma pontada de

inveja.

Andreas sorriu e deu alguns acenos tímidos para sua plateia particular. Quando saiu dali, não

conseguiu escapar de obrigação de dar alguns poucos autógrafos para seus admiradores. Ele passou logo

ao lado de Veridiana, sem percebê-la.

- Oi, Andreas.

- Oi – disse ele, casual, porém sem notá-la.

Veridiana contemplou as costas de Andreas enquanto ele ia embora.

- Por acaso se lembra de Sofia Medina? – gritou.

Ele parou. 

E, lentamente, o ícone voltou-se para encará-la.

Veridiana tomava um suco. Andreas, café. Estavam sentados junto a uma mesa em uma das cantinas

universitárias. Andreas olhava mais para sua xícara de café do que para ela – ele não parecia ser um

homem muito social.  Tinha um semblante estranho.  Lembrava alguma espécie de ditador.  Quanto a

Veridiana, ela o encarava com a avidez de uma garotinha diante de um rockstar. E não era para menos.

Estar sentada a uma mesa, junto com Andreas Ventura, era um momento que ela carregaria junto de si

durante toda sua vida.  Talvez, seu encontro até virasse lenda como o virara o primeiro encontro de

Andreas com o reitor Helder.

- Como ela está? – perguntou Andreas.

- Se eu dissesse que ela está bem, estaria dando uma resposta socialmente educada, mas estaria

mentindo. – Andreas concordou com a cabeça. – Ela está mal, muito mal. Mas acho que supera. 

- Faz muito tempo!

- Para quem sofre, o tempo passa devagar. Muito devagar. 

Andreas aquiesceu.

- Eu me preocupo com a Sofia. 

Veridiana duvidou que ele estivesse sendo sincero. Mas apenas disse:



- Ela também se preocupa com você. 

- Quero que ela seja feliz.

- Ela também. Mas isso nem sempre é fácil quando carregamos marcas do passado. 

- Todos temos nossos próprios fantasmas para enfrentar. 

- Você que o diga – disse Veridiana, provocativa. Ela deu uma risadinha. – Brincadeirinha. Mas

me diz aí: está preparado para a batalha de hoje a noite?

- Parece que não há um que ainda não saiba.

- Isso é bom ou ruim?

- Quanto mais gente souber, melhor. Quero que todos assistam a queda dele.

- Você parece confiante.

- Estou preparado. Antes de se deitar, esta noite, você saberá que falo a verdade.

- Não pretendo me deitar essa noite. Hoje vou à festa de inverno. E não volto para casa antes do

amanhecer. 

Andreas se levantou.

- Foi um prazer, Veridiana.

- O prazer e a honra são meus.

Andreas hesitou durante alguns instantes. Até que finalmente perguntou:

- Qual seu apartamento?

Veridiana sorriu, com ironia. 

- Não vou deixar que machuque minha amiga, outra vez. – Ela deu uma pausa. – Até logo, Mr.

Andreas Ventura.

Quando ele foi embora, Veridiana imaginou que aquele fora seu primeiro e último encontro com

Andreas Ventura. 

Mas ela viria a descobrir que estava enganada.



CAPÍTULO 29

Ulisses é o personagem principal da Odisseia, de Homero. O poema narra as aventuras desse guerreiro ao

voltar para sua pátria, após a conquista de Troia. Eis o primeiro fator para Walkíria desconfiar que o

namorado de Fabrícia era o assassino. O segundo era que, até então, ele fizera segredo quanto ao seu

nome completo, onde e com quem morava, e todo e qualquer fato a respeito de sua vida pessoal. Na

verdade, a única informação pessoal  que Fabrícia dispunha sobre seu namorado era que ele cursava

programação na UniAn. Fora isso, Ulisses era um poço de mistérios. 

Eles se conheceram no campus da universidade. Algumas conversas, uma cerveja após as aulas, e

depois, o convite de Ulisses para que mantivessem contato pela internet. Fabrícia desconfiara de Ulisses

ser casado, devido sua precaução típica de Bartolomeu. Após isso, houve poucos contatos pessoais. Os

únicos se deram dentro do próprio campus. A maneira misteriosa de Ulisses se portar, seus segredos, seu

desinteresse por sexo – tudo somado despertou a curiosidade de Fabrícia de forma inédita. Ela planejara

ir fundo no relacionamento. Ela planejara contemplar todo o movimento da vida intensa de Ulisses –

porque quanto mais arredio ele era, mais intenso ela o enxergava.

Até que as investigações de Walkíria encontraram-na, talvez mais perto da cova do que todos

imaginavam. Eles tinham um encontro – pela primeira vez, Ulisses a chamava para sair. Embora o local

de encontro fosse a própria UniAn, na festa de inverno, o instinto jornalístico de Walkíria tocou-lhe a

consciência sensível. Ulisses planejava alguma coisa. E seria dentro da UniAn. Havia cheiro de Homero

no ar. Havia também o cheiro de sangue. Ali, numa festa da UniAn, começara a marcha de assassinatos.

E, pelo que tudo indicava, ali também se encerraria.

Mas Walkíria não ia permitir isso. E faria isso pela sua matéria. Faria isso pela causa da justiça.

Também por todas as garotas que morreram, inclusive por Susana. E acima de tudo, faria isso por si

mesma. E para pegar o miserável, ela só precisaria usar corretamente sua isca.

E sua isca tinha um metro e setenta de altura, e um semblante de estátua. 

Uma isca estatuária que atendia pelo nome de Fabrícia Fagundes.

A noite já havia caído sobre Antares.  A movimentação na UniAn era intensa. Ouvia-se, na pista de

atletismo,  a  música  alta.  Milhares  de  pessoas  dançavam,  comiam,  bebiam,  se  beijavam.  Mentes

distraídas. A distração que hipnotiza a humanidade. Mas todos esses eram personagens anônimos de uma

festa que haveria de revelar uma mente doentia que espalhava o terror entre moças da UniAn. A noite

prometia sangue. A noite prometia renovar o pesadelo que dominava a universidade havia meses. Eram

promessas. Assustadoras promessas. Mas como diria uma canção do Depeche Mode: “Vows are spoken



to be broken”. Promessas podem ser quebradas, pensava Walkíria. E ela estava disposta a quebrar as

sinistras promessas daquela noite.

Walkíria observava uma nervosa Fabrícia caminhando de um lado para outro, em frente ao Centro

de Aplicação Pedagógica, o CAP. Ulisses combinara com ela de se encontrar exatamente ali. Walkíria

mal se continha, tamanha a excitação diante da iminência de conhecer o assassino – isso porque ela não

tinha mais dúvidas de que o namorado de Fabrícia era Homero. Pablo não tivera tempo para investigar a

fundo o paradeiro do filho do delegado Bartolomeu. Mas Walkíria acreditava que o filho do delegado e o

namorado de Fabrícia eram a mesma pessoa. 

Pablo pedira ajuda a um amigo seu, um jovem policial – jovem demais, na opinião de Walkíria. O

policial chamava-se Abner. Como não estava em serviço, mas apenas como um favor ao amigo, Abner

não usava uniforme.

Os três observavam discretamente Fabrícia,  a uma distância segura.  Walkíria estava com seu

gravador. Pablo com uma máquina fotográfica que ele não usava desde que fora promovido a chefe de

redação. Havia demasiada tensão entre os três. E Walkíria não conseguia ficar parada.

- Vou arrumar outro lugar – disse ela.

- Aonde vai?

- Acho que ali, perto do banheiro. É melhor assim. Se ele vir vocês aqui e tentar fugir pelo outro

lado, vai dar de cara comigo.

- E o que vai fazer? Peitar o psicopata?

- É o mínimo que posso fazer por minha amiga – arrematou, questionando a si mesma a franqueza

de suas palavras.

Ela saiu de perto dos dois homens e ainda ouviu Abner acautelando-a:

- Tenha cuidado.  

Sem sequer ser percebida por Fabrícia,  Walkíria deu a volta por trás do prédio do CAP e se

posicionou junto ao corredor dos banheiros, um lugar escuro que lhe servia de proteção. Dali podia ver

Fabrícia, mas Pablo e Abner estavam parcialmente fora do seu campo de visão. E mais uma vez, tudo o

que ela podia fazer era esperar.

Walkíria conferiu o seu gravador. Depois, olhou por sobre os prédios do CAP e viu as luzes e raio

laser que saíam do palco montado pela banda Kaufmann. E Walkíria voltou a se atormentar com suas

persistentes questões: Será que o assassino vai aparecer? E se acontecer alguma coisa que o impeça? E se

ele desconfiar que está sendo vigiado? 

Perguntas que logo teriam respostas. E era isso o que deixava o coração de Walkíria ainda mais

acelerado.  Ela voltou a olhar  para a tensa Fabrícia que ainda andava dum lado para outro.  Depois,

conferiu novamente o gravador.  A gritaria e a música eram altas na pista. Todos se divertiam. Mas



Walkíria era pura tensão. Estava correndo um risco. Ela sabia disso. Mas era o que sua profissão exigia.

E ela não poderia negar que, no fundo, achava aquilo bastante estimulante. 

- Apareça, covarde – sussurrava. – Apareça. 

De repente, a euforia do público parou. Ao longe, não se ouvia mais a gritaria dos alunos bêbados.

A banda continuava a tocar, mas era como se todo o público tivesse ido embora. Logo em seguida,

estranhamente, a banda parou de tocar. E a pista da UniAn, de uma hora para outra, mergulhou num

misterioso silêncio. O que teria acontecido?

Nesse exato instante, Walkíria percebeu a aproximação de alguém por trás, vindo do corredor dos

banheiros. Um filete gélido lhe percorreu a espinha. Ela se voltou para o corredor pouco iluminado. E

uma figura familiar surgiu.

Das sombras do corredor, Walkíria viu uma figura desgrenhada surgir, os olhos fixos nela, o rosto

empedernido, e os cabelos armados. 

- Beny???

Quando percebeu que estava em perigo, Walkíria abriu a boca para gritar.

E teria gritado se Beny Blanco não tivesse voado sobre ela como um leão esfomeado avança

sobre um cervo indefeso.



CAPÍTULO 30

Andreas não conseguia se concentrar em meio a uma profusão de ruídos. E o que havia do lado de fora

de seu apartamento podia ser  chamado apropriadamente de “fim do mundo”.  A música alta fazia a

vidraça vibrar, e um bando de jovens que, muito provavelmente, tinha escapado de algum zoológico,

esgoelava-se tanto quanto podia. Andreas achava que todos eles amanheceriam afônicos. 

Foi este o transitório pensamento que lhe ocorreu, sentado diante do seu  notebook, com uma

garrafa de café ao lado. Como um todo, porém, sua mente se centralizava no grande embate daquela

noite.  Nas  últimas  horas,  lera  a  lista  de  IPs  das  máquinas  cadastradas  da  UniAn,  que  Helder  lhe

conseguira,  um milhão de vezes. Seus olhos queimavam. Ele tremia.  A tensão lhe fazia companhia.

Quando enfrentara Ruby Lane, dois anos e meio antes, não sabia do que o cracker era capaz. Mas agora

ele tinha plena ciência disso. Por este motivo, Andreas era pura tensão. Pelo mesmo motivo, Andreas

tremia.  Embora estivesse confiante,  não podia evitar  tal  reação diante da situação ímpar em que se

encontrava. 

Nas comunidades  hackers, na internet, não se falava em outra coisa. Ruby, nas últimas vinte e

quatro horas, anunciara para os quatro cantos do mundo, incluindo toda a UniAn, a batalha final que

ocorreria naquela noite. Havia, inclusive, um banco de apostas num site da internet – cada dólar apostado

em Ruby Lane equivalia a dois dólares apostados em Andreas. Pelo menos para os espectadores, Ruby

Lane era o favorito. Mas Andreas acreditava que o favoritismo seria um detalhe técnico que se mostraria

inútil.

Ele tomou um gole de café – a noite prometia ser longa. O barulho do lado de fora atrapalhava

como o inferno. Devia ter ido para um hotel, pensou, arrependido. Agora, era tarde demais. Ruby Lane

apareceria a qualquer momento. A batalha emergiria em meio a toda aquela algazarra.  Os segundos

poderiam ser quase eternos naquele momento, mas haveriam de passar. E quando passassem, sobraria

apenas um guerreiro de pé.

Andreas se visualizava, vitorioso, com um dos pés sobre o corpo inerte de Ruby Lane, quando o

mestre das trevas digitais surgiu.

A velha conhecida tela preta se esparramou em seu monitor como uma cascata.

“Boa noite, loser! 

A humildade é um dom. Essa lhe parece ser uma verdade desconhecida, não é mesmo, senhor Ventura?

A humildade lhe pediu para ficar quieto em seu canto. Mas não! O senhor, retrato ímpar da teimosia e

da arrogância, tinha de vir atrás de mim. Receio ter de ser um pouco mais severo dessa vez para cravar

a disciplina mais fundo em seu coração”

Uma pequena pressão psicológica parecia ser característica do cracker.



“Vou fazer apenas duas coisas com o senhor. Primeiro, vou destruir todos os seus arquivos. E

segundo... bem, essa é a grande surpresa da noite”

Andreas tinha os braços pensos, ao lado do corpo. 

“De um lado, o maior nome das invasões virtuais de todos os tempos: Ruby Lane”

Do lado de fora, sem mais nem menos, o público parou de gritar. Mas a banda continuou a tocar

com uma barulheira infernal.

“Do outro lado, o alvo mais fácil da história: Andreas ‘Fraco’ Ventura”

Ele ainda nem havia tocado o teclado. Era apenas um passivo observador das brincadeiras de

Ruby Lane, enquanto as linhas iam sendo escritas, e desapareciam.

“Guardem bem esse momento. Seus filhos e netos vão querer saber detalhes do que aconteceu esta

noite.”

Para alívio de Andreas, a banda parou de tocar. E a UniAn resolveu mergulhar num estranho

silêncio. Como se todos, ensaiadamente, fizessem um minuto de silêncio pelo “falecimento” do facínora

virtual. 

“Pegue-me, senhor Ventura... se for capaz!”

E a batalha teve início.

Uma série de janelas começou a espocar na tela de Andreas. Imediatamente, ele levou as mãos ao

teclado.  As  janelas  se  sobrepunham aos  seus  programas,  dificultando o  monitoramento  da invasão.

Tantas quantas janelas ele fechava, outras tantas se abriam. 

O  programa  carregado  de  Andreas  tentaria  fazer  a  localização  da  máquina  invasora.  Ele

adicionara  linhas  na  programação  que  permitiria  que a  própria  máquina  executasse  uma  série  de

comandos automaticamente para descobrir de onde Ruby operava. Isso daria mais tempo para Andreas

proteger sua máquina. 

O antivírus de Andreas estava fazendo um bom serviço, bloqueando velhos trojans. Seu firewall

mantinha a maioria das portas de sua máquina, trancada. Havia uma sucessão de mensagens notificando

ataques bloqueados contra seu sistema. Andreas sabia que Ruby procurava uma porta deixada aberta pelo

firewall.  Ou talvez ele tentasse camuflar seus programas  hacker  para que o sistema de segurança de

Andreas permitisse sua entrada, imaginando tratar-se de conteúdo confiável. Por essa razão, Andreas

monitorava todo o tráfico de pacotes em sua rede, rastreando qualquer aplicativo estranho operando em

seu sistema. 

Andreas continuou lutando contra as janelas que se abriam insistentemente, até que elas cessaram.

Ele verificou o tráfico de pacotes: não havia nenhum sistema alheio operando. Executou um programa

que registrava alterações relevantes, como arquivos alterados ou deletados: absolutamente nada. Pelo

menos aparentemente, Ruby Lane não havia feito estragos significativos.



Do lado de fora, gritos e aplausos romperam o silêncio na UniAn. 

A estranheza do comportamento daquele  povo fez  Andreas  virar  o  rosto para  a janela,  pela

primeira vez, na direção do palco. E o que viu do lado de fora não deveria ter lhe causado surpresa

alguma. Mas causou.

No telão usado pela banda, Andreas viu a tela do seu computador sendo projetada para uma

plateia de centenas de atentos espectadores.



CAPÍTULO 31

Walkíria  estava  acuada.  Beny  pressionava  a  mão  contra  a  boca  dela.  Ela  não  podia  gritar  e  nem

conseguia se mover. Os dois estavam ocultos sob a sombra, de modo que não poderiam ser vistos ali. A

silhueta turva de Beny Blanco o tornava ainda mais ameaçador. Por Deus, que Pablo suspeitasse de algo

errado com ela antes que fosse tarde demais.

Walkíria sentia o suor de Beny. Sentia sua presença aterrorizadora. Lembrou-se do que acontecera

com as outras garotas assassinadas e imaginou o destino que poderia ter. Até podia visualizar uma adaga

surgindo nas mãos de Beny. Ela seria encontrada, momentos depois, com as letras “FAFA” inscrita em

seu ventre. 

Beny abriu a boca e começou a sussurrar em seu ouvido:

- Eu estou por dentro do que rola por aí, meu velho. Viram a Susana com um policial antes dela

morrer, não foi? E parece que aquela outra mina da boate também estava com um cara fardado. Então,

cara, o que é que estou vendo perto daqueles arbustos? – Ele apontou numa direção, sem tirar a mão da

boca dela. – A espertona aqui poderia me responder?

Walkíria, com dificuldade, virou-se na direção em que Beny apontava. Um policial fardado estava

perto de uns arbustos, evidentemente se escondendo, e olhava para Fabrícia. Lentamente, Beny tirou a

mão da boca de Walkíria.

- Romeu?! – disse ela, pasma. 

Beny falou:

- Eu não sabia que o Romeu era policial, cara. Tu sabia? Acho que não. Ou será que isso aqui é

uma festa a fantasia, e ninguém me contou?

-  Deus  do  céu.  O  Romeu  é  o  assassino.  –  Walkíria  observava-o  atentamente.  –  Ele  parece

desconfiado. 

- Alguns animais farejam armadilhas.

Walkíria virou-se para Beny.

- Como você chegou até aqui?

- Aquela maluca da Veridiana começou a espalhar coisas a meu respeito, que eu era magarefe, e

coisa e tal. Resolvi dar uns rolé por aí. Fiquei assustado, mano. Vai que algum doido acreditasse naquela

sem noção. Quando voltei resolvi trocar umas letras com o Romeu. E então... – Ele hesitou.

- E então?

- Quando eu estava chegando no apartamento dele, eu vi o cara saindo todo fardado, parecendo

querer passar despercebido. Eu me lembrei da história e resolvi seguir o cara. Foi então que vi você e

seus amiguinhos de tocaia. E saquei que vocês estavam esperando por ele. 



Walkíria percebeu que estava suando. Ela voltou a olhar o desconfiado Romeu.

- Miserável desgraçado. Eu vou acabar com esse covarde, agora mesmo. 

- Vai devagar, cara. O mano é maluco no último. A mulherada que chegou perto dele pagou caro.

Walkíria encarou Beny já dominada por uma fúria próxima de incontrolável.

- Sou feita de um material diferente das outras garotas, Beny. Você jamais entenderia. 

Walkíria saiu do corredor, procurando não ser vista pelo psicopata. Ela viu Pablo e acenou para

ele,  apontando na direção  de Romeu.  Pablo  o  viu,  e  cochichou  alguma coisa  para  Abner.  Eles  se

levantaram e caminharam discretamente na direção de Romeu. Walkíria fez o mesmo, pelo outro lado.

- Susana, eu sinto muito por não ter conseguido te salvar, minha amiga. Mas agora todo esse

pesadelo terá um fim. Foi o que eu prometi. E agora chegou a hora de cumprir minha promessa.

Ela deu um, dois, cinco, dez passos na direção dele. 

Pablo e Abner vinham por trás. 

Romeu virou o rosto na direção de Walkíria.

Os olhos deles se encontraram. Ele arregalou os olhos. Walkíria viu o brilho assassino bem ali,

reluzente como uma adaga sob um raio de luz. 

Ele se preparou para correr e o mundo todo, naquele instante, foi conferido em câmara lenta.

Os flashes da máquina de Pablo espocaram quando Abner voou sobre o homem fardado. Ela

ouviu gritos, palavrões, dois homens lutando no chão da UniAn. Flashes e socos. Flashes e gritos. Em

poucos segundos, um homem fardado estava imobilizado, o nariz sangrando.

E uma jovem estudante de jornalismo, há dois metros, soluçava e tinha o rosto tomado pelas

lágrimas.

- Eu cumpri minha promessa, amiga. Eu cumpri. 



CAPÍTULO 32

Espetáculos. Ele amava espetáculos. E queira espectadores. Aquele telão demonstrava a incapacidade de

Ruby Lane vencer, anonimamente. Ele precisava de mais. Ele precisava ter reconhecimento.

Mas Andreas não deixou de reconhecer o talento do miserável. Nesse momento, o cracker estava

trabalhando em seu computador e, ao mesmo tempo, monitorando a máquina de Andreas e a máquina da

banda,  na pista de atletismo. O cara conseguia trabalhar  em três computadores,  por assim dizer,  ao

mesmo tempo. Era, sem sombra de dúvida, um talento nato. Mas se Ruby Lane queria espetáculo, então,

espetáculo era o que ele teria. 

Andreas queria contra-atacar. Por isso, esperou Ruby atacar novamente. E sabia exatamente como

atrair o traiçoeiro. Andreas clicou em “Abrir Portas” do seu programa. O programa solicitou o número da

porta a ser aberta. Andreas escolheu 1033. Ele minimizou a tela e maximizou seu firewall, e programou-o

para monitorar a porta 1033, capturando o IP invasor. Agora era preciso esperar para fisgar o peixe. 

Alguns minutos se passaram quando o  firewall de Andreas avisou que a porta 1033 tinha sido

invadida. Ao mesmo tempo, o firewall conseguiu identificar o número inicial da rede: 192.168. Do lado

de fora, houve gritos entusiásticos. A torcida por Andreas, pelo visto, era a maioria.  

- Preciso da sub-rede. Me dê a sub-rede.

O firewall executava uma série de comandos, mas Ruby conseguia defender sua máquina, muito

bem. Os softwares dele não deixavam Andreas progredir. Ruby não aparecia, não se manifestava, não

deixava sinais mais evidentes. 

Andreas olhava para a série de códigos que o firewall tentava interpretar.

- A sub-rede, por favor – sussurrava.

O silêncio voltou a imperar do lado de fora. 

De repente uma imensa caveira apareceu na tela do computador. Houve alguns gritos de susto do

lado de fora – o próprio Andreas  deu um pulo –,  e seu computador  resetou. Ouviu-se um coro de

“Uhhh!” na seleta plateia, quando o telão se apagou.

Andreas levantou-se e começou a dar alguns passos de um lado para outro, em frente ao seu

notebook. Estava tenso demais. Ele abria e fechava os punhos, repetidamente. 

- Eu tenho uma surpresa pra você, miserável. Mas você precisa mostrar sua cara. 

Quando o sistema operacional foi carregado, Andreas pulou na cadeira e executou seus programas

para  a  retomada da batalha.  O público do lado de fora  gritou  com o  ressurgimento  do  desktop de

Andreas, no telão.

Dessa  vez,  ele  forçou  a  abertura  de outra  porta,  a 6667.  Será  que Ruby cairia  de novo na

armadilha? Antes que ele pensasse na resposta, foi-lhe enviada uma mensagem de invasão através da



porta 6667. O firewall conseguiu, mais uma vez, identificar o endereço 192.168. Faltavam apenas duas

categorias: o da sub-rede – através da qual ele identificaria se Ruby operava da UniAn ou do Condomínio

– e o endereço da máquina, que levaria Andreas diretamente ao safado miserável, e a batalha estaria,

definitivamente, acabada. 

Então o antivírus de Andreas sumiu da bandeja. Andreas tentou carregá-lo, novamente. Mas o

retorno foi uma mensagem dizendo que um arquivo de sua biblioteca de dados estava faltando, não sendo

possível executar o programa.

- Essa não!

O  firewall tentava encontrar o endereço. A máquina de Andreas começou a ficar lenta, muito

lenta, sinal de que Ruby Lane estava ali, invisível, fuçando em tudo quanto é canto do sistema. Uma

mensagem de erro surgiu dizendo que o sistema estava instável.

- Rápido! Rápido!

O firewall identificou o número da sub-rede: era 1. 

- Isso! – gritou Andreas, ao mesmo tempo em que gritos e aplausos eram ouvidos do lado de fora

do apartamento.

Ele estava na UniAn, e não no Condomínio. O número 1 era o endereço de sub-rede usado por

quem se conectava a internet através do servidor. Isso significava que, neste exato momento, Ruby Lane

se escondia em algum escritório, sala, banco ou laboratório da UniAn. 

Você está com medo¸ pensou Andreas, com um sorriso sádico. Eu sei que está. 

Como que ouvindo o pensamento de Andreas, Ruby Lane escreveu na tela: 

“Não brinque comigo”.

Nessa hora, sucessivas mensagens de erro começaram a espocar na tela de Andreas. Arquivos de

todos os tipos, faltando ou corrompidos. Andreas percebeu que seus arquivos estavam sendo apagados

rapidamente. Ele seria destruído em poucos segundos. Não se ouvia um ruído do lado de fora. Não se

ouvia nada a não ser a respiração ofegante de Andreas. Ele suava como nunca suara em toda sua vida.

Sua camisa estava encharcada. Seu coração parecia pronto para romper seu peito.

Andreas percebeu então que era chegada a hora da surpresa. Ele pegou o seu pen-drive e conectou

na máquina, no momento em que devia haver  umas vinte telas de erro  no seu monitor.  Abrindo o

gerenciador  de  arquivos,  Andreas  executou  o  programa  CLOCK.  Um  programa  simples,  leve,

desenvolvido por  Andreas  especialmente  para essa ocasião.  O programa CLOCK cumpriu  com sua

primeira e incomum função:  reduziu drasticamente  a velocidade interna do processador,  tornando a

máquina de Andreas extremamente lenta. Com isso, os pesados programas de Ruby Lane operando em

sua máquina travaram, resultando nas portas usadas por esses programas serem deixadas totalmente

escancaradas.  Em seguida,  o  programa  CLOCK  executou a  sua segunda  e  última  função:  capturar



unicamente a última categoria do IP.  Quinze segundos depois de executado, o programa retornou o

número final do IP de Ruby Lane, no exato instante em que o computador de Andreas travou, devido ao

lento processamento. 

- Nããããão!!!!! – gritou Andreas, horrorizado, ao ver o IP identificado: 2. O IP completo, portanto,

era 192.168.1.2.

Ele se levantou, derrubando a cadeira, e se encostou à parede. Olhava para a tela do seu notebook

como se olhasse para um demônio. Andreas tremia, como se já não tivesse mais controle sobre nenhum

dos seus músculos. 

Do lado de fora,  centenas  de alunos,  ao ver  o  número  do IP  completo  estampado no telão,

começaram a correr como loucos em direção aos prédios administrativos da UniAn. Todos eles sabiam a

mesma verdade assustadora que Andreas descobrira.

O espanto se desenhara no semblante de Andreas à medida que ele se lembrava dum comentário

que lera num grupo no Facebook, cerca de seis meses antes:

“Andreas atingiu o sucesso, tendo seu nome reconhecido nos quatro cantos do mundo. Para seu amigo,

restou o anônimo reitorado em uma universidade brasileira. E a inveja separou os dois amigos. E a

inveja criou Ruby Lane”.

Andreas tinha guardado na gaveta a lista de IPs da UniAn. 

E lista dizia que 192.168.1.2 era o IP da máquina de Helder Danielsen, na Reitoria.



CAPÍTULO 33

A prisão de Helder Danielsen foi noticiada em todos os jornais, telejornais, revistas e sites de diversos

países. E não poucas linhas foram dedicadas à fantástica revelação do mistério que envolvia o universo

virtual em todo o planeta. O Diário de Antares reservou uma página inteira para “o evento mais marcante

da história de Antares”, conforme publicado. Mas ainda pairava uma dúvida sobre todos: o que era mais

marcante? A prisão do famoso e, até então, indestrutível Ruby Lane, ou a descoberta de que este era, na

verdade, o melhor amigo de Andreas Ventura?

A história de Helder e Andreas se equiparava à história dos super-heróis dos quadrinhos: grandes

amigos tomavam lados diferentes – um herói e o outro, vilão – e se tornavam inimigos mortais. E assim

como nos quadrinhos, o herói sempre vencia, não importava quão inteligente e poderoso fosse seu arqui-

inimigo.

No mesmo dia em que a batalha virtual foi publicada nos jornais, Walkíria publicou a matéria que

levou o nome de Romeu Benevides a ser um dos mais citados nos jornais e telejornais brasileiros, com

direito a fotos do momento da prisão. Na matéria que ganhou destaque em todo país, Walkíria chamava a

atenção para o monstro que se escondia “atrás da figura simpática e romântica do jovem Romeu”. E

descrevia todos os planos lunáticos criados por aquela mente doentia para assassinar três jovens, em

cerca de seis meses, além dos planos de assassinar Fabrícia Fagundes, na festa da UniAn. O passado

recente de Romeu Benevides foi dissecado: a infância e a adolescência conturbada, a fuga do delegado

Bartolomeu  com uma jovem,  a  morte  da  mãe e,  tempos  depois,  o  falecimento  do  pai.  Os  fatores

traumatizantes pesaram sobre a cabeça perturbada de Romeu. Tirando a vida de jovens – e anunciando

assim a morte da sua última vítima –, Romeu fazia a sua justiça insana. Em sua matéria, Walkíria não se

esqueceu de fazer  uma devida citação ao  hacker Ruby Lane  – agora  mais  conhecido  como Helder

Danielsen –, dizendo que este teve um papel fundamental na descoberta da verdadeira identidade de

Homero. 

A maioria dos moradores de Antares se perguntava se, após abrigar o mais perigoso cracker da

história e um serial killer, a cidade ainda voltaria a ser a mesma.

A mesma maioria acreditava que não. 

Uma semana após a descoberta da verdadeira identidade de Homero, Walkíria e Pablo tomavam café

numa lanchonete próxima ao Diário de Antares. Como não poderia deixar de ser, os dois conversavam

sobre a notícia que levara o nome de Walkíria a estar entre os jornalistas de maior credibilidade do país,

embora ainda faltasse um semestre para se formar. 



- É incrível como o Romeu tentou repetir os últimos passos do pai, antes de sumir com aquela

adolescente – disse Pablo. 

- Não só repetiu os últimos passos do pai, como usou suas roupas.

- E tem mais: descobriram que o Romeu nunca foi poeta.

- Não?

- Não, mas o pai dele sim. Parece que o Romeu incorporou até mesmo o poeta que havia no pai. E

entre as paixões de Bartolomeu se encontrava o poeta grego Homero. 

- Interessante.

-  Se  não  tivéssemos  conseguido  apanhar  Homero,  ou  Ulisses,  da  próxima  vez,  bastava

investigarmos um tal de “Aquiles”. 

Walkíria riu.

- Você está muito bem informado em poesia grega antiga, Pablo. – Ela deu uma pausa. – Uma

pena que não consegui falar com o reitor Helder. Ou Ruby Lane, como preferir. Gostaria de agradecê-lo

pela ajuda. Sem ele, eu jamais teria encontrado o Romeu...

- Esqueça o Romeu – interrompeu-a. – Ele está na cadeia, aguardando julgamento. Você precisa

pensar em outras coisas.

- Tipo...?

- Walkíria, durante mais de seis meses você viveu, comeu, bebeu, dormiu Homero. Agora você

conseguiu o que queria. Você teve a sua matéria. Você está tendo reconhecimento. Então, por favor, pare

um pouco, respire, e tente se divertir.

Ela sorriu. Era engraçado ouvir Pablo, um homem tão dedicado à sua profissão, dizer aquilo.

- Diversão? Mas eu estou me divertindo.

- Você entendeu o que eu quis dizer.

- O que me sugere então?

Sem rodeios, Pablo falou:

- Quero te levar para jantar. Ainda hoje. Conheço um restaurante chinês perto do museu.

- Eu odeio comida chinesa.

- Era exatamente o que eu ia dizer, simplesmente horrível – apressou-se em ressalvar, rindo. –

Que tipo de comida gosta?

- Alemã. Vai me dizer que conhece um excelente restaurante alemão?

- Um, não. Conheço dois. Inclusive, próximo a um deles, há uma danceteria para onde a gente

pode ir, depois. E se você concordar, de lá a gente só sai após o raiar do sol.

- Mas amanhã eu trabalho...



-  Por favor,  até amanhã,  eu te proíbo de mencionar  a palavra  “trabalho”  ou qualquer  termo

relacionado. Combinado?

- Por mim tudo bem, chefe. 

- Vamos fazer o seguinte: eu te dou um dia de folga amanhã. Isso com a condição de jantarmos

juntos, e dançarmos pelo resto da noite.

- Vou pensar.

Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou a mão dela.

- Nada de pensar. Quero uma resposta, agora.

Walkíria sorriu.



CAPÍTULO 34

Veridiana ficou sabendo que seu mais novo herói estava de partida.

Durante  os  últimos  dias,  Veridiana  tentara  diversas vezes  –  sem  Sofia  saber  –  conversar

novamente com Andreas, mas sem sucesso. Havia uma demasiada concentração de pessoas e jornalistas

tentando, a todo custo, falar com ele. Além disso, a descoberta de que o serial killer era ninguém menos

que o  próprio  Romeu,  tornou a UniAn e  o condomínio  ainda mais  intransitáveis.  E Veridiana que

acreditara piamente que o assassino era Beny Blanco teve de admitir que estivera errada, todo esse

tempo. Mas como não estava no estado normal do seu humor, ela nem conseguiu ter alguma espécie de

ressentimento pelas acusações que fizera ao colega. Provavelmente, quando sua fase maníaca passasse,

ela  sentiria  o  peso  da  culpa  esmagando  seus  ombros. Também,  muito  provavelmente,  se  sentiria

extremamente abatida pelo fato de Romeu, por quem chegara a nutrir sentimentos, era na verdade um

psicopata. Mas por enquanto, Veridiana se sentia imune a todas essas coisas.

Com o passar de uma semana, a movimentação dos jornalistas e curiosos na UniAn diminui. Com

ela, também se escasseou o assédio sobre Andreas, o que possibilitou a Veridiana encontrar-se com ele

saindo do apartamento onde estivera hospedado nos últimos dias. 

- Vim me despedir – disse ela.

Ele a fitou, demoradamente, tentando se lembrar.

- Ah, sim. A amiga da Sofia.

- Veridiana Palomino. Sua mais nova fã.

Andreas deu uma risadinha pouco entusiasmada. Parecia bastante desanimado. O ápice de ter

descoberto Ruby Lane perdera seu encanto quando a verdadeira face do cracker se tornou revelada. 

- Vai voltar para os Estados Unidos?

- Ainda não. Tenho algumas obrigações judiciais a cumprir.

- Relacionadas com o Helder, claro?!?

Ele assentiu. Continuou com o olhar sério, a feição fechada. 

- Quem poderia imaginar, hein Andreas? Reitor Ruby Lane! – Ela riu. – Mas saiu no jornal que

ele jura inocência.

- Quem não juraria? 

E de fato, pouco adiantaria negar sua culpa. Helder fora encontrado sentado a sua mesa, diante do

seu computador, naquela noite. E pior:  os programas que usara para digladiar com Andreas também

foram  encontrados  em  sua  máquina.  Com  essas  evidências,  Helder  não  conseguiria  escapar  da

condenação. 



- Pois é. Uma surpresa e tanto! Parece que ele não estava contente em ser apenas um reitor. Ele

queria a sua fama.

- Surpresas covardes é o que uma vida cruel sempre nos prepara. – Andreas começou a caminhar

pelo corredor, mórbido como uma figura pálida num cemitério. Veridiana foi atrás.

- Esqueça a traição, Andreas. O que importa é que você colocou um criminoso atrás das grades.

Você ajudou o mundo a ser um lugar mais justo.

- O mundo nunca será um lugar mais justo.

- Mas você... você... você foi demais, cara – disse ela, sorrindo e gesticulando, totalmente vivaz. –

Eu estava lá, no meio do povão, assistindo tudo pelo telão. Cara, aquilo foi demais!

- E como está a Sofia?

- Ela está bem, Andreas. Poderia estar melhor se tivesse aceitado meu convite para ir à festa.

Teria assistido ao maior espetáculo da Terra,  ao vivo.  Mas não,  ela preferiu  ficar  enfurnada dentro

daquele apartamento. 

Andreas  parou.  Agachou-se  e  abriu  a  mala.  De  dentro dela,  tirou  um CD e  estendeu  para

Veridiana. 

- Você entrega para ela?

- O que é isso?

- O firewall e o antivírus que desenvolvi especialmente para caçar Ruby Lane.

Veridiana arregalou os olhos – apesar de já serem, por natureza, escandalosamente arregalados –

e começou a rir.

- Eu não acredito. Você tem uma cópia disso, obviamente?

- Não. Por que teria?

- Como um troféu, oras.

- Eu tenho meu troféu. Tenho o único exemplar do  spyware Centaurus existente no planeta. O

spyware criado especialmente para me seguir e me destruir.

- Eu li  no jornal sobre esse Centaurus. Parece que ele não foi  encontrado no computador do

Helder.

- Ele deve ter apagado antes de chegarem até a sala dele. 

- Isso significa que você tem uma “pérola” de inigualável valor. Ninguém no planeta tem uma

cópia desse spyware. Ele é único. Se colocar Centaurus em leilão, vai tirar uma boa grana.

-  Não são esses os meus planos.  Vou carregar  esse  spyware comigo  aonde quer  que eu vá.

Centaurus será a lembrança de que nunca mais devo confiar em alguém. Nunca mais. 

Veridiana olhou para o CD, emocionada. 

- Pode deixar, Andreas. Eu entrego para a Sofia. 



-  O antivírus que tem aí  também é único:  será  o único antivírus na história  a detectar  esse

spyware. 

- O que não significa nada na prática. Você está levando o único exemplar embora.

- Ainda assim, ela vai achar o presente, especial.

- Se fosse para mim, eu acharia. – Veridiana sorriu para ele. 

Andreas olhou-a, atentamente. Observou sua feição alegre. Observou seu sorriso.

E embora ele parecesse realmente tentar, não conseguiu retribuir sorriso algum. 

Quando voltou ao apartamento,  Veridiana não encontrou Sofia por ali.  Mas se encontrou com uma

rainha. A rainha se chamava Veridiana e olhava-a do espelho do quarto, exuberante, imponente, uma

máscara de glória e fulgor juvenil.

- Oi querida – disse Veridiana para a imagem no espelho. – A cada dia que passa você fica mais

linda. – Ela passou a mão pelo seu rosto. – Mais linda e mais suave. 

Ela  deu  uma  volta  sob  seus  calcanhares,  olhando  atentamente  ao  redor.  Tudo  parecia

desorganizado em seu apartamento. As coisas não se achavam estabelecidas em seu devido lugar.  E

pareciam desorganizar a estrutura humana. Era preciso ordem, senão se estabeleceria o caos – o caos

nascendo dentro do seu apartamento e se espalhando, em seguida, por todo o bloco, por toda Antares, por

todo o país, até se espalhar por toda a Terra. 

- Acabe com o caos, rainha Veridiana. Acabe de uma vez por todas. 

E Veridiana começou o trabalho de limpeza. Não houve um único móvel que não foi mudado de

lugar. Não houve um único objeto que não foi limpado com espanador ou pano úmido. Ela arrancou da

parede os cartazes do Rolling Stones e Pavement  que Sofia  tinha colado.  Um ambiente limpo não

permitiria cartazes como aqueles. Depois, Veridiana encheu a lavadora com diversas roupas, inclusive

roupas limpas que ela julgou estarem imundas. Se não lavar isso, vou acabar me tornando uma cópia de

Beny Blanco,  pensou. Depois limpou o chão. Lavou o banheiro. Esfregou as paredes, limpou toda a

geladeira, o fogão, a pia, o tanque, a estante, e por aí afora. Pensou em lavar os corredores. Não, primeiro

acabe com o apartamento. Uma coisa de cada vez. E como ela fazia parte do apartamento, o próximo

passo da limpeza foi tomar um bom banho de trinta minutos. Esfregou-se tanto que ficou com a pele

avermelhada.  Quando  saiu  do banheiro,  olhou ao redor,  procurando  algo  que ainda não havia  sido

atacado pelas suas mãos ansiosas pela purificação universal.  Deu de cara com seu computador. Não

externamente, porque ela já havia esfregado a máquina até quase arrancar a tinta do gabinete. Mas em

termos de software, era imperativo uma limpeza. 



Veridiana ligou o computador e,  aproveitando a grande oportunidade, instalou o antivírus de

Andreas.  Fez  uma  varredura  atrás  de  vírus,  apagou  e-mails  indesejados,  desinstalou  programas

desnecessários, eliminou todos os cookies, arquivos temporários e históricos. 

- Prontinho!

Quase! Ainda havia o notebook da Sofia. Onde estava mesmo? Veridiana foi até o guarda-roupa e

pegou o notebook da amiga. Iniciou  o  processo  de  limpeza  instalando  e  executando  o  antivírus  de

Andreas. Enquanto apagava arquivos que ela julgava desnecessários, Veridiana se lembrou de que Sofia

usava um site SMS para enviar torpedos via internet. Talvez Sofia tivesse alguns torpedos inúteis salvos

nas Mensagens Enviadas. Veridiana acessou o  site, colocou o número do celular de Sofia no campo

“Usuário”.

- Qual é a senha dela, mesmo? – No seu estado atual, com o cérebro funcionando a mil por hora,

Veridiana não teve dificuldade em se lembrar dos ágeis dedos de Sofia digitando a senha, numa outra

ocasião. – Acho que é STONES79.

A senha foi aceita! Ela deu um gritinho de alegria. Nas mensagens enviadas, conforme suspeitara,

havia diversas mensagens salvas. Veridiana começou a olhar uma por uma. As que Veridiana julgava

inúteis, ela simplesmente apagava. 

Um dos torpedos enviados tinha, como destino, o celular de Walkíria. Veridiana clicou para ler a

mensagem, e verificar  se podia ser  apagada ou não.  Mas o que leu ali  conseguiu fazer  com que o

persistente sorriso do seu rosto, desaparecesse por completo.

O referido torpedo, enviado para Walkíria, dizia:

Hindu´s Lan House

Av. Malice, 1140

Máquina 14RL

Veridiana se lembrou imediatamente da mensagem que aparecera no celular de Walkíria e que,

conforme veio a ser descoberto mais tarde, fora enviado por Ruby Lane.

- Que porcaria é essa?

Nesse exato instante, o antivírus de Andreas começou a piscar, na barra de tarefas, acusando um

spyware encontrado. Veridiana clicou ali. 

Seu coração falhou uma batida ao ler o nome do spyware.

Era CENTAURUS.

E a soma das duas descobertas trouxe à mente de Veridiana a verdade mais surpreendente e

aterrorizadora de sua vida, para a qual ela, definitivamente, não estava preparada.

Sofia Medina era o cracker Ruby Lane.



CAPÍTULO 35

Estava sozinho em sua cela. Uma medida de segurança. Se fosse colocado junto aos demais presos, eles o

matariam em minutos.  Também havia um excessivo cuidado para  preservá-lo vivo ante a fúria  dos

antarianos que o linchariam, tão-somente tivessem a oportunidade.

Mas Romeu se perguntava qual a razão de tanta proteção. Ele sabia que a polícia poderia protegê-

lo de outros detentos e da comunidade sedenta de vingança, mas ninguém poderia mantê-lo afastado da

ira justa de Deus. Ele deixara de cumprir  o ritual  da purificação.  Não executara o último sacrifício

necessário, aquele que o livraria da mancha que o meretrício trouxera à sua sina. Por isso, ele tremia.

Pois sabia que estava vivendo seus últimos minutos de vida. Nenhum outro pensamento ocupava sua

mente. Romeu se preocupava única e exclusivamente com a ira divina.

O  tremor  dele  se  intensificou.  Suas  mãos  balançavam vertiginosamente,  como  se  estivesse

segurando  uma  britadeira.  E  uma  dor  violenta  invadiu-lhe  a  cabeça.  A  dor  era  extrema.  Incisiva.

Insuportável. Romeu começou a gemer, vulnerável diante das pontadas lancinantes. 

- Eu preciso de mais uma chance! – gritou ele, imaginando ser ouvido além da esfera humana. 

Romeu começou a arrancar as suas roupas de forma desordenada, guiado apenas pelo desespero

que o tomava. Tirou a camisa, os sapatos, as calças. Arrancou as meias e a cueca. Ficou nu, no meio da

cela, tremendo, tremendo e tremendo. Gemia de dor, e intensificava os gemidos à medida que esta se

espalhava por todo o corpo.  Eu vou morrer,  pensou, já que não conseguia mais pronunciar palavra

alguma.  Nesse momento, Deus apareceu.

Romeu viu uma luz intensa. Parecia ter tonalidades amarela e azul. Era uma luz impetuosa que

ofuscava seus olhos. E dentre os raios de luz, vinha a figura divina. Com muito esforço, Romeu tentou

fitar-lhe os olhos, mas era impossível. A luz era demasiadamente forte. Tudo o que ele via era a silhueta

de Deus embalsamada pelos contornos luminosos. 

Romeu caiu de joelhos. Queria suplicar perdão, mas não conseguia pronunciar palavra alguma.

Mas apesar de toda sua dor, ainda pôde ouvir as palavras de Deus retumbarem em seus ouvidos como um

trovejar:

- Que pensa que está fazendo, seu miserável? Vista já essas roupas.

Romeu fechou os olhos e esperou a vingança. 

Um violento espasmo tomou todo o seu corpo e ele se entregou por completo, desabando no chão.

O carcereiro Adão Cerqueira prestou depoimento sobre tudo o que acontecera naquela tarde. Ele disse

que começou a ouvir gemidos vindos da cela de Romeu Benevides. Quando foi até lá para verificar,



deparou-se com o preso nu, no meio da cela. Adão ordenou que Romeu se vestisse, mas ao invés de

cumprir a ordem, o detento simplesmente caiu, inconsciente. 

A autópsia revelou diversos tumores espalhados pelo corpo de Romeu Benevides. Os mais avançados

eram um tumor no cérebro e outro no estômago. Mas além destes, existiam outros menores no esôfago,

pulmão e um principiando na garganta. 

Como Romeu  ainda  conseguia  levar  uma  vida  normal  apesar  do  seu  corpo  deteriorado  foi

considerado inexplicável pelos médicos. 



CAPÍTULO 36

Quando Sofia entrou no apartamento, Veridiana a esperava, com um sorriso irônico nos lábios.

- Oi – disse Sofia, um tom de voz triste.

-  Oi,  Sofia  – respondeu,  o sorriso ainda mais  evidente,  cuidadosamente  exacerbado.  –  Você

parece triste!

- É de surpreender? – perguntou, a voz sumida, enquanto entrava no quarto.

Como pode ser tão falsa assim?, pensou Veridiana. 

- O que aconteceu aqui? – perguntou Sofia, do quarto.

- Eu andei fazendo uma faxina. Isso aqui estava um lixo.

- E os meus cartazes dos Stones e do Pavement? 

- Eu dei fim.

Sofia veio para a sala.

- Como assim “dei fim”? Veridiana, o que mais você jogou fora que era meu?

- Não se preocupe, querida. Eu só joguei fora aqueles cartazes horríveis. Afinal de contas, Rolling

Stones e Pavement não têm tanta qualidade musical assim. As únicas músicas deles que prestam são...

Ruby Tuesday e  Shade Lane, respectivamente. A propósito, são suas músicas preferidas também, não

são? 

Sofia a encarava sem nada dizer, como se suspeitasse de que Veridiana sabia algo mais.

Veridiana continuou falando, sempre sorrindo:

- E sabe o que achei mais curioso? Se nós pegarmos o primeiro nome da música dos Stones e a

segunda palavra da música do Pavement, nós vamos chegar à... Ruby Lane. Uau!!! Não é curioso?

Sofia deu uma risadinha nervosa, sem graça.

- Qual é, Veridiana? Você não está bem, não é? É a crise?

- Que tipo de crise, Sofia? Crise de dupla personalidade? De dia, a tímida, inocente, e vulnerável

estudante de programação; de noite, o mais perigoso cracker do planeta.

Sofia voltou a dar a risada nervosa.

- Está querendo dizer o quê? Que só porque eu gosto dessas músicas, eu pareço um hacker?

Veridiana ficou séria. Foi até Sofia, encarando-a nos olhos.

-  Eu jamais  a enfrentaria  num computador,  sua dissimulada,  mas não me subestime quando

estivermos cara a cara. – Veridiana tirou duas folhas de papel do bolso. Em uma estava impressa a página

do torpedo enviado para Walkíria e, na outra, o relatório do antivírus de Andreas. Veridiana estendeu os

papéis para Sofia. – Não existe crime perfeito, amiga. 



Sofia  olhou  para  os  papéis.  Nada  disse.  Ficou  apenas  em  silêncio.  Um  silêncio  intenso  e

atormentador. Em seguida, e lentamente, ela ergueu a cabeça até encarar Veridiana. O semblante triste e

derrotado de Sofia começou a desaparecer. Os olhos dela passaram a brilhar atrás dos óculos. Um sorriso

sombrio apareceu muito discretamente no canto dos seus lábios. Suas narinas inflaram. A cor do seu

rosto sardento ficou mais viva. E Veridiana percebeu que Sofia acabava de tirar a máscara. Nunca fora

uma garota inocente, pacata. Durante todo esse tempo, usara aquela imagem para esconder o monstro que

havia dentro dela. 

Um monstro vingativo chamado Ruby Lane.

-  Parabéns,  amiga.  –  A  frieza na voz  de  Sofia  fez  Veridiana  se arrepiar.  –  Uma grandiosa

descoberta!  Tenho de reconhecer  que eu  deveria  ter  tomado  mais  cuidado com você.  Acho  que  a

subestimei.

- Considero isso um elogio – disse, irônica.

Sofia voltou a olhar para o relatório do antivírus de Andreas em suas mãos.

- Suponho que andou tendo muitos contatos com aquele porco, ultimamente.

- Não mude de assunto. 

Sofia riu.

- Cuidado, Veridiana. Ele pode partir seu coração.

- Como pôde me enganar todo esse tempo? Eu te acolhi como uma irmã.

- Sou grata a você pela ajuda, Veridiana. Não pense que não. Mas não me faça perguntas. As

perguntas devem ser feitas a você. Chegamos, enfim, ao momento derradeiro na história. E diante de toda

a plateia, retumba a pergunta: E agora Veridiana, o que você fará? O que você fará?

- Vou entregá-la a polícia.

- Você faria isso?

- Me dê um motivo para não ir em frente.

- Porque você sabe o valor de encontrarmos a nossa verdadeira Essência. 

- Do que está falando?

- Você sempre procurou por algo que a completasse, Veridiana. E sempre se enganou achando

que encontraria sua Essência no amor. Mas o Matheus fez de você um objeto duma aposta, e o Romeu,

com quem você mal começou a sonhar, era um psicopata. Tá na cara que você está indo no caminho

errado,  Veridiana.  Eu  também levei  bastante  tempo,  mas  acabei  descobrindo  que  o  amor  não  me

completaria. Descobri que a minha verdadeira Essência está em fazer justiça.

Veridiana deu uma gargalhada.

- Justiça?? Do que está falando?  



- Eu salvei a vida da Fabrícia – esbravejou. – E só não consegui salvar a vida da Susana porque

ela foi mais cedo para o encontro. Além disso, a estúpida desligou o celular.

- Acha que isso isenta você de sua culpa?

- Apenas gostaria que admitisse que usei o meu talento para ajudar os outros. Se não fosse por

mim, Walkíria nunca teria descoberto a Fabrícia, e a professora estaria hoje dentro dum caixão.

- Pode ser. Acho que a Fabrícia têm uma dívida com você. Mas ainda assim você cometeu crimes

virtuais, e tem de prestar contas pelo que fez. – Veridiana deu uma pausa: – Como pôde deixar um

inocente pagar dois anos por um crime que não cometeu?

- “Inocente”? Andreas Ventura, inocente? Não sei de onde você tirou essa, amiga.

- Ele não roubou o dinheiro daquele banco, e você sabe disso.

- Andreas pode ser inocente neste caso, mas está pagando por outro crime que cometeu. Acredite,

Veridiana, se “usar” outras pessoas fosse considerado crime pela justiça humana, eu jamais teria buscado

vingança contra o Andreas.  Mas como isso não é crime, eu precisei  usar outros recursos para fazer

Andreas pagar pelo que ele me fez. 

- Mas você não o ama?

Sofia deu uma gargalhada alta.

- Amar o Andreas? Eu desprezo aquele idiota. Não voltaria para ele nem que o miserável viesse

de joelhos até mim. Eu encontrei minha Essência, Veridiana. Logo, não preciso de Andreas Ventura.

- Mas você não se vingou de Andreas, apenas. Eu mesma sei de várias empresas e bancos que

você invadiu e desviou dinheiro. – Veridiana deu uma pausa. – Você já deve estar milionária, não?

- Não, não estou milionária. Pra ser mais exata, jamais usei um centavo do dinheiro que desviei.

Todo o dinheiro que arranquei desses porcos capitalistas foi transferido pra entidades beneficentes. –

Sofia deu uma pausa, rememorando algum acontecimento. Um sorriso surgiu em seus lábios. – Eu tenho

orgulho de ter quebrado a companhia brasileira Seixo, de cigarros. Reduzi o presidente da companhia a

uma vida medíocre, morando de favor num subúrbio de São Paulo. Não acha que ainda foi pouco para

alguém que é responsável direto pela morte de uma boa parcela de milhões de pessoas por ano, vitimadas

pelo cigarro? 

- E espera realmente que eu acredite que você jamais usou o dinheiro desviado?

- Aham.

- E o professor Helder? Ele também tem lucrado com a morte de milhões de pessoas para ser

condenado?

- Aquela foi uma jogada de mestre, não acha? Centenas de pessoas assistindo o embate entre os

dois maiores nomes no mundo virtual e, de repente, para surpresa de todos, Ruby Lane é o estimado



reitor Helder Danielsen! – Ela voltou a rir. – De quebra, ainda deixei uma marca emocional em Andreas.

Uma punição à altura.

- Como você conseguiu? Onde você estava naquela hora?

- Aqui mesmo, no meu notebook. 

- Mas encontraram os programas usados na invasão no computador do reitor.

-  Ora,  Veridiana.  Não é a primeira  vez  que eu planto provas nos computadores das minhas

vítimas. 

- E como foi que segurou o Helder na reitoria? 

- Puxa, aquilo sim foi um golpe de sorte! Ele nem precisava estar ali para ser incriminado. Aliás,

o  computador  nem precisaria  estar  ligado  porque eu já  tinha plantado as  provas  na  máquina  dele,

remotamente, naquela tarde. 

- Isso é doentio – disse, meneando a cabeça.

- Não. Isso é justiça. 

- É mesmo? Mas você ainda não me disse o que o reitor fez para ser condenado.

- Veridiana, como acha que o Helder chegou ao reitorado?

- Ele foi eleito, oras.

- Resposta errada. Ele não tinha estima para isso.

- Como não? Ele sempre foi aclamado como um dos melhores professores da UniAn. 

- Mas não foi o suficiente. A chapa oposta, a que perdeu, teve o dobro dos votos da chapa de

Helder. Quando foi anunciado que o professor Helder tinha vencido, muita gente desconfiou de fraude.

Mas ninguém podia provar nada. – Ela deu uma pausa. – Ou será que podia? 

- O que você fez?

-  Eu invadi  os computadores  da apuração.  E  descobri que  o  sistema de votação havia  sido

adulterado, e por quem. – Sofia sorriu. – Helder Danielsen invadiu o sistema e alterou o resultado. 

- Isso é impossível.

- Para qualquer hackerzinho, sim. Mas para um homem com a inteligência de Helder, e com sua

sede de fama e dinheiro, não. Mas não se preocupe: com o sistema falho existente no Brasil, em menos

de seis meses ele estará solto. Mas para a reitoria da UniAn, posso garantir, ele jamais voltará. 

- E por quê você se interessaria pelo resultado duma eleição numa universidade, se nessa época

você nem morava em Antares?

Sofia se aproximou de Veridiana. Seu sorriso desapareceu do seu rosto e ela exibiu um semblante

sério.

- Porque meu pai concorria na chapa oposta – arrematou. 



Veridiana era a mais fiel súdita da deusa Dúvida, enquanto Sofia arrumava suas coisas. Ela dissera que ia

partir,  que cumprira sua missão em Antares, razão única de ter voltado para a cidade. E dissera que

Veridiana poderia ligar  para a polícia,  se quisesse.  Mas que não conseguiria  provar  nada de posse,

apenas, dum spyware e dum torpedo – as provas no computador de Helder ascendiam às dezenas. 

Veridiana também se perguntava até que ponto Sofia mereceria uma condenação. Era inegável

que Sofia agira muito errado. Veridiana jamais concordaria com seus atos. Invadir  sistemas, desviar

dinheiro, incriminar outros – indubitavelmente, a gama do que é contra a lei. Mas considerando-se as

pessoas  lesadas  e  a  vida  que fora  salva,  Veridiana  se perguntava  aonde terminava o crime e onde

começava a justiça com as próprias mãos. 

Se deixar  ela ir  embora,  será cúmplice do seu crime.  Tais pensamentos retumbavam a todo

instante  na  confusa  mente  de  Veridiana.  Nem  mesmo  a “rainha  Veridiana”  estava  preparada  para

pensamentos assim.

Sofia saiu do quarto com sua mala e uma mochila.

- Não ouvi você ligando para a polícia – disse, irônica.

- Não brinque comigo, Sofia. 

- Vou acatar esse seu conselho. Sei do que é capaz. Principalmente quando seu estado emocional

piora e você fica parecendo esse vulcão em erupção. – Sofia foi até o seu notebook.

- Você não vai levar esse notebook para lugar nenhum.

- Eu imaginei que ia dizer isso. E aposto que se eu tentar sair com ele, você vai vir para cima de

mim, estou errada?

- Nunca esteve tão certa em sua vida.

-  Fica  fria.  Não estou a fim de enfrentar  o  vulcão  em erupção.  Te deixo o  notebook como

lembrança. Mesmo porque duvido que você irá me denunciar. 

- Não deveria estar tão certa.

- Mas estou. Você sabe que o que fiz foi apenas tornar o mundo um lugar mais justo.

- O mundo nunca será um lugar mais justo – disse Veridiana, uma citação da frase de Andreas.

- Será que isso significa que eu nunca vou parar? – Sofia tirou um pendrive da mochila. – Vou

apenas copiar um arquivo.

Ela foi até o notebook e fez o que tinha de fazer. Depois disso, desligou a máquina.

As  duas  se  encararam  por  alguns  instantes  –  duas  faces  emolduradas  em  aço  e  de  olhos

flamejantes que sondavam a alma, uma da outra.  Veridiana imaginou o que estaria passando dentro

daquela mente criminosa. Era impossível definir. A face de Sofia era aço, mas seus pensamentos, uma

discreta brisa numa manhã de verão. Veridiana achara que realmente conhecia Sofia, mas percebia agora

que tudo o que sempre soubera, provara-se falso. Sofia era imprevisível, inviolável. Ninguém no mundo



poderia esquadrinhar o que havia por trás daqueles olhos, dentro daquele coração, fervilhando naquela

mente. 

Finalmente, Sofia fez um movimento, estendendo-lhe a mão. Veridiana hesitou.

- Prometa que nunca mais vai invadir sistema algum – condicionou. 

- Eu realmente não sei se estou pronta para cumprir uma promessa como essa.

Esta  era  a  posição  de Sofia,  por  isso,  Veridiana não  lhe  estendeu a  mão.  Desistindo,  Sofia

apanhou a mala e foi até a porta.

Ela ainda se voltou para dizer suas últimas palavras:

-  Fui  uma atriz durante todo esse tempo, Veridiana. Só não precisei  atuar enquanto tinha de

demonstrar minha amizade por você. 

Dizendo isso, o mito Ruby Lane se virou e desapareceu.

Para nunca mais voltar.

Veridiana ainda pensou, pela última vez, no que deveria fazer. Talvez devesse ligar para a polícia. Ou,

então, tentar localizar Andreas. Ele teria os meios mais apropriados de provar a verdade. Ou o melhor a

se fazer era esquecer toda essa história de hackers e dar prosseguimento à sua vida.

Mas as palavras de Sofia ecoavam em sua memória. Estaria ela realmente se escravizando à ideia

de que encontraria sua Essência no amor? Será que ela precisaria de outro alguém para se sentir viva e

completa? Seu rosto no espelho dizia que não. Ela não precisava de nada, de ninguém. Tinha o universo

dentro de seus olhos, uma amplitude maravilhosa dentro de seu ser. Por quanto tempo ela continuaria

com essa sensação, Veridiana não sabia. Mas durante aquele momento, ela estava convencida de que

tinha encontrado sua Essência: ela mesma.

Veridiana foi até o notebook de Sofia e voltou a ligá-lo. 

Espero que não se arrependa de ter deixado Sofia escapar, rainha. Espero que não. 

Veridiana esperava que o sistema operacional carregasse. Mas isso não ocorreu. Ao invés disso,

apareceu uma singela mensagem na tela, indicando que Sofia, muito provavelmente, não pararia:

“SISTEMA OPERACIONAL INEXISTENTE”



CAPÍTULO 37

A música era suave. Depois de vários hits dançantes, finalmente, Walkíria podia colar seu corpo ao de

Pablo,  e  dançar  suavemente.  Seus  olhos  fulgurantes  se  encontravam  em  momentos  exatos  e,

aparentemente, eternos. Olhos que se comunicavam. Olhos que trocavam mensagens codificadas e se

entendiam. 

Walkíria pensava em sua vida e sabia que Pablo estava certo. Já estava na hora de fazer algo por

si mesma. Conquistara destaque em todo o país. E sua carreira tinha tudo para despontar a partir dali.

Mas precisava pensar no seu lado emocional, também. Durante muitos anos, achara que poderia se virar

sozinha. E talvez até pudesse. Mas ter a companhia de alguém para dividir seus momentos de alegria,

alguém que fosse mais do que um amigo, tornava-se surpreendentemente imprescindível, agora. 

- Você disse alguma coisa? – perguntou Pablo, seus rostos tão próximos que uma mosca não

conseguiria passar pelo meio, sem tocá-los.

- Não... Ou melhor, acho que disse sim.

- O quê?

- Perguntei o que está esperando para me beijar.

Pablo sorriu.

Quando seus lábios se tocaram, Walkíria percebeu que a sua procura por um companheiro, que

mal começara, pelo jeito, já estava terminada.



EPÍLOGO



O ALVORECER
D i á r i o  de  M o s c o u  

                                                                                                                                                                                        

A empresa russa Skynard, que desenvolve e fornece armas para o exército russo e para alguns países do

Oriente Médio, sofreu um grande revés na última segunda-feira. Segundo fontes ligadas à empresa, os

sistemas de computadores usados pela Skynard foram destruídos, paralisando-a por completo. Também

as contas da empresa e da maioria dos funcionários foram violadas, e o equivalente a cem milhões de

dólares desapareceu. O serviço de espionagem russo acredita que um grupo de  hackers tenha feito o

serviço,  muito provavelmente devido a interesses políticos e militares.  Não é de hoje que potências

nacionais utilizam hackers em suas guerras, estendendo-as do campo de batalha para os computadores.

Mas há quem diga que a “brincadeira” feita com a empresa russa, é apenas trabalho de algum garoto

desocupado e viciado em computadores, em algum canto do mundo.  

Seja lá  quem for,  o responsável  deixou a seguinte mensagem em todos os computadores  da

empresa:

“Farei com que provem o gosto do sangue.

Meu nome é Shade Tuesday”

F     I     M


