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No Chile

A programadora russa Maeva Kodiz retirou o livro
The  Stone  Sphere  na  Biblioteca  Pública  de
Santiago, onde está hospedada durante um mês a
trabalho.  Maeva  está  a  serviço  de  uma  grande
empresa  de  segurança  de  informação.  Maeva  é
uma hacker, uma programadora, uma escritora de
códigos.  É  alguém que  vive  no  meio  digital  e  é
apaixonado  pelo  conhecimento  e  pela  troca  de
informações.  Alguém  que  gosta  de  fuçar  para
aprender,  uma  pessoa  cujo  único  limite  é  o



conhecimento.  Hackers  são  especialistas  em
computação  e  alguns  destes  gênios  veêm  uma
brecha para o lucro fácil e acabam seduzidos pelo
lado  escuro  da  força,  usam  seus  poderes   e
conhecimento  para  fazer  o  mal  aos  outros,  são
estes os crackers.
Mas Maeva não quer prejudicar ninguém. É apenas
uma hacker modesta e curiosa, um tanto genial e
muito dedicada. Bastante tímida e muito inteligente
ela tinha feito dos computadores os seus melhores
amigos.  Foi  através  dos  computadores  que  ela
começou  a  fazer  amigos  de  verdade  e  já  na
adolescência  era  parte  de  uma  rede  de  hackers
espalhada pelo mundo inteiro cada um na frente de
seu próprio computador, todos conectados através
das redes informáticas. 
A missão de Maeva Kodiz no Chile é recuperar uma
série  de  computadores  danificados  por  uma
tempestade elétrica. Todas as máquinas pertencem
a  uma  grande  empresa  de  distribuição  de
alimentos.  Um  raio  atingiu  a  sede  da  empresa
queimando ao mesmo tempo a maior parte de suas
máquinas e o prejuízo foi imenso. Seria ainda maior
se  as  informações  sobre  os  estoques,  os
fornecedores, as compras e vendas armazenadas
nas  máquinas  se  perdessem.  Maeva  é  a  última
esperança de recuperação desses dados.



Quando era um pouco mais jovem e com a ajuda
de  seus  amigos  hackers  ela  havia  inventado  um
sistema  que  recuperava  informações  de  HDs
queimados. Seu código e seu método funcionavam
bem  melhor  do  que  qualquer  outro,  mesmo  em
equipamentos bastante danificados. Ela vendeu o
seu  método  para  esta  empresa  e  passou  a
trabalhar  para  eles.  Agora  estava  em  Santiago,
tentando  salvar  as  preciosas  informações  da
empresa chilena que pagava caro por isso.
Em  suas  horas  de  folga,  passeia  pela  cidade
tentando  ser  discreta.  Maeva  tem  olhos  azuis
profundos,  cabelos  pretos  lisos  e  aquele  rosto
anguloso  dos  povos  eslavos.   Destaca-se  pela
aparência  em  qualquer  lugar  onde  vá.  Mesmo
depois  de  adulta  algumas  características  da
adolescência  continuaram,  a  timidez  entre  elas.
Quando  sai  pelas  ruas  usa  um  boné  e  óculos
escuros  tentando  parecer  discreta.  Isso  apenas
acrescenta  a  ela  um charme  a  mais.  Neste  dia,
Maeva passou em frente à Biblioteca Municipal de
Santiago  e  pensou  que  seria  bom  treinar  seu
espanhol, pegando um livro de algum autor chileno.

Hackers  são  pessoas  apaixonadas  pelo
conhecimento e qualquer estudo novo pode render
umas boas horas  de diversão.  Andando entre  as
prateleiras da Biblioteca um livro ao acaso atraiu a



sua  atenção.  Quando  ela  folheou  percebeu  logo
que  estava escrito em inglês, grego e chinês. Além
disso  havia  um  objeto  encartado  dentro  dele.
Movida  pela  curiosidade  incansável  dos  hackers,
ela abandonou o plano de treinar seu espanhol e
retirou o livro da Biblioteca.

Pedro

Naquela noite Pedro explorava a biblioteca da casa
dos  avós  onde  estava  passando  as  férias.  Ele
retirou um livro ao acaso em uma das prateleiras e
abriu em uma página qualquer. Adorava fazer isso
com os livros que não conhecia. Esperava sempre
por  alguma  surpresa,  algum  sinal,  alguma
orientação  absurda  vinda  diretamente  do  acaso.
Aquele  livro  estava  escrito  em  três  línguas
diferentes  e  cada  página  era  dividida  em  três
colunas:  a  primeira  estava  escrita  em  algo  que
parecia ser grego. A segunda coluna estava escrita
em inglês e a terceira era algo que podia ser chinês



ou  japonês,  Pedro  não  sabia.  Duas  figuras
circulares na capa e na contra-capa representavam
as duas metades de um medalhão ou algo assim.
Essas  figuras  eram  espirais  e  pareciam  um
tabuleiro de jogo com diversos símbolos estranhos
desenhados  dentro  de  cada  casa.  Na  orelha
posterior  do  livro  havia  a  foto  de  um homem de
cerca de 40 anos e uma pequena biografia dele. 
Pedro abriu o livro ao acaso e viu que havia um
buraco  cavado  no  meio  das  páginas,  um buraco
perfeitamente  circular.  Um  esconderijo,  uma
espécie  de  caixinha  secreta  cavada  no  meio  do
livro. E dentro desse espaço havia uma esfera de
uns  3  centímetros  de  diâmetro,  uma  esfera  de
algum  material  não  identificável  a  primeira  vista.
Madeira? Metal? Pedra? Pedro retirou com cuidado
a pequena esfera do livro e percebeu que haviam
símbolos  em  relevo  gravados  nela.  Ao  toque  a
esfera apresentava-se ligeiramente macia também.
Poderia ser até borracha. Pedro segurou a esfera
entre  as  mãos,  maravilhado  com  aquilo  mas
também  um  tanto  perdido:  a  esfera  era
 incompreensível.  Olhou  de  volta  para  o  livro,
aquelas línguas todas estrangeiras, impossíveis de
ler. 
Passou a esfera de uma mão para outra, apertou
entre os dedos, fechou os dedos em volta dela e
segurou ela na palma fechada da mão. A esfera era



gostosa  de  segurar  como  um  brinquedo  antigo
reencontrado sem querer. Pedro se sentiu bem com
aquela  pequena esfera na mão.  Então ele  sentiu
uma tontura e com ela veio um cheiro de mata, um
cheiro úmido. Pensou ouvir também um barulho de
vento.  Instintivamente  olhou  para  cima  para
procurar a clarabóia e ver se ela não estaria aberta
mas de onde ele estava não se via a abertura por
onde entrava a luz no teto. 
Pedro sentiu então uma calma que veio junto com o
cheiro  da  mata.  Depois  disso  se  sentiu  agitado,
uma agitação vinda do nada ouviu claramente uma
voz de um jovem dizendo, aflito: "Ajuda!" Pedro não
ouvia o menino falar, ele sentia que estava ouvindo
dentro do pensamento do outro. Ele corria em uma
floresta. Ele, que pedia ajuda, pareceu se dar conta
de que Pedro estava ouvindo e disse: "Se você é
um  deus  e  está  me  ouvindo,  me  ajuda!  O  que
aconteceu  com todos,  porque  ninguém me levou
junto?" E Pedro se sentiu tonto e teve a sensação
de  que  a  biblioteca  iria  se  desmaterializar  à  sua
volta. Com o susto Pedro soltou a esfera no chão e
ela  sumiu  pelo  chão  num  daqueles  truques  de
gnomo que faz sumir as coisas que a gente estava
segurando  agora  mesmo.  Agachou-se,  procurou
pela  pequena  esfera  no  chão,  olhou  próximo  de
onde estava mas não houve maneira de conseguir



encontrar o pequeno objeto que sumiu no chão da
biblioteca. 
Assustado ele fechou o livro, guardou-o na estante
e desceu, preocupado por ter perdido a esfera que
fazia parte do livro. 

Huayakol

Ele  andou  por  várias  horas  na  cidade  vazia
procurando por todos. Atravessou toda a cidade e
entrou em cada casa chamando pelo nome de seus
amigos,  de  seus  parentes  e  não  encontrou
ninguém.  Todos  os  moradores  da  cidade  haviam
desaparecido.  Alguma coisa  aconteceu  durante  a
noite, em silêncio. 
No dia anterior ele voltou da Escola do Templo para
a sua casa e tomou uma taça de chocolate junto
com um bolo de milho e foi  dormir. Tudo igual  a
todos  os  outros  dias.  No  dia  seguinte  quando



acordou  ele  estava  sozinho  e  sua  cidade  estava
deserta.

Ele  conhece  bem  essa  floresta  por  onde  corre
agora. Sabe que se continuar correndo por estas
trilhas no meio da mata logo irá encontrar a árvore
Yaxche.  Poderá  subir  por  ela  e  rezar,  esperando
alguma benção dos deuses. De cima desta árvore
ele ficará mais perto da Árvore da Vida que sobe a
partir do horizonte e atravessa o meio do céu. Essa
árvore  ancestral  visível  daqui  da  Terra  parece
apenas  um  caminho  de  pontos  luminosos
atravessando o céu de um lado a outro e rodeando
a Terra mas na verdade estamos dentro dela pois é
a fonte de toda a vida que existe por aqui. É isso o
que foi  ensinado a Huayakol pelos sacerdotes na
Escola do Templo frequentada por todos os filhos
da  nobreza  maia.  É  isso  o  que  organiza  todo  o
sentido da vida de Huayakol.
Subindo até o topo da árvore ele poderá ser visto
pelos seus deuses que irão protegê-lo. Ao menos é
isso o que ele espera.
Huayakol carrega consigo uma pequena esfera de
pedra com inscrições gravadas em sua superfície.
Esta  pedrinha  redonda  foi  deixada  com ele  pelo
Grande  Sacerdote  no  dia  anterior  ao
desaparecimento  de  todos.  Foi  o  único
acontecimento  estranho  daquele  dia



completamente normal. O garoto recebeu a pedra
do  Grande  Sacerdote  que  disse  para  ele:  “Você,
criança  inocente,  agora  é  o  guardião  destes
poderes. Esta pedra contém um grande poder e um
segredo e estes valores pertencem ao nosso povo
há  muito  tempo.  Não  me  pergunte  nada  agora.
Apenas guarde e proteja esta pedra. Apesar de tão
pequenos  você  e  ela  irão  nos  ajudar  a  construir
uma ponte.” 
O  garoto  se  lembra  das  palavras  do  sacerdote
enquanto corre na floresta fugindo da cidade vazia
por onde vagou por dois dias como um fantasma
procurando por alguém, procurando por restos de
comida  para  poder  se  alimentar,  sozinho  e  com
medo.  Ele  pensa  que  quando  subir  na  árvore
Yaxche  e  puder  olhar  o  céu  que  paira  sobre  a
floresta ele irá aproveitar e conversar com os seus
deuses.  Quando estiver sobre a árvore Yaxche o
garoto  vai  olhar  para  o  céu  e  perguntar  para  os
deuses  o  que  aconteceu  para  que  seu  povo
sumisse deixando para trás tudo o que havia sido
construído com tanto trabalho e com tanto orgulho
durante  tantas  gerações.  O  garoto  está  confuso
mas  continua  correndo  até  chegar  no  interior  da
floresta  na  árvore  que  irá  salvar  a  sua  vida  e
enquanto corre pela árvore protege esta pedra que
carrega como se fosse o seu próprio coração em
perigo.



Juan, o avô

Durante o jantar conversaram e Pedro explicou o
ocorrido. O avô tranquilizou-o: "Amanhã os espíritos
da floresta que ficam na biblioteca devolvem ela pra
você. Eles devem ter ficado com a esfera por esta
noite  pra  se  divertir  um  pouco,  mas  o  interesse
deles  é  superficial,  e  eles  logo  devolvem.  Pode
procurar de novo amanhã ou depois que você acha,
tenho certeza." Pedro riu da certeza do avô, falando
de personagens inexistentes, mas o avô deu uma
piscadinha e continuou: "Você sabe que houve um
tempo em que todo este terreno era parte de uma
floresta. Ainda há uma pequena mata ao redor da
casa e esses espíritos das florestas estão por aí.” A
avó  interviu,  carinhosa:  "Pára  de  assustar  o
menino." Pedro não tinha medo e viajava na idéia.
"Eu  acho  que  eles  gostam  de  ler  e  vão
atravessando os livros e lendo por dentro", disse. 

E ficaram os dois,  avô  e  neto  discorrendo  sobre
como seriam e imaginando se existiriam de verdade
esses pequenos seres que andavam entre os livros



como se fossem pequenos seres naturais vivendo
na biblioteca da casa.
O jantar daquela noite era macarrão com molho de
cogumelos.  O  formato  de  meia  esfera  do
champignon  cortado  no  prato  não  deixava  Pedro
esquecer  da  existência  da  esfera.  Enquanto
comiam ele continuou: "Vô, afinal o que diz naquele
livro, o que é a tal esfera que sumiu pelo chão da
bibloteca: é um jogo?" 

"Não, Pedro, ninguém sabe o que é. O livro inteiro
foi escrito para dizer isso: que nenhuma teoria pra
decifrar  esse  código  deu  certo,   ainda  é  um
completo mistério o que está escrito nela, ninguém
sabe!  O  livro  contém  a  descrição  de  todos  os
símbolos  que  estão  na  esfera  e  diversas  teorias
incompletas  para  interpretá-la.  Mas  o  autor  não
chega  a  nenhuma  conclusão  e  não  escolhe
nenhuma  delas  como  sendo  a  teoria  correta.
Ninguém sabe o que é ou para que foi feita essa
esfera de pedra." "Uau! Eu tenho que encontrar ela
logo  então!  Quem  sabe  eu  não  descubro  o  que
quer dizer  a  esfera?",  brincou Pedro,  petulante e
deu mais uma garfada na comida que estava ótima.
Eles continuaram comendo em silêncio,  cada um



em seu mundo.  Pedro  não parava de pensar  no
mistério que estaria por trás daquela esfera sumida.

No dia  seguinte eles  voltaram de um passeio no
Planetário e antes de almoçar Pedro correu para a
biblioteca para procurar  a  pequena esfera fujona.
Quando entrou na biblioteca notou imediatamente
algo  estranho.  Aquele  cheiro  da  mata  que  havia
sentido na noite anterior estava suspenso no ar e
parecia  ainda  mais  forte.  E  havia  alguma  outra
coisa  que  Pedro  não  soube  explicar.  Havia  algo
estranho alí.  Pedro pensou nos espíritos que seu
avô  tinha  mencionado.  Pensou,  um  pouco
assustado:"Será que era verdade, afinal? Será que
eles  estão  por  aqui  e  não  notaram  que  alguém
entrou  na  biblioteca?"  Pensou,  preocupado:"E  se
for  verdade...será  que  eles  vão  fugir  quando  me
virem? Ou quem vai fugir sou eu?" Apesar do medo
continuou andando, lentamente, um passo lento de
cada  vez  em direção  ao  corredor  onde  na  noite
anterior  ele  havia  perdido  a  esfera.  Foi  se
aproximando  devagar  da  curva  final  do  corredor
onde estava. A curva levava a outro corredor, não
visível de onde Pedro estava. Pedro foi andando e
pensou afinal, tentando disfarçar o medo: "Ora, se
os espíritos da floresta estiverem por aí eu posso



perguntar  para  eles  sobre  a  esfera..."  Quando
chegou ao final  do  corredor  e  fez  a  curva Pedro
olhou para o chão e, surpresa! 

A pequena esfera estava jogada alí no chão junto à
estante, como se nunca tivesse sumido. Ficou tão
feliz que se lançou ao chão para pegá-la e não viu
que  havia  outra  pessoa  alí  no  final  daquele
corredor. Pedro pegou a esfera e segurou-a entre
as mãos como se fosse algo precioso. Fechou os
olhos e nesse momento ouviu, em seu pensamento
a mesma voz que tinha ouvido  na noite  anterior:
"Ele não me viu, mas pegou a outra pedra. Eu devia
mesmo ter  ficado com ela  mas em vez disso  eu
fiquei  aqui  dormindo  e  agora  eu  a  perdi."  Pedro
olhou  para  o  final  do  corredor  e  viu  um  garoto
sentado no chão, encolhido e com medo. O cheiro
de  mata  vinha  dele.  O  garoto  tinha  uma  pele
morena, queimada de sol, e uma cara de índio. Na
orelhas usava aqueles alargadores circulares que
alguns índios usam, eram círculos pequenos com
um furo pequeno no meio: um círculo preto e um
branco enfiados em cada uma de suas orelhas. Ele
estava  sem  camisa,  com  uma  espécie  de  tanga
brilhante  muito  bonita  e  tinha  uns  sapatos
estranhos de couro. Ele trazia uma bolsa de couro
com a  correia  atravessada  no  peito.  Tinha  olhos
inteligentes  e  negros  e  cabelos  lisos,  também



pretos. No pescoço trazia um colar feito de pedras
redondas, grandes. Pedro pensou: "Um espírito da
floresta?"  E  o  garoto  imediatamente  pensou,  em
resposta: "Espírito? Será que eu morri  e virei  um
espírito?"  O  garoto  parecia  bastante  assustado,
isso diminuiu o medo que Pedro estava sentindo. 

Se  o  garoto  estava  com  mais  medo  do  que  ele
talvez não pudesse fazer mal nenhum afinal. Pedro
resolveu falar: "Quem é você e como foi que você
entrou aqui?" O garoto respondeu também em voz
alta e algo mais estranho aconteceu. Pedro ouviu o
garoto  falando  em  uma  língua  completamente
estranha, mas conseguiu entender o que ele disse. 

O  garoto,  com  medo  mas  com  um  profundo
respeito, abriu a mão e mostrou que segurava uma
esfera igual à de Pedro. E disse: "A Árvore Yaxche
e  esta  esfera  que  o  Grande  Sacerdote  deixou
comigo ontem me trouxeram até aqui. É você quem
vai me levar até o meu povo?" Pedro se aproximou
do  garoto  e  abriu  sua  própria  mão,  mostrando  a
esfera para ele. Ao invés de responder à pergunta
feita pelo garoto Pedro perguntou a ele: "Você tem
uma esfera igual a essa... O que é isso afinal?" O
garoto  pareceu  mais  confuso:  "Você  não  sabe?
Então porque os deuses me trouxeram até aqui?"
Nesse momento Pedro ouviu um barulho. A porta



da biblioteca se abriu e alguém entrou. O garoto se
encolheu de novo, no chão. 

Pedro ouviu a avó: "Pedro, vem almoçar!" "Já estou
indo, vó!" "Hmm, está bem. Mas desce logo senão
a  comida  esfria..."  E  a  porta  fechou  de  novo
deixando  os  dois  garotos  a  sós.  O  garoto  então
pensou, e Pedro ouviu: "Que fome! Desde que eu
cheguei aqui a noite já se foi, o dia já nasceu, e eu
ainda não comi nada!" E em seguida concluiu: “Se
eu  estou  com  fome,  não  devo  ser  um  espírito
ainda...” Pedro disse: "Escuta, é melhor você ficar
por aqui escondido por enquanto. Eu vou almoçar e
depois trago algo para você comer, está bem?" O
garoto sorriu. Pedro virou de costas para ele e foi
andando.  Pôs  a  esfera  no  bolso.  "Estou  com  a
sensação  de que  é  melhor  eu  ficar  com isso  ao
invés de pôr de volta no livro..." Olhou para trás e
falou para o garoto: "Ei, tem alguma coisa que você
não gosta de comer?" O garoto fez uma expressão
confusa, apontou para o próprio ouvido, e fez que
não com a cabeça. Pedro entendeu a confusão do
garoto: ele não havia entendido nada do que Pedro
dissera  depois  de  guardar  a  esfera  no  bolso.
Segurou de novo a esfera e disse: "A comida da
minha vó é ótima, você vai adorar." Virou de volta e
saiu da biblioteca. 



Quando  Pedro  saiu,  depois  que  a  porta  da
biblioteca bateu, o garoto apertou forte a esfera na
mão e continuou o sono interrompido pela entrada
de Pedro:  dormiu  ali  mesmo deitado no chão do
corredor, entre os livros e exausto de uma viagem
de  mais  de  1000  anos  através  do  Tempo  e  do
Espaço.

Pedro e o avô.

"Vô, o senhor disse que iria me contar as teorias
sobre a tal esfera..." 

"É verdade, Pedro, agora podemos conversar sobre
isso." E o avô olhou longamente para Pedro antes
de falar. Pedro se encolheu, tentando disfarçar que
havia  acontecido  algo  estranho e o  avô,  é  claro,
notou que tinha algo errado alí. 

"Aconteceu alguma coisa, Pedro?" 
O avô perguntou e se serviu de mais um pouco de
salada. A salada de cenoura com ricota tinha um



molho adocicado e estava uma delícia. Pedro tirou
a esfera do bolso e mostrou para os avós. 
"Achei a esfera." 
O avô sorriu. E deu uma piscadinha para Pedro: 
"Os espíritos da floresta te ajudaram, né?" 
Pedro falou meio com medo: 
"Hmm, na verdade ela estava bem visível...não sei
como eu não consegui encontrar ela ontem." 
"Bom, o importante é que você achou. Sabe, aquele
livro  foi  publicado  por  um  amigo  meu,  um
arqueólogo grego. Isso foi há uns 20 anos, por volta
de 1990. Ele mesmo teve que bancar os custos da
edição porque nenhuma editora se interessou em
publicá-lo." 
"Sério,  e  porque?  Esse  assunto  parece  tão
fascinante...uma  esfera  antiga,  um  mistério  que
ninguém desvenda." 
"Esse  meu  amigo  era  um  tanto  teimoso...  Ele
insistia para que o livro fosse publicado com uma
réplica exata da esfera encartada dentro dele.” 
“E qual o problema nisso? É só fazer uma réplica
de  plástico,  qualquer  fábrica  de  brinquedos  deve
conseguir fazer isso...não parece tão difícil!” 
“O problema é que ele queria que a réplica fosse
feita  com  um  material  semelhante  ao  da  esfera
original: um tipo específico de pedra, muito raro. Na
época nenhuma editora aceitou publicar pois sairia
muito caro fazer uma edição grande com um objeto



complexo  encartado  dentro.  Então  ele  fez  uma
edição  muito  pequena,  apenas  para  que  o  livro
fosse  publicado.  Era  o  que  ele  podia  pagar.
Lembre-se  que  isso  aconteceu  já  faz  um tempo,
quase  vinte  anos  anos,  não  havia  toda  essa
facilidade de impressão e distribuição que veio com
a informática e a globalização"
"Ah é? E quanto exemplares desse livro existem?" 

"Como eu disse ele fez uma edição muito pequena,
publicou apenas 23 exemplares. E isso para ele já
saiu bem caro.  E o mais  caro e  mais trabalhoso
mesmo  foi  reproduzir  a  esfera  usando  material
semelhante ao da esfera original, um tipo de pedra
rara. Depois que ele finalmente conseguiu concluir
a  edição  do  livro,  enviou  o  livro  para  algumas
bibliotecas  espalhadas  pelo  mundo.  Outros
exemplares ele enviou para alguns estudiosos de
arqueologia,  de linguística e também para alguns
amigos interessados nesse assuntos.  E foi  assim
que esse livro veio parar aqui." 
"E o senhor conhece bem o escritor, vô?" 
"Ele era um grande amigo meu. Nós tivemos muitas
conversas sobre o assunto e eu eu cheguei até a
desenvolver  uma  teoria,  partindo  dos  estudos
dele." 



"E  onde  ele  mora  afinal,  na  Grécia?  Eu  gostaria
muito de conhecer ele!" 
"Eu também gostaria muito de reencontrá-lo, só que
uns anos depois de publicar o livro ele foi fazer uma
viagem em uma de suas pesquisas e sumiu sem
deixar pistas!" 
Pedro arregalou os olhos: 
"Uau!" 
"É isso mesmo.  Ele simplesmente sumiu.”
"Será  que  a  esfera  foi  responsável  pelo
desaparecimento dele?" 
O avô riu. "Será? Acho que não é pra tanto, Pedro,
aquela esfera pode ser muitas coisas, talvez seja
uma espécie de livro, talvez seja um calendário ou
um mapa.  Também pode ser  um amuleto  ou um
objeto cerimonial, ninguém sabe. O mistério dessa
esfera é que ela está escrita em uma língua muito
antiga  que  ninguém consegue  decifrar.  Esse  é  o
mistério. Não há nada além disso. Quem conseguir
entender essa língua vai conseguir descobrir para
que ela foi feita. Infelizmente o maior pesquisador
do assunto no mundo inteiro era ele mesmo, e ele
está desaparecido há mais de 20 anos..." 

Pedro ficou em silêncio, pensativo. O avô também
parou de falar e a avó que estava acompanhando a
conversa  sem  se  manifestar  também  não  disse
nada. Ficaram os três comendo em silêncio. 



Pedro estava inquieto. Estava ansioso para dividir
com os avós o mistério do garoto que apareceu na
biblioteca.  Não  sabia  como  contar.  Os  avós
certamente  eram  dignos  de  sua  confiança,  não
havia  problema  em  contar  o  estranho
acontecimento da aparição do garoto com cara de
índio.  Os avós iriam ajudar  o garoto,  e poderiam
fazer  isso  muito  melhor  do  que  Pedro.  Pedro
hesitou por mais um momento.
Mas antes  que  ele  pudesse dizer  qualquer  coisa
avó  interrompeu  o  seu  solilóquio  interno  pois
percebeu a agitação íntima de Pedro. Conhecia o
menino bastante bem, desde que nascera, para ver
que ele estava preocupado. Perguntou para ele:
"O que foi Pedro? Você parece preocupado." 
"Bom... vou dizer!" 
"Pois diga, criatura do meu coração, você está com
algum problema?"
"Quando a gente voltou do planetário, Vó, eu subi
até a biblioteca para procurar a esfera. E eu achei a
esfera... mas..." 
"O que foi, Pedro?" O avô falou agora, preocupado
que ele  pudesse ter  rasgado algum livro  raro  ou
estragado alguma coisa sem querer. 
"Havia alguém na biblioteca." 
O  avô  levantou  da  mesa  assustado  e  a  avó
engasgou com a bebida. 
"Hein?!" 



"É isso: havia um garoto na biblioteca. Um garoto
estranho.  E ele tinha uma esfera igual  a essa. E
tem mais, ele..." 
Mas  o  avô  não  ouviu  mais  nada,  levantou
assustado e gritou com Pedro: 
"Alguém estranho em casa e você não fala nada,
menino, está louco?" 
O  avô  nem  esperou  Pedro  terminar  de  falar,
levantou  da  cadeira  e  subiu  correndo  para  a
biblioteca. 
"Vô, espera!" Disse Pedro. E saiu correndo atrás do
avô.  Voltou  um pouco depois,  pegou umas frutas
que  estavam na  cesta  à  mesa  e  depois  subiu  a
escada que levava à biblioteca, apressado. A avó
levantou  e  foi  atrás  dos  dois,  suspirando para  si
mesma:  "Não  acredito  que  tenha  alguém  lá  em
cima, deve ter sido uma sombra causada pela luz
da  clarabóia.  Essas  crianças  estão  sempre
imaginando e inventando coisas." 
Levantou da mesa mas logo depois pensou melhor
e concluiu: o avô já havia subido e daria conta da
situação.  Sentou de volta na mesa e serviu mais
suco em seu copo. 
"E onde aquele menino pensa que vai com aquelas
frutas?"
Pedro  subiu  as  escadas  atrás  de  seu  avô  com
medo de que algo errado pudesse acontecer. Pôs a
banana  e  a  laranja  nos  bolsos  laterais  de  sua



bermuda para ter as mãos livres e poder segurar de
novo a pequena esfera. Apertou-a em sua mão e,
para  sua  surpresa,  percebeu  que  podia  ouvir  os
pensamentos  do  garoto  lá  em cima,  mesmo não
estando tão perto dele. 

O  garoto  sonhava  e  Pedro  não  resistiu  à
oportunidade de assistir ao sonho dele. Aquilo era
tão  incrível,  assistir  ao  sonho  de  outra  pessoa!
Huayakol,  esse  era  o  nome  do  garoto,  estava
subindo  os  degraus  de  uma  pirâmide.  Era  uma
daquelas pirâmides maias feitas de pedra e cheia
de inscrições. No topo da pirâmide havia uma pedra
esférica igual aquela que Pedro e Huayakol tinham.
Mas essa era uma pedra enorme, quase do mesmo
tamanho  da  pirâmide  e  se  equilibrava  com
dificuldade, balançando bem no topo da pirâmide,
quase  caindo  lá  de  cima.  Huayakol  subia  as
escadas com pressa, ofegante. Olhou para trás, lá
para baixo e viu que estava sendo seguido por um
homem  barbudo  sobre  um  cavalo  que  gritava
palavras desconhecidas e subia com dificuldade na
pirâmide,  o  cavalo  sofrendo  para  vencer  os
degraus. Huayakol olhou novamente para o topo e
apressou o passo. Foi quando tropeçou em um dos
degraus  e  caiu  para  frente,  sobre  o  degrau
seguinte. Nesse momento toda a pirâmide tremeu,
como se houvesse um terremoto acontecendo, e a



pedra  esférica  gigante  despencou  e  veio  rolando
devagar na direção de Huayakol.  Pedro pôde ver
com clareza os desenhos que estavam gravados na
superfície da esfera de pedra enquanto ela rolava
lentamente para baixo, em sua própria direção: algo
parecido  com  um  pássaro,  um  círculo  com
pontinhos, uma pessoa andando, enquanto a esfera
rolava  para  baixo  lentamente  os  símbolos
apareciam  e  sumiam  embaixo  dela.  Huayakol
queria levantar mas parecia ter ficado hipnotizado
pela esfera imensa que rolava e logo passaria por
cima dele,  e  vinha rolando e pulando para  baixo
degrau  após  degrau  e  ficava  cada  vez  mais
próxima e ameaçadora. 
Pedro lembrou afinal que tinha pressa pois o avô
subia  hostil  para  encontrar  o  intruso  em  sua
biblioteca. Em um instante ele acordou o garoto: 
"Huayakol,  acorde!"  Ele  gritou  em  pensamento,
chamando o garoto pelo nome pela primeira vez.  

Com isso Huayakol segurou forte a esfera e sem
saber  como  criou  uma  situação  mental  e
espaçotemporal  com  Huayakol  e  um  fenômeno
absurdo se seguiu a isso. Um espelho se abriu no
espaçotempo duplicando Pedro que agora estava
ao mesmo tempo em dois lugares. Pedro apareceu
na biblioteca explicando para Huayakol a situação e



dizendo  para  ele:  “Desculpe,  só  consegui  isso”
enquanto  entregava  a  comida  que  Huayakol
guardou  e  agradeceu  ainda  meio  sonhando.  E
Pedro  também estava  subindo  a  escada  rumo  à
biblioteca. Ele se sentiu meio enjoado e foi como se
estivesse acordando de um sonho agora depois de
tudo ter acontecido, um sonho meio incômodo. 

Passou  a  esfera  para  a  outra  mão e  esfregou a
mão na calça para  enxugá-la.  Continuou subindo
em um ritmo seguro e firme e logo atravessava a
porta da biblioteca que o avô havia deixado aberta.
Foi  direto  para  o  corredor  onde  havia  deixado  o
garoto e lá estava o avô, de costas para Pedro no
corredor da biblioteca parado em pé bem em frente
a onde estava o garoto índio agora há pouco. Mas
Huayakol não estava mais lá. 
O avô virou-se para Pedro e a expressão em seu
rosto traduzia o tamanho de seu espanto. Quando
falou  sua  voz  denunciava  que  ele  estava
transtornado com o que havia acontecido alí, agora
mesmo: 
"Pedro, quem era aquele garoto? Você vai ter que
me explicar exatamente o que aconteceu com você
hoje de manhã. Eu cheguei aqui e havia um garoto
deitado alí  no chão. Quando eu cheguei o garoto
simplesmente sumiu, bem diante dos meus olhos!



Ele  foi  ficando  transparente,  desaparecendo  e
sumiu,  isso  acabou  de  acontecer  bem  aqui  na
biblioteca, bem na minha frente!" 

Pedro  passou  a  esfera  para  a  outra  mão,  para
limpar  novamente  o  suor  e  segurou  a  pequena
esfera mostrando ela para seu avô. Apertou bem a
esfera entre os dedos para que ela não escapasse
dessa vez e começou a falar, tentando explicar o
que ele mesmo ainda não tinha entendido: 
"Vô, eu achei a esfera que estava caída bem aqui
na quina desse corredor, e quando olhei para frente
o  garoto  já  estava  alí.  Ele  tinha  uma  esfera
igualzinha  a  essa  junto  com  ele.  Agora,  o  mais
estranho  de  tudo  isso  é  quando  nós  dois
segurávamos  as  esferas  ao  mesmo  tempo  eu
conseguia entender o que ele dizia e até mesmo ler
o seu pensamento!" 
Enquanto  falava  Pedro  sentiu-se  ligeiramente
zonzo  e  enjoado  novamente.  Piscou  os  olhos,
abaixou a cabeça e continuou falando com o avô. E
enquanto falava, lembrava da figura de Huayakol. 
"Ele  parecia  um  índio,  tinha  uma  pele  morena,
cabelo preto e usava umas argolas nas orelhas. E
me falou algo sobre deuses que teriam trazido ele
até  aqui...  Tenho  a  impressão  de  que  ele  me
confundiu com um desses deuses. Mas quando eu
perguntei pra ele o que era essa esfera ele ficou



decepcionado. Era como se eu devesse saber pra
que ela servia."

Quando  abriu  os  olhos  após  uma  piscada  seu
espanto foi grande pois ele já não estava mais na
biblioteca. 

Pedro estava em um local aberto e já era noite.  Era
uma  torre  redonda  e  larga,  mas  não  muito  alta.
Uma  única  rampa  em  espiral  formava  a  torre
subindo até o topo que ficava bem no centro. Pedro
materializou-se  sobre  esta  torre,  sobre  o  início
desta  rampa  em  espiral.  Em  volta  havia  uma
floresta densa e acima de sua cabeça estava o céu
noturno  coberto  com muito  mais  estrelas  do  que
Pedro  jamais  havia  visto  em  toda  a  sua  vida.
Embaixo  de  seus  pés  o  chão  da  rampa  era  de
pedra  e  havia  um  desenho  gravado:  uma
representação simples de algo meio abstrato mas
que  podia  ser  um  pássaro  em  vôo.  Pedro
reconheceu  um  dos  desenhos  que  haviam  na
esfera  e  examinou  de  novo  a  esfera  que  ainda
segurava entre os dedos notando que o desenho
embaixo  de  seu  dedo  indicador  era  exatamente
igual ao desenho em cima do qual encontrava-se
agora: algo que parecia um pássaro em posição de
vôo,  as  asas  abertas.  Ficou  com  medo  e  sua
reação instintiva  foi  segurar  de  novo a esfera no



meio da palma da mão e fechar a mão em torno
dela para não correr o risco de perdê-la. Quando
fez  isso  viu  que  não  estava  sozinho:  ouviu  o
pensamento de Huayakol e logo depois olhou para
o lado e viu que ele estava alí também, bem perto:
apenas duas voltas acima nessa mesma rampa que
formava  a  torre.  Ficou  com  medo  de  seguir  em
frente pois não tinha mais certeza de que a rampa
daria a volta completa na torre e subiria mesmo até
onde Huayakol estava, por isso preferiu escalar o
degrau  que  tinha  pouco  mais  de  um  metro  de
altura.  Depois  andou  pela  rampa  cheia  de
desenhos  gravados  até  chegar  perto  do  garoto
maia e falar com ele, mas foi o menino maia quem
falou primeiro: 
"É muito estranho isso, porque esse lugar parece
que foi construído pelo meu povo. Só que tem algo
errado aqui. Parece abandonado há muito tempo.
As  nossas  cidades  são  bastante  povoadas  e
principalmente  à  noite  os  sacerdotes  costumam
ficar  estudando  as  estrelas.  Mas  eu  nunca  tinha
visto uma torre como esta. Nem tenho certeza de
foi mesmo feita pelo meu povo. Esta floresta é até
parecida  com  as  florestas  que  rodeiam  nossas
cidades mas também há algo estranho, não são as
mesmas árvores e este lugar tem um ar diferente
também, não consigo saber se isso foi feito mesmo
pelo meu povo..." 



Pedro  estava  assustado  mas  tentava  não
demosntrar,  ainda  assim  suas  palavras  o  traiam:
"Eu não faço nem idéia de onde estamos, só sei
que estamos muito longe da minha casa. Fui hoje
mesmo no  planetário  e  este  céu  não  é  nem um
pouco familiar. Não consigo ver o Cruzeiro do Sul,
apesar  de  ser  noite  alta  já.  E  aquela  estrela
brilhante alí  parece ser a Estrela Polar, que só é
visível  no  Hemisfério  Norte,  mas  com  tantas
estrelas  no céu eu não consigo  ter  certeza.  Não
tenho a mínima idéia de onde estou, confesso que
estou preocupado" 
Huayakol,  através  da  Esfera  também  já  sabia  o
nome de Pedro:  
"Pedro, meu novo amigo, eu reconheço esse céu
mas há  algo  muito  estranho  neste  lugar...  Essas
estrelas estão em um ângulo esquisito, é como se
eu estivesse na época errada! E se isso faz parte
de uma cidade, ela está abandonada! Onde estão
todos?" 
Quando Huayakol disse isso Pedro ligou os fatos e
uma pequena luz se fez naquela confusão toda. A
responsável por aqui tinha sido a esfera que ambos
possuíam.  Eles  tentavam  imaginar  como  seria
possível que aquilo funcionasse, quer dizer: como
controlar  a  esfera?  Dividiu  suas  conclusões  com
Huayakol que concordou com Pedro: 



“Antes de me dar a esfera o Grande Sacerdote me
disse  que  ela  continha  um  grande  poder  e  um
grande segredo, mas eu fui burro e não perguntei
nada,  infelizmente.  No dia  seguinte todos haviam
desaparecido  e  eu  fugi  pela  floresta.  Quando
consegui chegar até a árvore Yaxche para pedir o
conselho e a ajuda dos deuses eu peguei a esfera
para  observar  ela  melhor.  Enquanto  mexia  nela
acabei indo parar na sua casa, perdido e sozinho,
longe de todos os meus amigos, da minha família,
longe de todo mundo...” 
Ficaram  alguns  segundos  em  silêncio  e  Pedro
sentiu  a  tristeza profunda que o seu novo amigo
estava  sentindo  naquele  momento.  A tristeza  de
estar longe de casa, sozinho. Mas Huayakol além
da tristeza tinha outros sentimentos que o moviam
a agir. 
"O Grande Sacerdote confiou em mim e me deu a
esfera. Isso significa que talvez eu possa fazer algo
para descobrir o que aconteceu com o meu povo.
Vamos tentar aprender como funciona este poder,
quem sabe  eu  e  você  juntos  podemos descobrir
algo." 
"O  meu  avô  é  um  grande  estudioso  e  é  muito
inteligente, quem sabe se eu conseguir voltar para
casa ele talvez possa te ajudar.”



O pensamento de Huayakol era metódico e prático:
“Amigo, o grande problema que nós temos agora é:
como usar essa esfera para voltarmos pra casa?" 
Os garotos ficaram em silêncio um momento, sob o
grande  céu,  em  cima  daquela  torre  estranha.  A
Árvore da Vida, como os maias chamavam a Via
Láctea, estava lá acima deles atravessando o céu.
A  Via  Láctea,  um  caminho  no  céu  formado  por
milhões de estrelas. 
A solidão de estarem em um local estranho causou
um sentimento  de súbita  realidade.  Era  como se
eles  tivessem ganho  uma  consciência  do  mundo
como  até  então  não  existia  em  suas  mentes
infantis, uma consciência da realidade do mundo e
de que as coisas agora eram pra valer sem mais
brincadeiras,  coisas  sérias  e  potencialmente
perigosas causando um inevitável frio na barriga. 
Estavam  ambos  perdidos  e  apesar  da  confusão
tudo  ainda  parecia  possível:  encarar  o  imenso
problema  que  tinham  diante  de  si  e  resolver  a
questão  proposta,  como  voltar  pra  casa?  Ambos
abriram as mãos e começaram a investigar melhor
as  esferas.  O  material  de  ambas  era  bastante
parecido mas elas não eram idênticas. A esfera de
Huayakol parecia um pouquinho mais pesada mas
talvez fosse uma ilusão por causa de sua cor, um
pouco  mais  escura.  A  esfera  de  Pedro  era  um
pouco mais clara e parecia mesmo ser mais nova.



Observaram os  símbolos  e  comparando  as  duas
esferas viram que em todo o resto elas eram iguais.
Além de serem iguais, ambas as esferas possuíam
os mesmos poderes: eram capazes de traduzir um
pensamento para outra língua e também capazes
de realizar esses transportes trazendo Huayakol do
ano 907 e Pedro de 2011 até alí. Onde quer que alí
fosse. 
Foram  andando  pela  rampa  e  comparando  os
desenhos da esfera com os desenhos da rampa.
Logo eles perceberam que os mesmos desenhos
estavam  gravados  na  mesma  ordem,  tanto  na
esfera quanto na rampa da torre. Só que apenas os
símbolos de uma das metades da esfera estavam
lá,  gravados  no  chão  da  rampa.  Onde  estaria  o
resto? 
"Será que existe outra torre em algum outro lugar,
com o resto dos símbolos?", pensaram os dois ao
mesmo tempo. 
Ou será que essa torre continuava chão adentro,
formando  uma esfera  gigante? Nas esferas  e  na
torre  cada  símbolo  só  aparecia  uma  vez.  Eram
tantos símbolos diferentes como círculos, espirais,
muitos pontinhos juntos, linhas curvas sobrepostas,
triângulos e muitas variações de tudo isso e outras
coisas. Não contaram os símbolos mas era muitos.
E entre todos esses símbolos abstratos havia um
único ser humano desenhado. Como se estivesse



escrito:  olha,  é  pra  você  poder  usar.  Mas  como
entender aquela confusão de símbolos e conseguir
controlar a esfera? 

Michael Zenit

Quando  as  coisas  estão  completamente  fora  de
controle  sempre  aparece  um  outro  desafio  para
bagunçar ainda mais até uma solução aparecer. E
foi isso que aconteceu quando surgiu bem no topo
da torre uma terceira pessoa. 
"Certo crianças,  então se vocês não sabem usar
isto deixem que eu ensino pra vocês... Mas antes
me  dêem  essas  esferas  para  que  eu  possa
examiná-las."
Eles olharam para o alto da torre e elá estava um
garoto mais velho do que ambos, um garoto de uns
16 anos.  Vestia uma túnica, uma roupa de mago
medieval  e por isso não dava para saber de que
época  ele  tinha  vindo.  Mas  falava  um  inglês
contemporâneo.  Pedro  conseguiu  reconhecer  em
algumas palavras, ele parecia norteamericano. 
O  poder  da  esfera  permitia  que  todos  se
entendessem  mesmo  que  Huayakol  falasse



Quéchua,  a  língua  dos  maias,  Pedro  falasse
Português  e  este  garoto  estranho  falasse  Inglês.
Huayakol  entrou  em  um  acordo  imediato  com
Pedro, um acordo particular que o garoto não pôde
ouvir: não entregariam a esfera, que era um tesouro
dos maias. 
Fosse  quem  fosse  esse  garoto  ele  não  parecia
muito amistoso. 
"Essa esfera é um tesouro dos Maias e não deve
ser profanada." Retrucou Huayakol ao garoto mais
velho. 
"De forma nenhuma. Esta esfera aqui veio de bem
longe do seu povinho. Essa aqui veio da Índia, não
tem nada a ver com chicanos, com vocês latinos.
Olha, crianças, vamos fazer um acordo então. Eu
fico  com  uma  das  esferas  como  forma  de
pagamento e ensino como se usa ela pra vocês,
que  tal?  Uma  oferta  generosa  de  minha  parte,
ensinar  para  duas  crianças  um  pouco  do
conhecimento ancestral sobre o uso da esfera e do
que ela contém. Além do mais o que eu quero fazer
com as esferas vai ser algo bom para todo mundo,
e não apenas para o seu povo extinto." 
“Sem acordo.” Disse Pedro
“As esferas dos Maias continuam com a gente.” 
Então o norteamericano disse com desprezo e com
raiva: 



“Está  bem,  eu  entendi  o  recado.  Foram  vocês
escolheram o caminho mais difícil.”
E segurou a esfera com as duas mãos ao mesmo
tempo em lugares diferentes cruzando os polegares
e  indicadores,  e  desapareceu  com  um  sorriso
maligno olhando para os dois amigos. Pedro copiou
o gesto do garoto e ia cruzar os dedos em forma de
pinça ao redor da esfera, segurando com as duas
mãos  ao  mesmo tempo mas  antes  que  pudesse
completar  o  gesto  Huayakol  chamou  Pedro  e
apontou para o topo da pirâmide novamente.
Ele  olharam  e  viram  uma  outra  pessoa  se
materializando: era o homem da foto no livro onde
Pedro encontrou a esfera. Era o autor do livro! O
amigo de seu avô, o arqueólogo sumido há mais de
20 anos estava parado bem no topo daquela torre.
Ele olhou para ambos olhou para as esferas nas
mãos dos garotos com um olhar de preocupação.
Quando ia dizer algo sua imagem se dissolveu no
ar e ele sumiu tão rápido quanto surgiu. 
Huayakol então decidiu que sabia como sair dalí e
passou  a  idéia  para  Pedro.  Ambos  seguraram a
esfera cruzando os dedos como o garoto sinistro
havia  feito.  Fecharam  os  olhos  e  pensaram  em
voltar para casa e então ao mesmo tempo ambos
finalmente sumiram daquela torre.



Pedro  surgiu  no  local  onde  havia  pensado,  seu
próprio quarto, na casa onde morava. A casa estava
vazia e o controle do game estava mal equilibrado
em cima da TV onde ele mesmo tinha deixado ants
de ir pra casa do avô. Isso queria dizer que Pedro
havia voltado para sua própria época, onde os pais
estava viajando e não voltariam durante um mês.
Olhou em volta  e estava sozinho.  Onde teria  ido
parar Huayakol? Na casa dele? Na biblioteca? 
Sozinho  em casa,  a  quilômetros  de  distância  da
casa do avô somente segurando uma esfera, que
coisa  absolutamente  incrível!  Pedro  estava
achando  aquilo  inacreditável,  essa  esfera  era  o
meio  de  transporte  perfeito.  De  agora  em diante
para viajar de férias poderia ir de esfera. Ou então
poderia  visitar  qualquer  amigo  na  hora  em  que
quisesse.  E  acordar  em  cima  da  hora  para  ir  à
escola. Será que era só cruzar os dedos e pensar?
Precisava fazer outros experimentos, mas e o medo
de não conseguir voltar? 
Então  duas  sombras  surgiram  em  sua  mente:
aonde tinha ido parar Huayakol? Seu novo amigo,
um  amigo  verdadeiro  que  ele  havia  acabado  de
conhecer em um tipo de acordo instantâneo que só
as amizades têm o dom de possuir e que sumira
tão rápido quanto  surgira.  Tiveram apenas tempo
de  se  conhecerem,  se  confiarem  e  se  ajudarem
para logo em seguida irem de novo cada um para o



seu  lado.  E  a  outra  sombra  nefasta  que  logo
apareceu foi: e aquele garoto, quem seria? Se era
tão esperto assim porque já não tinha conseguido
todas as esferas? Se esta esfera lá na casa do avô
funcionava  alguém  que  soubesse  da  história
precisaria apenas ir a todas as outras bibliotecas e
estudiosos do mundo e pegar todos os exemplares
ao invés de tentar conseguí-las de nós. Já podia ter
feito isso se ele  dominasse mesmo a esfera.  Ele
devia estar blefando! 
E  aquela  estranha  torre?  Onde  ficava?  Em  que
época,  em qual  país?  Existiria  outra  torre  com o
resto dos símbolos em algum lugar? E o autor do
livro,  Parsifal,  aparecendo  e  sumindo  logo  em
seguida?  E  quantos  outros  mistérios  mais
envolveria essa esfera que segundo Huayakol era
tão  sagrada  para  os  maias?  Tudo  aquilo  parecia
grande  demais,  complicado  demais,  perigoso
demais.
Pedro saiu de seu quarto e andou pela casa vazia.
A  porta  do  apartamento  estava  trancada  e  não
havia uma chave reserva dentro de casa, por isso
não  podia  sair.  Interfonar  para  o  porteiro  ia  ser
muito estranho, ele iria fazer perguntas e as coisas
já estavam bem confusas. 
Resolveu ligar para o avô. Afinal foi bem diante dele
que Pedro havia desaparecido agora há pouco. 
“Vô? Então...” 



“Pedro,  onde você está? Você  está  bem? O que
aconteceu? Me diz onde você está que eu vou te
buscar agora!” 
“Eu estou bem, acabei vindo parar aqui em casa.
Vô, foi a esfera do livro que me transportou.” 
“Você  está  da  casa  dos  seus  pais?  Uau,  que
incrível. Você desapareceu da minha frente há uns
15 minutos  mais  ou menos.  E agora liga da sua
casa, você foi direto para aí?” “Vô... acho melhor a
gente  não  falar  no  telefone!  Não  sei,  coisas
estranhas demais já aconteceram. Depois eu conto
com detalhes mas agora melhor vir logo para cá. O
senhor tem a chave de casa?”
“Tenho sim, Pedro, em meia hora estou aí.”

Foi  a  meia hora mais longa da vida de Pedro.  A
qualquer  momento  o  garoto  poderia  aparecer  e
tentar pegar dele a esfera. E onde teria ido parar
Huayakol?  Se  ele  não  estava  na  biblioteca  ele
deveria estar entre seu povo. Mas algo errado tinha
acontecido por lá em sua cidade quando Huayakol
partiu, o que estaria acontecendo agora com ele? 
Pedro  estava em seu próprio  quarto  e  teve uma
idéia: procurou entre as suas espadas de brinquedo
e  entre  elas  havia  uma  de  madeira.  Era  uma
espada de verdade feita inteira de madeira. Tinha
uma lâmina sem corte e era usada em treinos de



kung-fu. Se usada com força poderia causar algum
dano. 
Pedro  começou  a  treinar  alguns  golpes  no  ar.
Lembrou dos golpes que aprendera nas aulas de
kung-fu. Fazia pouco tempo que tinha começado a
frequentar essas aulas e por isso não se lembrava
direito dos golpes. Continuou praticando, tentando
lembrar,  forçando  a  memória  para  lembrar-se  da
sequência de golpes que havia praticado já umas
quatro vezes nas aulas. Mesmo que não soubesse
manejá-la  direito  resolveu  que  seria  bom  manter
aquela espada por perto a partir de agora sempre
que  andasse  com  a  esfera.  Resolveu  ligar  o
computador para procurar no site da academia de
kung-fu um manual com as posições dos golpes e
refrescar a memória enquanto o avô não chegava. 
E a esfera, o que fazer com ela? Ela possuía de
fato um grande poder, mas era perigosa também. E
se houvesse mais pessoas mal-intencionadas como
aquele garoto? Talvez os maias estivessem certos
em  tratar  a  esfera  como  um  tesouro  a  ser
escondido. 
E  Huayakol?  Se  ele  mesmo  voltara  para  sua
própria  casa  onde  Huayakol  teria  ido  parar?  De
novo  com  seu  povo?  E  em  que  época?  E  o
pesquisador que havia escrito o livro? Ele parecia
bem mais perdido do que o garoto maligno. Depois
de estudar tanto a esfera para escrever aquele livro



ele  não  deveria  saber  mais  sobre  como  ela
funcionava? Ao invés disso ele desapareceu bem
na hora em que ia dizer algo a eles, como se não
soubesse bem o que estava acontecendo. 

O que estivesse acontecendo, Pedro sabia que as
coisas nunca mais iam ser as mesmas depois disso
tudo. E sabia que tudo estava apenas começando.

Durante  o  caminho  de  volta  para  casa  naquela
noite Pedro contou ao avô tudo sobre a torre,  os
desenhos  na  esfera  e  na  torre,  as  aparições  do
outro  garoto  e  a  breve  aparição  do  pesquisador
desaparecido há tanto  tempo.  O avô achou mais
seguro  proteger  a  esfera  em  um  cofre  e  achou
divertida a decisão de Pedro de carregar a espada
consigo,  mas aconselhou o garoto:  "Se for andar
com uma espada você tem que saber usar, caso
contrário pode virar uma arma contra você." 
Pedro  resolveu  deixar  a  espada  de  lado  por
enquanto e também decidiu levar mais a sério as
aulas de kung-fu quando voltasse das férias.  Pedro
e  o  avô  voltaram  para  casa  e  nada  aconteceu
durante  uma  semana.  Guardaram  a  esfera  na



biblioteca,  dentro  do  cofre  escondido  em  uma
estante falsa e o avô resolveu ler e estudar o livro
de seu amigo, o pesquisador desaparecido. Alguma
coisa precisava se encaixar dentro de toda aquela
incerteza. 
E onde teria ido parar Huayakol afinal? 

Ficaram uma semana inteira às voltas com isso e
não chegaram a nenhuma conclusão que fizesse
sentido.  O avô  lia  o  livro  e  traduzia  para  Pedro.
Eram diversas  teorias  que  não  funcionaram para
explicar a esfera e o pesquisador não chegava a
nenhuma conclusão. 

A esfera estava trancada no cofre por segurança e
Pedro tentava convencer o avô de que era melhor
se eles ficassem com ela para poder testá-la. O avô
achava  muito  perigoso  usar  algo  que  não  sabia
controlar direito. Ele preferia estudar a esfera para
descobrir direito como ela funcionava para depois
usá-la. Mas na cabeça de Pedro parecia óbvio que
não dava para entender a esfera sem ter ela nas
mãos. Ficaram uma semana neste impasse, leram



e  releram  o  livro  inteiro  sem  chegar  a  nenhuma
conclusão.

Parsifal Teodosius

A semana passou nesse impasse e  na segunda-
feira  da  semana  seguinte  um  homem  tocou  a
campainha da casa.
Quando a avó olhou pelo sistema de segurança e
viu  a imagem registrada pela  câmera quase caiu
pra trás de susto pois parado na frente do portão
estava Parsifal Teodosius aguardando em frente ao
portão.

Era o escritor e pesquisador que escrevera o livro,
o  mesmo homem que  Pedro  e  Huayakol  haviam



visto surgir e desaparecer na torre. A avó de Pedro
abriu o portão para ele e enquanto ele atravessava
o jardim, chamou o avô para receber o seu amigo
há  tanto  desaparecido.   Eles  se  cumprimentaram
com  entusiasmo  e  se  abraçaram:  eram  mesmo
grandes amigos e havia muito tempo que haviam
se falado por último. Depois da chegada inesperada
e bem vinda sentaram-se à sala. Enquanto o avô
recepcionava o amigo, a avó preparou um café e
pôs biscoitos à mesa. 
O avô de Pedro olhou com atenção para o amigo e
comentou:
-Seja lá pra onde você foi, meu velho, lá deve ter a
fonte  da  juventude  porque  você  não  envelheceu
quase nada nestes anos enquanto eu, veja só, já
era mais velho que você antes e agora então fiquei
um verdadeiro ancião!
-Meu  amigo  Juan,  quando  eu  te  contar  o  que
realmente  aconteceu  nestes  anos todos  você  vai
duvidar  que  eu  esteja  lúcido  e  vai  querer  me
internar  num  hospício.  E  eu  apenas  posso  te
assegurar que tudo o que eu vou lhe contar é a
mais íntegra verdade.
Pedro  observou  o  rosto  do  homem:  ele  estava
apenas um pouco mais  velho  mas em seu rosto
parecia ter vivido muito desde que a foto do livro
havia sido tirada. Ele também parecia mais velho
do que naquele  encontro  na torre.  No rosto  dele



estavam  impressos  rastros  de  sofrimento  e  de
sabedoria, como se aquele homem já tivesse vivido
várias  vidas  apesar  de  ter  apenas  quarenta  e
poucos anos nitidamente visíveis em seu rosto.
Parsifal  tomou  o  café  com  satisfação  e  enfim
contou  a  sua  história  e  uma  parte  de  suas
aventuras com a esfera: 
"Muitas coisas aconteceram desde o meu sumiço.
Sei  que  para  vocês  se  passaram quatorze  anos
mas  para  mim  foram  apenas  cinco  anos  muito
intensos. Eu fui para o futuro, voltei para o passado,
entrei  em  contato  com  pessoas  incríveis  e  com
povos  muito  diferentes.  Enquanto  estava  no
passado me atrapalhei com a esfera e fiquei algum
tempo  preso,  sem  conseguir  viajar  para  lugar
nenhum.  Aproveitei  para  estudar  o  povo  indiano
que me acolheu durante um tempo, uma sociedade
antiga. É um povo presente em narrativas antigas
mas  de  fato  quase  desconhecido  pelos
historiadores  e  arqueólogos.  Até  que  finalmente
entendi como funcionam essas viagens no tempo e
no espaço usando o poder  da esfera e consegui
voltar para o meu próprio tempo. Muito tempo antes
dessas viagens, quando comecei a pesquisa, havia
apenas um exemplar conhecido da esfera: a pedra
que foi encontrada na Ilha de Phaistos em 1907  e
sobre  a  qual  eu  me  debrucei  como  objeto  de
pesquisa muito tempo depois, nos anos setenta. 



Apesar  de anos de trabalho intenso estudando a
esfera  e  comparando  seus  símbolos  com  outros
alfabetos  arcaicos  não  encontrei  nenhum  código
capaz de desvendar o que estava escrito nela. 
É uma escrita única no mundo e ninguém foi capaz
de  dizer  sua  origem.  Depois  de  muito  tempo
tentando  decifrá-la  percebi  o  óbvio:  me  faltavam
informações  para  resolver  esse  mistério.  Sem
algum apoio ou algo que servisse como uma Pedra
de Roseta, isto é, uma tábua de comparação entre
línguas  diferentes,  seria  impossível  traduzir  o
conteúdo da esfera. Resolvi escrever um livro sobre
os  meus  estudos  no  estado  em  que  se
encontravam pois eles poderiam servir para algum
pesquisador no futuro que conseguise avançar um
pouco  mais  no  conhecimento  dessa  esfera.
Cataloguei  todos  os  símbolos  presentes  nela  e
enumerei  todas as teorias imaginadas por  mim e
por  outros pesquisadores até aquele momento.  E
publiquei os meus 23 exemplares do livro com uma
réplica da esfera, idêntica à original. Fiz isso porque
eu  sentia  que  aquilo  era  algo  muito  importante,
talvez  fosse  acontecimento  mais  importante  da
minha vida até então. Publiquei o livro e deixei esse
assunto de lado por um tempo, no fundo esperando
que alguma informação nova surgisse para resolver
aquele mistério da esfera.”



Parsifal tomou fôlego e o silêncio respeitoso se fez
no  ambiente.  Juan  ouvia  tudo  sem  conseguir
expressar qualquer pensamento. Pedro econtrava-
se também em suspensão pela história fantástica
contada  por  aquele  amigo  desaparecido  do  seu
avô. Ela havia vivido a experiência da esfera, sabia
como tudo poderia mudar a partir dela. Avna, a avó,
guardava apenas um profundo e  reverente silêncio,
percebendo  a  gravidade  de  tudo  aquilo.  Parsifal
continuou:
“Então alguns anos depois que o livro já havia sido
publicado  surgiu  uma  outra  esfera.  Ela  foi
encontrada em uma escavação em Honduras,  na
América  Central.  Quando  soube  disso  meu
interesse voltou com a mesma força de antes. Fui
imediatamente  para  lá  encontrar  a  equipe  de
arqueólogos  que  havia  encontrado  esse  segundo
exemplar. Levei também a cópia que havia feito a
partir do original de Phaistos para que pudéssemos
comparar os achados. Era uma cópia igual àquela
que encartei  nos livros.  Lá  chegando comparei  a
minha pedra com a pedra recém encontrada. Elas
eram  idênticas.  A  escrita  encontrada  na  pedra
também não tinha nenhuma relação com a escrita
dos maias, em cujo território foi encontrada a pedra
de  Honduras.  Eu  e  os  pesquisadores  que
participavam da escavação especulamos que talvez



ela tivesse uma origem ainda mais antiga ou tenha
sido  feita  em  outro  lugar  e  por  alguma  troca
comercial ou cultural, tenha ido parar em Honduras.
Resolvi  ficar em Honduras pois poderia ajudar na
investigação,  dado  o  meu  conhecimento  anterior
sobre  a  esfera.  Cerca  de  uma  semana  depois
ficamos sabendo que outra pedra semelhante havia
sido encontrada em uma escavação no noroeste da
Índia. Eu e um membro da equipe de arqueólogos
americanos  que  escavava  em  Honduras
resolvemos ir até lá para confirmar se era a mesma
pedra,  de  novo.  No  entanto  um  dia  antes  de
sairmos no vôo para a Índia acabou a luz no hotel
onde eu estava hospedado. Sem ter o que fazer e
sozinho naquele quarto de hotel escuro eu resolvi
observar a pedra não com os olhos e sim com as
mãos. As pontas dos meus dedos passearam pelos
desenhos.  Era  possível  ler  aquela  esfera  usando
apenas  as  mãos,  à  medida  que  a  pedra  rolasse
entre os dedos.  Quem sabe essa língua não era
táctil, feita para cegos ou para ser lida no escuro?
Isso era possível, afinal a esfera era toda coberta
pelas inscrições que estavam em relevo. Comecei a
manipular a esfera com a ponta dos dedos, ora em
uma  mão,  ora  em  outra,  ora  com  as  duas  ao
mesmo tempo e foi então que um milagre ocorreu.
Eu me senti ligeiramente tonto e quando percebi o
quarto  do  hotel  havia  desaparecido.  Apareci  em



outro lugar, um lugar  aberto e desconhecido.  Era
uma torre  com uma rampa que subia  em espiral
para o centro. Na rampa vários desenhos gravados
em relevo. Eu estava bem no topo. Olhei para o céu
e  ele  movimentava-se  de  modo  esquisito  sobre
mim.  As  estrelas  giravam  rapidamente,  surgia  e
morria  o  Sol,  voltava  a  noite,  tudo  acontecia
rapidamente  como  em  um  filme  acelerado.  As
árvores que haviam em volta cresciam e uma ou
outra  árvore  sumia  de  repente,  como  se  tivesse
sido derrubada. Um pouco fascinado e assustado
com aquilo soltei por um momento uma das mãos
que segurava a esfera e a velocidade subitamente
parou. Na torre surgiram dois garotos, aliás..."
Parsifal olhou supreso para Pedro. 
"Então  era  você...",  disse  o  escritor  enfim
reconhecendo  Pedro  depois  de  tantos  anos,   "…
mas, e o outro garoto que estava com você, quem
era ele?"
"Seu nome é Huayakol", disse Pedro. "Ele veio do
Passado, é do povo Maia da América Central.   Ele
não voltou da torre junto comigo. Quando cheguei
em casa Huayakol não estava lá e desde então ele
está  sumido.  Ele  apareceu aqui  na  biblioteca um
pouco depois de eu encontrar a esfera. Logo depois
que ele apareceu a esfera funcionou comigo pela
primeira vez e eu fui parar naquela torre junto com
ele." 



O escritor abaixou a cabeça e ficou pensativo: 
"Não  sei.  Deve  ter  acontecido  algum  tipo  de
conexão entre as duas esferas e você trouxe ele
para cá. Uma conexão de mais de 1000 anos. As
maiores  cidades  maias  ficaram  completamente
desertas e todos os seus habitantes sumiram sem
deixar  rastros  por  volta  do  ano  900  d.C.  Vocês
devem  ter  criado  de  alguma  forma  uma  grande
afinidade  energética,  imagino  que  vocês  ficaram
amigos rapidamente. (Ao que Pedro confirmou.) Eu
gostaria de descobrir onde foi parar esse Huayakol
e ajudá-lo. Ele carrega uma das esferas legítimas,
uma  das  esferas  antigas  e  de  origem
desconhecida. Mas não tenho como descobrir isso
e  nem  saber  onde  ele  está.  Eu  descobri  várias
coisas relativas  ao  funcionamento  da esfera  mas
ela ainda continua sendo um mistério. Descobri que
a esfera é ativada com uma posição das mãos na
esfera combinada com a vizualização do local para
onde  se  quer  ir.  Por  mais  incrível  que  pareça  é
apenas  isto  que  move  a  esfera:  as  mãos  e  a
imaginação  das  pessoas.  Mas  as  posições  dos
dedos na esfera não são tão importantes quanto a
força da imaginação de quem segura ela." 
"E quem fez a esfera, Parsifal?" 
"Pedro,  pesquiso  essa  esfera  há  muito  tempo  e
ainda não consegui descobrir esta resposta. Depois
daquele nosso encontro na torre, eu voltei para o



passado remoto e estive entre os maias há muitas
centenas  de  anos,  muito  tempo  antes  de  seu
desaparecimento quando eles estavam ainda vivos
e em expansão.  Também fui  até  a  Índia,  em um
passado remoto e depois fiz uma breve viagem a
um futuro distante. E não consegui descobrir quem
criou  as  esferas,  pois  elas  parecem  ser  mais
antigas do que todos os povos que entraram em
contato com ela." 
"Então  você  aprendeu  mesmo  a  controlar  a
esfera?"
"Sim,  bastante,  Pedro.  Descobri  algumas  coisas
importantes  sobre  ela.  Mas  ainda  há  muitos
mistérios para solucionar. Estou apenas arranhando
a  superfície  do conhecimento  sobre  o  que  esta
esfera é capaz de fazer. Mas já aprendi muito nas
muitas  coisas  que  vi  em  minhas  viagens  nestes
cinco  anos  de  peregrinação  pelo  mundo  e  pelo
Espaçotempo." 

"Parsifal, um pouco antes de você aparecer surgiu
naquela torre um outro garoto nada amigável com
uma outra esfera. Ele disse que tinha conseguido
ela  na  Índia.  Ele  surgiu  no  topo  daquela  torre  e
queria roubar nossas esferas. Sem conseguir isso
ele nos ameaçou e sumiu."



O homem ficou surpreso com o que Pedro havia
dito, fez silêncio. Depois disse: 
"Isto  é  um  perigo  que  estamos  correndo.  Essa
esfera é poderosa. Se pessoas mal intencionadas
conseguirem a posse dela coisas terríveis podem
acontecer. Temos que nos organizar para agirmos." 
O avô interveio: 
"Parsifal,  o  que  está  acontecendo,  você  pode
explicar pra mim essa confusão toda? Porque eu
ainda estou achando isso muito difícil de acreditar!"

"Certo,  vou  explicar  caro  amigo:  a  esfera  é  um
instrumento ancestral  para se viajar no espaço, ir
para qualquer lugar do mundo e também para o ser
humano  viajar  no  tempo.  Ninguém  sabe  sua
origem,  mas  todos  os  povos  que  entraram  em
contato com ela a guardaram como algo sagrado a
ser protegido. Ela deve ser usada com prudência e
respeito.  Mas existem pessoas em nossa própria
época que também descobriram o poder da esfera
e eu ainda não sei o que elas querem. Prefiro nem
descobrir, temos que impedí-las de conseguir usá-
la. Não podemos deixar que essa esfera caia em
mãos  irresponsáveis  por  isso  preciso  recuperar
todos os livros que espalhei há quatorze anos antes
que essas pessoas descubram esses livros e façam
isso. Eu sinto que devo proteger ela. Imagino que



seja o que o seu amigo estava tentando fazer, não
é Pedro?"
Pedro acrescentou: “Nós dois protegemos a esfera
naquela torre, eu também ajudei Huayakol ao me
opor ao estranho. Huayakol está esperando a ajuda
de algum deus, eu não sei bem o que ele quer mas
ele me pareceu um bom amigo, eu confio nele.”
Parsifal prosseguiu:
“Ótimo  Pedro,  quanto  mais  aliados  tivermos,  é
melhor.  Cada  livro  que  contém  uma  esfera  foi
enviado  a  uma  biblioteca  ou  a  algum  estudioso
sábio.  Eu  tenho  que  contactar  novamente  os
bibliotecários com quem falei na época do envio do
livro.  Nós  agora  somos  os  guardiões  da  esfera.
Agora que eu voltei eu preciso avisar a todos esses
guardiões sobre  o  perigo  que as esferas correm.
São 23 lugares do mundo, da Austrália ao Canadá,
passando  pela  Europa,  África,  Japão,  China  e
América do Sul. Além dessas 23 cópias que eu fiz e
estão  nos  livros  ainda  existem pelo  menos  mais
quatro  esferas  que  são  antigas  mesmo  e  não
cópias  como  as  do  meu  livro:  uma  na  América
Central, uma que veio da Índia que está com este
garoto,  a  original  que  foi  encontrada  na  ilha  de
Phaistos e uma que está perdida em algum lugar
na China ou na Rússia.  A esfera de   Phaistos,  a
primeira a ser descoberta, está bem guardada em
um museu na Grécia. E eu desconfio que existam



mais  esferas  espalhadas  pelo  mundo.
Aparentemente  não  há limites  para  o  número  de
esferas que podem existir. Quem quer  que tenha
construído  elas  pode  ter  deixado  uma esfera  em
cada parte do mundo." 
"Mas como isso é possível? Qual é o mecanismo
que  faz  a  esfera  funcionar?  Será  que  é  uma
espécie  de computador, algum mecanismo criado
por uma tecnologia super-avançada? Isso eu ainda
não consegui  entender...",  disse  o avô de Pedro,
bastante confuso. 
"O mais estranho de tudo, meu amigo, é que todas
as análises de laboratório mostraram que a esfera é
apenas  pedra  esculpida!  Não  existe  nenhum
mecanismo secreto, nenhuma máquina por trás, é
apenas  pedra.  Tudo  depende  de  quem segura  a
esfera  e  de  como  ela  é  manipulada",  disse  o
pesquisador. 
Ficaram  todos  em  silêncio,  maravilhados  com  a
existência  de  um pequeno  pedaço  de  pedra  que
tornava possível a viagem no Tempo e no Espaço.
Parsifal  tirou  a  sua  esfera  do  compartimento  em
seu casaco onde ela estava guardada. Juntou as
pontas  do  polegar,  indicador  e  do  dedo  médio  e
apoiou  com cuidado  a  esfera  alí.  Todos  olharam
para  aquela  pequena  esfera,  fascinados.  Então,
continuou falando: 



"Então  é  isso,  meu  amigo,  meus  amigos.  Essa
pequena  esfera  possui  poderes  inacreditáveis  e
nós, aqui reunidos, nos tornamos guardiães desse
segredo.  Quando  finalmente  consegui  voltar  à
minha época vim direto para cá, pois você, Juan, é
um dos meus amigos em que eu mais confio. Além
disso, minha vida não existe mais. Nesses quatorze
anos que passei desaparecido eu perdi tudo o que
tinha. A casa onde eu morava em Atenas hoje em
dia transformou-se em um prédio comercial. Foi o
primeiro lugar para onde voltei e lá não havia mais
nada  para  mim.  Minha  mulher,  meus  parentes
próximos, meus amigos gregos estão todos mortos.
Eu não sabia o que fazer, por isso precisei recorrer
a meus amigos mais próximos e você, Juan, foi a
primeira pessoa em quem eu pensei. Para realizar
agora essa grande tarefa que tenho pela frente vou
precisar de ajuda. Preciso saber se você, se todos
vocês  estão  dispostos  a  me  ajudar  enquanto  eu
saio  em  viagem  pelo  mundo  para  contactar  os
bibliotecários  e  estudiosos  que  receberam  os
exemplares do meu livro com a esfera encartada."
Todos  alí  na  sala  acenaram  com  a  cabeça,
concordando  em fornecer  essa  ajuda.  Pairou  um
silêncio  um  tanto  constrangido  pela  casa.  Era
evidente a tristeza de Parsifal  que havia chegado
de uma longa viagem e perdido tudo na volta.  O
peso  da  posse  de  um  segredo  tão  importante



aumentava a sensação de fragilidade de tudo.  O
avô acrescentou, preocupado: 
“Então nós iremos ligar e falar com as pessoas para
quem você enviou o livro  e a esfera.  Você pode
usar  a  Internet  aqui  em  casa  para  fazer  umas
pesquisas e pode ficar hospedado aqui pelo tempo
que quiser. Já que agora nos tornamos todos os
guardiães  deste  poder,  vamos  programar  nossos
atos em equipe. Vamos fazer um plano e enquanto
isso você fica aqui, como hóspede." 
O  pesquisador  sorriu,  parecendo  aliviado.  Apoiou
pela  primeira  vez  suas  costas  na  cadeira  onde
estava,  enfim  relaxando  um  pouco  de  toda  a
tensão.  
“Ótima idéia, meu amigo, eu adoraria ficar aqui no
Brasil por um tempo! Preciso mesmo de uns dias
de descanso.  Eu tentei  fazer alguns contatos por
telefone antes de vir para cá, mas depois desses
quatorze anos os telefones já não são os mesmos e
não  consegui  falar  com  ninguém  ainda.  Depois
desse tempo todo de sumiço, bom, ainda bem que
você ainda mora nesta mesma casa antiga. E voltei
de viagem e descobri que o mundo de onde eu saí
não existe mais!  Sua oferta de hospedagem vem
em  um  ótimo  momento!  Mas  preciso  de  ajuda
quanto ao plano de entrar na Internet pois quando
eu sumi há  anos não havia a Internet nessa forma
que  existe  hoje,  só  pequenas  redes  acadêmicas,



nada de alcance global, com esse tamanho da web
com  o  Google  e  as  redes  sociais.  No  entanto
nestes cinco anos que estou viajando pelo tempo
eu já vi tanta coisa que não me espanto com mais
nada. Não deve ser difícil de aprender a mexer nos
computadores atuais." 
"É fácil, eu te ajudo." disse Pedro. 
"E nesse tempo você descansa, se refaz, pois sinto
que as  coisas podem se complicar",  disse a avó
que  tinha  ficado  quieta,  mas  estava  prestando
bastante atenção durante todo o tempo. "E já que
temos um convidado de honra, eu vou preparar o
quarto de hóspedes." 
"E a gente aproveita para pôr o papo em dia, meu
velho." 
Os três, Juan o avô, Parsifal e Pedro subiram até o
computador  na  biblioteca  para  conseguirem  o
telefone  ou  o  e-mail  das  bibliotecas  ao  redor  do
mundo.  A biblioteca do avô tinha ficado trancada
desde a volta de Pedro. 

A Volta de Huayakol

Quando fechada por  dentro  a porta  da  biblioteca
transforma-se em mais uma estante cheia de livros.



Era impossível  encontrar  a  porta  por  dentro para
alguém que não soubesse onde ela está. Por isso
Huayakol  ficou  um  dia  inteiro  trancado  entre  os
livros depois de aparecer de volta na biblioteca. 

Na semana anterior, depois de sumir da Torre junto
com Pedro, Huayakol passou por uma experiência
assustadora: viveu de novo toda a semana anterior
ao desaparecimento de todos em sua cidade. Foi
como se estivesse acontecendo pela primeira vez,
ele  reviveu  tudo  de  novo  sem  conseguir  mudar
nada o que havia acontecido. Viveu tudo de novo
até receber a esfera, acordar no dia seguinte com
todos já desaparecidos, correr até a árvore Yaxche
e vir parar no futuro, sem querer. E no final quando
já  estava  sobre  a  árvore  Yaxche,  Huayakol
manipulava a esfera e sabia dessa vez que iria para
a biblioteca. Chegou pela segunda vez na biblioteca
vindo de um nó no tempo onde tinha ido parar. 
Chegou  morrendo  de  fome  e  só  aí  lembrou  do
presente que recebera de seu amigo. Tirou de sua
sacola que carregava desde a fuga pela floresta e
comeu a banana em três rápidas dentadas. Depois
chupou a laranja, agradecendo a Pedro o presente
e  entendendo  porque  voltara  pra  cá:  aqui  nesta
casa ele estava entre amigos. 
Depois  de  comer,  sentiu-se  à  vontade  para
percorrer os livros daquele lugar que já lhe parecia



familiar. Procurou os mais ilustrados pois não sabia
ler  aquelas  línguas  que  para  ele  eram  todas
estrangeiras.  A esfera  não  traduzia  nada  do  que
estava  escrito  naqueles  milhares  de  livros,  ela
traduzia  apenas  o  pensamento  das  pessoas.  E
mesmo  isso  só  funcionava  se  cada  pessoa
estivesse  segurando  uma  esfera.  Portanto
Huayakol não tinha acesso ao conteúdo escrito dos
livros.
Mesmo  assim  Huayakol  mergulhou  nos  livros.  Ia
tirando  vários  ao  acaso,  dava  uma  olhada  e
guardava  de  novo.  Pegava  um  outro  em  outra
prateleira,  abria  e  guardava  de  novo.  Estava
fascinado com tudo aquilo. Entre o seu povo não
haviam  livros  como  esses.  Os  livros  pertenciam
somente  aos  sacerdotes  e  ficavam  muito  bem
guardados. Apenas aqueles que eram iniciados ou
estudavam  para  tornarem-se  sacerdotes  tinham
acesso aos livros e Huayakol tinha o privilégio de já
conhecer vários livros de seu povo. Ele podia ler
aqueles códices apenas porque era um estudante.
No  futuro  iria  ser  um  sacerdote  e  estudar  as
estrelas e o destino,  como os sacerdotes sabiam
fazer. Se ainda houvesse esse futuro para ele, pois
Huayakol  neste  momento  estava  perdido  no
tempo. 
Entre  os  maias,  os  livros  eram  longas  tiras  de
papel, um pouco mais largos do que estes livros da



biblioteca. Estas tiras de papel eram dobradas em
formato  retangular  e  estavam  cobertas  de
desenhos e escritos com os símbolos que os maias
usavam  como  letras.  Conforme  iam  sendo  lidos,
eram desdobrados e ficavam abertos sobre a mesa
onde estudavam os eventos do cosmos. Além disso
os  livros  que  ele  conhecia  estavam  sempre
cobertos  com  números,  cálculos,  e  eventos
históricos: catástrofes, nascimentos e conquistas. 
Huayakol ainda estava fascinado e confuso vendo
tantos livros escritos em tantas línguas e pensava:
"O mundo é grande! Quantos povos diferentes!" De
todos  aqueles  livros  que  achou  na  biblioteca
gostava mais daqueles que tinham muitas imagens.
Acabou  chegando  nos  mapas,  e  havia  muitos
mapas alí. Mapas do céu com fotos mostrando os
objetos  estranhos  do  Universo,  fotos  de  estrelas
distantes  e  de  outras  galáxias  mais  longínquas
ainda.  Huayakol  não  sabia  disso  mas  a  luz  no
espaço  demora  muito  tempo  para  chegar  até  a
Terra. E quando vemos a luz das estrelas no céu é
porque ela acabou de chegar por aqui. 
Ele encontrou também um livro grande e totalmente
ilustrado com os mapas do planeta inteiro, um Atlas
Terrestre. Parou para pesquisar naquele mapa da
Terra. Primeiro fez o que qualquer pessoa faria e
procurou  pela  sua  própria  casa.  Achou  logo  a
península de Yucatán no México e desceu no mapa



mais  um  pouco  pela  América  Central.  Huayakol
nasceu em uma das cidades maias abandonadas
quando  a  população  de  sua  cidade  sumiu
misteriosamente  em  907  d.C.  Todos
desapareceram misteriosamente de um dia para o
outro  e  Huayakol  virou  o  guardião  da  esfera.
Porque o haviam deixado para trás? Ele não tinha
dúvidas de que isto era parte de algum plano caso
contrário  não  teria  recebido  a  esfera  do  grande
sacerdote  no  dia  anterior  ao  sumiço.  Huayakol
olhava para  as  figuras  do livro  e  reconhecia  sua
própria cultura impressa no livro alí em suas mãos.
O livro trazia inúmeras fotografias e mapas de sua
própria  cidade  próxima  a  Copan.  Alí  estavam
imagens  de  templos  e  torres.  Imagens  das
pirâmides rodeadas por escadas. Tinha imagens de
esculturas  e  fotos  dos  campos  do  jogo  de  bola
muito popular entre seu povo. Só que aquelas fotos
mostravam uma cidade parcialmente invadida pela
floresta,  uma cidade semi-destruída  e em ruínas,
abandonada há muito tempo. Todos haviam sumido
de um dia pro outro, Huayakol já sabia disso porque
ele  estava  lá  quando  aconteceu.  Essas  fotos
mostravam que seu povo nunca mais havia voltado
para  a  sua  cidade.  Onde  estaria  todo  mundo
agora? Se eles eram capazes de sumir de um dia
para o outro talvez houvessem muitas esferas. Mas
porque  eles  o  deixaram  para  trás  sem  nenhum



aviso,  sem nenhuma instrução? De um momento
para  o  outro,  Huayakol  era  obrigado  a  enfrentar
uma  realidade  cheia  de  perguntas  a  serem
respondidas  e  nenhuma  segurança,  nenhuma
resposta.  Para  ele  agora  esta  biblioteca  e  este
amigo  novo,  Pedro,  eram  as  únicas  referências
seguras que haviam sobrado em sua vida. Por isso
se sentia  agora tão inseguro trancado nesta sala
sem saídas, cheia de livros.

O som da porta abrindo despertou Huayakol de seu
devaneio.  Um  pouco  depois  apareciam  Pedro,
Parsifal  e  Juan em frente  a  Huayakol.  Os três  o
descobriram  sentado  no  fundo  do  corredor
encostado  na  estante  com  um  livro  grande  de
mapas  no  colo.  Pedro  e  Huayakol  se  saudaram
com alegria mas Pedro estava sem a esfera, logo
eram incapazes de se  entender.  Mesmo assim a
cumplicidade entre eles já estava selada: confiavam
um  no  outro,  reconheciam-se  como  irmãos  e
estavam do mesmo lado: eram amigos.

Agora o próprio Parsifal pediu para que o avô de
Pedro  entregasse a ele a chave do cofre escondido
na biblioteca, o cofre onde estava a esfera. Depois
de  tudo  o  que  Parsifal  havia  dito  o  avô  também



percebeu  que  ela  estaria  segura  nas  mãos  do
garoto. Se havia um grupo de guardiões da esfera,
Pedro e Huayakol tinham que ser incluídos nele. Os
garotos  haviam tomado a  decisão  certa  sabendo
proteger  a  esfera  quando  foram  ameaçados.  A
partir daquele momento os destinos de todos eles
naquela casa estavam absolutamente ligados, tanto
quanto  já  estavam  ligados  à  própria  esfera.  O
próprio espaçotempo começava a ganhar um novo
significado  para  eles  a  partir  de  todos  esses
encontros e tantas esferas.

Enquanto isso na Austrália em 1991

Rudolf Astner, o bibliotecário australiano, recebeu o
pacote vindo da Grécia com curiosidade. Naquela
biblioteca perdida na Austrália no final dos anos 70
a comunicação com o resto do mundo não era algo
muito frequente. Pela televisão o mundo chegava
com pressa e cheia de cores mas pelos correios o
movimento  era  fraco.  Um  biblioteca  um  tanto
esquecida num lugar isolado e perdido no canto do
mundo.  Em  Melbourne,  na  borda  do  Oceano
Pacífico,  longe  da  Europa,  longe  da  América  e



longe  de  qualquer  circuito  cultural  relevante,  a
Biblioteca  recebia  como  público  sobretudo
estudantes.  Nas  raras  vezes  em que  algum livro
não  esperado  chegava  do  exterior  a  reação  do
bibliotecário  responsável  era  sempre  de  curiosa
surpresa. 

Parsifal Teodosius enviou um exemplar de seu livro
A Esfera de Pedra para a Austrália pensando em
uma  distribuição  meramente  geográfica  do  livro.
Depois  de  editar  o  livro,  ele  enviou  um ou  mais
exemplares  para  cada  continente  do  mundo.  Na
maioria dos lugares Parsifal conhecia pessoalmente
a pessoa para quem havia sido enviado o livro, mas
em Melbourne ele não conhecia ninguém: apenas
enviou  um  livro  para  a  melhor  biblioteca  de
arqueologia  que  encontrou  na  Austrália.  Também
existiam exemplares  de  seu  livro  na  Europa  (em
Londres, Paris, Barcelona) e também nas Américas
(Bogotá, Rio de Janeiro, Havana, Washington) e na
África (Luanda, Cidade do Cabo, Cairo, etc) e na
Ásia  (Mumbai,  Tokio,  Shangai).  Na  Oceania,  a
Biblioteca  Pública  de  Melbourne  tinha  sido
escolhida  para  receber  o  livro  com  a  ajuda  de
algum acaso.

Neste  dia,  Rudolf  Astner  entrou  em  sua  sala  e
sentou-se confortavelmente em sua cadeira. Abriu o



pacote e retirou com cuidado o livro que estava lá
dentro.  “Uma  bonita  edição!”,  pensou  o
bibliotecário. Rudolf Astner percebeu que o tema do
livro era um artefato arqueológico e ficou feliz. Era
descendente dos primeiros colonizadores ingleses
na  Austrália  e  tinha  um  grande  interesse  por
arqueologia.  Ele  mesmo  já  tinha  uma  tese
publicada sobre os aborígenes australianos e sua
suposta  relação  com  antigos  povos  marítimos.
Observando  a  figura  em  espiral  na  capa  e
folheando  o  livro  ele  pareceu  satisfeito:  “Que
fantástico,  uma  edição  trilíngue.  Originalmente
escrito em grego. Bom, o autor foi  esperto,  afinal
quantas  pessoas  no  mundo  falam  grego?   E
justamente um livro sobre arqueologia antiga, esses
assuntos  que  eu  considero  fascinantes  como  as
Pirâmides Maias, a Pedra de Rosetta, a epopéia de
Gilgamesh e as línguas antigas. E o que me parece
mais  interessante  nesse  livro  é  que  o  autor  o
publicou  em três  linguas  totalmente  diferentes.  É
como se  ele  achasse  que  tinha  algo  universal  a
dizer e queria atingir o maior número possível de
pessoas.” 
Então  enquanto  folheava  despreocupado  as
páginas  do  livro  ele  encontrou  o  lugar  onde  se
encaixava  perfeitamente  a  esfera,  guardada  alí
dentro.  “Agora isso!  Deixe-me ver:  ‘Réplica  exata
da  esfera  encontrada  na  ilha  de  Phaistos,  na



Grécia.’  Mas  que  edição  bem cuidada,  inclui  até
mesmo uma réplica do material  estudado.  E aqui
diz que o material usado na réplica é semelhante
ao da esfera original. Vamos ver isso com calma.” 
Ele retirou a esfera de dentro do livro e segurou-a
entre os dedos. Passou o objeto de uma mão para
a outra. Mas ao segurar por um momento a esfera
entre os dedos, Rudolf Astner foi tomado de uma
imensa nostalgia.   Veio-lhe uma súbita lembrança,
como se de fato estivesse acontecendo de novo, e
ele  pensou  na  praia  em  uma  ilha  na  Polinésia
Francesa  para  onde  viajou  uma  vez  quando  era
criança.  Veio-lhe  nitidamente  a  imagem  da  praia
deserta  e  de  seus pais  jogando frisbee na areia.
Sentiu o vento soprando, lembrou de um cachorro
latindo, um dia perfeito de verão, um dia lindo. 
E  quando  olhou  em  volta  estava  realmente  lá,
segurando  ainda  em  uma  das  mãos  o  livro  e  a
esfera  na  outra.  Assustado  com  a  aparição
inesperada de Rudolf, um pássaro que ia pousando
na beira da praia naquele momento manobrou no ar
assustando também Rudolf que derrubou a esfera
na  areia  da  praia.  Quando  ele  se  abaixou  para
pegá-la  na  areia  a  onda  avançou  rapidamente  e
levou a esfera para o mar, deixando Rudolf Astner
perdido  em  uma  ilha  na  Polinésia  Francesa  em
algum ponto no passado sem ter meios de voltar ao
presente. 



Guardiões?

Para  preparar  a  viagem  que  seria  a  busca  dos
livros com os guardiões, Parsifal começou a ensinar
a  todos  naquela  casa  como  usar  os  poderes  da
esfera.  Todos  estavam  interessados  nisso,
principalmente Huayakol e Pedro que agora traziam
sempre as esferas consigo. Comunicavam-se sem
problemas através da esfera mas Huayakol queria
aprender a falar português e passava todo o tempo
perguntando para Pedro os nomes de tudo o que
encontrava pela  casa.  Pedro  começou ensinando
Huayakol  a  ler  e  escrever  no  alfabeto  ocidental.
Depois  passou  a  colar  papéis  com  o  nome  das
coisas sobre tudo o que havia na casa. Em pouco
tempo  a  geladeira,  a  mesa,  as  estantes,  as
cadeiras,  e  do  lado de fora,  no  pequeno bosque
também as árvores, as plantas, absolutamente tudo
tinha um papelzinho grudado com o nome escrito.



 Pedro também tentava aprender a língua do amigo
colecionando  palavras  em  Quéchua,  a  começar
pelo nome dele, Huayakol, que significa “sonhador”.

Parsifal  explicou  como  a  esfera  funcionava.
Segundo  ele  era  preciso  criar  uma  polarização
mental  imaginando  o  lugar  onde  se  estava  e
fazendo  uma  conexão  mental  com  algum  outro
lugar, como se fossem dois pontos no espaço com
uma  linha  ligando  ambos.  Esse  transporte
funcionava  melhor  se  a  esfera  fosse  segurada
assim: o polegar e indicador cada um em um dos
pólos da esfera. Outras posições de mão levavam a
lugares  específicos  na  terra  como  as  torres  ou
outros lugares ainda desconhecidos ainda para ele.
Qualquer  outra  posição  de  mãos  também
funcionava  desde  que  a  pessoa  mantivesse  a
segurança e a vontade firme até ser transportada
para o lugar que desejava. Uma concentração fraca
poderia levar a pessoa para outra época ou ainda
para qualquer outro lugar.
Para que a esfera traduzisse o pensamento ou fala
de alguém bastava segurar a esfera dentro da mão
fechada.

Mais  tarde  todos  eles  fizeram  o  exercício  de
segurar a esfera e deslocar-se para outro ambiente
da  casa.  Pedro  observava  com  fascinação  a



superfície  do  mundo  que  parecia  afundar  e
mergulhar em água, uma água surgindo em camera
lenta  de  todos  os  lados como uma nuvem.  Toda
imagem à sua volta ficava sem foco e então, estava
de novo em outro lugar tão sólido quanto antes. 
Depois de algumas sessões destas, o pesquisador
Parsifal  e  o  avô  de  Pedro  foram  pesquisar  na
Internet  os endereços e contatos das Bibliotecas.
Pedro e o amigo continuaram com as experiências
junto com a avó de Pedro, Avna que ficara com a
esfera de Parsifal.

Inventaram  alguns  exercícios  de  teletransporte  e
ficaram  lá  dentro  da  casa  brincando  de  fazer
pequenos deslocamentos pelo espaço. 

Depois de alguns exercícios na casa, Pedro sugeriu
que eles tentassem ir juntos até o seu apartamento
que estava vazio e ficava do outro lado da cidade. 
Seguraram a esfera e se deram as mãos.  Pedro
sentiu todos conectados a ele que funcionou como
uma âncora transmitindo aos outros a imagem da
sala  de  seu  apartamento  vazio.  No  segundo
seguinte eles já estavam na sala da casa de Pedro.
Ninguém  no  prédio  jamais  saberia  disso,  mas  o
apartamento andava bem movimentado apesar de
estar  vazio durante a viagem dos pais de Pedro.
Deu tudo certo. Chegaram os três ao mesmo tempo



no  apartamento  e  depois  com  Pedro  novamente
funcionando  como guia,  voltaram para  a  sala  da
casa dos avós. 

Huayakol participava de tudo com entusiasmo mas
no  íntimo   sentia-se  sozinho  e  abandonado  pelo
Grande Sacerdote. Não era justo ser deixado pra
trás daquela forma. Pedro acompanhara há pouco
a fala de Parsifal e como ele expusera seu plano e
contou  para  Huayakol  toda  a  idéia  de  reunir  os
guardiães.  Huayakol  sentia  no  plano  de  Parsifal
uma confiança que seu povo não tivera  com ele
mesmo. O pesquisador incluíra Huayakol no plano
antes mesmo de conhecê-lo e aqui, junto com eles,
Huayakol se sentia de novo parte de algo. Se ao
menos  ele  tivesse  recebido  alguma  missão  de
verdade,  uma  missão  que  não  fosse  uma  vaga
proteção  à  esfera  como  o  Grande  Sacerdote
dissera a ele. Ele não sabia qual o plano, não sabia
o que fazer. Tinha que tomar decisões importantes,
enfrentou o garoto estranho para proteger a esfera
e ele havia sido bem sucedido nisto. Acabou vindo
parar  em um local  onde encontrara  pessoas que
tinham o mesmo objetivo que ele: proteger a esfera.
Parece  que  as  coisas  enfim  começavam  a  se
encaixar e ainda assim Huayakol sentia-se inquieto



e sem confiança de que o Grande Sacerdote sabia
o que estava fazendo quando o abandonou com a
esfera e se foi  com todo o seu povo para algum
lugar  desconhecido.  Huayakol  estava perdendo a
fé,  sentia-se  perdido  e  seus  únicos  conhecidos
agora  eram  essa  família  e  sua  única  missão
continuava  sendo  proteger  o  segredo  da  esfera.
Como faria isso ele não fazia nem idéia.

O  avô  de  Pedro  navegando  na  Web conduzia  o
pesquisador que logo descobriu o telefone de todas
as bibliotecas. Resolveram começar pelo país mais
próximo:  Argentina.  Parsifal  havia  enviado para  a
Biblioteca Nacional de Buenos Aires um exemplar
do livro. Lembrava o nome do bibliotecário, António,
porque  era  um  amigo  seu  argentino.  Parsifal
arranhava um pouco de espanhol  e  ligou para  a
biblioteca, falando em um greconhol enrolado mas
ainda  assim  compreensível:  “Olá,  eu  gostaria  de
falar com Antonio Casares. Sou Parsifal Teodosius,
um velho amigo dele.”  
“Perdão, mas o senhor Casares não trabalha mais
na biblioteca há quase vinte anos, senhor Parsifal.”
“Verdade? E você sabe onde eu posso encontrá-
lo?”



“Bom,  eu ainda não trabalhava aqui  quando isso
aconteceu,  senhor.  Me  contaram  que  há  muito
tempo  atrás  ele  foi  catalogar  um livro  que  havia
chegado  pelo  correio  e,  bom,  parece  que  ele
desapareceu,  senhor.  E  não  voltou  mais.  Nunca
mais foi visto. É uma história que todos contam por
aqui: "o desaparecido da biblioteca".
Quando  Parsifal  desligou  o  avô  percebeu  a
expressão perplexa de Parsifal: 
"O que aconteceu?" 
"O António sumiu há muitos   anos, a pessoa com
quem falei nem sabe direito quanto aconteceu, só
ouviu  falar  na  história.  E  o  livro  também  sumiu.
Desapareceu e nunca mais foi visto!”  
"Claro,  ele  deve  ter  mexido  na  esfera  e  não
conseguiu  controlá-la.  Ele  pode  estar  perdido  no
tempo,  em  qualquer  lugar,  em  qualquer  época!",
disse o avô. 
"Bom, é bastante provável que ele tenha ido para
na torre, a mesma torre que os garotos foram parar.
Esse  parece  ser  o  padrão  da  esfera:  quem  não
sabe  usá-la  e  a  segura  sem pensar  em  nada  é
transportado para essa torre. A questão é: em que
época?  Aquela  torre  existe  há  milhares  de  anos,
talvez seja a construção mais antiga da terra. Ela
continua de pé até hoje, fica perdida nas florestas
na África Central. Ele deve ter ido para lá. E quem
sabe  para  onde  ele  foi  depois.  Usada  em



combinação com a esfera pode levar as pessoas
sem  experiência  instantaneamente  para  qualquer
parte", explicou Parsifal que apesar de já ter viajado
tanto não sabia muito sobre a Torre também.
“Foi assim que começou a minha própria viagem há
quatorze   anos.  Quer  dizer,  há  cinco.  Bom,  tanto
faz.” 
"Portanto, ele pode estar em qualquer lugar! Melhor
esquecer o António por enquanto. Vamos tentar a
próxima biblioteca então."
"Certo,  em  frente.  Próxima  parada:  Biblioteca
Nacional de Chile." 
Mais um telefonema: 
“Bom  dia,  eu  gostaria  de  falar  com  Hernán
Martinez.” 
“Senhor, o Sr. Martinez não trabalha mais aqui   já
faz algum tempo."
 Parsifal tapou o fone e falou para o avô de Pedro:
"Oh não, de novo!" Voltou à linha: 
“E o que aconteceu com ele, posso saber?” 
“Ah, nada senhor, ele se aposentou e não trabalha
mais.  Agora só cuida de seu jardim, o velho senhor
Martinez.”
“Ahn!  Bom,  será  que  você  poderia  me  passar  o
telefone dele?”
“Sim senhor. Por  favor  anote.”  E disse o número
que Parsifal anotou. 



“Muchas  gracias,  señorita.  Agora  será  que  você
pode me localizar um livro? O nome é 'The Stone
Sphere', é um autor grego... ” 
“Hmm, deixe eu ver aqui no sistema... Nós temos
esse  livro  mas  ele  encontra-se  emprestado  no
momento.  Será  devolvido  apenas  daqui  a  alguns
dias, o senhor deseja reservar, já possui cadastro
nesta biblioteca?”
“Não,  muito  obrigado,  irei  falar  com  o  senhor
Martinez, muito grato pela ajuda.”
“A Biblioteca é que agradece pelo seu telefonema,
tenha um bom dia.”
Parsifal se animou um pouco:
“Hmm,  menos  mal!  Ele  não  sumiu,  apenas  se
aposentou, vamos tentar achá-lo na casa dele.” 
“E o livro?”, perguntou o avô. 
“Foi retirado da biblioteca, volta só daqui a uns dias.
Bom, é normal em uma biblioteca que um livro seja
retirado, não?”
“Não sei, Parsifal. Esse não é exatamente um livro
normal.  Seria bom sabermos quantas vezes esse
livro foi retirado e quem teve acesso a ele.” 
“Nos últimos quatorze anos? Ora, muita gente deve
ter pego esses livros no mundo todo, afinal os livros
estão  em  sua  maioria  em  Bibliotecas  Públicas.
Vamos  esperar  que  ninguém  mais  tenha
descoberto por acaso os poderes da esfera! Quero
falar com o bibliotecário de qualquer modo. Ele é



uma  pessoa  de  confiança  e  talvez  possa  nos
ajudar.  Ele  pode  retirar  o  livro  quando  voltar,  e
enviá-lo para nós. Agora que sabemos dos poderes
da  esfera  não  podemos  permitir  que  estes  livros
fiquem  soltos  por  aí  causando  acidentes
espaçotemporais…”
Mas no íntimo Parsifal já perdia a confiança em seu
plano  de  reunir  os  guardiães.  A  maioria  dos
bibliotecários já deveria estar aposentada, afinal ele
enviara  aqueles  livros  há  tantos  anos!  O  mundo
havia  mudado  tanto  nesse  tempo  todo  e  muitas
pessoas  poderiam  ter  descoberto  por  acaso  os
poderes  da  esfera.  Quem  sabe  onde  estariam,
perdidas e vagando pelo espaçotempo. 
Essas  dúvidas  passaram  pela  cabeça   mas  ele
preferiu não dizer nada para o avô de Pedro para
não  contaminá-lo  com  seu  leve  desânimo.
Continuaram a busca pelos bibliotecários ao redor
do mundo enquanto os garotos ocupavam-se com o
estudo da esfera junto com a avó de Pedro. 

Avna, a avó.

A avó de Pedro antes de ser avó já tinha sido um
monte de coisas nesta vida em seus quase setenta
anos  de  idade:  tinha  começado  sua  vida  como



garçonete e lavadora de pratos. Depois trabalhou
um  tempo  junto  com  o  seu  pai  em  sua  oficina
mecânica. Juntou um dinheiro com isso e quando
fez 18 anos largou tudo para  conhecer  o mundo
viajando sem destino, nos anos 70. Depois voltou,
casou e teve filhos. Completou os estudos e virou
professora de história até se aposentar. 
Pedro não sabia de nada disso. Para ele, Avna era
apenas a sua avó. Mas agora com a esfera Avna
sentia  renascer  o seu espírito  de aventura que a
levou a abandonar tudo e sair viajando pelo mundo
tanto tempo atrás. Resolveram ir mais longe e sair
do conforto da casa.  Pedro estava com a esfera do
livro, Huayakol com a sua esfera original que veio
do passado e a avó com a esfera de Parsifal. 

Avna se entusiasmou e resolveu levar os garotos a
um lugar onde ela fora uma vez há muito tempo e
nunca mais voltara. Este local era na beira da praia,
no Estado de Santa Catarina. A avó serviu de guia
desta vez e os garotos se concentraram a partir da
imagem que a avó transmitia para eles. Em alguns
segundos foram parar naquela praia, em frente ao
imenso sambaqui. 

Um grande e misterioso monte artificial de conchas
empilhadas conhecido como sambaqui se erguia do
solo. Para quem passasse apressado, aquilo seria



apenas  uma  espécie  de  morro.  Um  morro  um
pouco estranho, mas ainda assim um morro, sem
muito atrativo. Mas aquele sambaqui com mais de
20  metros  de  altura  não  era  um  morro  natural.
Tinha  sido  construído  antes  mesmo  de  Pedro
Álvares Cabral chegar por aqui, antes até do que
muitos  índios  chegarem  e  ocuparem  o  litoral  do
país  que um dia  seria  o  Brasil.  Uma espécie  de
pirâmide  achatada  inteira  feita  de  conchas  e
construída por um povo antigo e misterioso que um
dia morou no Brasil, quando nem existia Brasil por
aqui. Sobre os construtores dos sambaquis não se
sabe  quase  nada,  apenas  sabe-se  que  estes
morros foram feitos há mais de 4000 anos atrás. Ao
mesmo tempo em que algumas pirâmides do Egito
eram  construídas,  um  povo  antigo  e  até  hoje
desconhecido  construía  esse  sambaqui  bem  alí
naquela praia em Santa Catarina, no Brasil. 

Avna, Pedro e Huayakol estavam alí de pé bem em
frente  daquela  montanha  enorme  de  conchinhas
formando uma massa compactada,  uma pequena
montanha artificial. 
"Impressionante!", disse Pedro. 
"Parece uma pirâmide inacabada!", falou Huayakol. 
"Então meninos, vamos subir?", disse a avó e já foi
andando  em  direção  ao  grande  e  rígido  monte
calcificado de conchas, seguida pelos garotos. 



Sabeenas, mãe e filha.

Em casa, Parsifal  e o avô de Pedro continuavam
tentando contato. Depois de Argentina e Chile ainda
tentaram contato com os bibliotecários da Austrália,
do Japão, e ainda China, Rússia e Israel. Nem no
Brasil, na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro o
livro  foi  encontrado.  E  em  todos  os  lugares  o
bibliotecário responsável, aquele que há  anos teria
recebido o livro,  havia sumido, se aposentado ou
morrido.  O  bibliotecário  chileno  com  quem  eles
finalmente conseguiram contato, Hernán Martinez,
nem se lembrava de haver recebido o livro. Com o
livro  não  tiveram  melhor  sorte:  ele  havia
desaparecido em todos os lugares e também não
retornou  alguns  dias  depois  lá  no  Chile.  O  livro
sumiu  e  a  pessoa  que  o  retirou  da  biblioteca,
Maeva  Kodiz,  também não  foi  encontrada.  Ainda
havia muitos outros lugares e pessoas, mas o plano



de  reunir  os  guardiães  desmoronava  como  um
castelo de areia atingido pelo mar. O que fariam? O
próximo  local  era  a  Índia  onde  uma  bibliotecária
havia sido responsável por receber o livro há  anos.
Parsifal  respirou  fundo  e  discou  o  número  da
Biblioteca  de  Mumbai  como  se  fosse  o  primeiro
telefonema do dia,  apesar de já estar exausto de
tantos contatos inúteis no telefone.
“Hi, i'm talking from Brazil, I'd like to talk with Ms.
Dharini Sabeena, would that be posible?” Oi estou
falando  do  Brasil,  eu  gostaria  de  falar  com  a
senhora Dharini Sabeena, isso seria possível?
“Yes,  of  course  sir,  I'm  switching  this  call  to  her
office.” É claro senhor, estou tranferindo a ligação
para o escritório dela.
Parsifal comemorou:
"Até que enfim, achamos alguém!"
“Professora Sabeena?”
“Sim senhor, com quem estou falando?”
“Meu  nome  é  Parsifal  Teodosius,  não  nos
conhecemos  pessoalmente  mas  há  quase  vinte
anos atrás eu enviei a seus cuidados um livro para
o acervo da Biblioteca de Mumbai.”
“Senhor, há vinte anos eu tinha apenas 9 anos de
idade,  o  senhor  deve estar  se  referindo a  minha
mãe,  que tem quase  o  mesmo nome que eu.  O
meu nome é Dharini  Dhruti  Sabeena,  o  dela  era
Dharini Dhriti Sabeena.”



“Perdão, srta Sabeena. Mas a senhorita trabalha no
mesmo cargo que a sua mãe ocupou?”
“Sim senhor,  eu  acabei  conquistando o  cargo  de
chefe aqui na Biblioteca apenas no ano passado,
muito  tempo  depois  do  desaparecimento
inexplicável  de  minha  mãe  que  até  hoje  me
atormenta.  O  senhor  é  amigo  dela?  Não  estava
sabendo do desaparecimento?”
“Eu não sabia disso, senhorita,  lamento muito ter
perturbado a senhora com essas lembranças.  Eu
não  sou  exatamente  um  amigo,  nós  nunca  nos
encontramos  pessoalmente.  A questão  é  que  há
 anos eu enviei a ela um livro de minha autoria, foi
uma doação para o acervo da Biblioteca. E agora
eu...”
“Espere,  o  senhor  disse  que  enviou  um  livro  à
minha mãe, que livro seria esse?”
“The  Stone  Sphere,  de  minha  autoria,  Parsifal
Teodosius.”
“Mas não é possível, este é o livro que obcecou a
minha  mãe  em  seus  últimos  anos  aqui  na
biblioteca!  Me  lembro  que  ela  até  procurou  pelo
autor mas ele é que havia sumido misteriosamente.
Como o senhor pode ser o autor do livro? Ele está
desaparecido  há  muito  tempo.  Pelo  que  ela  me
disse sei  que era um arqueólogo grego.  Mas ele
sumiu  quando fazia  uma pesquisa  em Honduras.
Isso me impressionou muito e por isso eu lembro:



minha  mãe  desapareceu  algum  tempo  depois.
 Como  pode  ser  o  senhor,  este  arqueólogo
sumido?” 
“Senhorita  Sabeena,  acho  que  precisamos
conversar  com  calma,  este  assunto  é  bastante
complexo. Poderíamos nos encontrar pessoalmente
para que eu possa esclarecer tudo isso?” 
“Claro senhor Teodosius, mas o senhor pretende vir
até Mumbai quando exatamente?”
“Senhorita  Sabeena,  vou  ver  as  minhas
possibilidades  de  viagem  e  ligo  para  confirmar
quando posso chegar na Índia, podemos combinar
assim?”
“Senhor  Teodosius,  creio  que  será  ótima  a  sua
vinda aqui para Mumbai pois irá começar logo aqui
no Salão de Convenções da Biblioteca o Congresso
Indiano de Arqueologia. Se houver interesse de sua
parte em vir, o senhor será meu convidado. E então
poderemos esclarecer tudo. Quem sabe o senhor
não  pode  me  ajudar  com o  desaparecimento  de
minha mãe e eu tento ajudá-lo no que eu puder.”



Pedro, Huayakol e Avna.

Enquanto  isso  em  Santa  Catarina,  a  avó  e  os
meninos  descobem que  viajaram não  apenas  no
espaço  mas  também  atravessaram  de  volta  um
bom tempo em direção ao passado. Eles sobem até
o  topo  do  sambaqui  e  notam  alí  espalhados
diversos  utensílios  de  pedra.  É  Huayakol  quem
 mostra a Avna e Pedro: lá embaixo na praia agora
estão várias pessoas vestidas com roupas feitas de
palha trançada e pedaços de couro. Foi uma sorte
incrível que eles não tivessem visto os meninos e a
avó.  Estas  pessoas  estão  espalhadas  pela  praia
assistindo  à  chegada  pelo  mar  de  uma  frota  de
catamarãs. Grandes barcos chegam até a praia e
todos lá embaixo correm para recebê-los gritando
palavras em uma língua estranha. 
Lá  de  cima  eles  rapidamente  se  agacham  e
consegue escapar de serem vistos. Neste momento
percebem que estão na época em que o povo que
construiu os sambaquis ainda vivia por aqui. A avó
lembra que está com uma câmera digital. Deitada
sobre  o  sambaqui  ela  aproveita  para  tirar  muitas
fotos.  Também  faz  um  vídeo  mostrando  o  barco
chegando, as pessoas na praia, registra bem todo o
contexto.  Como já  está com a câmera ligada faz
uma filmagem de tudo o o que consegue enxergar
sobre o sambaqui. Filma os utensílios e esculturas,



sem mexer nem tirar nada do lugar. Depois disso,
eles  rapidamente  concentram-se  e  voltam  para
casa com o coração batendo muito mais forte.

Parsifal  e o avô comemoraram a volta dos três e
disseram que tinham novidades. Os três também,
falando ao mesmo tempo tentavam explicar o que
tinham acabado de ver. A avó sorria animada e os
meninos falavam ao mesmo tempo: 

“Parsifal, veja isso o que acabou de acontecer na
praia, nós subimos em uma montanha de conchas.”
“E  encontramos  um  povo  do  passado  que  usa
barcos grandes a vela e roupas de palha trançada.”
“Conseguimos fazer fotos e um vídeo, veja Juan,
veja Parsifal!”, completou a avó. 

E ligaram a câmera na televisão grande da sala e
mostraram ao avô e a Parsifal as fotos e o vídeo do
sambaqui  que  tinha  acabado  de  ser  gravado  há
quatro mil anos atrás. Diante dos olhos do avô de
Pedro e de Parsifal os sambaquizeiros extintos há
milênios chegavam em seus barcos de bambu na
praia do que seria o Estado de Santa Catarina. Eles
desciam dos barcos na água sendo recebidos por



mulheres e crianças bastante animados, cantando
e batendo as mãos na água.
“Isso tudo é extremamente fascinante, a esfera faz
conexões  entre  os  tempos  e  permite  que  nós
façamos  uma  arqueologia  vista  de  perto.  Mas  é
preciso  tomar  muito  cuidado  ao  se  navegar  pelo
tempo! Além disso vocês devem tomar cuidado com
sua integridade física, muitos povos que existiram
no passado não são nada amigáveis.  O Brasil  é
conhecido por seus índios comedores de gente que
viviam aqui até os portugueses chegarem. Imagina
perigo  que  correm  se  vocês  encontram  índios
antropófagos,  canibais?  Acho  mais  sensato  que
vocês  não  voltem  mais  lá.  Quanto  a  mim,
finalmente encontrei uma bibliotecária e vou à Índia
encontrá-la,  em Mumbai.  Ela  talvez traga alguma
pista pois eu confesso que estou um tanto inseguro
quanto ao meu plano de reunir os guardiães.”, disse
Parsifal. Prosseguiu: 
“Algum dia, depois disso tudo nós todos podemos
iniciar  uma  pesquisa  mais  séria  em  relação  aos
sambaquis e eu posso ajudar  vocês.  Mas vamos
com  calma,  não  podemos  misturar  as  coisas.
Preciso ir  até a Índia e vou tentar descobrir  para
onde  foram  as  pessoas  que  sumiram,  todos
aqueles bibliotecários que receberam os livros.”
“Se é que eles foram todos para o mesmo lugar!
Cada  um  poderia  estar  em  algum  lugar,  alguma



época  diferente,  isso  é  loucura!  Jamais  vamos
conseguir  localizá-los,  meu  amigo.”  O  avô
desanimava com o rumo dos fatos, tudo cada vez
mais confuso. 
“Não  sei,  Parsifal,"  disse  a  avó.  "Eu  tenho  a
impressão de que esse povo dos sambaquis pode
dar  alguma  pista.  Quem  sabe  eles  sabem  algo
sobre a esfera?” 
“Não vejo relação entre o povo dos sambaquis e as
esferas”, disse Parsifal. “Se viajam de barco isso é
uma prova de que eles não sabem nada sobre elas.
Imagino que se tivessem esferas não precisariam
de barcos”, disse tentando uma atitude científica.” 
Avna  ao  contrário  estava  radiante  com  a
possibilidade  de  voltar  ao  passado  e  conhecer  o
povo  dos  sambaquis.  Por  isso  defendia  a  sua
proposta: 
“Não  sei,  Parsifal,  não  temos  certeza  sobre  isso
mas algo me diz que há alguma relação. É apenas
uma  intuição  mas  creio  que  há  alguma  ligação
entre o povo dos sambaquis e as esferas. Eles são
antigos,  devem  saber  de  algo”,  continuou  ela
desafiando  o  pesquisador  que  desistiu  de
convencê-la. 
“Pode ser, Avna. Meu conselho então é que tomem
muito cuidado e nunca se separem. De toda forma
eu  preciso  ir  até  a  Índia.  tenho  que  seguir  essa
pista  do  desaparecimento  da  bibliotecária  e



aproveitar  essa coincidência desse Congresso de
Arqueologia.  Se  tem algo  que  eu  aprendi  com a
esfera  é navegar  pelas coincidências,  elas  dizem
algo. Quando aparecer uma coincidência, siga! As
coincidências  formam  uma  rede,  um  caminho
invisível, é preciso estar atento.”
 Nisso, a avó comentou com ironia: 
“Isso não tem muito de científico...” 
Parsifal  fingiu  que  não  ouviu:  “Vou  viajar,  mas
ficarei conectado pela esfera e também por Internet
com  vocês.  Qualquer  imprevisto  eu  aviso.  Juan,
você pode verificar para mim qual  o pŕoximo vôo
para Mumbai?”

Para  pensarem  mais  sobre  a  questão  dos
sambaquizeiros,  Avna  sugeriu  que  eles  fizessem
um lanchinho, e os meninos aderiram à sugestão.
Parsifal e Juan estavam ocupados com a produção
da viagem até a Índia por isso só Avna e os garotos
desceram para comer. Na sala conversaram mais
sobre tudo aquilo o que estava acontecendo. Pedro
ia traduzindo para Huayakol tudo o que Avna dizia,
uma  vez  que  cada  um  deles  tinha  uma  esfera
enquanto Avna devolvera a de Parsifal. Assim eles
conseguiam se comunicar.
Repassaram  todos  os  acontecimentos:  Pedro
perdendo  e  encontrando  a  esfera  dentro  do  livro
que  trouxe  Huayakol  do  passado.  Essa  esfera



levou-os até a torre onde viram um garoto maligno
que os ameaçou. Depois Parsifal surgiu e sumiu no
alto da Torre. Na volta, haviam sido separados pela
esfera  mas  Huayakol  conseguira  voltar  até
abiblioteca.  E  agora  o  retorno  de  Parsifal
confundindo  tudo  ainda  mais.  Se  não  fosse  o
bastante,  eles  agora  planejavam uma ida  para  o
Sambaqui  enquanto Parsifal  se  preparava para ir
até a Índia. 
Pedro falou:
“Eu nunca tinha pensado sobre o Tempo, e o que
acontece com o tempo que já passou. É divertido
pensar que a gente atravessa de um tempo a outro
assim de forma tão natural,  estamos sempre indo
para o futuro sem fazer nada para isso. Agora com
a esfera nós podemos simplesmente ignorar isso e
usar  o  tempo  do  jeito  que  quisermos.”  Então
segurou  a  esfera  e  sumiu.  Apareceu  alguns
segundos  depois  para  espanto  da  avó  e  de
Huayakol.  Pedro  falou  rindo:  "Viajei  para  alguns
segundos depois, só que pra mim esses segundos
não existiram, foi imediato, eu editei o tempo!"
Huayakol disse e Pedro traduziu para a avó:
“E tem outra coisa que eu notei nesta história toda,
depois  que  uma  esfera  aparece,  várias  outras
surgem  com  pessoas  chegando  de  diversos
tempos, tudo começando a se embolar. É como se
as esferas se multiplicassem de alguma forma.”



E Pedro disse: 
“E  agora  Parsifal  vai  para  a  Índia  onde  talvez
encontre uma outra esfera!” 
E a avó completou o raciocínio:
“Então logo veremos quem virá lá da Índia, desta
vez!”
E saiu da sala para buscar o lanche.

Nisso aconteceu algo e foi muito rápido: o mesmo
garoto  que  havia  surgido  na  Torre  apareceu  do
nada na sala e deu um tapa na mão de Pedro. Ele,
assustado, soltou a esfera. 

O garoto estranho que surgiu  na sala num gesto
ágil  pegou a esfera e fechou sua mão sobre ela,
ficando com uma esfera em cada mão. Olhou para
ambos,  Huayakol  e  Pedro,  e  sorriu  vitorioso
dizendo algo que só Huayakol entendeu pois Pedro
não sabia muito  bem falar  inglês  e agora estava
sem a esfera:
“Eu avisei. Vocês perderam essa esfera pra mim e
em breve terei todas as outras!”
E voltou-se para si mesmo, satisfeito, sorrindo mais
uma vez e segurou as duas esferas, uma em cada
mão, junto ao peito sobre os pulmões. Então o seu
rosto  assumiu  uma  expressão  de  surpresa.  O
garoto tentou dar um grito e os meninos assistiram
enquanto ele congelava abrindo os braços e a boca



e lentamente congelando crucificado mas com as
mãos sobre o peito, com uma esfera em cada mão. 

A avó que voltou correndo também viu a cena e
eles  assistiram  juntos  ao  momento  seguinte:  o
garoto sumindo lentamente congelado no meio da
sala com os braços abertos e uma expressão de
dor. E quando o garoto terminou de sumir as duas
esferas  simplesmente  despencaram  no  chão  em
frente a todos.
A avó ficou com olhar vidrado sobre aquela cena
até  as  esferas  caírem  e  rolarem  pelo  chão  e
sumirem cada uma para um dos lados da mesa.
Pedro  rapidamente  pegou  de  volta  a  sua própria
que  ele  não  tinha  perdido  de  vista  desde  que  o
menino a tirara de sua mão. Após alguns segundos
a avó se abaixou e guardou consigo a outra esfera.
Avna então quebrou o silêncio pesado dizendo:
“Bom, meninos,  já sabem: nada de segurar  duas
esferas  ao mesmo tempo!”
E  apesar  da  situação  dramática  que  tinham
acabado de assistir, todos caíram na gargalhada.

Um perigo acabava de sumir  junto  com o garoto
maligno,  e  isso  ajudou  a  diminuir  a  tensão  que
pairava sobre a casa. Mesmo assim ninguém sabia
exatamente  o  que  estava  acontecendo,  de  onde



tinham  vindo  as  esferas  e  porque  elas  estavam
aparecendo  aos  montes  agora,  como  se
estivessem se multiplicando do nada.

Avna, a criança

E agora o  que fazer? Enquanto  Parsifal  e  o  avô
planejavam  a  viagem  para  Mumbai,  a  avó  e  os
meninos  sentiram-se  livres  para  continuar
pesquisando o espaço e o tempo. Eles resolveram
seguir  a  intuição  da  avó  e  voltar  ao  povo  dos
sambaquis.  O segredo da origem dos sambaquis
bem  ao  alcance  era  tentação  demais  para  Avna
conseguir  resistir.  Huayakol  tinha  a  sua  esfera,
Pedro usava a do livro de seu avô e Avna agora
tinha a esfera que o garoto deixara quando sumiu
no ar.
“Se vocês querem mesmo voltar ao sambaqui por
favor tenham cuidado. Eu vou ficar por aqui mesmo
ajudando  Parsifal  com  essa  viagem  e  tentando
encontrar o livro nas outras bibliotecas que ainda
faltam. Essa história de viajar no tempo me parece
uma  confusão  da  qual  eu  não  quero  participar
agora. Espero que vocês voltem logo e bem.”



Os três pretendiam  observar os sambaquizeiros e
talvez em algum momento entrar em contato com
eles.
Com a esfera, sentiam-se protegidos. Imaginavam
que  seriam  bem  recebidos  e  respeitados  por
possuírem poderes. Em último caso, era só sumir e
voltar pra casa.
Carregaram  os  cantis  com  água,  fizeram
sanduíches,  levaram  frutas  como  se  fosse  um
piquenique. Muito diferente de um piquenique era
essa expedição de trabalho e observação sobre o
passado.  Uma  observação  direta  de  um  lugar
alguns mil anos no passado. Também levaram nas
mochilas  mapas  impressos  e  uma  bússola.  No
passado e sem satélites um GPS não valia nada.
Repartiram tudo isso entre as sacolas e mochilas
do três e partiram rumo ao passado.

Quando  voltaram  ao  sambaqui  no  passado  eles
ficaram  girando  em  outro  ciclo  de  tempo  e  os
sambaquizeiros não conseguiam perceber os três
instrusos alí assistindo à sua rotina. Sempre alguns
minutos à frente e invisíveis,  sempre saltando no
tempo, rápidos demais para serem percebidos, eles
observavam o povo e volta ao sambaqui.  Tinham
acabado  de  aprender  na  prática  que  quando  a
esfera era acionada em conjunto por pessoas afins,



as  vontades  se  fundiam e  criavam um ambiente
compartilhado de espaçotempo, todos em sincronia
e no mesmo local, se sobrepondo ao tempo natural.
Neste  modo  de  percepção  do  tempo  Pedro,
Huayakol e Avna assistiam com curiosidade imensa
às rotinas do povo dos sambaquis:  a   que horas
eles levantavam (dormiam pela tarde e acordavam
antes do sol se pôr para dormir de novo só bem
depois  que  o  sol  nasceu)  e  o  que  comiam  de
manhã  (peixes  secos  e  frutas  frescas),  quais
deuses eles cultuavam (os do vento, da chuva e do
mar)  e  ficaram  observando  e  aprendendo  tudo
sobre  eles  durante  alguns  dias  neste  modo  de
espaçotempo que para eles durou pouco menos de
uma hora. Não eram vistos mas viam e registravam
tudo o que conseguiam. E assistindo a um povo da
maneira  como se assiste  a um filme entenderam
um pouco a lógica deles.
O povo dos sambaquis era um povo das águas e
da terra. Se alimentavam de peixes e frutos do mar,
de frutas e farinhas diversas. Eles viviam sobre os
barcos e faziam seus acampamentos temporários
em  volta  e  sobre  os  sambaquis.  Tinham  uma
relação nômade, mas ainda assim de posse, com a
terra. E a terra para eles era pouco mais do que o
espaço  em  volta  de  cada  sambaqui.  Da  terra
vinham os animais que proviam de couro e penas
para as roupas. Também vinham as fibras vegetais



para fabricar cordas, linhas e tecidos. A posse do
sambaqui só durava enquanto eles estavam por alí.
Depois  que  partiam para  o  mar,  abandonavam o
sambaqui deixando sobre ele uma mensagem para
as outras tribos e seguiam para construir ou ocupar
um  outro  sambaqui  em  alguma  outra  parte  do
mundo.  Aquele  sambaqui  recém  abandonado
serviria de base para outras tribos sambaquizeiras
que chegariam depois. 
O  sambaqui  era  usado  como  espaço  de
convivência social durante os dois festivais que eles
faziam durante o ano: o Festival do Vento e Festival
do  Mar.  Nessas  ocasiões  todos  se  reuniam  e
montavam tendas, preparavam alimentos especiais,
se  vestiam  de  maneira  colorida  e  ocupavam  o
espaço em cima e em volta do sambaqui com as
suas celebrações. Suas cores vinham de penas e
minerais triturados, incluindo corais que traziam do
mar de diversas partes do mundo. Eles passavam a
noite  toda  celebrando,  festejando,  observando  o
céu,  contando  e  inventando  histórias  sobre  as
constelações e sobre o mar enquanto as fogueiras
ardiam sobre o sambaqui e em toa a sua volta. O
sambaqui também era usado em rituais para pedir
proteção  e  agradecer  a  proteção  recebida  pelos
deuses que tomavam conta da floresta e de cada
um dos mares onde os sambaquizeiros viajavam. 



Era  uma  sociedade  bem  estruturada  e  cada  um
tinha o seu papel: os homens saíam para a pesca e
as  mulheres  organizavam  quase  todo  o  resto
enquanto  eles  estavam  fora.  A  base  de  sua
arquitetura era  o bambu.  Faziam uma arquitetura
leve  e  renovável  usando  os  troncos  resistentes
desta  planta.  Os  barcos  eram  feitos  pela
combinação  do  trabalho  dos  dois.  As  mulheres
trançavam  fibras  vegetais  e  homens  cultivavam,
modelavam  e  cortavam  os  bambus.  Homens
caçavam para providenciar o couro e as mulheres
trabalhavam o couro e as peles para forrar o barco
e as roupas que eles usavam. 
Depois montavam os catamarãs juntando tudo isso.
Eram  feitos  com  uma  combinação  de  planos
horizontais  feitos  por  toras  de  bambu  amarradas
com fibras vegetais, cobertos com placas de couro
grossas  e  agregadas  com  diversas  camadas  de
diversos  tipos  de  peles  e  pelos  para  fornecer
proteção contra chuva e frio. 
Enquanto durou a observação pareciam um povo
sem  inimigos,  sentiam-se  muito  à  vontade  e
pareciam sozinhos alí  naquele território. Eram um
povo  com  traços  asiáticos,  cabelos  pretos  mas
diferentes  de qualquer  outro  povo oriental  que já
tivessem visto.
Durante a noite eles ocupavam as tendas montadas
sobre o sambaqui  e ficavam olhando as estrelas,



contando histórias e olhando o fogo que ardia sobre
o chão compacto de conchinhas amontoadas.
Depois de muitos dias (passados em uma hora) os
três  sentiram  que  estariam  em  segurança  e
resolveram  se  mostrar  ao  povo  dos  sambaquis.
Entraram  na  mesma  velocidade  deles  um  pouco
antes do amanhecer naquele Sambaqui em Santa
Catarina. 

Quando o vento voltou a soprar e o som da floresta
voltou  a  ser  ouvido,  Pedro  olhou  em  volta  e
percebeu que Avna tinha sumido. 
Pedro e Huayakol procuraram em volta, chamaram
alto:  "Avna!  Vó!"  e  nada.  Estavam  na  areia
compacta da praia, com a floresta começando logo
adiante e o sambaqui bem alto e grande ao lado.
Eles chamaram a avó, andaram de um lado para
outro e nada. 
“Estávamos  todos  juntos,  o  que  pode  ter
acontecido?  Será  que  ela  foi  parar  em  outra
época?”
Então quando resolveram subir no sambaqui para
ver de cima, saiu de dentro da floresta uma menina
mais ou menos da idade deles. Era evidente que
ela não era uma sambaquizeira, não se parecia em
nada com o povo que eles estavam observando até
agora mesmo. Veio caminhando em sua direção e
trazia nas mãos uma esfera. Pedro perguntou:



"Ei, quem é você? Você sabe onde está a minha
avó?"
A menina transmitia muita  calma em suas ações.
Olhou  para  ele  em silêncio.  Depois  ela  pegou  a
esfera que tinha nas mãos e a mostrou para Pedro,
como se isso fornecesse alguma explicação. Então
finalmente segurou a esfera nos dedos e disse: 
“Meu nome é Avna, e é quase só isso o que eu sei.”
Huayakol fechou a cara e deu um passo pra trás.
Ficou imaginando quem a menina poderia ser, mas
sua mente infantil e violenta, oriunda da sociedade
em  que  ele  fora  criado  (onde  a  violência  era
exaltada nos jogos e nos sacrifícios  humanos)  já
imaginou um demônio disfarçado querendo roubar
a esfera. Retraiu o corpo e ficou pronto para a luta,
esperando uma ação de Pedro. 
Pedro, por outro lado, sentiu uma simpatia imediata
pela  menina.  Apesar  da  estranheza  da  situação,
passou pela sua cabeça:
"Será que de alguma forma ela é a minha avó...
vinda de outro tempo?"
Ele  imaginava  uma  maneira  de  perguntar  isso
quando foram surpreendidos pelos sambaquizeiros
que  vinham  até  a  praia  ver  o  sol  nascer.  Os
sambaquizeiros haviam logo percebido a presença
de estranhos e vieram em comissão falar com os
intrusos. E os intrusos eram Pedro, a menina Avna
e Huayakol.



Uma tensão de estabeleceu entre os meninos, eles
trocaram um ollhar e se prepararam para uma fuga.
Mas  logo  a  menina  Avna  quebrou  qualquer
expectativa  ruim  quando  começou  a  falar
naturalmente com eles. E ela falava na língua dos
sambaquizeiros. Falava e um dos sambaquizeiros,
o  que  parecia  ser  o  líder,  respondia.  Ela  falou
bastante, e ele respondia supreso. Era como se ela
estivesse  fazendo  uma  proposta  completamente
absurda.
Para completar, depois de terminar o que dizia ela
pegou a esfera e a ofereceu ao sambaquizeiro líder.
Fez isso de uma maneira cerimoniosa: andou até
ele  e,  abaixando  a  cabeça  como  se  fosse  um
presente, entregou a esfera para ele, que a segurou
entre  os  dedos.  Huayakol  olhou  para  Pedro  que
pensou:  "Ela  ficou  sem  a  esfera...  não  estou
entendendo mais nada." 
Quando o líder segurou a esfera e começou a falar
foi  que Pedro entendeu, pois agora todos podiam
se comunicar. Seu nome era Atotako. Ele era um
dos líderes dos sambaquizeiros e agora segurava
nas  mãos  uma  esfera  igual  a  de  Pedro  e  de
Huayakol.
Segurando a esfera, Atotako começou a conversar
com eles. A menina conduzia a conversa.



A menina Avna falava todas as línguas, até a língua
de  Huayakol,  o  Quéchua.  Ela  não  precisava  da
esfera  para  se  comunicar.  Agora  que  eles  todos
podiam se comunicar Pedro se deu conta de que
não sabia o que fazer. Quem estava liderando até
alí  era  a  avó,  que  havia  sumido.  Ficou  apenas
assistindo  um  tanto  desconfiado  enquanto  Avna
ocupava  a  liderança  da  expedição  e  tentava
comvencer os sambaquizeiros a sairem com eles
de  catamarã  para  algum  lugar  ao  qual  eles  se
negavam a ir. Atotako argumentou que a travessia
era longa e perigosa e ela poderia ir até lá com a
esfera. Avna respondeu dizendo que ele tinha que
ajudá-la,  pois  ela  conhecia  o  segredo  de  fazer
quantas esferas fossem, mas para obter esse poder
tinha que ir a este tal lugar sem a esfera. Em troca
de ajudar Avna levando-a até esse lugar, Atotako
receberia  essa  esfera  que  ele  segurava  de
presente.
Huayakol pensou e Pedro captou que o tal lugar era
uma daquelas torres. Avna na mesma hora olhou
para os meninos e lançou uma imagem: era a outra
torre. E ela ficava no meio do mar.
Depois  de  ouví-la  falando  em  Quéchua  com
perfeição Huayakol talvez movido pela saudade de
seu  povo  passou  a  olhar  a  pequena  Avna  com
muito mais simpatia. Agora a menina parecia uma
aliada, mas ainda assim: havia algo errado com ela,



ele  tinha  certeza.  Decidiu  permanecer  alerta  em
sua  presença  mas  não  compartilhou  isso  com
Pedro.  Desde  o  início  notou  a  afeição  que  ele
demonstrou pela menina, não queria criar conflito
com ele que era o seu único amigo agora.

Uma longa viagem no mar

Atotako  finalmente  concordou  com  o  que  ele
considerava  uma  loucura  da  menina.  Ordenou  à
tripulação que preparasse o barco para que todos
partissem no dia seguinte.
Depois de passarem a noite sobre o sambaqui junto
com os sambaquizeiros olhando o céu mais lotado
de estrelas que já tinham visto em toda a vida eles
dormiram bem pouco. Deram apenas um cochilo e
logo  todos  os  sambaquizeiros  acordaram  com  a
cerimônia de despertar o Sol realizada todo dia por
eles. Tocando flautas e fazendo percussão com as
mãos e com instrumentos desconhecidos direto na
água do mar, soprando ou batendo eles festejavam
e chamavam de volta para esse mundo o Sol. Os
sambaquizeiros  sabiam que o  mundo  é  redondo,



claro. Já tinham percorrido o litoral do mundo inteiro
de barco, tinham cidades em todos os continentes.
Era  um  mesmo  povo  que  ficava  viajando,  não
ocupava lugar nenhum e sim os oceanos e seus
fluxos. Divididos em muitos clãs e famílias ao redor
do  mundo,  eles  se  revezavam  viajando  pelos
sambaquis  por  toda a  parte.  Uma temporada em
terra, e outra no mar a caminho de outra terra.
Todo  dia  eles  acordavam  um  pouco  antes  e
invocavam a aparição do Sol. Quando acordaram
para  este  ritual  no  dia  seguinte,  os  barcos  já
estavam  preparados  para  partir.  Acostumados  a
viagens  o  povo  dos  sambaquis  estava  sempre
pronto  para  uma  partida  rápida.  Atotako  veio
convidar a todos, Avna e os meninos, para cima do
barco. 
Quando subiram nele viram logo que o barco era
incrível.  Todo feito de bambu e apenas suspenso
em duas grandes e largas pás de madeira, o barco
contradizia  a  delicadeza  do  material  e  tinha  uma
aparência bastante sólida. 
Apoiada  nas  duas  pás  em contato  com a  água,
estava  a  estrutura  sobre  a  qual  eles  viajariam
suspensos.  Era  um  retângulo  de  uns  7  por  20
metros com   algumas áreas cobertas e suspenso
um metro de meio acima do nível do mar. Apesar
da  aparência  frágil  do  bambu   esses  barcos  já



tinham dado a volta no mundo. Eram extremamente
 resistentes ao vento, ao clima e à força do mar.
A estrutura  tinha  ao  todo  3  andares.  A ponte  do
capitão  ficava  no  alto  do  terceiro  pavimento,  um
pequeno  quadrado  de  bambu  solidamente
suspenso.  No  andar  abaixo,  um  refeitório  e
acomodações. E no térreo ficavam a despensa a
cozinha e todo o estoque de água para a viagem. O
banheiro ficava atrás do barco, na popa: era uma
cabine fechada no térreo da construção de bambu
e dispensava os resíduos no mar atrás do barco
depois de triturá-los com um sistema de hélices em
movimento. 
Cada barco comportava umas 10 pessoas e a frota
que iria  levar  Avna e os meninos até a torre era
formada  por  mais  de  15  barcos  desses  que
viajavam  sempre  juntos.  Por  serem  leves,  terem
diversas  velas  móveis  para  captação  e
aproveitamento  do  vento  até  mesmo  em  sentido
contrário e agindo em formação, eles todos juntos
viajavam inacreditavelmente rápido. 
O destino final  da viagem, a Torre Sul,  ficava na
Polinésia  Francesa,  próximo à  Austrália.  Partindo
do atual Estado de Santa Catarina, onde estava o
sambaqui,  chegariam até  lá  em dois  meses.  Em
menos  de  um  mês  atravessariam  o  Estreito  de
Magalhães,  embaixo do rabo da América do Sul.
Depois subiriam pelo Pacífico até chegarem na ilha



que  sustentava  a  torre  com a  outra  metade  dos
símbolos. 
Eles  estavam  com  sorte,  chegaram  no  início  do
verão.  O  Estreito  de  Magalhães,  próximo  da
Antártida,  foi  temido  por  todos  os  navegadores
europeus por ser uma rota mortal no inverno. Não
era  tão  perigoso  para  os  sambaquizeiros  que
conheciam os movimentos do mar. Muito antes dos
portugueses  e  espanhóis  eles  já  sabiam  ir  para
qualquer  parte  aproveitando  as  correntes
marítimas,  viajando  com  os  ventos  e  fazendo  a
previsão do tempo com precisão. Infelizmente esse
povo não deixou seus segredos escritos e por isso
todo esse conhecimento perdeu-se com eles.
Os sambaquizeiros  conheciam tudo sobre  o mar.
Eles  percorriam  de  tempos  em  tempos  todas  as
cidades  nômades  dos  sambaquis  ao  redor  do
mundo.  Através  destas  tribos  independentes  os
sambaquis  eram  conectados  por  redes
permanentes de viajantes que se revezavam. Cada
cidade  erguida  ao  entorno  do  sambaqui  era
ocupada ora por um grupo, ora por outro. Era um
povo  ao  mesmo  tempo  disperso  pelo  mundo  e
unido pelos sambaquis. 
Atotako  e  sua  tribo  viajava  frequentemente  entre
estas  cidades  provisórias  levando  produtos  como
roupas, sementes,  utensílios de bambu, remédios
vindos das florestas, plantas e animais de um lugar



para  o  outro.  Eles  trocavam  esses  produtos  por
outras coisas nos outros lugares e iam fazendo a
conexão  entre  as  cidades  nômades  dos
sambaquizeiros. Cada frota era como uma cidade
autônoma,  com  produção  própria  de  comida  e
coleta e tratamento de água e capaz de sustentar
longas viagens. De tempos em tempos ocorria uma
separação, uma diáspora, e muitas pessoas saíam
de  sua  própria  frota  para  um  iniciar  um  outro
sambaqui, uma outra frota em algum novo lugar do
mundo.

Durante a viagem, os meninos aproveitaram para
conversarem mais e conhecerem melhor as vidas
um do outro. A cidade grande, onde Pedro morava,
parecia  um  monstro  para  Huayakol:  sem  matas,
com tanto barulho e um ar que cheirava meio mal.
Para Pedro a escola dos Maias era um desperdício:
tão poucos alunos,  apenas os meninos que iriam
tornarem-se sacerdotes. O resto não estudava ou
estudava algum ofício em casa, junto com os pais.
A  maioria  das  pessoas  nas  cidades  maias,
conforme Huayakol contava a Pedro, não conhecia
os  livros  e  não  sabia  ler.  Apenas  os  sacerdotes
estudavam e muito, pois tinham que saber por todo
o resto. Ele mesmo, Huayakol, estudava para ser
sacerdote e gostava de se imaginar sacerdote, no
futuro.  Gostava  de  jogar  também.  O  esporte  do



coração dos maias era o Jogo de Bola. Segundo
Huayakol contou, com satisfação, alguns jogadores,
os  melhores,  eram  sacrificados  em  uma  grande
cerimônia  em  homenagem  ao  Deus  Sol.  Pedro
arregalou os olhos: 
“Vocês matam os melhores jogadores? Isso não faz
nenhum sentido!” 
Para  Huayakol  aquilo  fazia  todo  sentido  e  ele
defendeu os costumes de seu povo:
“Eles  irão  jogar  bola  e  continuar  derrotando  os
demônios em Xibalba e impedir que algum dia os
demônios voltem a dominar o Mundo.” 
E Pedro achava isso um absurdo mas gostava do
jogo de bola dos maias. Pedro descrevia o futebol
brasileiro e Huayakol tentando explicar para Pedro
todas as sutilezas do jogo da bola maia.
Avna conversava em Quéxua com Huayakol   e ele
ficou curioso: “Falando nisso, onde você aprendeu
a falar tão bem a minha língua?”
Avna  parou  e  seu  olhar  ficou  vazio.  Franziu  as
sobrancelhas, abaixou os olhos.
Depois de algum tempo disse, derrotada: “Não sei.”
Nisso a cabeça de Pedro foi parar na avó e ele se
lembrou que ela tinha sumido. Onde ela estaria? O
que aconteceu, afinal?
Enquanto Pedro ficava com olhar perdido olhando o
mar e pensando onde estaria a avó, Avna continuou
conversando  um  bocado  com  Atotako  e  com



Huayakol sobre o mar, o céu, as estrelas, algumas
coisas  que  ela  sabia  sobre  a  Índia,  as  cidades
maias e toda essa confusão da esfera.
Avna lembrava de coisas ao acaso: uma escadaria
na Índia,  em frente  a  um rio,  lembrava de já  ter
estado na torre antes (mas não sabia bem quando),
lembrava  de  qualquer  língua  em  que  pensasse.
Pedro pedia para ela falar em qualquer língua e ela
conseguia falar russo ou   filipino sem pensar nem
um  instante.  Mas  não  sabia  como  e  nem  se
lembrava de ter aprendido qualquer uma delas.
Apesar disso ou talvez por isso mesmo ela era uma
ótima companhia e todos se divertiam. Pedro sentia
como se tivesse ganhado uma irmã ou uma prima,
meio louca mas divertida. Durante os dois meses
que durou a viagem, ela ouviu lendas do povo dos
sambaquis  contadas  por  Atotako,  ouviu  de
Huayakol várias histórias dos maias e contou aos
meninos  várias  coisas  das  quais  tinha
conhecimento sem saber como.

Apesar da viagem tranquila, apesar de estarem no
meio  de amigos pois  o  povo  dos sambaquis  era
muito  amistoso,  Pedro  estava  cada  vez  mais
incomodado com o sumiço da avó. Tinha passado a
viagem inteira incomodado, preocupado com isso.
O amigo percebeu e tentou animar Pedro, mas ele



passava longos momentos com o olhar perdido e
olhando  para  o  mar,  pensando  no  que  teria
acontecido a ela. Em seu lugar, aparecera a menina
Avna que tinha o mesmo nome da avó. Se fosse
apenas  isso  já  seria  estranho  o  bastante.  Tudo
ficava ainda mais estranho uma vez que ela falava
todas  as  línguas,  sabia  muitas  coisas  e  parecia
muito mais velha do que seus 13 anos aparentes.

A travessia do futuro Estreito de Magalhães foi feita
rapidamente  pela  frota  caso  contrário  seria
insuportável, com todo aquele frio. Mesmo no verão
era um lugar muito, muito frio. Os sambaquizeiros
usavam  aquecedores  portáteis  de  óleo  de  peixe
feitos de pedra e bambu para aquecer o interior dos
barcos. Dentro do catamarã ficava tudo quentinho
mesmo quando  eles  passaram entre  a  ponta  do
Continente Americano e a Antártica, um dos lugares
mais  perigosos  e  inóspitos  do  mundo  para  a
navegação,  mesmo  hoje  em  dia.  Naquele  lugar
eram frequentes as tempestades e nevascas que
congelavam até o ar, e congelavam o ar dentro da
garganta matando os navegadores de frio se estes
ousassem  atravessar  na  época  errada.  Mas
navegando  na  época  certa  eles  passaram
tranquilamente por lá,  contando histórias cada de
seu próprio povo, comendo muito peixe, tomando



sucos diversos de frutas tropicais e jogando jogos
de tabuleiro criados pelas crianças dos sambaquis
e disputados com paixão e intensidade por todos.
Avna,  Pedro  e  Huayakol  ficavam  o  tempo  todo
dentro da cabine, cobertos com as roupas próprias
dos  sambaquizeiros  para  o  frio.  Assim,  isolados
pela tecnologia dos sambaquizeiros não se sofria
quase nada do frio lá fora. As roupas de frio dos
sambaquizeiros  eram  peles,  pelos  e  penas  de
animais sobrepostos. A pele de grandes feras como
a  onça  e  outros  predadores  de  humanos
misturados a camadas de penas de gansos e pelos
de macacos estofados e funcionavam incrivelmente
bem neste clima para isolar quase completamente
o frio permitindo a eles uma passagem tranquila até
o Oceano Pacífico. 
Cruzaram o sul do Continente Americano e então o
céu  e  o  mar  clarearam.  Entraram  no  Oceano
Pacífico com um tempo lindo, um céu azul  e um
mar  calmo.  Mesmo a  menina  Avna,  que  já  tinha
viajado  bastante  não  se  lembrava  de  nada
parecido. Admirava maravilhada a cor do mar. 
Os sambaquizeiros não tinham motivo para ter mais
medo do mar naquele lugar: eles sabiam há várias
gerações  os  segredos  da  travessia  segura.  Na
época certa eles deslizavam rápidos pela água.



Em  mais  algumas  semanas  de  Oceano  Pacífico
com céu azul  e tempo bom eles chegaram até a
torre.

A Outra Torre

A  torre  saía  do  meio  do  mar,  as  ondas  fortes
batendo à sua volta. A ilha mais próxima ficava a
meio  quilômetro  de  distância,  sendo  visível  mas
não  muito  próxima.  Sobre  esta  rocha  submersa,
pico de um imensa montanha marinha com a forma
curiosamente parecida com a própria torre, ficava a
outra Torre de Pedra, saindo do mar em meio às
ondas. Algumas gaivotas descansavam sobre ela,
observando o  mar.  Talvez   procurando por  algum
peixe.  A comitiva de catamarãs aportou na torre e
os barcos ficaram todos ancorados à sua volta. No
barco  mais  próximo  estavam  Avna,  Pedro  e
Huayakol.
Avna apontou uma das gaivotas e falou: 
"Olhem só,  prestem atenção naquela gaivota que
está subindo no ponto mais alto da torre!" 



De fato, uma gaivota que estava pousada na torre
bateu levemente as asas e voou um pouco acima,
pousando  sobre  o  topo  achatado  da  torre.  No
mesmo  instante,  ela  foi  desmaterializando,  virou
uma espécie de vapor  e sumiu enquanto tentava
inutilmente bater as asas para fugir. A gaivota havia
se desmaterializado no ar.
Huayakol disse surpreso: 
"Ela sumiu, mesmo não tendo uma esfera!"
Avna explicou o que sabia: 
“Eu sei muita coisa sobre essa esfera mas não me
pergunte como.   Esta é a Torre Sul. Ela e a Torre
Norte estão localizadas em lugares perfeitamente
opostos  na  Terra,  como  se  houvesse  uma  linha
atravessando  o  planeta  de  uma  torre  a  outra.
Quando  algum  ser  vivo  que  nunca  esteve  em
nenhuma das torres sobe nelas e fecha o circuito
uma  conexão  é  feita  e  a  pessoa  é  transportada
para a torre do outro lado, mesmo não tendo uma
esfera!”
Pedro perguntou:
“A torre funciona então como um elevador que só
leva para um mesmo andar?” 
“Exatamente,  de  uma  torre  para  a  outra!”,  Avna
disse.
“ Mas em que época ela terá ido?", Pedro falou.
Avna não soube responder: 



“Isso é impossível saber! Mas como a gaivota não
tem consciência do tempo e não escolheu ir para
nenhuma outra época ela  deve ter  viajado só no
espaço e não no tempo.”
A menina continuou: 
“Outra  coisa  que  eu  sei  sobre  as  torres  é  que
alguém que já passou alguma vez pelas duas torres
quando  volta  a  qualquer  uma  delas  sem  usar  a
esfera consegue canalizar a materialização de mais
uma esfera...”
Pedro ficou empolgado:
“Uau, isso eu quero ver! Você vai fazer isso agora?”
“Exato.  Foi  por  isso  que  eu  convenci  Atotako  a
virmos até aqui. Eu sei que já estive na Torre Norte,
mas não lembro bem como e nem quando. E eu
nunca fiz isso, apenas sei que funciona.”
Avna fez uma expressão de derrota e continuou: 
“Eu não consigo me lembrar de nada sobre a minha
vida: quem eu sou, de onde eu vim, como apareci
naquele  sambaqui.  É  como  se  eu  tivesse
evaporado  de  mim  mesma.  Mas  eu  sei  de  tudo
sobre  essa esfera,  tenho certeza.  É como se eu
visse ela por dentro, sei como ela funciona e posso
ir pra qualquer lugar e qualquer momento. E é tudo
o que eu sei.”

A  menina  disse  isso  e  depois  chamou  Atotako.
Disse a ele: 



“Estou muito grata a você. Agora esta esfera que
você  segura  passa  a  ser  sua.  Muito  obrigado,
amigo.” 
A pequena Avna então foi até a proa do catamarã e
saltou  sobre  as  pedras que  sustentavam a torre.
Ficou em pé com as ondas quebrando aos seus
pés. Ela deu dois passos para chegar até o início
da rampa de subida.  Pôs as  mãos em forma de
prece sobre o coração e respirou fundo. Deu uma
olhada  para  os  garotos  e  para  a  tripulação  do
barco,  Atotako  e  companhia.  Depois  seguiu
decidida em frente para a primeiro símbolo da torre,
a entrada do caminho espiral,  a rampa que subia
formando a própria torre.
Símbolo  após símbolo,  casa após casa,  Avna foi
subindo pela rampa e sumiu na parte de trás da
torre.  Logo  apareceu  do  outro  lado  uma  volta
acima,  e  continuou  subindo  e  dando  a  volta  na
torre, sumindo de um lado aparecendo do outro e
volteando a torre rumo ao seu ponto mais alto. Ela
só olhava para a frente, nem lembrava mais que lá
embaixo  estavam  seus  amigos  e  os  barcos
ancorados  no  mar  em  volta.  Avna  só  tinha  um
objetivo em mente: a esfera que surgiria do topo da
torre.  Avna esfregava as  mãos imaginando como
seria  isso,  de  onde  surgiria  a  esfera.  De  suas
próprias  mãos,  talvez?  Ou  haveria  um  raio  e  a
esfera se materializaria no ar? Pensando nisso mas



tentando não pensar em nada Avna dava voltas na
torre para chegar ao topo.
Lá do barco a tripulação e os meninos observavam
em  uma  ansiedade  coletiva.  Todos  estavam
ansiosos, com medo e com expectativa sobre o que
poderia acontecer em breve.

Quando chegou à última volta, Avna sentiu um frio
na barriga, como se tivesse engolido uma pedra de
gelo que desceu direto pro estômago. Pensou em
desistir, em voltar, em fugir. Não fez nada disso. Ao
invés de ir embora deu um último passo e lá estava:
no topo da torre.

Lá embaixo os barcos rodeando a ilhota. Ela olhou
em volta, respirou fundo. 

Nada aconteceu. O céu azul sem nenhuma nuvem,
o mar calmo em volta, uma completa paz. Nada ia
acontecer  alí.  Então  ficou  com  vergonha  de  si
mesma: ela havia convencido os sambaquizeiros a
levarem eles três até alí, atravessaram meio mundo
só para chegar nessa torre e para que? Para nada!
Ela tinha sido enganada por si mesma. Então não
sabia  nem  isso.  Quem  era  ela  afinal?  Não  era
possível, Avna tinha certeza que esse era o meio
através do qual  as Esferas entravam na Terra.  E
depois  de  todo  esse  tempo  no  mar,  nada  ia



acontecer. Ela olhou em volta sem sentir nada além
de um grande vazio. Olhou para baixo e viu Pedro e
Huayakol  sobre  a  proa  do  catamarã.  Suspirou
fundo e desistiu. Quando fez que ia dar um passo
para  voltar  e  começar  a  percorrer  de  volta  o
caminho  espiral  que  levava  ao  topo  da  torre,
finalmente ocorreu algo extraordinário. 

Algo muito extraordinário, e que apenas Avna viu:
toda a História do Universo passou em frente aos
seus  olhos.  Ela  teve  consciência  de  tudo,
absolutamente tudo o que aconteceu a ainda vai
acontecer  no  Universo  inteiro.  Mas  isso  durou
apenas um segundo. Só que esse segundo durou
uma  eternidade  inteira:  da  explosão  início  de
tempoespaço,  do  início  do  universo  antes  deste
nosso universo existir até a sua própria vida agora
até  você lendo esse livro  e viu  um escritor  cego
escrevendo em uma biblioteca gigantesca sobre um
livro  infinito  feito  de areia  com todas as palavras
que  existem  escritem  de  todas  as  maneiras
possíveis e tudo isso e ainda entendeu o Eterno e o
sublime que permaneceu e passou diante dos olhos
de Avna e toda a vibração de seu corpo e de seus
ouvidos  recebendo  todos  os  sons  e  todas  as
vibrações possíveis  também pelo seu nariz  todos
os cheiros que existiram e ainda vão existir e sentiu
todos os toques pela sua pele, o sons, as músicas,



a imagem a informação a radiofrequência com suas
telecomunicações, assistiu a todas as séries, todos
os jogos, viu todos os filmes e programas já feitos
em todas as línguas, sentiu todos os sentimentos,
prazeres  e  dores,  morreu  em  todas  as  guerras,
nasceu em todos os hospitais e tribos e ainda antes
quando  todos  moravam na  floresta  ou  dentro  de
cavernas, e evoluiu junto com a humanidade e com
todos os outros seres e viveu com eles todas as
alegrias realizações e também as frustrações, todas
as  vozes,  todas  as  cores,  todos  os  animais,  as
plantas,  as  pedras,  e  fora  da  Terra  sentiu  a
imensidão de todas as galáxias se fundindo e tudo
acontecendo  dentro  delas  durante  muito  e  muito
tempo,  todas  as  formas  possíveis  de  vida
alienígena que já existiram e existirão no Universo
inteiro incluindo os biotins e também o nada eterno
que se opõe a tudo e acontece no espaço vazio
com  toda  a  sua  potência  latente,  tudo  passou
através dela. Naquele exato momento, em apenas
um segundo ela sentiu tudo o que acontecera no
Universo até aquele momento e ainda o que viria
depois e viu tudo isso ao mesmo tempo. 

Mas  durou  muito  pouco,  apenas  um  segundo.
Então  essa  sensação  e  todas  as  lembranças  de
tudo  aquilo  que  ela  havia  acabado  ver  sumiram



completamente como se fosse uma bolha de sabão
de memória no ar. 
E quando Avna olhou para as próprias mãos, notou
que  as  duas  mãos  apertavam com cuidado  uma
esfera novinha, ainda quente, como se tivesse sido
fabricada agora mesmo.

Mas o que todos viram lá de baixo foi outra coisa.
Lá embaixo nos barcos, Pedro, Huayakol e Atotako,
além de toda a tripulação de todos os barcos viram
Avna ser quase levada embora por um vórtex, um
um  redemoinho  de  cores  e  sons  e  cheiros  que
surgiu rapidamente em cima da torre, quase como
se fosse uma torre invertida um tanto deformada,
carregada de informação matérica e temporal, um
ciclone  atmosférico  e  mutante  estacionado  sobre
ela  que  se  estendia  até  perder  de  vista  no  céu,
girando e  movendo-se selvagem sobre  a  menina
que  ficou  parada  sem  se  assustar  e  sem  nem
perceber a presença daquela torre invertida e em
movimento, ameaçadora pairando sobre ela. 
Os meninos saltaram do barco e subiram correndo
pela torre. Quando chegaram lá em cima viram o
ciclone desaparecer como se nunca tivesse existido
e Avna mostrou a nova Esfera que a Torre Sul tinha
acabado  de  materializar  em  suas  mãos.  Eles



interrogaram  a  menina  sobre  o  que  havia
acontecido. Avna lembrava apenas de chegar até o
topo  da  Torre  e  nada  acontecer.  Logo  depois,
sentiu-se  um  pouco  alterada,  sonolenta  talvez.
Então, alí estava a Esfera em suas mãos. E logo
depois os meninos apareciam. 

Nada  sobre  o  Universo  inteiro  que  ela  havia
acabado de assistir  bem alí  na sua frente,  à sua
volta,  tudo isso havia simplesmente desaparecido
de  sua  memória.  E  em  troca  dessa  memória  e
desse  conhecimento  perdidos,  Avna  agora
segurava uma esfera entre as mãos.

Avna, a avó

Avna sumiu da sala de sua casa junto com Pedro e
Huayakol.  Eles  ocuparam  um  espaçotempo
paralelo estudando o comportamento daquele povo
dos  mares  que  havia  construído  os  sambaquis.
Quando  sentiram-se  seguros  para  a  ação
revolveram  entrar  no  ciclo  espaçotemporal  dos
sambaquizeiros e tentar alguma comunicação. Mas
ao invés de aparecer  próxima ao sambaqui  junto



com  os  meninos  Avna  viu-se  em  um  lugar
desconhecido. 

Era  um  lugar  meio  nebuloso.  Um  local  amplo  e
sombrio. Definitivamente não era um sambaqui. E
os meninos também não estavam mais junto com
ela.  Avna se  perdera  no caminho.  A última coisa
que lembrava era de estar assistindo ao povo que
vivia  junto ao sambaqui.  Depois disso Avna tinha
vindo parar neste lugar vazio.
Ficou  aflita.  Naquele  momento  veio  em  sua
memória a imagem do menino americano que tinha
sumido paralisado no ar com uma esfera em cada
mão.  Lembrou  da  expressão  de  medo  em  seus
olhos  enquanto  ele  sumia  lentamente  se
dissolvendo no ar até largar as duas esferas que
rolaram  pela  sala.  Avna  havia  usado  a  esfera
daquele menino para viajar até o sambaqui. E ao
invés de ser transportada para onde ela queria ir,
agora estava sozinha neste lugar estranho. Talvez
essa  esfera  do  garoto  norteamericano  fosse
diferente das outras. Talvez essa esfera levasse a
outros lugares. Agora Avna  pensava que não tinha
sido  muito  sábio  sair  viajando  com  ela  para  tão
longe no tempo e no espaço. Essa esfera poderia
ser  defeituosa  e  agora  Avna  poderia  estar  em
qualquer lugar, em qualquer época.



Ela se acalmou e passou a investigar onde estava
ao invés de deixar-se dominar  pelo medo.  Olhou
em volta: era uma sala bastante ampla com um teto
alto de uns vinte metros de altura e depois a luz
começava a sumir no escuro do que havia em cima.
Uma sala ampla e pouco iluminada,  apenas uma
luz amarela tênue. Estava longe das paredes, pelo
menos  uma  dezena  de  metros  de  distância  de
qualquer  parede,  no meio da sala.  Com cuidado,
como se o chão pudesse se partir ou abrir sob seus
pés,  Avna  caminhou  lentamente  até  uma  das
paredes,  a  que ficava logo em frente.  Não sabia
bem  o  que  estava  buscando:  talvez  uma  saída,
talvez alguma pista de onde estava, talvez algo que
pudesse acabar com o medo que sentia. Sozinha
naquele espaço sombrio onde a névoa embaçava a
vista.  Uma névoa criando um ambiente com uma
estranha  luz  indireta  vinda  de  lugar  nenhum.  Ao
longe finalmente uma parede, um muro. A parede
em frente se estendia por metros e metros, muito
alta,  e  mesmo  de  longe  Avna  podia  perceber  a
presença de rugosidades gravadas na superfície da
parede. Continuou andando lentamente passo ante
passo  e  como  o  chão  permancecia  sólido  logo
ganhou  confiança  e  seguiu  passo  firme  rumo  à
parede  que  se  aproximava.  Com  mais  alguns
passos  percebeu  que  naquela  sala  as  paredes
estavam forradas de símbolos:  linhas e linhas de



hieróglifos  egípcios  estavam  gravados  em  pedra
diretamente na parede. Desde o chão até onde a
vista  podia  alcançar  para  o  alto,  haviam
escaravelhos, jacarés, pássaros de pescoço longo,
juncos,  braços,  mãos,  cabeças de cães de perfil,
cães  deitados  e  inúmeros  outros  símbolos
alinhados  e  formando  textos  incompreensíveis.
Avna  seguiu  pela  parede  examinando  os
hieróglifos.  Em outras linhas, mais acima, haviam
personagens:  deuses  com  cabeça  de  chacal,  de
águia,  escravos  carregando  ânforas  e  outros
objetos,  reis  e  rainhas sentados em tronos altos,
multidões  de  trabalhadores,  todos  alinhados  de
perfil  cobrindo a parede com trechos de histórias
impossíveis  de  serem  lidas  por  Avna.  Continuou
seguindo pela parede e examinando os símbolos,
os desenhos, e depois de muitos e muitos passos e
algumas paredes, percebeu que todas as paredes
daquela  sala  estavam  cobertas  de  cima  a  baixo
com  os  hieróglifos  e  desenhos,  gravados
diretamente na pedra.
Depois  de  examinar  as  paredes  sem  descobrir
nada  a  sua  atenção  foi  atraída  pela  fraca
iluminação amarela da sala. A luz vinha de globos
luminosos presos diretamente à parede, sempre a
uns  três  metros  de  altura  do  chão.  Aquela
iluminação  era  suficiente  apenas  para  iluminar  o
pedaço de parede mais próximo. Dava para ver os



hieróglifos  e  figuras  mas  com  aquela  luz  era
impossível enxergar o teto alto que permanecia na
penumbra. Os pequenos globos luminosos estavam
em todas as paredes, na mesma altura, de tantos
em tantos  metros.   Olhando para frente,  Avna só
podia ver até a metade da sala, o resto sumia na
névoa.

Avna  estava  sozinha  nesta  sala  e  os  meninos
estavam  desaparecidos  para  ela.  Ela  ficou  em
silêncio  durante  um  tempo,  tentando  entender,
tomar qualquer decisão, mas não conseguia pensar
em nada,  sua mente estava quieta.  No ambiente
tampouco havia qualquer som, nada no ar. Estava
em um espaço  vedado  ao  mundo  exterior:  nada
entrava,  nada  saía.  Um  espaço  fechado  em  si
mesmo.

Avna  examinou  de  novo  as  paredes  e  ficou
pensando  sobre  os  signos:  hieróglifos  egípcios,
tudo  escrito  assim,  impossível  de  se  ler.  E  não
havia ninguém alí. Estaria presa dentro de alguma
pirâmide?  Impossível  saber.  Avna  resolveu
prosseguir  e  procurar  por  uma  saída.
Pacientemente examinou de novo todas as paredes
da imensa sala. Quando já estava ficando cansada
mentalmente  pelo  esforço  de  tentar  fazer  algum



sentido,  descobriu  em  meio  aos  relevos  uma
espécie de porta gravada em pedra.

Avna olha em volta e enxerga duas outras portas
ao lado desta.  Resolve ficar  nesta mesma. Tenta
empurrar a porta mas ela não se mexe. Na verdade
a porta está gravada na pedra como os símbolos, é
apenas a representação de uma porta. Avna tenta
empurrar para o lado, para cima, para baixo a porta
de pedra, deslizando, forçando com as mãos mas a
pedra  é  apenas  pedra  gravada  mesmo,  não  há
nenhum mecanismo e ela não se mexe.
Lembra da esfera, só agora. Avna põe a mão no
pequeno bolso da calça e onde está a esfera? Ela
sumiu. 
Sem a esfera, e agora? Não existe outro caminho e
essa sala tem que ter uma porta real, ela pensa. A
menos  que  esteja  realmente  dentro  de  uma
pirâmide e a porta tenha sido lacrada por fora o que
é perfeitamente possível. Volta a pensar na esfera,
onde  estaria  ela?  Na  última  vez em que pensou
nela,  a  segurou  para  ir  ao  sambaqui.  Depois  de
chegar aqui nem tinha pensado na esfera ainda, até
agora.  Sem  a  esfera  Avna  se  sente  mais  frágil.



Precisa  prosseguir,  se  mover,  sair  dessa  sala  e
acabou de encontrar uma porta. Mas não é real, é
uma porta simbólica, uma mera representação de
porta feita de pedra maciça. 
Avna  presta  atenção  nessa  porta.  Agora  era
percebe  que  a  porta  tem  uma  estranha
imaterialidade  como  se  tivesse  uma  finíssima
camada  de  fumaça  cor  de  pedra  sempre  em
suspensão sobre sobre ela.
Um pensamento absurdo passa pela cabeça dela:
eu  agi  como  se  ela  existisse.  Tentei  empurrar  a
porta para ela abrir e não funcionou, mas e se eu
simplesmente  seguir  como  se  fosse  possível
atravessar essa porta? Neste lugar a lógica normal
talvez  não  funcione.  Não  conheço  as  leis  que
regem o mundo da esfera. Se eu vim parar aqui,
este lugar tem alguma relação com ela eu não acho
que esteja dentro de uma pirâmide, mera intuição.
Eu  tenho  que  atravessar  essa  porta  e  se  for
possível, vou fazê-lo. Avna se imagina avançando e
atravessando  a  porta  parede.  Hesita  um
microssegundo e vai.
A  parede  não  apresenta  resistência,  exatamente
como se de fumaça fosse. Ela atravessa a porta.

Agora ela está em uma sala com muitos e muitos
quadros cobrindo as imensas paredes. É uma sala
parecida com a anterior,  imensa com teto altíssimo



e  dezenas  de  metros  de  largura  de  paredes
cobertas  de  quadros  de  todos  os  tamanhos,  de
cima a baixo e sem muito espaço entre eles como
em  museus  antigos.  Os  quadros  retratam
principalmente  a  vida  nos  séculos  dezoito  e  o
dezenove, grandes batalhas napoleônicas, retratos,
famílias,  naturezas ao ar livre e muitas naturezas
mortas, famílias reais,  cavalos, moinhos, florestas
cidades, acontecimentos da vida urbana e rural  e
interiores,  naturezas-mortas.  A sala  é  tão  grande
quanto a outra mas faz um pouco mais de sentido
para Avna. Isto a deixa mais segura de que este
lugar é uma criação da esfera. 
Agora  Avna  percebe  como  a  sala  anterior  era
grande o que não era visível devido à iluminação
sombria.  Nesta  sala de exposição tudo é claro e
iluminado e os quadros cobrem de cima a baixo as
grandes paredes. As paredes cobertas com estas
figuras  de  outras  épocas  limitam  um  espaço
bastante  amplo  que  se  estende  por  algumas
dezenas de metros de largura e extensão.
Avna  está  maravilhada  com  o  panorama  de
quadros e quadros se estendendo pela parede, de
cima a baixo nesse museu antigo. Avna pensa onde
veio  parar,  uma questão  que  até  agora  não  tem
resposta e nenhum sinal de que será respondida.
Ela olha os quadros: retratos de familia, paisagens
campestres  bucólicas.  Crianças  brincando  com



bonecas em uma área ao ar livre, ao lado de um
caramanchão  próximo  a  uma  floresta.  E  isso
dispara em Avna uma lembrança feroz: ela agora
lembra  de  Pedro  e  Huayakol  e  a  imagem  deles
aparecendo sozinhos no sambaqui  surge em sua
mente aflita.
E seu coração de avó se preocupa primeiro com
Pedro,  se ela  veio parar  aqui  onde ele  está? No
sambaqui como planejado? Estariam eles a salvo
em  meio  a  um  povo  desconhecido?  Ou  eles
surgiram como ela em outra sala dessas? Avna se
preocupa  com isso  e  pensa  que  se  os  meninos
estão  aqui  em  uma  dessas  salas  é  melhor  ela
prosseguir  atravessando  sala  após  sala  para
aumentar as chances de encontrá-los. 
Agora nesta sala o problema é: onde está a porta?
Ou as portas? Em toda a superfície das paredes há
apenas quadros.  Algum destes  quadros deve ser
uma  porta  disfarçada,  pensa  Avna  e  começa  a
percorrer  a  parede  imensa  olhando  quadro  por
quadro  e  pensando  qual  deles  esconderia  uma
porta. Apenas uns poucos passos à frente e a porta
surge na parede. Ou melhor, uma pintura de porta.
Um  quadro  representando  uma  porta  tão
acadêmica e realista, perfeita em todos os detalhes
como  o  resto  dos  quadros  na  sala,  todos
tecnicamente impecáveis.  Em uma sala  de  obras
primas da pintura agora diante de si Avna tem uma



porta  nem  tão  disfarçada  assim:  em  tamanho
natural  mas  pintada  a  óleo  com a  madeira  meio
gasta,  uma  porta  de  casinha  humilde  do  campo
com a grama crescendo logo antes do umbral da
porta fechada. Ela procura entre as outras pinturas,
agora que já sabe do truque de haver sempre mais
de uma porta por sala e encontra logo mais duas
outras  portas  em  quadros  verticais  em  tamanho
real.  Resolve  atravessar  essa mesma,  a  primeira
que  encontrou.  Puxa  a  moldura  no  lado  da
maçaneta e o lado do quadro vem em direção dela
girando e se abrindo como uma porta.  Atrás dele
aparece uma passagem, um corredor escuro com
uma tênue luz ao final. 
Avna penou para sair da primeira sala, egípcia, e
por isso nem pensa muito, sabe que o caminho é
em frente, por isso atravessa a porta e vai.
Só  depois  que  a  porta  fechou  atrás  de  si  e  a
penumbra a envolve totalmente sobrando apenas
uma luzinha lá no fundo e ela pensa que poderia ter
dado uma olhada no interior das outras portas. Mas
agora é tarde demais, ela procura a porta por onde
entrou agora  mesmo e ela  não está  mais  lá.  Só
pode seguir  em frente, rumo à uma breve luz ao
fundo  do  túnel  escuro,  uns  300  metros  adiante.
Avna está dentro de um um ambiente  totalmente
escuro  a  ser  atravessado.  Segue  com
determinação, no local escuro e silencioso. Ela nem



imagina  que  pode  haver  algo  ali,  prefere  não
pensar nisso e nem repara, e nem poderia enxergar
que a sala escura que ela atravessa está cheia de
estátuas de pedra. São seres humanos inteiros e
perfeitos, construídos por um agregado de milhares
de pequenas cópias da esfera. Alí  de pé invisível
enquanto  Avna  atravessa  decidida  a  sala  escura
estão em volta dela massas de pequenas esferas
em formato de pessoas de pedra. Essas estátuas
de  pedra  estão  sentadas  ou  de  pé  realizando
tarefas como pôr e tirar livros das estantes de pedra
que  cobrem  o  espaço.  Alguns  destes  seres  de
pedra estão sentados diante de mesas escrevendo
ininterruptamente  com  uma  pena,  molhando  na
tinta e escrevendo, linha a linha, página a página,
livros potencialmente infinitos. Mas fazem tudo isso
de forma extremamente lenta. Mesmo que Avna os
visse trabalhando por toda a sala, não notaria que
eles estão em movimento. Eles pareceriam parados
como  estátuas  em  exposição  em  seu  lento  e
potencialmente  eterno  movimento  através  do
tempo.
Mas Avna não vê nada disso e segue pelo meio da
escuridão em linha reta rumo à próxima sala.

Ao final do corredor escuro surgem dependuradas
camadas  de  tecido  coloridos.  Ela  atravessa
prestando  atenção  aos  tecidos  estampados  com



padrões  geométricos  que  pendem  do  teto  sem
chegar  até  o  chão,  como  bandeiras  penduradas.
Após  atravessá-las  chega  em  uma  sala  de
aparência luxuosa e coberta de almofadas. É um
lugar  bastante  confortável  e  aconchegante  cujo
chão está coberto por  tapetes finos com padrões
gráficos.  Esses tapetes  cobrem o chão formando
uma colcha de retalhos do tamanho da sala, que é
menor  do  que  as  outras  mas  ainda  assim  bem
grande. Espalhados sobre os tapetes estão vários
móveis baixos de madeira bem trabalhada. Sobre
alguns  desses  móveis  estão  muitos  rolos  de
pergaminhos.  A sala cheira a incenso de um tipo
desconhecido por ela.
Avna chega perto de uma mesas dessas e observa
os  pergaminhos  enrolados  e  empilhados  sobre  a
mesa. Alguns destes rolos estão semidesenrolados
e neles vê-se que a grafia árabe cobre a página
junto  com  ilustrações  belas  e  detalhadas  de
cidades, mapas, pessoas, situações.
Avna  olha  para  cima  e  em  volta  antes  de  se
acomodar  para  apreciar  o  pergaminho.  Sobre  a
cabeça  por  toda  a  sala  tecidos  caem
harmoniosamente em parábola invertida formando
um teto  aconchegante.  No  chão  as  almofadas  e
tapetes  parecem  convidar  o  visitante  a  sentar  e
ficar  mais  um  tempo.  Avna  senta  em  uma  das
muitas almofadas de todos os tamanhos enxerga



sobre uma mesinha próxima um narguilé aceso. É
dalí  que  sai  o  leve  cheiro  de  incenso  que  se
espalha pela sala.  E novamente não há ninguém
por  aqui.  Ela  pega  um dos  pergaminhos  abertos
sobre  uma mesinha  e  o  desenrola  com cuidado.
Não  consegue  entender  o  que  está  escrito  mas
acha  muito  bonito  e  continua  desenrolando  o
pergaminho de um lado e o enrolando de outro. No
próximo trecho ela  se  surpreende:  desenhado no
pergaminho há um completo mapa da esfera.
Ela desenrola mais um pouco e logo percebe que
aquele pergaminho é uma espécie de manual  de
uso da esfera. É muito mais completo do que o livro
de Parsifal. Este livro tem ilustrações de posições
de mão da esfera e o equivalente local de saída no
globo terrestre. Tem mapas, gráficos, descrições de
cada  símbolo  e  explicações  detalhadas  porém
escritas em árabe e portanto ilegíveis. De qualquer
maneira é um manual detalhado de uso da esfera,
enfim.  Avna  pensa  durante  alguns  momentos  se
deve  levar  consigo  o  manual.  Resolve  que  sim.
Antes  disso  pega  a  sua  câmera  e  tira  fotos  do
trecho  que  mapeia  a  esfera  associando  algumas
posições de dedos em volta da esfera com locais
em  torno  do  globo.  Tira  também  fotos  do  mapa
geral da esfera que há desenhado no manuscrito.
Depois pega o pergaminho, o enrola de novo e põe
dentro  de  sua  mochila.  Já  é  hora  de  procurar  a



porta. Avna sente que não é bom ficar muito tempo
em  uma  das  salas.  É  apenas  uma  sensação
irracional  que  ela  sente  depois  de  ficar  algum
tempo dentro de uma delas: a sala começa a ficar
perturbadora  e  um  clima  tenso  se  instala  no  ar
como se algo fosse acontecer. Então é a hora de
procurar a porta.
Mas e aqui, onde fica a porta? Cada sala tem os
seus  próprios enigmas.
Avna começa a buscar e como sempre a porta está
próxima e é óbvia. Nesta sala as portas são túneis
de tecidos que saem das reentrâncias dos cantos.
Olhando-se  por  uma  destas  reentrâncias  vai
ficando  escuro  ao  longe,  isso  só  pode  ser  uma
saída, Avna pensa. Novamente Avna olha em volta
e enxerga mais duas entradas possíveis em outros
lugares daquela grande tenda árabe. Avna segue
em direção a  uma das portas e atravessa.  Entra
num túnel colorido feito pelos tecidos que caem do
teto  mas  alguns  passos  adiante  há  uma  parede
com uma porta de metal. 

Ela abre a porta, fecha por trás de si e agora se vê
em uma sala bem iluminada de biblioteca do século
XX.  Mesinhas  individuais  e  estantes  do  chão  ao
teto  espalhadas  pelo  ambiente  em  volta  das
mesinhas.  Vazia  como  as  outras.  Avna  fica



apreensiva com o sumiço da esfera. Pensa agora
que deveria ter procurado, ela podia estar caída no
chão da primeira sala. Ela aceitou tão naturalmente
que  a  esfera  desaparecera  que  agora  se  sentia
meio boba por não ter pensado que poderia perder
a  esfera.  Talvez  a  esfera  estivesse  no  chão  da
primeira sala e ela nunca mais consiga sair desse
labirinto  de salas e bibliotecas de todos os tipos,
sempre vazias e sinistras. Avna abre sua mochila
para olhar o manual em árabe, talvez haja alguma
pista  alí.  Ela  abre  a  mochila  e  olha  dentro  mas
percebe que o pergaminho não está mais lá. O livro
sumiu  de  dentro  da  mochila.  Então  o  livro  não
atravessa  a  sala,  Avna  pensa.  E  assim de  certo
modo se tranquiliza quanto à esfera pois ela pode
mesmo  ter  desaparecido  simplesmente  quando
Avna chegou aqui. Será que ela estaria dentro da
esfera?  Essa  idéia  absurda  passou  pela  sua
cabeça.  Um universo  minúsculo  dentro  da  esfera
vivendo  uma  vida  autônoma  e  ela  presa  dentro
dele. Angustiante.
Certo,  então  não  posso  levar  nada,  Avna  pensa.
Mas  será  que  as  fotografias  permaneceram? Ela
abre a câmera e liga o modo play, sim! Lá estão as
fotos! Poxa, se eu soubesse teria fotografado o livro
inteiro. Então vejamos, Avna pensa, se não há um
equivalente nesta sala, ou seja, algum manual da
esfera escrito em alguma língua que eu consiga ler.



 Avna procura nas prateleiras, olha ao acaso. Tira
um livro qualquer e alí  está: logo na capa está a
imagem da esfera. Nas páginas, escritas em inglês,
um texto rebuscado que Avna percebe que não tem
muito a dizer que ela já não saiba. Olha com calma,
vai  passando  pelas  páginas  em  leitura  diagonal
percebendo  que  o  livro  não  tem  contém  muita
novidade  ou  esclarecimento.  Parece  apenas  um
falatório  acadêmico  citando  outros  livros  e  sem
graça. Avna fecha o livro com raiva. Pega outro, em
outra prateleira: é outro livro falando sobre a esfera.
Como assim? Ela tira outro livro qualquer: um livro
de Geografia escrito em alemão associando locais
na Europa onde há relatos de aparição da esfera.
Ela  folheia  e  não  há  nada  parecido  com  o  livro
árabe,  isto é,  um manual  de verdade, de alguém
que  sabe  como  esfera  funciona.  Ela  olha  outros
livros, e são todos rasos como estes: estes livros
são  todos  europeus  e  parece  que  ninguém  na
Europa conseguiu entender a esfera. Enquanto isso
os árabes faziam uso dela. Avna pensa em tapetes
voadores,  gênios  fantásticos  realizando  desejos
talvez  venham  daí.  Se  há  esferas  capazes  de
viagem no espaço tempo então deve bem existir
uma forma de fazer tapetes que voam. Mas então
que  lugar  é  esse?  Muitas  bibliotecas  de  vários
povos,  todos  apenas  com livros  sobre  a  esfera?
Uma espécie de Museu da Esfera?



Ela anda até outra estante e tira um outro livro de
uma prateleira ao acaso: desta vez não é um livro
sobre  a  esfera.  É  uma  biografia  de  alguém.  Ela
folheia e lê algumas partes do livro que está escrito
em inglês: parece ser a história de um homem que
viveu sozinho em uma ilha durante muito tempo. É
um  livro  chato  e  repetitivo  sobre  o  cotidiano  de
alguém desinteressante que viveu sozinho em uma
ilha durante muitos anos. Mas não parece ser um
Robinson Crusoé, pois nada acontece. Ele apenas
fica na ilha sozinho, e sobrevive. Tem esperança de
sair um dia e não consegue entender direito como
chegou alí. Ela pula para outra parte do livro: agora
esse homem, Rudolf, está viajando com uma frota
de navegadores. O livro descreve minunciosamente
como  os  barcos  são  construídos,  as  técnicas  de
navegação utilizadas pelos navegadores, e tudo é
sempre  descrito  do  ponto  de  vista  de  Rudolf,  o
personagem principal,  apesar  do  livro  ser  escrito
em terceira pessoa. Avna põe o livro de volta.
Agora  ela  se  pergunta,  preocupada:  onde  estou
afinal? Um museu, uma biblioteca, uma prisão, que
lugar é esse, onde fica esse lugar?
Não existe nenhuma janela para o exterior, todas as
salas que ela percorreu até agora são totalmente
fechadas, sem nenhuma vista, nenhuma paisagem,
nada.



Avna  treme com a  possibilidade  de  ficar  perdida
para sempre nesse museu infinito. Então ela pensa:
espera um pouco, se o museus contém só os livros
que foram escritos pelas várias culturas então ele
não é infinito, afinal o número de culturas humanas
é limitado, então este lugar tem um fim, tem que ter.

Mas na verdade ela não têm certeza de nada. Os
livros podem muito bem ser infinitos, porque não?

Para ter algum método onde se agarrar, ela resolve
então  atravessar  todas  as  salas,  se  fizer  isso,
acredita que em algum momento chegará na saída.
Lembra  que  cada  sala  tem  3  portas.  Isso  pode
demorar  anos,  até  ela  testar  todos  os  caminhos
possíveis, ela não tem a mínima idéia do número
de  salas  existentes  alí.  Mesmo  assim  é  a  única
possibilidade. Se esse lugar tem uma entrada deve
ter uma saída. E se tiver ela vai encontrar.
Conforme vai percorrendo as salas sente-se como
se  estivesse  dentro  de  um  cofre,  dentro  de  um
edifício  enterrado em algum lugar. Talvez o único
jeito de sair desse lugar seja mesmo pela esfera,
ela  pensa.  Uma vez que a esfera sumiu, não há
nada mais o que fazer além de continuar com este
método  um  tanto  desesperado  de  ir  percorrendo
todas as salas e fotografando cada ambiente por
onde  passa.  Fotografa  também  alguns  livros  e



segue de sala  em sala,  descobrindo portas  meio
escondidas  e  decidida  a  encontrar  Pedro  e
Huayakol ou ao menos a saída deste lugar, onde
quer que ela esteja. Toda essa determinação a faz
avançar com vigor e ela agora ao entrar em uma
sala tira  rapidamente uma fotografia  e  já  procura
direto  pela  saída  para  a  próxima  sala.  Quando
descobre  a  saída,  seja  ela  uma  porta  de  pedra,
uma escada que sobe até o teto ou um poço que
avança  rumo ao  fundo,  ela  segue  já  quase  sem
medo e atravessa rumo à próxima sala. Mas Avna
sabe  que  está  totalmente  perdida,  e  depende
unicamente da sorte para encontrar uma saída ou
descobrir o que quer que seja.
Aflita  ela  segue  em  frente,  determinada.  Na
verdade não tem outra opção.

Despedidas

A frota de Atotako já levanta velas e parte de volta
ao mar, cantando e tocando instrumentos de sopro
em comemoração pela esfera ganha da pequena



Avna. Os catamarãs continuam a sua viagem, em
frente.  Vieram até  o  outro  lado do mundo e  não
precisam  voltar  para  lugar  nenhum  por  isso
continuam para o oeste rumo a outros sambaquis e
outras cidades construídas próximas a eles, ricas e
ativas  e  repletas  de  produtos  exclusivos,  frutas,
madeiras,  animais.  É  o  lugar  onde  eles  poderão
trocar  mercadorias  e  informações  sobre  as
condições  climáticas,  as  mudanças  da  vida  e  do
mar. Ficarão um tempo hospedados em terra junto
a  outros  sambaquizeiros  antes  de  partirem
novamente  para  outro  lugar,  outra  praia,  outro
sambaqui. Essa é a vida dos sambaquizeiros com
os  quais  Huayakol,  Pedro  e  a  pequena  Avna
conviveram durante os últimos dois meses vivendo
no passado. 
A  aventura  desta  travessia  impressionou  tanto
Huayakol  que  agora  ele  se  sente  vivo,  forte  e
necessário neste mundo, nesta época. Uma época
com desafios vencidos com força física, uma época
com ação de verdade. Muito diferente da confusão
mental que sentiu na época de Pedro onde a única
ação  possível  era  dentro  de  um  mundo  virtual,
dentro de um game. Huayakol adorou os jogos de
simulação  de  mundos,  reinos,  eras.  Se  pudesse
escolher,  vivia  apenas  dentro  destes  jogos
enquanto tivesse que viver na época de Pedro. A
realidade da época de Pedro parecia a ele muito



complicada,  muito  mais  cheia  de  detalhes
incompreensíveis  do  que  a  sua  vida  quando
morava em uma cidade maia.  Huayakol  sente-se
ignorante e perdido vivendo no mundo de Pedro.
Se Huayakol pudesse mudaria para este tempo de
Atotako  e  passaria  a  viver  aqui.  Sentia-se  muito
mais à vontade nesta época, gostava do mar e dos
sambaquizeiros.

A única coisa que o impedia de fazer  isso era a
lembrança  do  Grande  Sacerdote  Maia  contando
com ele, incluindo-o em um acordo ao deixar com
ele  a  esfera  naquele  dia.  Tinha  sido  um  acordo
vago que não o deixava tranquilo, mas ainda assim
era um acordo. 
Teria que voltar para a época de Pedro, para onde
fora  levado  a  partir  da  Árvore  Yaxche.  Foi  uma
decisão dos deuses ir parar naquela biblioteca e ele
não sentia-se autorizado a abandonar o peso que
recebera. Mesmo que quisesse fica aqui, teria que
voltar para o final do calendário de longa duração e
sobreviver  à  passagem  de  2012.  E  proteger  a
esfera de tudo isso. 
E rezar para tudo fazer sentido em algum momento.



Quando os três, Pedro, Huayakol e a pequena Avna
decidiram viajar de volta para casa a partir da Torre
Sul,  Pedro  pensou:  “E  agora,  simplesmente
voltamos para casa? Depois de dar a volta em meio
mundo e atravessar o Oceano Pacífico e assistir ao
nascimento de uma esfera a gente põe as mãos no
bolso e volta para casa?”
Pedro  parecia  preocupado,  ou  confuso.  Estava
levando, ou acreditava nisso, a pequena Avna para
a casa dos avós.  Tudo tinha ficado naturalmente
tão  absurdo  nos  últimos  meses  quando  eles
atravessaram o mar em catamarãs e fizeram bons
amigos e se divertiram no meio do mar jogando e
conversando  com aquele  povo  pacífico  e  festivo.
Agora não restava nada além de voltar para a casa
dos avós e viver o resto dessas férias, as melhores
que Pedro já tivera.

Pedro, Huayakol e a menina Avna concentraram-se
cada um com a própria esfera. Avna estava agora
com a esfera que ela mesma acabara de receber
no alto da Torre Sul e os três se concentravam para
a longa, e rápida, viagem que fariam de volta.

Avna sequer desconfiava disso pois perdera toda a
memória  deste  fato,  mas  para  criar  a  esfera  ela



tivera  acesso  a  um  objeto  raro  no  universo.  As
Torres  eram  um  atalho  para  um   multivórtex  de
espaçotempo.  A entrada do multivórtex tinha sido
posicionada no topo de cada Torre e a única peça
que faltava para que o multivórtex se manifestasse
era a presença de um ser consciente da existência
do  espaçotempo:  um  ser  inteligente.  Apesar  de
funcionar de maneira precária com outros animais e
até plantas a torre tinha sido projetada para um ser
humano e no topo dela cabia apenas uma pessoa.
Um ser  humano fechava totalmente  o  circuito  da
Torre  e o multivórtex  de espaçotempo tornava-se
perceptível durante um mero segundo. Como efeito
colateral desta manifestação ele materializava junto
ao ser consciente uma esfera com acesso imediato
a qualquer época e qualquer lugar do Universo. O
multivórtex  espaçotemporal  vinha  de  todas  as
partes do universo, ao mesmo tempo e sua energia
condensava-se em forma de uma esfera.

Nenhum dos três, nem a pequena Avna, nem Pedro
ou Huayakol sequer podiam imaginar a existência
deste  milagre  virtualmente  invisível.  Avna  e
Huayakol,  que traziam esferas originais,  cada um
deles  carregava  consigo  um pequeno  pedaço  do
espaçotempo  concebido  por  um  multivórtex
espaçotemporal. E mesmo a esfera de Pedro, uma
mera  cópia  produzida  por  Parsifal,  mantinha  as



mesmas características espontaneamente geradas
pelo  multivórtex  na  esfera  original  e  por  isso
carregava  também  seus  poderes.  Mas  nenhum
deles sabia sobre isso. A esfera agora já era algo
natural em seus mundos. E em suas mentes neste
momento  havia  apenas  a  preocupação  com  o
momento seguinte, com a volta para casa depois
da aventura.
Para Huayakol, a casa aonde estavam indo agora
era  apenas  um abrigo  temporário,  ele  tinha  uma
missão  a  cumprir.  Uma  missão  que  havia  sido
passada  para  ele  e  mas  sem  instruções  para  a
ação.  Para  a  pequena  Avna,  a  casa  para  onde
estava indo também era um desconhecido. Ela não
tinha  memórias,  não  tinha  rumo  e  nem  mais
objetivos. Seu último objetivo tinha sido chegar até
a Torre Sul e criar a esfera. Uma vez cumprida essa
missão sua mente estava de novo vazia. Para ela,
ir para a casa dos avós de Pedro seria tão natural
quanto  banhar-se  no  Rio  Mekong  ou  visitar  o
Alaska. Apenas para Pedro aquela viagem era um
verdadeiro retorno para algum lugar conhecido. Ela
sentia-se aliviado porque apenas um gesto e três
pensamentos  unidos  separavam  ele  do  futuro
conforto na casa dos avós.

Partiram  os  três  ao  mesmo  tempo,  mas  apenas
dois deles chegaram à casa dos avós. A pequena



Avna  teve  o  seu  caminho  desviado  e  foi
transportada por forças alheias à sua vontade para
um  outro  tipo  de  espaçotempo.  Isso  aconteceu
exatamente ao mesmo tempo em que a avó Avna
encontrava finalmente a saída daquele labirinto de
salas no interior potencialmente infinito do Grande
Museu da Esfera.

Michael Zenit

Eu já quase sumia no ar e enxerguei as pessoas na
sala, os dois meninos e a velha se apagando e tudo
em volta sumindo mas não era como o transporte
normal na esfera e eu sabia que algo estava errado
e  sentia  que  era  eu  mesmo  quem  estava
desaparecendo  no  ar.  Sem  conseguir  soltar  as
esferas  eu  me  sentia  esvair  aos  poucos  e  logo
deixaria  completamente  de  existir.  A  minha
substância ia se transferindo de uma esfera a outra
e  eu  estava  simplesmente  sumindo  no  ar.  A
sensação que atravessava o meu corpo era a de
um choque elétrico que não acabava nunca e eu



estava preso em um circuito de energia que estava
me consumindo e eu ia rapidamente desaparecer
sugado de ambos os  lados quando morrendo de
medo, lembrei da minha mãe. 
Então  foi  como  se  o  chão  se  abrisse  e  eu
imediatamente  me  senti  subindo  ao  invés  de
descer.  Subi  rapidamente  e  o  choque  terminou.
Tinha sido libertado da aniquilação total e vim parar
aqui no momento seguinte. 
Aqui  onde  estou  agora  é  uma  sala  de  vidro  ao
mesmo tempo espelhado e transparente. O chão é
de vidro também, um pouco mais fosco do que as
paredes.  Ainda  assim  é  um  vidro  espelhado  e
transparente,  dependendo  do  ângulo  em  que  se
olha. Ao contrário do que se esperaria, a sala não é
gelada.  Há  um  leve  calor  que  se  espalha  pelo
ambiente.  Andei  por  todo  o  espaço  e  não  há
nenhuma fonte de calor. Ele parece não estar vindo
de nenhum lugar específico ou vindo de todos os
lugares ao mesmo tempo. 
A  transparência  da  sala  mostra  que  eu  estou
suspenso sobre uma outra sala do mesmo tamanho
desta. Abaixo de mim está uma sala de cerca de
sete  metros  de  lado,  um  quadrado  grande
exatamente  como  este  onde  estou.  E  não  há
nenhuma saida ou passagem para a sala de baixo. 
Através dessa transparência estranha e reflexiva do
piso  eu  posso  ver  que  na  sala  abaixo  existem



alguns móveis: no centro há uma mesa pequena e
redonda e sobre ela está um globo que parece um
mapa do mundo. Em volta desta mesa há quatro
poltronas antigas. Seriam poltronas comuns talvez
no  tempo  do  meu  bisavô  mas  alí  são  apenas
pesadas  e  gastas  poltronas  antigas.  Há  quatro
destas poltronas em volta da pequena mesa com o
globo, e tudo isso está em cima de um tapete que
cobre  um bom pedaço  do  chão.  Sobre  o  tapete
gigante  também  há  diversos  objetos  espalhados
sem  nenhuma  ordem  aparente:  uma  boneca  de
louça,  uma  bengala,  um  aviãozinho  de  papel
dobrado,  um  relógio  de  pulso,  um  cubo  mágico,
várias outras coisas. Esses objetos estranhos estão
espalhados  sobre  o  tapete  sem  fazer  nenhum
sentido. As paredes da sala são feitas de estantes
sobem do chão ao teto, cheias de livros. Prateleiras
de lado a lado subindo desde o chão até o teto de
todas as paredes desta sala.

Acima da sala onde eu estou é tudo escuro e não
há nada que possa ser visto. Tenho que encontrar
uma saída, já procurei em todos os lugares, todos
os  cantos  e  percorri  a  sala  inteira  de  todas  as
formas. O chão e as paredes desta sala onde estou
são  compostos  de  placas  quadradas  que  se
encaixam  e  a  emenda  é  extremamente  sutil.  Ao
primeiro  olhar,  o  chão  da  sala  e  as  paredes



parecem inteiriças, feitas de uma só peça de vidro.
A um olhar mais cuidadoso essas placas aparecem
com suas emendas quase inexistentes.  Eu estou
aqui suspenso sobre essa outra sala lá embaixo, e
nada acontece.
Nem sei mais há quanto tempo estou aqui. A sala
embaixo continua vazia. 
Descobri que se eu olhar para os lados através das
paredes desta sala eu vejo outras salas, de cima.
De  cada  lado,  através  de  cada  uma  das  quatro
paredes eu vejo uma sala diferente.  E são todas
salas  imensas.  Cada sala  destas  está  repleta  de
livros ou de objetos variados de decoração ou de
tapetes ou cheia de mesas, cada sala é diferente
da outra e nunca há ninguém nelas.
Quer  dizer  durante  um  bom  tempo  não  havia
ninguém nelas.  Aliás  eu  não  sei  mais  há  quanto
tempo estou aqui, perdi a noção. 
A sala embaixo desta continua sempre vazia mas
depois de um tempo aconteceu algo nas salas que
existem em volta desta aqui: apareceu uma mulher.
Ela surgiu como se viesse do nada. Apareceu na
sala e quando percebi isso já não consegui saber
de  onde  ela  tinha  vindo.  Avançou  pela  sala  lá
embaixo e apesar dela estar longe eu a reconheci.
Era a velha, a avó de um daqueles meninos que eu
encontrei  na  Torre  Norte,  um  daqueles  dois  de
quem eu depois roubei a esfera na casa deles. Ela



percorreu  a  sala  e  depois  de  um  tempo  sumiu
 atravessando não sei como por uma parede. E eu
continuo aqui.
Se eu não tivesse tentando segurar as duas esferas
ao mesmo tempo, não estaria aqui. Mas como eu ia
saber?  Minha  missão  é  conseguir  o  máximo  de
esferas  possível  e  essa  foi  a  primeira  que  eu
consegui. O que eu não sabia é que não se pode
segurar duas esferas. Se o meu pai soubesse disso
ele teria me dito, então isso deve ser desconhecido
para ele também. A coisa mais importante até agora
é que se eu conseguir um dia escapar daqui eu já
terei aprendido mais esse segredo da esfera: uma
esfera  leva você aonde quiser  mas duas esferas
levam apenas a esta espécie de prisão. E se isso
não fosse terrível o bastante, como efeito colateral
as duas esferas sumiram. E eu vim parar aqui sem
nenhuma das esferas e estou preso.
Quando eu percebi  que a velha tinha entrado na
sala,  fiquei  prestando  atenção  nela:  finalmente
alguém, um outro ser humano neste lugar. Eu tentei
contato  e  gritei,  bati  no  vidro  com toda  a  minha
força e apesar de minha mão ter ficado doendo, o
vidro na parede nem barulho fez. Desisti, e fiquei
apenas  olhando  a  velha  enquanto  ela  percorreu
toda a sala, tocando nas coisas, tirando algumas de
lugar e olhando,  como se procurasse por alguma
coisa.  Depois  que  cansou,  sacou  uma câmera  e



tirou  fotos.  Nesse  momento  o  meu  pensamento
viajou e quando voltei a mim, ela estava sumindo
pela parede. Como será que ela veio parar aqui?
Para onde ela foi? E afinal, que lugar é esse? O
fato  é  que  sem  mim  os  planos  vão  ficar
prejudicados.  Se  eu  não  conseguir  coletar  as
esferas, não teremos como montar o negócio que o
meu pai quer fazer e vai ser a grande revolução no
turismo  mundial.  Precisamos  do  maior  número
possível  de  esferas  para  o  negócio  ser  bem
sucedido. Só que agora perdemos tudo e eu estou
preso  aqui.  Esse  lugar  deve  ter  uma  relação
decisiva com a esfera, mas qual relação será essa?
E principalmente, onde fica a porta de saída deste
lugar?

Eu acho que já estou aqui há bastante tempo e na
verdade nem sinto mais o tempo passar. Eu sento
aqui  e  espero.  Depois  levanto,  inspeciono
novamente  a  sala,  toco  com  a  unha  nas
nanométricas frestas que separam os pedaços de
vidro transparentes e reflexivos procurando alguma
forma de abrir uma porta mas é impossível. O chão
e as paredes estão solidamente unidos e a caixa de
vidro  suspensa  em  forma  de  sala  em  que  me
encontro permanece selada, comigo dentro.



Depois  da  velha  aparecer  começaram  a  surgir
algumas  outras  pessoas.  Essas  pessoas  que
surgem são diferentes da velha: não são humanos!
Tenho  certeza.  Podem  ser  máquinas  muito  bem
feitas,  máquinas  perfeitas  que  agem como seres
humanos em tudo. Nota-se que não são humanos
porque a sua pele é feita de pedra. São seres de
pedra que atravessam as salas em volta desta. Se
não forem robôs ou máquinas de alguma espécie,
devem  ser  seres  alienígenas.  Essas  pessoas  de
pedra  atravessam a  sala  sem pressa.  Surgem e
entram na sala vindo sempre de algum lugar que
não se vê. Uma vez um ser desses apareceu em
uma das salas ao lado e fez como a velha: parou e
olhou em volta.  Parecia estar  procurando alguma
coisa entre os documentos espalhados pela sala.
Algo que devia estar em um lugar mas não estava.
Olhou  dos  lados,  sentou  em uma  almofada  para
observar  melhor  em  volta.  Esta  sala  era  toda
acarpetada,  com  tecidos  pendurados  e  rolos  de
pergaminho. Era a mesma sala onde a velha tinha
passado.  O  ser  de  pedra  ficou  alí  procurando
alguma  coisa,  mexeu  em  outra  e  logo  pareceu
achar o que queria. Pegou um livro que estava em
cima de uma mesa, levantou-se e saiu deixando a
imensa sala vazia de novo. Eu não tive coragem de
tentar contactá-lo.



Logo depois disso, o que eu vi me perturbou ainda
mais. A sala de onde o ser de pedra tinha acabado
de  sair  se  desfez  diante  dos  meus  olhos  e
desapareceu em uma matéria luminosa e confusa.
E de dentro dessa mesma matéria estranha, líquida
e gasosa apareceu outra sala, em tudo diferente da
primeira. Esta sala agora tinha o chão coberto de
ladrilhos  e  suas  colunas  pareciam  infinitas  para
todos os lados.  A sala era muito maior  do que a
anterior, que já era muito maior do que esta, onde
estou  preso.  Depois  disso,  fiquei  com medo  que
esta sala onde eu estou desapareça também.

Abaixo de mim a sala continua sempre vazia com
sua mesinha com o globo,  suas quatro poltronas
vazias sobre o tapete, seus objetos no chão e suas
estantes  nas  paredes.  De  cada  lado  desta  sala
onde  eu  estou  há  uma  sala  diferente  e  essa
geometria  não  coincide.  As  salas  que  aparecem
nos lados são muito  maiores  do  que  esta.  Cada
uma delas deveria invadir o espaço da outra, mas é
como se elas ficassem cada uma em um universo
diferente.  Universos  paralelos  que  se  encontram,
talvez aqui. De qualquer maneira este espaço não
faz o menor sentido! Pode ser também algum tipo
de  ilusão,  talvez  nada  disso  seja  real.  Talvez  eu
esteja desmaiado em algum lugar e  isto seja um



coma. Na verdade eu estou completamente preso e
perdido.
E o meu problema continua sendo: como eu saio
daqui?  Eu  tinha  conseguido  duas  esferas  para
darmos inicio  ao  plano,  e  agora  não temos mais
nada e eu acabei preso. Se eu entrei,  por algum
lugar tem que haver uma saída mas onde ela está?
As  esferas  sumiram,  não  estão  nesse  chão  liso.
Essa sala nem é grande quanto as que eu vejo dos
lados  desta.  As  esferas  desapareceram  mesmo,
completamente.  Se  não  houver  uma  outra  saída
talvez eu fique aqui preso, talvez para sempre.

Voltando para casa

Pedro, Huayakol e a avó reapareceram na sala da
casa,  de  onde  haviam  saído  há  poucas  horas
apesar dos meninos terem vivido por dois meses
em  outro  tempo  e  Avna  ter  vivido  um  tempo
impossível de ser medido quando estava dentro do
labirinto  de  salas  do  Museu  da  Esfera.  Parsifal
viajava neste instante para a Índia ao encontro de
Sabeena,  a  filha  que  tinha  o  mesmo  nome  da



Sabeena desaparecida e também bibliotecária. Os
três  voltaram à  casa  no momento  exato  em que
Parsifal  viajava  para  a  Índia.  Era  como  se  as
esferas em uso se atraíssem. A cada vez que uma
esfera era acionada, algo inacreditável acontecia.
O avô desceu as escadas e exclamou: “É incrível, o
Parsifal acabou de sumir e vocês chegaram! Essa
esfera é realmente demais, na próxima viagem eu
também  vou!  Para  onde  é  a  próxima  viagem?
Posso sugerir? Vamos todo mundo pra praia,  pro
Nordeste!” Riram todos.

Relaxaram  um  pouco  depois  dessas  viagens  a
lugares tão fantásticos. E na sala da casa cada um
se  jogou  sobre  um  sofá  e  ficaram  conversando
ainda  empolgados  apesar  do  cansaço  físico  e
mental  de  todo  esse  tempo  vivendo  em  outros
tempos. 
Ficaram  à  vontade,  verdadeiramente  à  vontade
pela  primeira  vez  em  muito  tempo.  Tanto  a  avó
como os meninos estiveram expostos a situações
intensas  e  sempre  sob  tensão  em  ambientes
estranhos.  Conversaram  muito  sobre  todos  os
acontecimentos incríveis que vinham acontecendo
desde o momento em que Pedro perdeu a esfera
na  biblioteca  do  avô.  Aquele  parecia  o  momento
inicial para eles, o momento a partir do qual tudo
passou a acontecer. 



Não sabiam ainda que na verdade essa história já
tinha começado muito antes, há milhões de anos e
em outra parte do universo.

Michael  Zenit  está sentado no centro  da sala de
vidro reflexivo espelhado. Já perdeu as esperanças
de  conseguir  sair  da  sala  de  alguma  forma.
Imaginava que seu castigo pela ambição de querer
duas esferas ao mesmo seria esta prisão eterna. E
o pior, não sente fome e nem sede, poderia ficar
eternamente aqui preso e sequer iria morrer. Nada
a  fazer,  passa  as  mãos  pelo  chão  liso  e  limpo
daquela sala, suas unhas tocam as frestas quase
imperceptíveis dos quadrados que formam a sala e
seu pensamento se apaga lentamente, junto com a
sua vontade. Suas mãos agora tem vida própria e
ele acaricia o chão e sente a textura fria do vidro
espelhado  sem  pensar  em  mais  nada  quando
percebeu com o tato alguma coisa diferente alí no
chão. 



Sua vontade voltou rápida e com força, seu coração
acelerou. Olhou com cuidado e viu que havia uma
micro bolinha em relevo no chão.  Era algo muito
sutil,  uma pequena  espinha de  vidro  posicionada
bem no meio da fresta, entre quatro quadrados do
chão. Ele passou a unha e sentiu que a bolinha era
um  objeto  estranho  naquele  chão  liso.  Tentou
raspar  ela,  mas  nada  aconteceu.  Tentou  apertar
ela, como se fosse um botão e aí algo realmente
inesperado aconteceu.
Os  quatro  quadrados  em  volta  da  bolinha
levantaram  do chão abrindo-se para cima como se
fossem as abas de uma caixa.    Era de fato uma
caixa,  posicionada  no  centro  da  sala,  abaixo  do
piso.  Uma  caixa  quadrada  também  de  vidro
reflexivo e transparente. E no fundo da caixa havia
um livro de capa escura.
Michael retirou o livro com as mãos tremendo e o
segurou.  Olhou  por  um  instante  a  capa:  letras
antigas  desenhavam  algo  que  precisava  ser
decifrado.  Uma  palavra  grande,  uma  palavra
pequenina  no  meio  e  embaixo  outra  palavra
grande.  As  letras  pareciam  desenhadas  à  mão,
grudadas umas às outras e formando uma escrita
com todo aspecto de coisa antiga. 
Olhou  de  volta  para  o  chão  para  analisar  a
insuspeitada caixa de vidro embutida no chão da
sala e a caixa sumira. Em seu lugar o chão voltara



a ser  liso  como antes,  como se nunca houvesse
existido nada alí. 
Ele pôs o livro no chão para examinar o lugar onde
estava  a  caixa  e  apoiou  sua  mão  sobre  o  livro,
como se ele pudesse escapar ou sumir. Examinou
com a mão o lugar onde agora mesmo havia aquela
caixa  aberta  no  chão.  Não  havia  mais  nada  alí.
Examinou todo aquele pedaço de chão com a mão
livre e nem a minúscula bolinha estava mais alí. No
lugar da caixa havia apenas os quatro quadrados
transparentes e reflexivos e abaixo deles, e de toda
a sala, continuava a mesma sala vazia de gente e
mobiliada  com  as  suas  poltronas,  o  globo,  as
estantes, o tapete e os objetos.
Pegou  o  livro  de  novo  com  as  duas  mãos  e
resignado, o abriu ao acaso:

Há milhões de anos começa o contato da esfera
com  as  inteligências  do  universo.  Os  Biotins
Universais,  seres  que trouxeram a esfera  para  a
Terra, resolveram fazê-lo depois de encontrarem a
pequena  Terra  perdida  em um pequeno  Sol  nos
confins  periféricos  dessa pequena  galáxia  espiral
perdida  num  canto  do  universo.  Eles  estavam
mapeando aquele quadrante do Universo em busca



de vida, em especial em busca de vida inteligente
universo afora. 
Quando  encontraram  a  Terra  e  a  analisaram
durante alguns milhares de anos perceberam que a
evolução  levaria  à  criação  de  uma das  espécies
presentes no objeto mais antigo que eles possuíam
e  que  os  guiava  nos  extremos  do  Universo:  a
esfera.   
Os Biotins Universais não haviam criado a esfera,
receberam ela de seres ainda mais antigos do que
eles,  os  Naiverobis,  antes  que eles  alcançassem
conhecimentos  transcendentes  e  se  tornassem
capazes de mudarem para uma parte inacessível
do universo onde sequer a esfera faria sentido. Os
Naiverobis  antes de sumirem decidiram manter  a
esfera neste universo e buscaram a espécie mais
inteligente  depois  deles.  Encontraram  os  Biotins
Universais e legaram a esfera como herança. Os
Biotins  ganharam  o  objeto  mais  poderoso  do
universo e quase nenhuma informação a respeito
dele pois a ética dos Naiverobis não permitia que
eles  revelassem  nada  sobre  os  poderes  da
matéria. 

O Biotins começaram a pesquisar sobre ela.
 
Os Biotins Universais eram seres menos espirituais
e mais aventureiros, mais exploradores do que os



Naiverobis.  Eram  seres  pacíficos,  inteligentes  e
com paixão pela descrição e pela catalogação das
coisas.
Foi  natural  que  uma  civilização  tão  curiosa
passasse a pesquisar todos os poderes da esfera
para  obter  ainda  mais  poder  e  conhecimento  de
busca e catalogação. Além dos poderes de viagem
no espaçotempo, os Biotins Universais perceberam
que  nela  estavam  representadas  apenas  seres
inteligentes do universo. E de todos os 97 tipos de
seres  representados  alí,  muitos  eles  ainda  não
conheciam. 
A esfera permitiu  um salto  evolutivo neles de tal
ordem que sentiram a necessidade de mapear todo
o universo e entrar em contato todas as espécies
descritas  na  esfera.  Com  a  esfera  os  Biotins
podiam  viajar  à  vontade  pelo  universo  inteiro  e
passaram  a  se  dedicar  a  isso.  Toda  aquela
civilização passou a ter como missão catalogar as
espécies de seres vivos e todos os outros objetos
naturais no univero inteiro, do começo ao fim.
Os  seres  representados  na  esfera  eram  apenas
alguns  dos  muitos  e  muitos  tipos  diferentes  de
inteligência do universo. Mas os seres inscritos na
esfera formam, sem saber, uma unidade e podem
se comunicar entre si. Seus corpos e sentidos são
compatíveis  embora  muito  diferentes  uns  dos
outros.  Existem  no  universo  outros  seres  tão



inteligentes  quanto  estes  97  mas  que  não  estão
acessíveis  por  inúmeros  motivos.  Alguns  seres
contam com a presença de elementos tóxicos em
sua comunicação com outras formas de vida e por
isso estão condenados a ficarem isolados do resto
das inteligências espalhadas pelas galáxias. Outros
seres  são  apenas  desinteressados  em  qualquer
outra  forma  de  vida  fora  de  seu  planeta.  Não
possuem  nenhuma  vontade  ou  interesse  de
formarem  ou  participarem  de  qualquer  tipo  de
irmandade. 
Os 97 seres presentes na esfera têm em comum
várias  coisas  e  os  Biotins  Universais  queriam
mapeá-los  e  descobrir  exatamente  o  que  eram
estas  coisas  em  comum:  quais  seriam  as
características semelhantes e, quem sabe, colocá-
los  em  contato  uns  com  os  outros  no  momento
certo.  Passaram a  percorrer  o  espaçotempos  do
Universo para ver se isso poderia acontecer. iam
ao  futuro,  voltavam ao  passado  para  checar  um
detalhe e seguiam a sua catalogação do mundo.

Quando encontraram a Terra e perceberam o seu
potencial construíram as Torres desdobrando assim
os poderes da esfera conforme haviam aprendido a
fazer:  separando  os  pólos  e  posicionando  cada
metade em um hemisfério.  Fizeram as Torres  de
um tamanho compatível com o ser-humano e dessa



maneira  quando  chegasse  o  momento  certo  e
seres humanos surgissem na Terra, poderiam criar
novas  esferas  sempre  que  precisassem.
Posicionando  simetricamente  as  duas  Torres  em
ambas as metades dos planeta os seus poderes
passavam a  ser  semelhantes  aos  da  esfera.  Os
Biotins  sabiam  que  os  futuros  seres  inteligentes
 que surgiriam naquele planeta um dia fariam uso
coletivo  daqueles  poderes.  E  em  um  futuro
distante,  poderiam  participar  de  uma  imensa
comunidade intergalática   ligando todas as partes
do universo a partir da esfera.  
Os Biotins  Universais  espalharam também, ainda
antes do surgimento dos seres humanos na Terra,
algumas  esferas  onde  mais  tarde  apareceriam
civilizações avançadas como os Maias na América
Central, os Rama na Índia, e também na Áustrália,
na  China  e  em  outros  pontos  do  planeta.  Em
alguns lugares como no interior das Américas e na
África as esferas foram timidamente descobertas e
logo  perdidas  ou  esquecidas  levando  apenas  à
criação de mitos  locais  e  relatos  fantásticos.  Em
outros locais do planeta a descoberta das esferas
levou a progressos inacreditáveis. A presença e a
existência  desse  objetos  levaram  a  civilização
Rama na Índia a uma série de feitos fantásticos. Os
Maias foram mais discretos com o uso da esfera
mas  muitas  de  suas  descobertas  astronômicas



demorariam muito  mais tempo para acontecer  se
eles não tivessem feito uso intensivo da esfera em
sua invesigações. Podendo deslocar-se livremente
no tempo os sacerdotes em segredo percorriam as
épocas  e  atravessavam  o  tempo  anotando  os
detalhes do céu em todas as épocas, conseguindo
com isso um cálculo preciso de todos os eventos
astronômicos em períodos de milhares de anos. A
esfera  e  seu  uso  para  mapear  os  céus  era  um
segredo dos sacerdotes Maias. Seu uso era ritual e
sua  atuação  era  peça  importante  no  plano  do
Grande Sacerdote Maia para salvar o seu povo da
extinção.

Michael  lia  fascinado  aquelas  páginas  e  páginas
contando a  história  da  esfera  e sua relação com
essa espécie  alienígena,  os  Biotins  Universais,  e
tudo isso conectado com a História da Humanidade
em diversos momentos.  O livro continha detalhes
como nomes de povos desaparecidos,  nomes de
pessoas  e  feitos  maravilhosos  realizados  com  a
ajuda da esfera  por  toda a  parte,.  Da Bolívia  ao
Quirguistão,  de  Londres  à  Tailândia,  por  todo  o
planeta feitos maravilhosos tinham sido realizados
com  uso  das  esferas  que  os  Biotins  Universais



espalharam pela Terra antes mesmo do surgimento
do ser humano. 

Michael interrompeu por um instante a leitura para
se certificar de que o mundo em volta continuava o
mesmo, e que continuava na sala. Com a cabeça
cheia  de  pensamentos  novos  deixou  por  um
instante o livro no chão e levantou-se mas quando
fez  isso  o  livro  veio  junto  com  ele.  Trocou
novamente o livro de mão e tentou deixá-lo no chão
da sala. Não havia como se livrar dele: ao levantar
a mão o livro vinha junto, estava colado a ela. Ele
podia passar o livro de uma mão para outra mas
não  podia  mais  soltá-lo.  O  livro  estava
definitivamente preso, grudado à sua mão. Michael
Zenit aceitou o fato, sentou-se de novo no chão frio
da  sala  levemente  aquecida  e  continuou  a  ler  a
História da Esfera. 



Parte II



O Mistério das Sabeenas

Parsifal  partiu  da  casa dos avós de Pedro  direto
para o banheiro do Aeroporto de onde saiu como se
tivesse acabado de chegar no vôo vindo do Brasil. 

Sabeena, a filha da bibliotecária desaparecida não
sabia de nada disso, apenas esperava Parsifal na
saída do desembarque do Aeroporto Internacional
de Mumbai. Observava os passageiros saindo com
suas bagagens pela porta  automática e segurava
um pequeno cartaz com o nome 'Parsifal Teodosius'
escrito nele. Eles não se conheciam pessoalmente,
haviam apenas se falado por telefone e combinado
a  participação  de  Parsifal  como  convidado  no
Congresso de Arqueologia  cuja  abertura  seria  no
dia seguinte. 



Quando  Parsifal  finalmente  sai  pela  porta
automática com a sua pequena mochila de viagem,
ela  o  recebe  sorrindo.  Eles  cumprimentam-se  e
seguem juntos para o carro. Sabeena oferece uma
carona  até  o  hotel  onde  há  uma  reserva  para
Parsifal. Mas o pesquisador não está cansado, sua
viagem não durou sequer um segundo. O  que ele
realmente  quer  é  seguir  com  sua  investigação
sobre a esfera. Ele propõe a Sabeena que façam
uma  visita  à  escavação  de  uma  cidade  antiga
recém-descoberta, em um local próximo a Mumbai.
Essas  ruínas  ficaram  alguns  milhares  de  anos
encobertas  por  uma  vegetação  e  algumas  obras
recentes de uma estrada acabaram por revelar as
construções  antigas  que  apareceram  enterradas
dentro  de  uma  colina.  Como  atual  diretora  da
biblioteca  Sabeena  está  bem  informada  sobre  o
assunto e a Biblioteca de Mumbai, devido ao seu
imenso setor de Arqueologia, é parceira importante
da  equipe  de  escavação.  Por  isso  não  terão
nenhuma dificuldade para ir até lá.
Sabeena  dirige  o  carro  já  velho  e  fabricado  na
época do sumiço do professor  na década de 90.
Eles seguem pela periferia de Mumbai e conforme
conversam e se tornam amigos o carro atravessa



as ruas cheias de sons, de crianças correndo pelas
ruas e animais passeando em meio ao trânsito.
Parsifal está muito interessado em visitar a cidade
em  ruínas  e  seu  plano  é  visitar  agora  cedo  as
ruínas e passar o dia nas escavações. Ao cair da
noite eles voltam para Mumbai e no dia seguinte
estarão presentes para a abertura do Congresso de
Arqueologia.

O carro já saiu da cidade e avança pela paisagem
semi-desértica rumo à colina que esconde a cidade
em ruínas.  A escavação  das ruínas  está  vazia  a
esta hora da manhã,  apenas os  vigias  estão em
seus postos para impedir  a  ação dos ladrões de
túmulos. Nada de valioso foi encontrado ainda nas
escavações  mas  a  tradição  de  violar  tumbas  é
ancestral e os ladrões costumam chegar antes dos
cientistas para roubar qualquer tesouro que haja.

Sabeena se identifica aos vigilantes como Diretora
da Biblioteca de Mumbai e cumprimenta os vigias
que liberam o acesso dos dois. Eles estacionam o
carro e andam pela paisagem deserta.

Não há quase nada aqui para ser visto. Escavações
arqueológicas  costumam  ser  locais  entediantes
para  os  não-especialistas.  Muitas  vezes  uma
descoberta excitante demorar anos para ser feita. 



As  escavações  costumam  se  alongar
pacientemente por muito tempo antes que algo de
valor  seja  encontrado.  Parsifal  e  Sabbena  ainda
não  sabem  disso  mas  neste  mesmo  local  onde
estão agora havia há milhares de anos uma grande
avenida com muita casas, comércio e uma intensa
vida  urbana.  Logo  à  frente  estão  os  limites  do
palácio. Aquilo que um dia foi um palácio imenso e
luxuoso  agora  é  apenas  um  desenho  feito  com
pedras no chão. Não existem mais paredes, nem
teto,  nem nada.  A única coisa que sobrou desse
antigo palácio são as pedras encravadas no chão,
uma espécie de mapa em tamanho real do palácio
que mostra onde ficavam as paredes grossas que
delimitavam o espaço da construção. Os milhares
de anos que passaram destruíram tudo. Aquilo que
um dia foi um espaço exclusivo onde só os nobres
circulavam agora é apenas um desenho impresso
em pedras no chão.

Parsifal  dá  alguns  passos  e  reconhece  a  cidade
que já não existe mais. Sim, agora ele percebe que
já esteve aqui antes quando a cidade ainda vivia.
Antes de viajar para cá pesquisou junto com Juan
na Internet e descobriu que a cidade onde vivera na
Índia,  no  passado  havia  sido  redescoberta  há



pouco tempo. Que grande coincidência fazer uma
visita agora a esse local justo quando eu venho em
busca de Sabeena, a bibliotecária indiana sumida,
ele pensa. E é a sua filha quem me guia. Parsifal
pensa: “Ela precisa saber da existência da esfera.”
Ele cria  coragem e finalmente diz de forma meio
impulsiva para Sabeena: 
“E imagine que essa cidade um dia foi viva, suas
ruas, suas casas estavam cheias de gente!” 
Sabeena responde: 
“E como eu gostaria de poder ver, nem que fosse
por um instante, esta cidade como ela era em sua
época!”
Parsifal age sem pensar. Ele abraça Sabeena com
o seu braço direito enquanto segura a esfera com a
mão esquerda e eles somem no ar.
Instantaneamente viajam milhares de anos rumo ao
passado e durante alguns minutos voltam ao tempo
em que a cidade estava viva. Surgem no meio da
rua  causando  um  certo  tumulto.  Um  enorme
elefante com alguém montado sobre ele passa bem
ao  lado  deles  e  o  animal  assustado  solta  um
guincho alto fazendo os dois taparem os ouvidos ao
mesmo tempo. Outras pessoas vestidas de forma
elegante usando muitos tecidos cheios de padrões
impressos  enrolados  em volta  do  corpo  olham a
cena, apontando para eles e rindo de suas roupas
esquisitas.  Depois  do  tumulto  causado  pela



chegada inesperada eles logo são deixados em paz
e em alguns instantes, como em qualquer cidade
grande,  ninguém  mais  presta  atenção  neles.  O
movimento  de  pessoas  e  carros  levados  por
animais em volta continua mas agora eles fazem
parte da mesma multidão onde outros estrangeiros
também  se  movimentam  na  antiga  cidade  de
Mohenjo-Daro.

Sabeena se solta do abraço de Parsifal e olha em
volta, sem acreditar no que está vendo. Olha para
ele  pedindo  com  o  olhar  alguma  explicação.  A
curiosidade de ter a cidade viva à sua volta é maior
do que a confusão que sente. Parsifal também está
surpreso mas por outro motivo: nem ele sabia que
era  possível  fazer  a  viagem  com  mais  de  uma
pessoa usando apenas uma esfera. Ele acabou de
descobrir isso. Agiu por instinto e funcionou. Além
disso, ele está estranhamente excitado, sente que
está  próximo  de  algo  importante.  Existe  alguma
coisa prestes a acontecer e ele não tem nenhuma
idéia do que possa ser. Está um pouco aliviado pois
sua atitude de viajar pelas coincidências está dando
resultados.  Só  não  sabe  para  onde  isto  está  o
levando e isto o deixa ansioso. 
Outras carruagens levadas por pequenos elefantes,
pessoas  montadas  a  cavalo  e  outros  animais
circulam pela via. Centenas de pessoas passam a



pé, vestidas de todas as formas, vindas de muitos
lugares. Esta cidade no passado é um importante
entreposto  comercial  e  pessoas  de  todas  as
culturas passam por aqui. Neste momento, a cidade
recebe também alguns visitantes vindos direto do
futuro e ninguém sequer desconfia disto. 

As  altas  e  grossas  muralhas  do  palácio  imperial
estão logo em frente no lugar onde agora há pouco
havia apenas um desenho de pedras feito no chão.
Em  frente  ao  imenso  portão  do  palácio  estão
guardas  armados  com  lanças  e  vestidos  com
roupas luxuosas e coloridas.
Sabeena  tira  sua  câmera,  aponta  para  tudo  em
volta e tira várias fotos. Faz um vídeo da cidade,
das pessoas e animais passando de um lado para
outro.  Depois  de  saciar  esse  impulso  de
pesquisadora, ela vira para Parsifal e o interroga: 
“Isto é um sonho, não é? Só pode ser. Eu deixei
você no seu hotel  e estou na minha casa,  talvez
tirando  uma  soneca  depois  do  almoço.  Daqui  a
pouco  eu  vou  acordar  e  irei  com você  visitar  as
ruínas desta cidade. Deve ser por isso que eu estou
sonhando com ela, não é isso?” 
Parsifal sorri e diz: 
“Não Sabeena, nós dois estamos bem acordados.
Você  me  pegou  no  Aeroporto  e  nós  realmente
fizemos a viagem de carro até aqui. Você precisava



saber deste segredo e antes de contar eu resolvi te
mostrar  pessoalmente  o  que pode ter  acontecido
com  a  sua  mãe.  Acho  que  você  é  digna  de
confiança  e  espero  não  estar  enganado.  A
responsável  por  estarmos  aqui  é  esta  pequena
esfera.” 

E mostra a esfera para Sabeena. Ela olha surpresa,
ainda sem entender mas pega a esfera nas mãos e
abraça  Parsifal  do  mesmo  modo  que  ele  fizera.
Então  ambos  somem  e  aparecem  de  volta  no
momento  seguinte  de  sumirem,  na  paisagem
deserta  das  escavações  arqueológicas  de  onde
eles partiram agora há pouco.

Sabeena  solta  Parsifal  e  agora  é  ele  quem está
surpreso: 
“Como você fez isso, que dizer, como você sabia
que era assim que funcionava?” 
Sabeena diz um tanto surpresa: 
“Eu reconheci a esfera de algum lugar, eu já tinha
usado ela antes.” 
Depois de dizer isso, Sabeena cai em si: 
“Não, espera, porque eu disse isso, como assim?
Isso não é verdade! Essa é a esfera que ficava no
livro  que minha mãe estudou,  mas a minha mãe
nunca me deixou pegar e nem me dizia nada sobre



ela. Mesmo assim eu usei essa esfera como se já
soubesse como funciona.” 
Parsifal pensa durante um instante e depois fala: 
“Eu  não  sei,  Sabeena,  talvez  isso  seja  um
paradoxo,  um efeito colateral  de viajar no tempo.
Se você usa a esfera em algum momento, passa a
reconhecer coisas que ainda vão acontecer e saber
de coisas que ainda não aprendeu, mesmo antes
de usá-la.”

Sabeena,  ainda maravilhada com a existência da
esfera, finalmente lembra do sumiço de sua mãe.

Dharini  Dhriti  Sabeena  estava  na  Biblioteca  e
avaliava  para  catalogação  os  livros  recém
adquiridos ou recebidos em doação pela biblioteca.
Ela  havia  deixado  este  livro,  The  Stone  Sphere,
para o final porque parecia ser um livro interessante
e ela queria dar uma olhada com calma.
O livro em si era uma bela edição e tinha todo o
aspecto  de  um clássico.  O texto  reproduzido  em
três línguas completamente diferentes dava um ar
de seriedade para o volume. Depois de preencher



os cadastros e finalizar a catalogação do livro no
acervo da Biblioteca, resolveu ler um pouco antes
de ir  embora.  Quando percebeu tinha lido o livro
inteiro  em  pouco  mais  de  uma  hora.  O  livro
realmente era um amontoado de teorias genéricas,
parecia  apenas  um  levantamento  prévio  sobre  o
tema sem aprofundar nada. Mesmo assim, o tema
era fascinante. Depois de ler, muito curiosa, retirou
a esfera de seu lugar no meio do livro e parou para
observá-la.
Sabeena, durante a faculdade, tinha desenvolvido
algum  interesse  por  línguas  antigas,  códigos
secretos, mensagens cifradas: tudo isso estimulava
a  sua  vontade  e  sua  imaginação.  Aquela  esfera
coberta  de  símbolos  estranhos  era  um  objeto
fascinante  de   estudo.  Observou  a  esfera  com
cuidado  durante  um  bom  tempo  olhando  cada
símbolo com cuidado. Depois abriu o livro de novo
nas páginas que tinham o desenho e a descrição
de  todos  os  símbolos.  Girou  a  esfera  na  mão
comparando  os  símbolos  e  nenhuma  idéia  nova
surgiu.   Mesmo assim foi reconfortante de alguma
forma e ela sentiu que ela merecia a sua atenção
como  objeto  de  estudo.  Resolveu  se  dedicar  ao
mistério da esfera. Continuaria o trabalho daquele
pesquisador e tentaria avançar um pouco mais. Por
algum  motivo  ela  parecia  segura  de  que  ia



descobrir algo, apesar de não ter nenhuma pista de
nada. 

A esfera a conquistara sem que ela percebesse.
Sua  filha  ainda  pequena  aos  poucos  notou  a
mudança no comportamento da mãe que passou a
ler obsessivamente inúmeros estudos sobre línguas
arcaicas  e  passava  horas  lendo  aqueles  livros
estranhos. A pequena Dharini Dhruti Sabeena nem
desconfiava  que  sua  mãe  fazia  tudo  aquilo  em
busca de uma pista para o mistério da esfera da
Ilha  da  Phaistos.  Sua  mãe  falava  com  ela,
pensando em voz alta, como se ao falar alto algo
pudesse ser esclarecido. 

O  mistério  parecia  insolúvel  e  quando  Sabeena
soube do sumiço de Parsifal, o escritor do livro, isto
a  deixou  ainda  mais  perturbada.  Era  como  se
houvesse uma maldição ligada à esfera e ela agora
estava  envolvida  nisto  sem  conseguir  escapar  e
sem conseguir desvendar o mistério.

Então  um dia  simplesmente  aconteceu.  Ela  fazia
uma  comparação  entre  os  símbolos  na  esfera  e
algumas  letras  hindus  arcaicas  e  ao  segurar  a
pequena esfera entre os dedos começou a sentir
um formigamento na mão e um cheiro de incenso
que nunca tinha sentido antes. Fechou rapidamente



os olhos e quando abriu, não estava mais no seu
escritório.

Então Sabeena mãe viveu momentos confusos de
consciência,  muitas  memórias  vieram  em  sua
cabeça ao mesmo tempo, muitas vidas que nunca
tinha vivido surgiram rapidamente  diante de seus
olhos. Ou era verdade que ela tinha vivido durante
alguns  anos  em  uma  corte  hindu  antiga?  Seria
possível que esta Sabeena bibliotecária não fosse a
original  e  ela  na  verdade  fosse  uma  Deusa,
reverenciada  como  tal  na  magnífica  cidade  de
Mohenjo-Daro e adorada por todos os sacerdotes,
porém  escondida  da  população?  Nesta  vida  de
Deusa agora lembrada por ela, Sabeena tinha sido
impedida de sair do palácio mas recebia tudo o que
queria, todos os seus desejos eram atendidos pelos
sacerdotes  que  lhe  prestavam  obediência  e
devoção. Porém quando pedia para sair do palácio,
eles em silêncio se retiravam respeitosamente de
sua presença. Era uma prisioneira de luxo, mimada
e  reverenciada.  Mas  mandava  e  pedia  qualquer
coisa além de liberdade e era atendida com honras.
Esta  Sabeena,  Deusa  e  prisioneira  que  viveu  no
passado, tentou diversas vezes usar a esfera para
voltar a seu tempo mas ela não funcionava. 



Neste  fluxo  de  consciência  confuso  vivendo  ao
mesmo tempo no presente e no passado   voltava
para  a  sua  casa,  passava  pela  Biblioteca  de
Mumbai, via sua filha tornar-se a diretora como ela
mesma  fora  e  de  novo  estava  no  passado  em
Mohenjo-Daro tentando sem sucesso usar a esfera
para viajar ao seu próprio tempo. Ou para aquele
que ela acreditava ser o seu tempo. 

E agora nada disso existia mais. 
Sabeena, fosse ela uma Deusa ou a bibliotecária,
estava de volta neste lugar, sentada nesta poltrona
antiga em uma sala com as paredes cobertas de
estantes cheias de livros. Nesta sala estranha havia
outros três sofás iguais, todos vazios e em volta de
uma mesinha com um globo terrestre luminoso no
centro. 
A sala parecia estar à espera de alguma coisa. A
sensação irracional que Sabeena sentiu neste lugar
era esta: uma sala vazia esperando algo acontecer.
Mas ela estava tão cansada de toda essa confusão
mental,  temporal,  espacial  que  Sabeena  dormiu
desejando  apenas  o  esquecimento.  Não  sabia  e
nem queria mais saber o que estava para acontecer
e mesmo quem era ela mesma e nem onde estava.
Exausta demais para fazer qualquer pergunta até
para si mesma ela dormiu um sono profundo e sem
sonhos. 



Avna continua avançando pelo Grande Museu da
Esfera, sala após sala.  A cada sala por onde ela
passa  a  sua  esperança  de  sair  dalí  diminui  um
pouco. Ela segue em frente assim mesmo e já nem
fotografa  mais  nada.  Quando entra  em uma sala
procura  imediatamente  pela  porta.  Quando  a
encontra, descobre o meio de atravessá-la e chega
até  a próxima sala.  Na sala  seguinte,  o  ritual  se
repete. Cada vez mais monótono.

Avna já nem pensa mais, apenas segue em frente
até  que  finalmente  desiste  de  chegar  em  algum
lugar e perde toda a esperança. Neste momento ela
abre uma porta e chega em algum lugar.

Parsifal  e  Sabeena,  a  filha,  estão ainda de pé e
parados  próximos  ao  palácio  de  Mohenjo-Daro.
Agora  Sabeena  está  aflita  porque  finalmente
entendeu  o  que  se  passou  com a  sua  mãe.  Ela
discute com Parsifal: 
“Mas deve haver  alguma maneira  de  saber  onde
ela  está!  Não  é  possível  que  uma  esfera  que



contém poderes tão supreendentes não possa ser
usada para localizar alguém, isso não faz sentido.”  
Parsifal lamenta, abaixa a cabeça e admite que não
sabe como fazer  isso.  Em um ato de desespero,
Sabeena fecha suas mãos em torno da esfera que
ainda está em suas mãos e pensa com saudades
em sua mãe desaparecida. Parsifal percebe o que
vai  acontecer  mas  antes  que  consiga  alcançar  a
esfera das mãos de Sabeena já é tarde: a esfera
desapareceu levando junto a bibliotecária. 
Parsifal agora está sozinho no meio das ruínas em
2010 mas a Sabeena que o trouxe até aqui sumiu
com a esfera no espaçotempo.

Retorno

Todos reunidos na sala da casa e Pedro termina de
contar  as  suas  aventuras  no  passado  junto  com
Huayakol  que  o  ajuda  a  lembrar  dos  detalhes.
Falaram sobre o sumiço da avó e o encontro com a
menina Avna. Depois contaram a longa viagem que
fizeram junto com os seus amigos navegantes, os
sambaquizeiros  atravessando  o  Estreito  de



Magalhães até o Oceano Pacífico e chegando até a
Torre  Sul.  Pedro  e  Huayakol  se  alternavam
contando  os  detalhes  da  viagem  e  o  que  viram
dentro do ciclone no alto da Torre, pairando no ar e
girando sobre a pequena Avna antes do surgimento
da esfera. E depois de tudo isso, a volta para casa
para onde a menina Avna não voltou com eles. 
A avó ficou calada durante toda a história mas o
avô notou a reação dela quando Pedro mencionou
a menina Avna. 
E agora é a vez dela contar a sua aventura dentro
do Museu da Esfera.

Sabeena, a filha, apareceu na sala onde a sua mãe
dormia sentada na poltrona do lado oposto. Entre
elas havia a mesinha com o globo luminoso.  Ela
passou  pelo  globo  sem  prestar  atenção  nele,
estava mais interessada em chegar logo à sua mãe
imóvel em um sono profundo. Sabeena mãe dormia
um sono tranquilo  e  sem sonhos,  tinha as  mãos
apoiadas no braço da poltrona e a cabeça pousada
sobre  as  mãos.  Sabeena  avançou  em direção  à
mãe  e  antes  que  pudesse  chegar  até  ela  uma
menina de cabelos pretos se materializou na outra
poltrona que ficava ao lado da poltrona de sua mãe.
Ao mesmo tempo, atrás de si, Sabeena filha ouviu



uma porta se abrindo. Virou a tempo de ver uma
senhora que tinha acabado de entrar por uma porta
que  se  fechava  na  parede  coberta  de  estantes.
Olhou  para  a  frente  e  percebeu  que  sua  mãe
acordava, um pouco desorientada. 
Esqueceu da presença  destas  duas estranhas,  a
menina na poltrona e a senhora que tinha entrado
na sala, e foi rapidamente até sua mãe. Ajoelhou-se
na sua frente e segurou nas suas mãos: “Mãe!” Ao
mesmo  tempo,  a  menina  Avna  levantou-se  da
poltrona e deu alguns passos,  atraída pelo globo
luminoso em cima da mesinha.  Do outro lado da
sala Avna a avó fez o mesmo, se aproximando do
globo luminoso. 
Algo tinha começado a acontecer na superfície do
globo. Ele não era mais apenas um mapa da Terra,
agora ele era também uma reprodução grande da
esfera coberta por seus símbolos. E mais do que
isso: no momento em que Sabeena filha segurou as
mãos  de  Sabeena  mãe  apareceram  sobre  cada
símbolo  no  globo  pequenos  seres  que  pareciam
estar vivos. Muitos seres, todos diferentes entre si,
ficaram alí flutuando sobre cada um dos símbolos.
Logo Avna, a avó, percebeu entre eles um pequeno
ser humano flutuando sobre o globo. Olhando com
atenção percebia-se que ele era um homem e sem
mudar  de  lugar  ele  tornava-se  uma  mulher  e  a
seguir  transformava-se em uma criança  e  seguia



sempre mudando e nessas mudanças aparecia o
ser  humano  em  todas  as  suas  variações,
revezando-se  ali  naquela  pequena  projeção
tridimensional, sempre sobre o mesmo símbolo do
globo luminoso: uma criança negra dava lugar a um
homem  asiático  que  transformava-se  em  uma
mulher branca que sumia para aparecer um índio
sul-americano e assim por diante: gordos, magros,
barbudos,  carecas,  todos  os  tipos  de  seres-
humanos  apareciam naquele  único  pedacinho  do
globo-esfera  luminoso  sobre  a  mesinha  circular.
Sobre  os  outros  símbolos  da  esfera  aconteciam
transformações diferentes de seres completamente
desconhecidos:  eram  seres  parecidos  com  tubos
metálicos, ou cheios de tentáculos e parecidos com
anêmonas,  ou  seres  que  eram  como  triângulos
luminosos,  ou  como  se  fossem um agregado  de
folhas  de  árvores  em  movimento  e  parafusos
girando e voando, ou eram bolhas ligadas por tubos
e outros muitos tipos e formas de seres estavam
representados  flutuando  sobre  cada  pedacinho
daquela esfera que era também um globo terrestre
luminoso.
Depois de ficarem um bom tempo hipnotizadas por
aquele pequeno espetáculo na superfície do globo
de luz, Avna a avó e Avna menina se olharam e se
reconheceram. Avna olhou para aquela criança do
outro  lado  da  mesa  e  reconheceu  a  si  mesma



quando  criança.  Supresas,  e  sem  dizerem  uma
única  palavra  mas  atraídas  uma  pela  outra  elas
aproximaram suas mãos. E se tocaram.

Michael  Zenit  assistia  a  tudo  de  cima.  Elas  não
podiam vê-lo e nem desconfiavam de seu cativeiro
logo acima delas, mas ele assistiu toda a cena a
partir da sala onde estava preso. 
Antes  disso,  ele  lera  o  livro  inteiro  e  aprendera
muitas  coisas  naquela  História  da  Esfera.  No
momento em que terminou de ler o livro olhou para
baixo e viu que havia uma mulher domindo em uma
das  poltronas.  Tentou  novamente  bater  no  vidro,
gritar,  pular  com  força  para  tentar  acordá-la  ou
chamar  a  atenção  dela  de  alguma  maneira  mas
nada funcionou. Desistiu, sentou de novo no chão
de vidro e releu algumas partes do livro: as partes
que tinha achado mais importantes. Isso incluía a
fórmula em todos os detalhes para se fazer uma
nova  esfera.  Quando  saísse  daquela  sala,  se
saísse  algum dia,  ele  iria  pedir  ao  seu  pai  para
comprar os locais onde as Torres estavam situadas.
Juntos  eles  organizariam  muitas  expedições  de
uma Torre até a outra e assim eles teriam esferas o
bastante para dar início à Esferopresso.
Quando terminou de reler estes trechos e confirmou
que saberia fazer as esferas, olhou de novo para
baixo e viu que algo novo acontecia na sala: uma



outra  mulher  tinha  aparecido.  E  logo  depois
surgiram  a  velha  e  uma  outra  menina
desconhecida. Michael Zenit sentiu que o momento
se aproximava. Quando as Sabeenas se deram as
mãos  causando  a  mudança  no  globo  ele
reconheceu flutuando sobre o globo luminoso os 97
seres inteligentes descritos no livro. Agora ele tinha
certeza que iria sair daqui, só não imaginava como
isso  ia  acontecer.  No  exato  momento  em que  a
Avna  avó  e  a  Avna  menina  tocaram suas  mãos,
Michael Zenit finalmente voltou para casa.

Avna, a avó, terminou o seu relato e na sala ficaram
todos em silêncio. Ela contou tudo o que lembrava.
Só que   ela não se lembrava de tudo o que tinha
acontecido  naquela  sala.  Na  verdade,  da  coisa
mais importante que acontecera naquela sala ela
sequer ficou sabendo.
Muitos  pensamentos  passavam  pela  cabeça  de
Pedro,  de  Huayakol,  de  Juan e  da própria  Avna.
Pedro  pensava  onde  estaria  a  menina  Avna.
Preocupava-se com ela, pois durante a viagem eles
ficaram  amigos  e  ele  sentia-se  aflito  por  ela  ter
desaparecido.  Agora  já  sabia  para onde ela  fora.
Será  que  estaria  bem?  Teria  finalmente  se
lembrado  quem era,  de  onde  viera?  Conseguiria



sair  daquela  sala,  e  daquele  infinito  Museu  da
Esfera?

Huayakol sentira uma náusea terrível, um enjôo e
uma  vontade  de  desaparecer  quando  a  avó  de
Pedro descreveu os acontecimentos naquela sala
estranha. Ele sentia como se tivesse perdido uma
parte  de  si  mesmo  e  não  sabia  explicar  porque
sentia-se assim uma vez que nem sequer estivera
na sala. Mas sua mente iluminava e uma excitação
absurda vinha até ele quando pensava nos seres
que  Avna  tinha  descrito  aparecendo  sobre  a
supefície  do  globo  luminoso.  Isso  porque  em
algumas aulas na Escola do Templo os sacerdotes
haviam dito  que os  seres  humanos não estavam
sozinhos e que a Árvore da Vida abrigava outros
seres inteligentes. Segundo os sacerdotes o nosso
planeta  era  um  pequeno  fruto  de  uma  imensa
árvore e a nossa árvore não era a única. Havia uma
imensa  floresta  cósmica  de  árvores,  algumas
maiores e muitas bem mais povoadas de vida do
que a nossa. Para Huayakol tudo isso eram apenas
palavras: nunca havia visto nenhum destes seres e
nenhum desenho ou pintura representando nenhum
deles. Entre os Maias isto era um segredo vedado
aos  sacerdotes.  E  agora  Avna  confirmava  que
existiam  mesmo  muitos  outros  seres  vivos  pelo
universo. E tudo tinha alguma ligação com a esfera.



Para  Huayakol  era  um  alívio:  finalmente  alguma
fazia sentido.
Apesar  do  pequeno  alívio  Huayakol  sentiu-se
desconfortável com a história contada por Avna. A
partir  do  momento  em  que  a  menina  Avna
apareceu, a avó de Pedro não se lembrava mais de
nada. Faltava alguma parte daquela história. Uma
vez que a menina Avna havia sumido, eles talvez
jamais descobrissem o que era.

Quando Avna terminou a narração de sua aventura
no  Grande  Museu  da  Esfera  foi  o  momento  que
Juan,  o  avô,  lembrou-se  de  Parsifal.  Pegou  o
telefone  e  ligou  para  o  hotel  em  Mumbai,  onde
Parisfal  ficaria  hospedado.  Nada,  ele  nem  havia
registrado  entrada.  Ligou  para  a  Biblioteca  em
busca  da  bibliotecária  Sabeena  e  a  atendente
informou que ela havia saído para buscar um dos
convidados ao Congresso de Arqueologia. Não, ela
ainda não havia voltado. Pegaram com a atendente
o  número  do  celular  de  Sabeena  e  ligaram.
Tampouco  conseguiram  contato:  o  celular  estava
fora de alcance. Até prova em contrário Parsifal e a
bibliotecária haviam sumido.



Os Segredos da Esfera

Michael Zenit voltou para casa com o segredo da
criação da esfera. Ele compartilhou o segredo com
seu  pai  e  ambos  imediatamente  deram início  ao
plano  de  criar  a  Esferopresso.  Eles  não  tinham
mais nenhuma esfera. A esfera de Michael  agora
estava com a Avna, a avó. Também não tinham o
livro que havia desaparecido quando ele conseguiu
sair da sala no Museu da esfera. 
Como ele saiu? A sala embaixo dele simplesmente
sumiu enquanto não parava de surgirem pessoas
na  sala  abaixo.  Michael  se  viu  livre  do  mesmo
modo  como  ficou  preso:  sem  nenhum  controle
sobre isso.
Saiu sem o livro, que sumiu junto com a sala. Só
que Michael não precisava mais do livro. Durante o
enorme tempo-fora-do-tempo em que  ficou  preso
naquela  sala  ele  leu  e  releu  as  instruções  de
fabricação de uma esfera e tudo era relativamente
simples: partindo de uma das Torres bastava ir até
a outra sem usar a esfera. O deslocamento deveria
ser  feito  por  meios  humanos.  Esse  percurso
poderia ser feito a pé ou de carro, barco, avião ou
qualquer outro veículo ou máquina construída pelo



ser humano. Ou uma mistura de tudo isto. Qualquer
 meio  de  transporte  criado  pelo  homem  serviria
para a empreitada de fazer o caminho de uma torre
até a outra. E depois de volta até a primeira Torre.
E assim eles conseguiriam fazer  quantas  esferas
quisessem.
Nem  Michael  e  nem  Zelio  Zenit  sabiam  que  as
esferas  copiadas  por  Parsifal,  e  disponíveis  em
cada exemplar do livro, também funcionavam.
No livro que ficara grudado em sua mão durante
muito tempo e ele lera inteiro várias vezes, Michael
Zenit tinha lido também sobre os poderes da esfera.
Aprendera  no  livro  que  era  possível  transportar
mais  de  uma  pessoa  de  cada  vez,  mas  isso
dependia da força de vontade e da concentração de
quem estivesse guiando a viagem. Lera sobre os
nomes e lugares no Universo e cada um de seus
planetas únicos nas galáxias afora onde viviam os
seres representados. Mas nada isso interessava a
ele. 
O único conhecimento que interessava era usar a
esfera  para  realizarem  o  plano  do  seu  pai  e
finalmente  ganharem muito  dinheiro.  Fundar  uma
empresa  de  transporte  instantâneo.  E  usar  o
dinheiro  para  ganhar  muito  poder  e  fazer  mais
dinheiro ainda.
E nunca mais ser importunado na escola por ser o
estrangeiro. Ele odiava isso. E poderia enfim largar



a escola maldita na Índia e voltar pra sua própria
casa  em San  Diego.  Odiava  aquela  escola  onde
tinha sido obrigado a estudar com a mudança de
seu  pai,  arqueólogo,  para  a  escavação  em
Mohenjo-Daro. 
Michael tinha lido sobre a esfera no livro, enquanto
estava  preso.  Ele  sabia  como  a  esfera  havia
influenciado a evolução humana durante milhares
de anos. Sabia como ela havia transformado a vida
de  muitas  pessoas  durante  a  História.  Essas
pessoas entraram em contato com a esfera e por
causa disso viraram deuses e mitos em inúmeras
culturas e durante milhares de anos. Agora seria a
vez deles.
Michael  e  seu  pai  não  estavam interessados  em
alienígenas,  em  outras  inteligências,  galáxias
distantes  e  nem em nada disso:  queriam apenas
aproveitar todo o poder da esfera para montarem o
seu negócio de turismo revolucionário. 
Como muitas pessoas antes, durante toda a história
do  mundo,  eles  imaginavam  que  conseguiriam
controlar a esfera.

Só que o livro não contava tudo sobre ela. Aliás o
livro  omitia  várias  coisas  importantes.  Nele  não
estava  escrito  que  qualquer  cópia  da  esfera
funcionava  com  poderes  plenos.  Também  não
estava escrito que as cópias da esfera podiam ser



feitas  de  qualquer  material  com  densidade
semelhante a ela. Não estava escrito tampouco que
a  qualquer  momento  qualquer  uma  das  esferas
poderia  simplesmente  sumir  deixando  para  trás
apenas  poeira  de  pedra.  Nenhuma  pessoa  na
Terra,  em nenhuma época,  havia  aprendido  tudo
sobre a esfera. 
O  Grande  Museu  da  Esfera  reunia  todo  o
conhecimento  humano  sobre  a  esfera.  Mas  os
humanos sempre estiveram longe de aprender tudo
sobre ela.  

Quando Michael invadiu a casa dos avós de Pedro,
estava em busca das esferas originais que estariam
com os dois garotos. Imaginava que Parsifal teria
mais do que um exemplar original da esfera depois
de  seu  sumiço  por  tanto  tempo.  Depois  de  ter
encontrado Pedro e Huayakol na Torre por acaso
no início de sua busca por esferas, Michael havia
ido parar também na outra torre. Ele ficou viajando
de uma  torre a outra em vários tempos e com isso
encontrou  outros  viajantes  perdidos,  de  outras
épocas. 
As esferas em uso se atraem e a esfera de Michael
acabou sendo atraída pelas esferas dos meninos.
Todos eles  materializaram-se na mesma época e
na mesma Torre Norte.  Toda essa movimentação
de  esferas  concentrada  em  um  único  ponto  do



espaçotempo atraiu  também a esfera de Parsifal,
logo após seu sumiço em Honduras, logo após o
início de sua viagem pelo espaço e pelo tempo.

Ignorante de muitas das características da esfera e
iludido por uma idéia que parecia a mais certa para
ele,  Zelio  Zenit  movimentou  suas  conexões  e
conseguiu  uma  enorme  soma  de  dinheiro  para
comprar as duas Torres. Seu plano era montar uma
rota permanente em que ele e seu filho iriam viajar
de um lado a outro fazendo esferas e garantindo
um fornecimento abastado delas.  Michael  e  Zelio
conduziriam o negócio que estava prestes a ser um
sucesso.



Novas Rotinas

Na semanas seguintes as coisas mais ou menos
voltaram ao normal na casa dos avós de Pedro. E
Huayakol,  um  exilado  do  tempo,  permaneceu
morando alí na casa de Juan e Avna. Os pais de
Pedro voltaram de viagem e o garoto voltou à sua
rotina  de  aulas  no  colégio.  Pedro  vinha  sempre
visitar o amigo na casa dos avós. 
Durante um bom tempo eles preferiram não fazer
uso  da  esfera.  Depois  de  toda  aquela  confusão
perceberam que esta  esfera  era  algo  sério.  Uma
vez  em  que  ela  era  acionada  trazia  junto  uma
tempestade de idas e vindas de pessoas vindas de
outros  tempos  e  trazia  junto  uma  série  de
acontecimentos imprevisíveis. Começaram a ter um
certo  temor  de  usar  as  esferas  e  deixaram-nas
guardadas. 
Huayakol,  forçado  a  viver  por  aqui  acabou  se
adaptando  bem a  esta  época.  Aprendia  algumas
matérias básicas da escola com Pedro mas ambos
gostavam  mesmo  de  brincar  no  simulador  de
mundos, um game de estratégia que Pedro jogava
quando  estava  na  casa  dos  avós.  Agora  com
Huayakol morando lá, tinha mais um motivo para ir



sempre.  Dentro  do  game  eles  comandavam
batalhas, viviam em outras épocas, criavam outras
histórias.  
Além  dos  games,  o  mundo  de  Huayakol  mudou
radicalmente quando descobriu a matemática deste
século.  Ele  adorava  matemática.  Os  maias
dominavam  esta  matéria  pois  usavam  muitos
cálculos para fazer os seus mapas celestes, suas
previsões  de  eclipses  e  outros  fenômenos
cósmicos.  Matemática  era  um  item  fortemente
exigido na Escola do Templo e Huayakol  era um
dos alunos mais esforçados. 
Pedro  ao  contrário  de  Huayakol,  odiava
matemática.  Não  entendia  aquele  monte  de
fórmulas  sem  sentido  e  sempre  ia  mal  nessa
matéria.  Ele  não  conseguia  entender  que  a
matemática é apenas mais uma língua. Uma língua
com  um  lógica  própria  e  muitas,  muitas  regras.
Para  Huayakol,  ao  contrário,  a  matemática  era  a
forma  como  seu  pensamento  se  organizava.
Descobriu  que  a  matemática  comandava  quase
tudo  neste  século  em  forma  de  códigos  de
programas,  de  softwares  e  pela  primeira  vez  em
muito tempo se sentiu em casa em fins de 2010.
Não  sabia  ainda  qual  seria  a  missão  dada  pelo
Grande Sacerdote  e  tratava de aproveitar  todo o
conhecimento  que  passava  pela  sua  frente.



Aprendeu a escrever pequenos programas. Poderia
até fazer um vírus, se quisesse.

Nestes  seis  meses  de  repouso  esperando  algo
acontecer, sem que ninguém usasse a esfera para
nada  Huayakol  também  aprendeu  um  pouco  de
inglês, outro tanto de português, estudou com mais
gosto  programação  de  software  através  de
comunidades  e  cursos  online.  Aprendeu  a
programar e entendeu como funcionava a internet,
seus sistemas e sites.  Sem ter  mais nada o que
fazer e muito tímido e deslocado para sair as ruas
Huayakol  ficava  em  casa  na  internet  fazendo
amigos  pelas  redes  sociais.Tentando  entender  o
mundo.  Quando  não  sabia  alguma  coisa,
conversava com Pedro. Se Pedro não sabia, pedia
ajuda para Avna ou Juan e todos o ajudavam na
adaptação para esta época. 
Pedro de volta às aulas passou a levar a sério o
kung fu. Quando ia na casa dos avós acompanhar
as  viagens  matemáticas  de  Huayakol  ele  fazia  o
máximo  esforço  que  podia  para  entender  a
empolgação  de  Huayakol  com  algumas  coisas.
Partindo da esfera, e mostrando o livro de Parsifal,
Huayakol  explicava que ela  continha 97 símbolos
diferentes. E Pedro perguntava com indiferença:
“E daí?” 
Huayakol respondia: 



“E daí que 97 é um número primo!” 
“E daí?”, dizia Pedro. 
“É que os números primos são números que são
usados  para  fazer  outros  números,  são  como
marcas  no  caminho  do  infinito,  quanto  mais  se
continua  contando  para  frente,  sempre  vão
aparecer números primos mas sempre em posições
imprevisíveis.  E  a  mágica  é  que  ninguém  sabe
porque  eles  existem!  Eles  funcionam  de  modo
imprevisível,  e  agem como  se  fossem blocos  de
construção,  construindo  os  números  cada  vez
maiores até o infinito.  Que aliás é algo que nem
existe.” 
Pedro já não estava entendendo mais nada do que
Huayakol dizia. Não sabia se era devido ao pobre
português  que  Huayakol  falava  ainda  ou  à  sua
própria  ignorância  da  matemática.  O  fato  é  que
Pedro não entendeu o que era um número primo.
Parecia  algo  importante.  Entendia  o  respeito  que
Huayakol sentia pelos números primos e entendia
que ter 97 símbolos na esfera era algo que deveria
ter  algum  significado  importante.  Mas  nem
imaginava o que poderia ser.
E aqueles dias e meses passaram rápido depois de
todas aquelas viagens no tempo. A vida continuava
por si só, em modo de espera.



Seis meses voaram. Até que um dia,  clica daqui,
clica de lá e um link na internet fez Huayakol cair na
página de uma tal Esferopresso. Era uma empresa
de  turismo  internacional  que  oferecia  “viagens
instantâneas por  todo o globo terrestre  com uma
tecnologia  revolucionária”.  Cada  viagem  custava
caro,  muito  caro.  Um  máximo  de  3  pessoas
viajavam junto com o guia e a passagem de cada
pessoa custava US$ 250.000, duzentos e cinquenta
mil dólares. O logo da empresa era uma esfera com
símbolos  gravados,  parecido  com  o  logo  da
Wikipedia só que multicolorido. Quando viu aquilo,
Huayakol  ficou  com  os  nervos  extremamente
sensíveis,  sua  espinha  gelou.  Ele  não  podia
acreditar  naquilo:  era  a  esfera,  os  mesmos
símbolos, só que no logo da empresa apenas uma
parte dos símbolos podia ser vista.  Huayakol não
tinha dúvidas de que era a esfera, a mesma esfera
que  ele  deveria  proteger.  Agora  ela  estava
disponível  a  qualquer  pessoa que pudesse pagar
pela viagem. Como isso poderia ter acontecido? 
Huayakol  navegou pelo  site  e  leu  mais  sobre  as
viagens  feitas  pela  Esferopressoo.  Elas  eram
sempre feitas por  um guia autorizado e devido à
alta  tecnologia  de  teletransporte,  a  partida
acontecia  em  um  local  completamente  escuro.
Huayakol pensou: “Claro, eles não podem revelar o
truque!” E ainda tremendo de nervoso e um tanto



fora de si mandou uma mensagem pro celular de
Pedro imediatamente. Pedro estava em casa, com
a  internet  aberta.  Entrou  no  site  e  navegou
abismado. Não havia dúvidas de que essa empresa
estava usando a esfera  como uma tecnologia de
transporte. 
Concluíram  que  o  garoto  americano  de  alguma
forma não tinha morrido  alí,  suspenso no ar. Ele
havia conseguido realizar o seu plano, o tal plano
que segundo ele “seria bom para todo mundo”. Na
realidade  era  um  plano  sinistro:  tranformaram  a
esfera em um serviço comercial exclusivo, ou seja,
caro.  A esfera  servindo como meio  de transporte
em uma empresa de turismo e eles explorando a
esfera  como  se  fosse  uma  tecnologia  avançada.
Uma  idéia  genial  para  qualquer  capitalista.  Uma
ideia  tão  boa  que  certamente  poderia  mudar  o
mundo da mesma forma como a luz elétrica mudou
o mundo há mais de cem anos, e a internet estava
mudando o mundo agora. Só que ao invés de estar
disponível para todos, essa nova tecnologia estava
nas mãos de uma só empresa. E a Esferopresso
mandava no mercado de transportes via esfera no
mundo.  Um  monopólio  global  da  exploração  da
esfera. 
Pesquisando no site os meninos descobriram que
um agendamento de viagem só seria possível para
uma data 2 meses adiante. A Esferopresso já era



um sucesso, estava em pleno funcionamento e as
pessoas estavam viajando de esfera pelo mundo. E
pagando caro e enriquecendo Zelio e Michael Zenit
por isso.
 

Desistência

Em Mohenjo-Daro, Parsifal  ficou alguns segundos
sozinho  depois  de  ver  Sabeena  filha  sumir
segurando  a  esfera.  Mas  logo  em  seguida  ela
reapareceu na mesma posição e do mesmo jeito
como se apenas tivesse dado um salto à frente no
tempo. Ela lembrava de ter estado com Parsifal na
Mohenjo-Daro  do  passado mas  não  lembrava de
onde acabara de voltar. 
Um vazio,  como se nada tivesse acontecido,  era
assim que ela se sentia. Parsifal perguntou se ela
havia  visto  sua  mãe,  e  ela  pareceu  vagamente
lembrar de algo mas logo depois a vaga lembrança
se foi, ficou apenas esse vazio na mente dela. Não,
não  tinha  encontrado  sua  mãe.  Não  sabia  nada
sobre  ela  desde  o  seu  sumiço  há  tanto  tempo.
Lembrou que quando partiu pensou em sua mãe,
mas agora não sobrava nada em sua memória. Ela



não lembrava que havia  acabado de encontrar  a
sua mãe naquela pequena sala dentro do Museu da
Esfera. Ela estava confusa e derrotada.
Parsifal e Sabeena voltaram de carro para Mumbai
e Sabeena deixou Parsifal em seu Hotel.

Nos dias seguintes Sabeena e Parsifal participaram
do Congresso na Índia.  Parsifal  pôde reencontrar
os seus amigos arqueólogos de longa data.  Para
não revelar o segredo da esfera, ele inventou que
sofrera uma amnésia de mais de uma década. E
naquele  Congresso  de  Arqueologia  ele  se
reintegrou ao ambiente científico. Viu a palestra e a
apresentação  de  Zelio  Zenit  sobre  a  cidade  de
Mohenjo-Daro,  de  onde  ele  mesmo  acabara  de
chegar  e  achou curiosa a  coincidência.  Zenit  era
um antigo conhecido de Parsifal e também estivera
trabalhando   em  Honduras  quando  Parsifal
desapareceu, quartorze anos antes.
Depois de todos os debates, palestras e discussões
 Parsifal voltou para o Brasil e se estabeleceu como
professor visitante em uma universidade.

Seis  meses  depois  disso  a  Zelio  criava  a
Esferopresso.



Para  Sabeena  aos  poucos  aquela  viagem  com
Parsifal  para a Mohenjo-Daro do passado parecia
cada vez mais um sonho antigo, com seus detalhes
desbotando  aos  poucos  e  sua  memória
transformando  tudo  aquilo  que  parecia  absurdo
quando  aconteceu  em  apenas  uma  história
inventada.
As vezes ela sentia o impulso de pegar a câmera
onde tinha gravado as imagens da Mohenjo-Daro
do passado. Por algum motivo, ela nunca chegava
a fazer isso. Deixou a câmera guardada, e acabou
esquecendo  o  assunto.  Ela  escolheu  rejeitar  a
experiência que vivera e fugiu do poder da esfera
para não ficar louca.

Resistência

Seis meses depois do Congresso de Arqueologia
em Mumbai, a Esferopresso se estabeleceu como
um método revolucionário de transporte e turismo.
Isso aconteceu no meio do ano, bem no início das
férias de Pedro. 
Parsifal convocou uma reunião de todos na casa da
Juan e Avna. A esfera tinha sido capturada e estava
sendo  usada  de  forma  maligna  e  nisso  Parsifal
concordava com Huayakol: a esfera não podia ser



usada  para  que  apenas  poucas  pessoas
ganhassem  dinheiro.  Mas  Parsifal  também  se
sentiu  tentado  com  uma  idéia  que  Pedro  tinha
lançado: já que a esfera estava à solta, deveria logo
pertencer a toda à Humanidade.

Huayakol  e  Pedro  estavam em campos  opostos:
Pedro queria distribuir a esfera para todo mundo e
acabar  com  o  monopólio,  a  exclusividade  da
Esferopresso. Sem a exclusividade, a Esferopresso
iria  deixar  de  lucrar  com  a  esfera  e  a  empresa
acabaria. Huayakol achava isso uma tremenda falta
de respeito com o seu povo. Sua idéia era heróica:
eles  formariam uma equipe de resgate,  iriam até
Zelio e Michael e os enfrentariam. Recuperariam as
esferas e tudo voltaria ao normal. Huayakol estava
vivendo como se estivesse dentro de um jogo: tinha
um objetivo claro e queria cumprir sua missão. Ele
passou a acreditar que esta era a missão reservada
a ele pelo Grande Sacerdote. 
Pedro via nisso um grande delírio. Era evidente que
essa missão era impossível de ser realizada. Para
começar  eles  sequer  sabiam  quantas  esferas  a
Esferopresso possuía. E mesmo que conseguissem
chegar  até  Zelio  e  Michael,  os  dois  estavam
milionários e certamente tinham tomado cuidados
com a própria segurança. Sem contar a segurança



da esfera, fonte de todo o seu lucro, que devia ser
ainda mais rigorosa.

O debate foi  intenso,  ficaram horas conversando.
Avna e Juan de um lado achavam arriscado sair em
missão  para  recuperar  as  esferas.  Huayakol  de
outro lado defendia essa idéia e tentava convencer
Pedro e os avós a juntarem-se a ele. Pedro achava
isso um absurdo, queria era fazer mais cópias da
esfera e sair distribuindo por aí. Huayakol achava
que o absurdo era Pedro pensar nisso. 
Parsifal,  sensibilizado  pela  determinação  de
Huayakol, parecia simpático à idéia de ir em missão
resgatar as esferas. Deixar os Zenit sem as esferas
causariam  a  ruína  de  seu  negócio.  Ele  não
conhecia  o  segredo  da  fabricação  das  esferas
através das torres, não tinha lido o livro que Michael
lera,  por  isso  imaginava  que  existiam  limitadas
cópias da esfera, além das suas. 
Queria pegar de volta as esfera dos Zenit, mas por
outro  lado  não  conseguia  pensar  em  um  plano
eficaz para realizar isso. A Esferopresso era uma
grande  empresa,  não  havia  como  saber  quantas
esferas eles tinham, e nem descobrir em qual lugar
do mundo estariam guardadas as esferas de seu
estoque.  Isso  iria  demandar  meses de pesquisas
para a organização de um plano eficiente.



Então Pedro lembrou que o garoto americano havia
sumido após segurar  duas esferas.  Esse poderia
ser um bom plano para sumir com as esferas e com
os dois, Zelio e Michael: bastaria fazê-los segurar
uma outra esfera.  Huayakol  se animou com isso:
enfim um caminho, um início de estratégia. Parsifal
também gostou dessa idéia de Pedro e sugeriu que
fizessem várias outras cópias da esfera para terem
certeza  de  que  ia  dar  certo.  Parsifal  teria  que
refazer  os  moldes  para  copiar  a  esfera,  isso  ia
demorar algum tempo. Mas agora tinham alguma
esperança, mínima que fosse, de interromper com
o sucesso da Esferopresso e libertar a esfera do
poder de Zelio e Michael Zenit. 
Mesmo  assim  teriam  que  passar  algum  tempo
estudando  a  operação  da  Esferopresso  para
conseguir  recuperar  ou,  se  o  plano  desse  muito
certo, sumir com as esferas.

Todos eles, Zelio, Michael, Huayakol, e até Parsifal
achavam que ainda podiam ter  alguma influência
no destino da esfera. A verdade é que a partir do
momento  em  que  Pedro  encontrou  a  esfera  no
meio do livro e se conectou à vontade de Huayakol
no passado, uma fresta foi aberta. Foi no mesmo
momento  em que Parsifal  em Honduras  sumiu  e
caiu dentro de uma viagem pelo espaçotempo que



ainda ia demorar muito para terminar. E ao mesmo
tempo  em  que  os  Biotins  Universais  decidiram
plantar as esferas no planeta Terra.  E no mesmo
momento  em  que  Michael  escapou  da  sala
transparente-reflexiva com o segredo da esfera e
Avna sumiu da sala abaixo e Huayakol cumpriu sua
missão.

Agora, no final de 2010, a porta que a esfera abria
no  espaçotempo estava  escancarada  de  maneira
definitiva. O mundo já estava mudado para sempre.
Michael queria a exclusividade da esfera para a sua
empresa.  Huayakol  gostaria  que  ela  ficasse
protegida  e  em  segredo.  E  ambos  já  haviam
perdido a guerra e estavam agora do mesmo lado
sem saber.  Pois  faltava  muito  pouco  para  que  a
esfera se tornasse livre, incontrolável e acessível à
humanidade inteira.

Sem  saber  disso,  Parsifal  organizava  junto  com
Juan e Avna o plano de uma expedição para tentar
recuperar  ou  eliminar  as  esferas.  Enquanto  os
adultos discutiam na sala, Huayakol foi com Pedro
até  o  computador  da  biblioteca.  Ele  queria
investigar  melhor  o site  da Esferopresso.  Usando
os  seus  conhecimentos  recentes  de  internet  e
programação Huayakol hackeou o site e conseguiu



acesso à lista de subdomínios do provedor onde a
Esferopresso  estava  hospedada.  Dentro  daquele
lista imensa de links, descobriu um blog escondido.
Ou  melhor,  havia  um  blog  hospedado  alí  sem
nenhum link partindo de nenhum lugar: apenas uma
página  solitária  na  internet  sem  conexão  com
nenhuma  outra.  Uma  página  que  deveria  ficar
secreta mas que tinha sido muito mal escondida. E
naquele  blog  secreto,  que  não  era  tão  secreto
assim,  Pedro  e  Huayakol  começaram  a  ler
empolgados  o  relato  de  Michael  Zenit  durante  o
período em que ficou preso na sala transparente-
reflexiva.  Quando  voltou  da  sala,  Michael  havia
escrito tudo: porque Zelio Zenit queria as esferas, o
encontro  dele  com  os  meninos  na  Torre,  como
havia tentando roubar a esfera e depois sumido no
ar. O blog  contava com detalhes também todo o
tempo em que ele passou preso na sala, contava
toda a angústia e o tédio e depois o sumiço de sua
vontade. Contava como ele finalmente descobriu a
caixa  escondida  no  chão  e  o  livro  dentro  dela.
Michael também escreveu naquele blog o conteúdo
do livro que lera quando estava preso lá: a “História
da Esfera”. Escreveu tudo o que lembrava do livro
que  ficou  lendo  durante  todo  aquele  tempo-sem-
tempo  dentro  daquela  sala.  Segundo  o  relato
escrito naquele blog, a esfera era algo mais antigo
do que qualquer espécie conhecida no Universo. 



Os  meninos  estavam  ao  mesmo  tempo
maravilhados  com  tudo  aquilo,  tanta  novidade  e
enfim  muitas  explicações  sobre  o  segredo  da
esfera. Mas também estavam com raiva de Michael
Zenit. Depois ler tudo aquilo Huayakol considerava
a  exploração  comercial  da  esfera  ainda  mais
execrável,  mais  horrível:  um  tesouro  tão  antigo
como  aquele  agora  estava  sendo  usado  para
favorecer alguns poucos humanos ambiciosos. Mas
Pedro,  por  outro  lado,  pensava  sozinho  sem
coragem de dizer em voz alta para o amigo: “E os
sacerdotes  Maias  também  não  eram  poucos  e
também não usavam a esfera para seus próprios
objetivos?” Para Pedro aquilo era a mesma coisa
do  que  usar  a  esfera  para  ganhar  dinheiro.  Os
sacerdotes Maias tinham o conhecimento sobre o
Universo, sobre viagens no tempo e no espaço e
não  contavam  nada  daquilo  para  o  seu  próprio
povo.  Isso  não  era  tão  horrível  quanto  Zelio  e
Michael usando a esfera para ganharem dinheiro? 

A única solução, na cabeça de Pedro, seria liberar
na internet os planos de como se fazer uma esfera.
Junto com isso, teriam que espalhar a informação
de que qualquer esfera funcionaria se fosse feita da
maneira  correta.  Infelizmente  Pedro  pensava  que
nunca poderia fazer isso em respeito ao seu amigo
Huayakol.



Enquanto  Parsifal,  Juan  e  Avna  discutiam  o  que
fazer, a Esferopresso dominava o mundo. Em todos
os  lugares  toda  a  mídia  comentava  a  tecnologia
revolucionária  cujo  segredo  era  muito  mais  bem
guardado do que a fómula da Coca-Cola. Operando
dos Estados Unidos a empresa tinha total liberdade
para atuar na maioria dos mercados no mundo. A
Esferopresso agora operava ao mesmo tempo de
várias  bases  em  todos  os  continentes,
transportando  pessoas  de  modo  instantâneo,
executivos,  famílias  de  bilionários  em viagens  de
férias, quem tinha dinheiro e podia bancar, viajava
de modo instantâneo pelo planeta com a ajuda da
Esferopresso.  O negócio era  um sucesso.  Redes
de  TV  de  todo  o  mundo  assediavam a  empresa
para  reportagens  exclusivas  em  seus  países
pagando milhões e a Esferopresso multiplicava seu
capital realizando negócios, vendendo reportagens
e fazendo turismo. Michael nunca havia trabalhado
tanto na sua curta vida. Seu pai ficava no comando
administrativo  e  ele,  com  apenas  16  anos  havia
ficado  responsável  pelo  comando  da  operação.
Juntos, ambos subiram à categoria de milionários e
estavam seguindo rumo ao primeiro bilhão.



As pessoas que não podiam pagar e viajar com a
nova  tecnologia  celebravam  assim  mesmo  a
invenção do teletransporte e assim em 2011 nasceu
um  hype  da  esfera.  A pequena  esfera  de  pedra
agora tinha deixado de ser um segredo de poucos e
estava na moda no mundo. 
Carros em formato de esfera, acessórios, estampas
de camisetas, óculos, por todos os lados só se via
um grande fenômeno de aceitação, um verdadeiro
culto à esfera. A Esferopresso era a nova Apple, o
novo  Google,  estava  no  topo  da  onda  da  moda.
Apesar  de  não  saberem que  a  esfera  podia  ser
livremente  copiada,  Zelio  e  Michael  tomavam  o
cuidado de nunca divulgarem imagens da esfera.
Apenas  alguns  dos  símbolos  eram  divulgados,
escolhidos para fazer parte da imagem mundial da
empresa. A própria operação da viagem acontecia
em uma sala escura. Eles alegavam que isso era
parte da tecnologia de funcionamento complexo da
esfera.  E  o  segredo  de  como  ela  funcionava
exatamente tornava a esfera um objeto de desejo
ainda maior para todos. O valor da passagem de
esfera  subia  ao  invés  de  cair.  Mas  os  ricos  do
mundo não se importavam e pagavam ainda mais
pelo privilégio, como sempre fizeram com qualquer
novidade da tecnologia.
Durante vários meses o assunto ocupou a mídia e
todos  os  dias  surgiam  matérias  na  TV,  sites  na



Internet  com  notícias,  detalhes  e  paródias  de
viagens feitas por fãs, o mundo ficou tomado por
um  bombardeio  midiático  com  muitas  notícias,
sugestões  e  projetos  de  usos  possíveis  para  a
tecnologia.  A  esfera  virou  O  meme  e  o  mundo
inteiro só falava nisso. 
A  Esferopresso  cobrava  caro  por  sua  operação
comercial  mas  se  dispunha  a  oferecer  sua
tecnologia para fins humanitários.  Como parte  de
seu marketing fazia acordo com ONGs ecológicas e
humanitárias e cultivava a sua imagem de empresa
responsável  e  limpa  ajudando  projetos  sociais
enquanto  ganhava  incrivelmente  mais  com  o
transporte  de  pessoas  e  valores  de  um ponto  a
outro  do  globo.  A  Esferopresso  havia  se
transformado  em  uma  megacorporação  com
inúmeras  sucursais  e  operação  simultânea  no
mundo inteiro.  Com a facilidade de transporte no
tempo  e  no  espaço,  os  próprios  Zelio  e  Michael
conduziam cada  viagem,  em todas  as  partes  do
mundo.
O  próximo  passo,  já  em  andamento,  era  uma
negociação com a NASA. Através de um convênio
milionário  com  a  Esferopresso  seriam  realizadas
viagens interplanetárias fazendo uso da tecnologia
inovadora da empresa. A empresa dos Zenit crescia
de  modo  seguro  e  tornava-se  uma  empresa
respeitada,  uma  empresa  do  bem.  Toda  a  sua



famosa  e  celebrada  tecnologia  era  apenas  a
escravização  da  esfera,  mas  fazendo  isso  a
Esferopresso estava dominando o mundo.

Parsifal e os adultos não se decidiam sobre o que
fazer e nem quando fazer. O plano deles parecia
uma imensa perda de tempo. Por isso Pedro tomou
uma  decisão  radical.  Aquilo  já  estava  durando
demais.  Se  era  para  acabar  com o  domínio  dos
Zenit era só liberar a informação, avisar a todos dos
poderes reais da esfera. 
Pedro foi tomado por uma necessidade irresistível
de fazer isso. Huayakol, seu melhor amigo, não o
apoiaria em sua decisão. Pedro sabia, tinha certeza
disso: a esfera queria ser livre.  Ela precisava ser
livre,  ser  de  todos.  E  nenhum deles  podia  fazer
nada  a  respeito.  Portanto  Pedro,  tomado  pelo
espírito da esfera, nem falou sobre seu plano com
Huayakol. 
Mesmo  sem  tanto  conhecimento  de  softwares,
como  o  amigo  ele  iniciou  o  seu  caminho  para
dispersar a informação sobre a esfera e contar pra
todo mundo a verdade sobre ela. Todos iam saber o
que é a esfera e o que ela poderia fazer. Tomado
por  este  impulso  começou  a  construir  um  blog.
Quando  subiu  a  primeira  imagem  inteira  com  o
mapa  da  Torre  Norte  recebeu  um  comentário



apontando  para  uma  página  na  Rússia.  A
mensagem  tinha  todo  o  jeito  de  resposta
automática, e estava assinada por M.K.

A mensagem dizia: “Bem vindo à rede de dispersão
da esfera. Trabalhamos pelo conhecimento sobre a
'pequena esfera de pedra' e por sua divulgação no
mundo inteiro e para todos. Junte a nós. Para mais
informações siga o link abaixo.”
E  através  do  link,  chegava-se  a  uma  página
hospedada  na  Rússia,  um  site  com  planos
detalhados  sobre  a  esfera.  Todos  os  símbolos
descritos um a um, e imagens da esfera e vários
formatos e tamanhos de arquivo. Era uma espécie
de  versão  interativa  do  livro  de  Parsifal,  só  que
muito mais completa. Havia até uma receita para se
fazer uma esfera de modo caseiro usando um tipo
de massa de modelar que podia ser queimada em
um forno caseiro ou microondas. Além disso o site
continha todos os passos para a produção em série
de esferas e todas as instruções para fazer  uma
esfera funcionar.

Pedro ficou perplexo.

O trabalho que ele achava que ia fazer já estava
pronto. Já tinha sido publicado na rede pelo jeito há
algum tempo. A página era completa e além de tudo



já  estava  traduzida  em várias  línguas.  Havia  até
uma versão em português. Através do site Pedro foi
navegando  e  chegou  em  vários  outros  links.  A
esfera já estava livre. Já havia em várias partes do
mundo grupos de hackers que usavam a esfera ao
redor do mundo. Navegando com mais cuidado viu
que eles faziam jogos de teletransporte usando a
esfera  e  espalhados  nas  páginas  os  mapas  de
várias  cidade  e  as  instruções  de  cada  uma.
Algumas  dezenas  de  hackers  se  revezavam nas
caixas  de  comentários,  jogando  ao  vivo.  Eram
poucos  mas  os  blogs  que  reproduziam  as
instruções  sabiam  com  detalhes  tudo  sobre  a
esfera. A esfera estava solta. Não dependia mais de
nenhuma  decisão  de  Huayakol  nem  de  Parsifal.
Zelio e Michael Zenit nem sabiam que o seu frágil e
efêmero Império já ia começar a esfarelar.

No  site  dos  hackers  havia  um  manifesto  pela
liberdade de uso da esfera. Segundo eles

 “com  a  energia  elétrica  a  Humanidade
conquistou o fogo, a energia primordial. Com
a  internet  a  Humanidade  conheceu  a
liberdade de informação, mas agora com a
Esfera é a liberdade do Espaço finalmente
disponível  a  todos  pela  primeira  vez  na
Humanidade.  Todos  os  problemas  de



transporte  de  água,  mercadorias,  pessoas,
tudo isso está resolvido. A Humanidade inicia
uma nova fase de Evolução!” 
O  Manifesto  era  épico,  grandioso  e,  para
Pedro, metia medo imaginar esse futuro.

Por  algum  motivo,  apesar  de  Pedro  apoiar  essa
idéia, só agora ele parou para pensar como seria se
todos pudessem viajar no espaço e no tempo. Ele
tinha visto um dia antes em um site de notícias e
viu  que  um  novo  ataque  terrorista  havia  sido
evitado na Europa.  Imaginou a esfera como uma
arma. Inimigos passariam a viajar no tempo e minar
a  história,  matar  líderes  importantes  no passado.
Depois pensou: mas se isso tivesse acontecido a
história já teria sido diferente.
Ou não? 
A imaginação de Pedro estava tomada por histórias
em  quadrinhos,  seriados  e  filmes  com  universos
paralelos convivendo de maneira simultânea. Seria
possível que existissem muitos universos: um para
cada decisão tomada por cada um dos  viajantes da
esfera? Seria possível criar novos universos assim,
apenas viajando no espaçotempo? E isso teria um
limite? Quantos bilhões de universos poderiam ser
criados se todos os seres humanos passassem a
usar a esfera? Essa idéia metia medo em Pedro,
como  se  isso  fosse  algo  proibido  ou   muito



perigoso.  Entregar  assim  o  poder  de  viajar  no
espaçotempo para qualquer um. 

Ou  talvez  não  fosse  possível  mudar  nada  na
História.  Talvez  por  mais  que  tentassem,  os
viajantes  do  espaçotempo  conseguiriam  apenas
realizar  esse  mesmo  presente  que  já  está
acontecendo e num futuro próximo, já aconteceu. 
Apenas alguns dias antes Pedro defendia a esfera
para  todos.  E  agora  ele  estava  com  um  medo
gigantesco  do  que  poderia  acontecer  para  a
Humanidade. Era um imenso passo à frente mas e
se houvesse um abismo?
Tudo  isso  deu  um  cansaço  mental  enorme  para
Pedro que logo largou o site,  desistiu  de fazer  o
blog e foi chamar Huayakol para jogar alguma coisa
no game.
No fundo ele queria apenas fugir de tudo aquilo e
pensar em qualquer outra coisa.



A informação quer ser livre

Quase  um  ano  antes,  Maeva  Kodiz  tinha  um
trabalho a fazer  no Chile.  Era algo simples,  para
ela.  O maior  problema era  a  quantidade de HDs
afetados e o tempo que demorava para processar e
copiar  as  informações  de  cada  um  deles  para
outras  máquinas  novas.  Enquanto  esperava  em
frente ao computador copiando os arquivos, ficava
lendo  e  relendo  o  livro  que  havia  retirado  na
Biblioteca.  Quando  terminou  de  ler,  passou  a
estudar a esfera. Para ela era evidente que aquilo
era um código. Só não sabia para que ele poderia
servir. Se soubesse o objetivo do código descobriria
como traduzí-lo,  ela  tinha certeza disso.  Pensava
sobre isso, sua mente vagava e ela analisava com
cuidado a pequena esfera girando-a nas mãos.
Naquele  dia  frio  em  Santiago,  no  Chile,  Maeva
pensava com saudade em um amigo que morava
em Paris. Enquanto brincava com a pequena esfera
em  suas  mãos  e  lembrava  daquele  verão  que
passaram juntos Maeva  desapareceu da frente do
computador  onde  estava  sentada  e  apareceu  no
sofá  da  casa  de  Antoine,  na  cidade  de  Paris.
Simples assim.  Quando percebeu estava sentada
no sofá do aconchegante apartamento de Antoine



em Montparnasse, um charmoso bairro de Paris. O
amigo  estava  concentrado  em  seu  próprio
computador,  sentado  de  costas  para  Maeva  e
usando um fone de ouvido. Não chegou a perceber
a presença dela. Maeva  não entendeu nada e sem
saber direito o que fazer ela apenas pensou: “Isso
não é real, eu estou sentada, trabalhando no Chile.
Não  estou  em Paris  na  casa  do  Antoine,  isso  é
impossível,  eu  devo  ter  cochilado.”  Apertou  com
força a pequena esfera em suas mãos e no mesmo
instante  estava  de  volta  ao  seu  trabalho.  Maeva
olhou  em  volta  e  percebeu  que  algo  sério  tinha
acontecido, ela não havia mesmo cochilado. Uma
idéia  absurda  veio  à  sua  mente.  Se  isso  fosse
verdade,  ela  tinha  entendido  para  que  servia  a
esfera. Conteve a sua excitação e se concentrou de
volta no trabalho enquanto a parte mais racional de
sua mente tentava negar aquilo que tinha acabado
de acontecer.
Mais  tarde,  sozinha,  Maeva  sentou  com
tranquilidade no banco de uma praça, segurou nas
mãos a pequena esfera e em um segundo estava
de volta  à casa de Antoine.  Desta  vez ele  olhou
para trás e viu sua amiga russa confortavelmente
sentada em seu sofá. 



“Maeva? Maeva Kodiz? O que você está fazendo
aqui  em Paris,  na minha casa? Você não estava
trabalhando no Chile?” 
Maeva  respondeu  em  francês,  a  língua  de  seu
amigo:
“Olá,  Antoine.  Eu...  bom  na  verdade  eu  estou
trabalhando  no  Chile.  É  o  meu  horário  de  folga,
sabe.  Fiquei  a  manhã  inteira  e  metade  da  tarde
copiando aqueles arquivos, sabe como é, um tédio.
Não preciso fazer quase nada, só ficar monitorando
e com a incrementada que você sugeriu  naquele
algoritmo  o  trabalho  praticamente  acontece
sozinho. Então pensei em dar um pulinho aqui, te
fazer uma visita...”
“Que ótimo! Mas... você podia ter, sei lá, tocado a
campainha...  É  o  que  as  pessoas  fazem quando
chegam na casa dos outros, não?”
Maeva viu que ele não tinha percebido o milagre
que tinha diante de si.
“Antoine, eu preciso te mostrar algo.”
“Sim,  claro.  Vou  preparar  um  café  a  gente
conversa, pode ser?”
Foram para  a cozinha do minúsculo apartamento
parisiense de Antoine e ele pôs o pó na cafeteira
italiana enquanto continuavam a conversa.
“Eu acho que não entendi direito, Mae, você disse
que estava hoje cedo no Chile? Mas de Santiago
para cá são pelo menos 10 horas de vôo...  acho



que entendi errado, não? Você se confundiu com os
advérbios  de  tempo...  o  francês  é  uma  língua
complicada mesmo, eu entendo.”
“Antô, eu tenho uma coisa importante para te dizer,
mas você não vai  acreditar...  Por isso eu vou ter
que te mostrar ao vivo. Dá aqui a sua mão.”
E  Maeva  segurou  a  mão  de  Antoine  e  ambos
rapidamente foram transportados para a frente da
Catedral  de Montmartre.   No alto  das escadarias,
com Paris inteira se mostrando abaixo deles até o
horizonte.
Antoine olhou para o panorama da cidade que se
abria  à  sua  frente.  Olhou  de  volta  para  Maeva.
Finalmente sorriu e disse:
“Ah, vocês russos e seus truques! É claro que você
me  hipnotizou.  Eis  uma  coisa  que  eu  adoro  no
russos,  o  seu  misticismo!  Madame  Blavatski  no
século XIX e Maeva Kodiz no século XXI!”
Antoine sentiu o cheiro trazido pelo vento vindo de
alguma cafeteria próxima e concluiu:
“Está vendo? O café está pronto! Pode desfazer o
seu truque e me deixe desligar  a  cafeteira  antes
que ela derrame café sobre todo o meu fogão.”
Maeva respirou fundo e sorriu. Segurando na mão
de  Antoine  transportou  ambos  de  volta  para  o
apartamento dele, bem a tempo de salvar o fogão
de  ser  inundado  pelo  café  que  espirrava  da
cafeteira italiana com a tampa defeituosa. 



Eles  sentaram-se  ante  a  mesinha  minúscula  na
pequena  e  estreita  cozinha  de  Antoine  e  Maeva
contou  a  sua  história.  Antoine,  é  claro  não
acreditou. Então Maeva teve que tomar uma atitude
drástica. Ela pediu para ir ao banheiro e escreveu
uma mensagem com o seu lápis de olho no espelho
sobre a pia. Depois, tranquilamente, voltou ao seu
hotel no Chile de onde ligou para o amigo francês. 
“Mae? Que brincadeira é essa? Você está ligando
do celular?”
“Antoine, vá até o banheiro, por favor, eu preparei
uma supresa...”
Antoine  abriu  a  porta  que  ela  havia  deixado
destrancada. No espelho, com lápis de olho preto,
estava escrita a mensagem de Maeva:

Eu  já  voltei  do  Chile!  Acredita  em  mim  agora?
Acabei  de  enviar  um e-mail  explicando tudo!  Um
beijo, MAE

Antoine voltou até o computador e leu com calma o
e-mail rápido que Maeva havia escrito. Analisando
o cabeçalho e as outras informações ocultas do  e-
mail  ele  se  certificou  de  havia  sido  enviado
realmente  de  Santiago,  no  Chile.  No  e-mail  ela
havia deixado o número de telefone do hotel dela.
Ligou  imediatamente  para  o  número  e,  ainda
perturbado, conversou com a amiga.



“Mae, isso é a maior descoberta científica desde a
energia  elétrica!  Eu  ainda  não  estou  totalmente
convencido,  mas  se  isso  for  verdade  vai  mudar
completamente  o  mundo.  Eu  adoraria  dar  uma
olhada neste livro de onde surgiu essa esfera...”
“Isso é simples, aqui está ele...” Disse Maeva já de
volta ao apartamento de Antoine entregando-lhe o
livro.  “Agora  eu  preciso  voltar  ao  meu  trabalho,
minha  pausa  acabou.  Fique  com  o  livro  por
enquanto, e no fim do dia eu volto aqui. Daí a gente
conversa  melhor.  Só  não  deixo  a  esfera  porque
preciso dela.”
E dito isso, Maeva desapareceu deixando Antoine
com um enigma chamado 'The Stone Sphere' em
suas mãos.

Logo Antoine se convenceu sobre a realidade do
poder  da  esfera.  Quando  Maeva  voltou  ao
apartamento  de  Antoine,  já  não  estavam  sós.
Antoine  tinha  convocado  um  grupo  de  amigos
hackers  e  juntos  eles  formaram   um  grupo  de
estudos  sobre  a  esfera.  Com  essa  equipe  de
curiosos eles logo aprenderam muito sobre ela, e
muito rápido.
Começaram a jogar o resultado das pesquisas na
rede  e  logo  tiveram sucesso  onde  Parsifal  havia



falhado. Em pouco tempo alguns hackers haviam
formado  uma  verdadeira  rede  de  guardiães  da
esfera. Mas ao contrário de Parsifal que gostaria de
manter a esfera escondida eles não viam nenhum
problema em divulgar a existência desse pequeno
milagre. Poucas pessoas acreditavam na existência
de um poder  capaz de realizar  um teletransporte
tão simples. Eram apenas eles: Maeva, Antoine e
mais  meia-dúzia  de  amigos  hackers  espalhados
pelo mundo.

Esse pequeno grupo inicial precisou apenas de um
pouco  mais  de  tempo  para  descobrir  os  outros
livros em outras bibliotecas e retirá-los, um a um. 
Agora  eles  tinham  muitas  esferas,  todas
funcionando.

Logo  tiveram  a  idéia  de  copiá-la  para  testar  a
eficácia. 
Confirmado o poder da esfera até mesmo em suas
cópias,   iniciaram a publicação de tudo o que iam
descobrindo.  Em  princípio  apenas  eles  mesmos
acessavam essas páginas e atualizavam conforme
as pesquisas avançavam. Faziam experiências de
deslocamento e nem imaginavam que a esfera os
levaria também no tempo, por isso viajavam apenas
no espaço. 



Suas  pesquisas  incluíam  pequenos  terrorismos
poéticos  aleatórios  como  invadir  pela  noite  o
escritório de uma importante petrolífera responsável
pelo vazamento de milhões de litro de óleo no mar
e deixar uma imensa mancha de óleo embebida em
todo  o  chão  do  escritório.   Outros  atos  poéticos
variavam entre  pequenas ações como ajudar  um
cego  a  atravessar  a  rua  usando  a  esfera  ou
estender uma imensa bandeira branca na fachada
do  prédio  da  ONU  instantaneamente
desaparecendo em seguida e  deixando  o  mundo
com uma interrogação e a ONU de cabelo em pé
com a brecha de segurança. O pequeno grupo se
divertia  deixando  as  pessoas  perplexas  mas
curiosas. 
O  ato  mais  ousado  destes  pequenos  terrorismos
poéticos  foi  longamente  discutido  entre  Maeva  e
Antoine.  Antoine  foi  vencido  na  discussão  e
concordou em realizar a operação mais arriscada
até então: apareceu ao vivo em uma transmissão
de  telejornal  e,  usando  uma  máscara  de  Guy
Fawkes  e  fez  um  chifrinho  com  os  dedos  no
apresentador, sumindo em seguida diante da vista
de todos. Apesar da mídia ter abafado o vídeo com
a  aparição  circulou:  foi  publicado,  apagado,
republicado  e  novamente  apagado  mas  pouco  a
pouco  a  informação  conseguiu  se  difundir.  E  a



receita  de  como  se  fazer  uma  esfera  logo  foi
popularizada.
Depois disso, a esfera passou a se espalhar pelo
mundo como um vírus.
As redes de trocas de informações são a base da
cultura hacker. O grupo inicial havia se tornado uma
multidão  espalhada  pelo  globo.  Uma  pequena
multidão, é verdade. Mas o conhecimento da esfera
agora era livre e quem a quisesse levar a sério e
tentasse  reproduzir  uma,  conseguiria  graças  à
receita publicada pelos hackers. 
Muita  gente  agora  pesquisava  a  esfera  e  agia
livremente  com  ela  por  todo  o  mundo.  Muitos
lugares  foram  conhecidos,  muitas  pessoas  se
encontraram  e  muitas  ações  de  pequenos
terrorismos poéticos foram feitos de maneira natural
por  todos aqueles hackers que se converteram à
causa da difusão da esfera.
Mas apesar disso, eram ainda um submundo: uma
cultura  conhecida  apenas  pelos  já  iniciados  e
ativistas  da  cultura  hacker.  A  esfera  não  havia
chegado ao grande público, à multidão humana de
blhões  de  seres.  Eram  apenas  alguns  poucos
ainda.

Alguns  meses  depois  de  tudo  isso,  porém,  eles
assistiram ao surgimento da Esferopresso. E logo



depois disso o site deles começou a ficar popular,
muito popular. Primeiro entre os geeks, o povo que
muitas vezes não chega a ser hacker mas gosta de
tecnologia e cultura digital. E depois aos poucos foi
virando  moda  entre  os  adolescentes  japoneses,
conhecidos  por  lançarem  tendências  no  mundo
inteiro.  Mais  um  pouco  e  a  existência  da  esfera
chegou à Europa. E finalmente às Américas. 

Era o despertar  de uma nova contracultura.  Uma
cultura da esfera livre, do espaço livre. 

A  Esferopresso  e  seus  donos  desesperados
queriam fechar o site. Isso não era mais possível. O
site original dos hackers estava hospedado em um
paraíso digital, com total liberdade de publicação de
qualquer  coisa  na  Internet.  Mesmo  que
conseguissem fechar o site inicial seria inútil: ele já
tinha sido replicado por várias pessoas, em vários
outros países.
Havia  sites  disponíveis  em  qualquer  língua  do
mundo com todas as informações sobre a esfera e
seus poderes de viagem no espaço. Só não havia
ainda  nada  sobre  viagem no  tempo  porque  eles
mesmos não sabiam que isso era possível. E por
isso  nunca  tinham  experimentado  fazer.  A
comunidade  de  hackers  espalhada  pelo  mundo
estava apenas há alguns meses em contato com a



esfera,  pesquisando  ela  com  intensidade  mas
ninguém ainda havia tido a ideia de viajar no tempo.
A Esferopresso sabia dessa capacidade, claro, mas
também tinha escondido isso  do público.  Era  um
segredo  conhecido  apenas  pelos  Zenit,  além  de
Parsifal,  Juan,  Avna,  Pedro  e  Huayakol.  Ao
contrário  da comunidade hacker  com suas trocas
de informação a pequena comunidade original  de
iniciados na esfera era uma comunidade esfacelada
onde cada um tinha os seus próprios interesses.

A Sabeena filha estava de volta a Mumbai, vivendo
sua rotina de bibliotecária e sequer pensava ainda
nisso.  A  mistura  daquele  sentimento  estranho
relativo às viagens que fizera unido ao trauma do
desaparecimento de sua mãe a afastava da esfera.
Ela fugia para o trabalho, e tentava esquecer que
um dia havia estado em Mohenjo-Daro há milhares
de  anos  passados.  E  nem  lembrava  que  havia
estado com a sua mãe na sala da esfera, fora do
tempo e do espaço normais, em outra dimensão e
sequer sabia que a sua presença ajudara a criar o
evento que mudou a Terra. Sabeena apenas ouvia
falar  à  distância  sobre  a  empresa  que



revolucionava o mundo e até desconfiava que teria
alguma relação com aquela esfera mas entrou num
estado  de  inércia  mental  em  relação  a  ela  e
esqueceu completamente o assunto.
 

Aqueles sites dos hackers praticamente acabavam
com o  negócio  da  empresa.  Qualquer  um agora
podia piratear a esfera e viajar livremente por aí. E
foi  exatamente  o  que  aconteceu.  Huayakol  não
acreditava. Quando Pedro lhe mostrou o site que
achou ele ficou pálido. Depois de ler, toda aquela
fúria de antes se transformou agora em vergonha
por  não  agir  a  tempo.  Ele  mergulhou  em  uma
melancolia apática e caiu em um silêncio profundo.
Passou alguns dias  quieto,  sem dizer  nada,  sem
sequer  comer  direito  apesar  dos  esforços
constantes  de  Avna,  de  Pedro,  do  avô  nesse
sentido.
Depois sem que ninguém visse subiu um dia em
cima da escada espiral central da biblioteca. Ficou



alí embaixo da clarabóia encolhido e olhando para
o céu. Triste. Perdido. E sozinho. 
Segurando  e  olhando  para  a  esfera  com  olhar
perdido  e  nenhuma  esperança  restava  para  ele.
Ninguém  havia  aparecido,  nenhum  sacerdote,
nenhum  Deus  ou  herói  Maia  para  ajudá-lo  a
defender  a  esfera.  Como  o  Grande  Sacerdote
queria que ele sozinho tivesse feito isso? Ele não
conseguira cumprir a missão, eis a única verdade
que sobrara para ele.  Tinha falhado em trazer de
volta e guardar a esfera. E nada daquilo era justo.
Huayakol  sentiu-se  novamente  abandonado  por
todos, pelo destino, pelos Deuses, pelo Sacerdote.

Enquanto Huayakol entrava em depressão, o resto
do mundo celebrava a liberdade da esfera. 
Redes de pessoas se conectavam via web para em
seguida  se  encontrarem  pessoalmente.  Nos
negócios,  a  esfera  era  o fim das companhias  de
aviação.  Reuniões  eram  marcadas  ao  redor  do
globo e as pessoas se deslocavam imediatamente
e  cruzavam  a  Terra  sem  cessar,  imediatamente,
fazendo  o  uso  da  esfera.  Um  número  cada  vez
maior  de pessoas fazia  ou comprava de alguém,
muito barato, uma cópia da esfera para si e ela se
tornou  mais  um  item  essencial  junto  com  os



tecidos, o fogo, a eletricidade e a internet.  Todos
queriam  ter  uma  esfera  e  ela  passou  a  ser
amplamente  utilizada,  passou  a  fazer  parte  do
cotidiano das pessoas. 
E ninguém tinha descoberto que ela servia também
para viajar no tempo. 

Rudolf Astner

Até que um dia, muito tempo atrás, Rudolf Astner
 barbudo e acostumado e enjoado de comer peixe
cru, pois não conseguia caçar mais nada naquela
ilha,  foi  salvo  pela  frota  de  Atotako  que  saía  da
Torre  Sul  onde  havia  acabado  de  deixar  as
crianças. 
Rudolf fez amizade facilmente com o povo pacífico
dos sambaquis e se integrou à frota, que dirigia-se
rumo  à  Áustrália  logo  adiante.  Enquanto  seguia
viagem,  intelectual  que  era,  ele  aprendeu
rapidamente a língua dos sambaquizeiros. Contou



a sua história e foi só aí que começou a desconfiar
que havia viajado no tempo: Atotako não conhecia
nenhuma  das  grandes  cidades  e  nenhum  dos
países que ele dizia. Quando chegaram à Áustrália
alí  também  não  havia  cidades,  só  alguns
sambaquis. Rudolf percebeu que estava em outra
época.  Estava  preso  em outro  tempo sem poder
voltar para casa.
Rudolf  compensou a  temporada no exílio  e  ficou
amigo de muitos sambaquizeiros, principamente de
Atotako.  Viajava  com  eles  pelo  mundo.
Conversavam  bastante.  Ele  que  havia  tido  um
interesse  por  arqueologia  antes  de  tornar-se
bibliotecário  agora  podia  fazer  arqueologia  na
pŕatica  e  estudar  aquele  povo  antes  que  ele
desaparecesse sem deixar quase vestígios. 
Um dia durante uma bebedeira, em uma das festas
que os sambaquizeiros promoviam a bordo, Atotako
resolveu  fazer uma surpesa para Rudolf. Por uma
incrível coincidência era bem o dia do aniversário
de Rudolf  Astner mas ele mesmo tinha perdido a
contagem  e  nem  sabia  disso.  Atotako  trouxe  a
esfera que havia ganhado da menina Avna e disse: 
“Ei, porque você não aproveita e volta pra casa? Eu
acredito em você. Acho mesmo que você viajou no
tempo.  Nós  ganhamos  esse  instrumento  de  uma
menina estranha e nunca usamos isso para nada.
Foi um presente e desde então ela está guardada.



Para nós, viajar de maneira instantânea com esse
esfera não faz sentido. Para nós, dos sambaquis, o
divertido  é  a  própria  viagem,  esse  é  o  objetivo:
fazer  a  melhor  viagem  pelos  mares,  passar  em
lugares que ainda não conhecemos, pescar peixes
que só existem em certas regiões, conseguir algas
em certos pedaços de baías e aproveitar o máximo
possível a própria viagem enquanto ela acontece.
Um  objeto  pelo  qual  se  viaja  diretamente  para
algum  lugar  não  tem  a  menor  graça  e  não  faz
nenhum sentido  para  nós.  Eu  já  tentei  usar  isso
algumas vezes mas não me atraiu. Percebo agora
que você precisa disso mais do que nós, pode ficar
com ela.” 
E Rudolf segurou nas mãos a esfera de Avna que
havia ido parar com Atotako, o seu passaporte de
volta  pra casa.  Sorriu  e  apertou sinceramente as
mãos de Atotako. Olhou para todos, olhos sorrindo,
que assistiam a cena em silêncio. Respirou fundo,
segurou a esfera e finalmente voltou pra casa. 

Rudolf  Astner  chegou  à  Austrália  muitos  anos
depois de sua própria época, no final de 2011. E
quando  chegou  não  entendeu  nada.  A  esfera
estava  em toda  parte.  As  ruas  também estavam
bastante  vazias  mas  as  poucas  pessoas  que



circulavam,  sumiam em qualquer  ponto  da  rua  e
apareciam outras do nada mais adiante. Também
se viam poucos carros, e os ônibus rodavam quase
vazios.   Podendo ir direto de um lugar para outro,
os  transportes  públicos  tinha  caído  praticamente
em desuso.

Rudolf Astner, ao invés de voltar para o momento
seguinte  que  desaparecera,  voltou  muitos  anos
depois, talvez atraído por todas as outras esferas
que agora povoavam o mundo. Um curioso que o
viu  chegando  com  aquela  roupa  primitiva  o
abordou:  “Ei,  de  onde  você está  chegando?”  Ele
respondeu  mecanicamente,  hipnotizado  pelo  que
via nas ruas: “Eu vim do passado, estava viajando
com  um  povo  dos  mares...”  E  o  desconhecido:
“Como assim do passado? A sua esfera é diferente,
deixa eu ver?” Mas ao invés disso apenas tirou a
própria  esfera  e  resolveu  fazer  o  teste.  “Sempre
quis  conhecer  a  Idade  Média  e  saber  a  verdade
sobre o Rei Arthur”,  ele disse. Olhou para Rudolf
pela última vez e sumiu para nunca mais voltar. Foi
morto quase imediatamente em uma floresta. Sem
saber  direito  onde  estava  e  o  que  estava
acontecendo no lugar onde ele apareceu, foi uma
vítima  do  azar.  Voltou  no  tempo  e  encontrou  o
próprio Rei Arthur surgindo em frente dele no meio
de uma mata, próximo ao seu castelo. O Rei tinha



saído para caçar e se assustou com a aparição do
demônio. Sacou a espada e antes que ele mesmo
fizesse qualquer golpe, um guarda pessoal do Rei
rapidamente o atingiu. Morreu no mesmo instante e
sua esfera caiu no chão sendo recolhida pelo Rei
Artur em pessoa e ninguém nunca soube disso.
Havia  outra  pessoa  próxima,  observando  a  rua
vazia  quando  apareceu  Rudolf.  Ele  escutou  a
conversa entre os dois e veio um estalo: “Será que
a  esfera  também viaja  no  tempo?”  E  pensou.  E
ficou  pensando  ainda  um  tempo  em  silêncio.  E
como era um estudante de filosofia ficou ainda mais
um bom tempo pensando antes de tomar qualquer
decisão. Quando finalmente decidiu algo, fez o que
lhe pareceu mais sensato: viajou rapidamente para
dois  dias  no  futuro  no  dia  do  sorteio  da  loteria.
Anotou  rapidamente  os  números  e  voltou  ao
passado para naturalmente ganhar aquele prêmio.
E  ficou  quieto  sobre  isso.  Fez  isso  várias  vezes
durante todo aquele ano, mas sempre apostava de
cidades diferentes para ninguém desconfiar.

Rudolf  quis voltar para sua casa. Ao contrário da
casa de Parsifal,  a casa de Rudolf  continuava lá,
agora  ocupada  por  uma  família  numerosa.  Ele
passou em frente, percebeu que estava desalojado
e seguiu sem rumo. Ao invés de viajar de esfera,



pois estava com um pouco de asco dela,  ele  foi
caminhando  no  mesmo  caminho  que  seguia  de
bicicleta  há   anos  quando  ia  para  o  trabalho.
Enquanto  andava  ia  falando  sozinho:  “Isso  é
inacreditável.  Eu só  posso estar  louco,  é  isso.  E
agora eu escapei do hospício, só pode ser isso. Eu
não  me  atrevo  mais  a  usar  isso  só  que  agora
parece que todo mundo está usando. Estão todos,
no  mundo  inteiro  viajando  no  tempo?  E  como  o
mundo ainda não acabou?” E falava alto pelas ruas
enquanto  passava  por  um  casal  que  passava
abraçado. Eles ouviram Rudolf falando em viagem
no  tempo  e  imediatamente  pensaram:  “Será
possível?”  E  resolveram  experimentar.  E
funcionou. 

Só que este casal  era parte  da rede de hackers.
Então após várias experiências bem sucedidas de
pequenas viagens no tempo eles publicaram entre
os  'mais  recentes  estudos  com  a  esfera'  a
capacidade testada de viagem no tempo.
Entre  2011  e  2012  as  pessoas  conheceram  e
experimentaram  a  viagem  no  tempo.  Destes,
muitos  não  retornavam,  alguns  eram  vítimas  de
acidentes outros desapareciam por escolha própria.
Os que iam ao passado com a missão de alterar
algo  no  presente  nunca  conseguiam  fazer  isso.
Encontrar  a  si  mesmo  na  mesma  idade  era



impossível  e  só  se  podia  voltar  uma vez a cada
lugar  no  tempo.  As  pessoas  que  tentaram voltar
para passar o mesmo ano-novo de novo voltavam
3, 5 ou 7 anos no passado, longe de si mesmos.
Qualquer tentativa de mudar as coisas, falhava. 
Durante  todo  o  ano  de  2012  as  pessoas
experimentavam  a  viagem  no  tempo  e  ninguém
conseguia  alterar  o  presente,  por  mais  que  se
tentasse.  Muitos  e  muitos  escolhiam  viver  em
outras  épocas.  Durante  todo  o  ano  de  2012  o
conhecimento sobre a viagem no tempo se difundiu
e um pequeno caos se instalou entre as pessoas.
Muita  gente  sumiu  para  nunca  mais  voltar.  O
mundo  mudou  para  sempre  e  toda  a  história  da
humanidade também.

O ano de 2012 era o ano final do Calendário Maia,
e era esse o motivo de Huayakol estar aqui. Seja o
que  fosse  que  iria  acontecer,  seria  ao  final  do
Calendário Maia, no dia 21 de dezembro de 2012. 

Huayakol teve todo um ano para esperar por algo
que o salvasse do seu fracasso. Foi um ano louco
em  que  Huayakol  assistiu  impotente  enquanto  a
esfera  dominava  o  mundo  se  tornando  uma
tecnologia  de  uso  corrente.  Ele  não  sentia  mais
prazer em estudar nenhum código e se afastou do
computador a não ser para jogar. Também evitava



entrar na internet cheia de notícias e sites sobre a
esfera.  Tudo  isso  o  desanimava  completamente.
Ele  passava  horas  e  horas  do  dia  no  topo  da
escada  da  biblioteca  com  o  céu  acima  de  si  e
enrolado como um feto. Enrolado em si mesmo e
segurando a esfera junto ao peito triste e soluçando
bem baixo. 

No  dia  21  de  dezembro  de  2012,  Huayakol,
chorando baixo e enrolado sobre si mesmo no topo
da escada em espiral da biblioteca foi lentamente
levando a esfera  para  perto  da  boca até que de
modo natural engoliu ela quase sem perceber. Suas
lágrimas salgadas se misturaram ao gosto mineral
da esfera que se desfez ao contato de sua boca
 como se fosse um torrão de açucar. 

E com isto Huayakol desapareceu da biblioteca.



A Sala dos Seres

Avna, a avó, e Sabeena, a filha, sumiam da sala
enquanto Sabeena mãe e a menina Avna assistiam
a esse sumiço naquela sala central  do Museu da
Esfera. 
E logo em seguida apareceu Huayakol. Ficaram na
sala apenas eles três:  Huayakol, a menina Avna e
Sabeena, a mãe.
Huayakol  reconheceu  a  pequena Avna e  eles  se
abraçaram.  A tristeza de Huayakol  havia  sumido:
algo acontecera.

Depois ambos olharam para a Sabeena mãe. Neste
momento ela  olhava com uma expressão curiosa
para  os  seus  próprios  dedos.  Ela  esfregou  as
pontas  dos  dedos  e  eles  estavam  esfarelando.
Como  se  virassem  areia.  Ela  não  parecia
preocupada,  Sabeena  mãe  parecia  apenas
surpresa com a areia  que saía  de seus dedos e
caía sobre o tapete da sala. Huayakol se aproximou
e observou de perto a areia. Não era areia, era um



farelo  feito  por  pequenas  bolinhas.  Huayakol  se
abaixou  e  pegou  um punhado  daquela  areia  nas
mãos.  Levou  até  a  pequena  Avna  e  ambos
analisaram  aquele  pó:  parecia  feito  de
microesferas,   aparentemente  iguais  às  esferas
normais só que minúsculas. Olhou para Sabeena e
viu que sua pele inteira agora era feita das mesmas
microesferas  modelando  uma  pessoa.  Sabeena
mãe se transformava diante de seus olhos em um
ser  de  pedra.  Ela  se  desinteressou  dos  dois,  e
murmurou  algo.  Huayakol  pensou  ter  ouvido  ela
dizendo  uma  frase  como:  “Que  coisa  estranha,
estou me lembrando de tanta coisa agora, acho que
preciso anotar tudo isso enquanto ainda me lembro
dos detalhes.” E movimentando-se calmamente ela
se abaixou, pegou um caderno e uma caneta que
estavam jogados sobre o tapete, sentou-se de volta
na poltrona onde dormira agora há pouco e passou
a escrever  sem olhar  de  volta  para  Avna  e  nem
para  Huayakol.  Permaneceu sentada escrevendo,
segurando o caderno de capa dura com uma das
mãos e a caneta com a outra, sem sequer levantar
novamente  o  olhar.  Aparentemente  esquecida  do
resto do mundo mas lembrando-se de muita coisa
dentro de si mesmo, ficou alí sentada escrevendo e
se esqueceu das crianças. 



A  pequena  Avna  ficou  observando  ela  escrever.
Depois olhou para Huayakol. 

Huayakol estava hipnotizado por alguma coisa que
acontecia  no  globo  luminoso  sobre  a  mesa.  Era
apenas um globo luminoso, sem os seres flutuando
em volta  como  acontecera  ainda  há  pouco.  Mas
Huayakol reparou que a linha do equador do globo
terrestre, geralmente  inclinada como ficava a Terra
em relação ao Sol,  aqui  estava quase paralela  à
mesa. Olhando um pouco melhor ele viu que o eixo
do globo estava em movimento. O equador da Terra
indicava  que  ela  estava  se  movendo,  em  um
movimento  muito  lento,  mas contínuo.  A linha do
equador terrestre em mais alguns instantes iria ficar
completamente paralela à linha da mesa. Paralela
também às prateleiras atrás, todas elas paralelas à
linha  do  horizonte.  Se  houvesse  algum horizonte
por perto, claro. 
Quando Huayakol percebeu que iria acontecer um
alinhamento,  sentiu  uma  urgência.  De  súbito
lembrou-se vagamente de uma aula na Escola do
Templo. O sacerdote falava sobre o final da grande
contagem de tempo,  quando a Terra  se  alinharia
com a Árvore da Vida e o tempo teria que começar
de novo. Nesse dia Huayakol estava disperso, não
havia  prestado  atenção,  não  lembrava  dos
detalhes, não sabia de mais nada.



Mas sabia que devia fazer algo, só não sabia o que.
Instintivamente  pensou  em  mexer  no  globo,
devolver  ele  à  posição  normal  de  inclinação  da
Terra. O ângulo do globo mexia lentamente como
um relógio cansado. Huayakol ficou observando e
hesitando ainda durante um tempo. 
Quando ele finalmente se alinhava com a linha da
mesa,  alguns  segundos  antes  de  isso  acontecer,
Huayakol  sentiu  o  que  deveria  fazer  e
simplesmente retirou o globo da mesa segurando-o
com ambas as mãos. 
A  pequena  Avna  assistiu  ao  globo  luminoso  se
fundindo  e  englobando  Huayakol  inteiro.  O globo
envolveu  Huayakol  como  uma  película  plástica.
Então  foi  sendo  rapidamente  absorvido  e
desapareu dentro da pele de Huayakol que em um
segundo  que  durou  mais  de  mil  anos  ficou
carregado  com  uma  energia  de  espaço  tempo
absurda. Fundido à esfera ele conseguiu estar ao
mesmo tempo em três  lugares  diferentes:  esteve
em sua cidade, no dia do desaparecimento de sua
gente,  estava  aqui  nesta  sala  comandando  os
poderes da esfera e estaria cinco anos no futuro,
para onde transportou todos os moradores da sua
cidade  sob  a  coordenação  do  Grande  Sacerdote
que  surgiu  em  sua  mente  e  o  orientou  fazendo
ambos esse transporte de todo um povo através de



mais de mil  anos. Huayakol os deixou na mesma
cidade em que eles sumiram, só que em 2017.

Huayakol  fez  tudo  isso  e  depois  reapareceu  no
mesmo tempo e lugar de onde sumira: no topo da
escada,  no  dia  fatídico  de  21  de  dezembro  de
2012. 

Chegou  no  momento  em  que  acontecia  o
alinhamento galático no final do Calendário Maia: o
Sol  se  alinhava  no  céu  com  o  equador  da  Via
Láctea, marcado no céu por um trecho escuro que
os Maias chamavam de Xibalba.

O Mundo sem a Esfera

Huayakol voltou para 2012 sem a esfera. E estava
mudado,  pois  agora  sabia  tudo  o  que  tinha
acontecido,  e  tudo  o  que  deveria  fazer  durante
estes cinco anos de espera pela volta de seu povo.
Ele mesmo tinha realizado e ainda iria realizar isso
no futuro. Voltou renovado e com a mesma vontade
do antigo Huayakol. Tinha cumprido a sua missão.
Estava pronto para as próximas.



Desceu  para  a  casa  e  Avna  estranhou  vê-lo  tão
animado neste fim de ano. Durante meses ele tinha
ficado deprimido e sozinho ruminando,  sem nada
que o interessasse. Agora estava de volta, de novo
vivo. Inteiro. 
Huayakol só perguntou: 
“Avna, você tem uma cópia da esfera aí consigo?” 
Ela disse: 
“Claro, está aqui comigo, deixa eu pegar...” 

Mas não estava. 

Onde deveria haver uma esfera havia apenas um
farelo de pedra. A esfera original de Huayakol havia
sumido quando ele a engoliu, também desfeita em
farelo. Parsifal havia desaparecido completamente
sem deixar nenhuma pista. Juan não possuía uma
e nem nunca havia se interessado de fato por viajar
com  a  esfera.  Nunca  fora  um  grande  viajante,
contentava-se em ouvir com curiosidade os relatos
dos outros e escrever a respeito. Sua imaginação
superava qualquer viagem, era o que ele sempre
gostava de dizer.
Huayakol e Avna entraram na internet para buscar
informação.  Os  relatos  sobre  a  desaparição  da
esfera estavam em toda parte. Depois ligaram para
Pedro: a esfera dele também se desfizera. De um



momento  a  outro  todas  as  conquistas  da  esfera
viraram pó.
Já  no  dia  seguinte  ao  desaparecimento  geral  da
esfera,  alguns  hackers  publicavam  um  texto
rapidamente  divulgado  mostrando  que  todas  as
tentativas  de se  fazer  uma nova cópia  da esfera
falhavam.  Ou  ela  explodia  enquanto  estava  no
forno, ou se desfazia em pedaços  e quebrava logo
depois, ou esfarelava entre os dedos. 
Era o fim da esfera. Assim como havia sido o fim da
Esferopresso algum tempo antes.

 
O preço por conseguir transportar todos os maias
para o futuro foi o desaparecimento total da esfera
na  Terra.  Huayakol  cumpriu  a  sua  missão
transportando  os  maias  através  do  tempo  para
salvá-los  da  catástrofe  ecológica  que  dizimara  o
resto  das populações  maias  em sua época.  Mas
também dissolvera a esfera de pedra na Terra. 

Eles ainda não sabiam disso, mas ela não sumira
de fato: se integraria ao DNA humano. Algum tempo



depois, uns iam descobrir que conseguiam viajar no
espaço.  Outros  ficariam  mais  sensíveis
telepaticamente. Alguns raros viajariam também no
tempo.  Outras  capacidades  seriam  somadas  aos
sentidos  naturais:  percepção  extra-sensorial,
telecinésia, alteração da densidade corporal. Onde
estivesse  em  contato  com  o  corpo  humano,  no
exato  momento  em que Huayakol  realizou  o  seu
milagre, a esfera havia se fundido às pessoas. Nem
todas  iriam  perceber.  Nem  todas  conseguiriam
aproveitar.
Neste mundo após 2012 havia muito menos gente
na Terra. Junto com a esfera mais da metade da
população  mundial  sumiu.  Muitos  foram  para  o
passado por vontade própria. Outros  preferiram um
futuro  longínquo.  Outros  ainda  apareceram  em
outros planetas, na borda de outras dimensões, se
perderam  pelas  galáxias,  encontraram  outras
inteligências do cosmos.

Alguns escolhidos tiveram o mesmo destino que eu,
e ficaram para sempre presos dentro do Museu da



Esfera  vagando  entre  as  salas  até  que  um  dia
tornariam-se  Bibliotecários  de  Pedra  a  fim  de
narrarem para sempre as experiências de qualquer
ser  vivo,  em  qualquer  parte  do  universo,  que
entrasse em contato com a esfera.
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