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Me chame de Joe.
Por favor.
Não que eu tenha algo contra “Joey”, um nome perfeita-

mente bom e que funcionou muito bem durante os primeiros 
16 anos da minha vida. Mas essa é a questão. Tenho 16 anos 
agora, quase 17, e o nome “Joey” não tem mais nada a ver 
comigo. O que talvez não seja surpreendente, uma vez que o 
número de versões de mim mesmo que conheci é maior do 
que o dos clones de Guerra nas Estrelas. Quando eu penso nisso, 
acho que provavelmente estou atravessando a maior crise de 
identidade de todos os tempos; então, se eu quiser deixar de 
usar uma droga de letra do meu nome, acho que tenho direito.

Eu tentava explicar a questão a Jai, o que não era nada fá-
cil, considerando que, assim como o restante da equipe, tínha-
mos sido encurralados por batedores Binários que disparavam 
contra nós o que pareciam ser bolhas alongadas de mercúrio. 
Jai não é a pessoa mais fácil com quem se pode conversar, a 
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menos que você tenha um chip de dicionário instalado na cabe-
ça. Que não é o meu caso.

Ele ouvia, enquanto atirava de volta mais bolhas de mer-
cúrio (chamadas de “cápsulas de plasma”, caso queira saber), 
e então perguntou:

– Você está inequivocamente seguro disso?
Atrás dele, Jakon pulou em cima de um condensador de 

energia, agachando-se, toda elegante e peluda, enquanto ros-
nava à procura de outra presa. A minha versão garota-lobo 
parecia se divertir um pouco com aquilo. Ela sempre gostava, 
mas acho que não há nada de errado em gostar do tra balho...

– Com licença – disse Jai abruptamente, mirando por 
cima do meu ombro para o lado oposto da grande câmara da 
central elétrica abandonada.

Ele disparou o emissor, que fez um som parecido com 
tuip! Captei um vislumbre louco e distorcido de movimento 
atrás de mim, refletido no peitoral do traje de combate de Jai: 
um batedor Binário numa prancha antigravidade tentava um 
ataque surpresa. Então a cápsula de plasma o atingiu, neutra-
lizando a força coesiva dos seus núcleos atômicos, como Jai 
teria descrito. Já eu diria apenas que ele desapareceu em meio 
a uma nuvem de fumaça e um barulho assim: zzzaft!

Isso provocou uma trégua momentânea de ambos os lados 
no combate, e aproveitei para perguntar o que ele queria dizer.

– Hã? – indaguei. (Sou muito menos eloquente que Jai.)
– Você está inequivocamente seguro disso? – repetiu ele, 

cheio de paciência. Então apontou o emissor em várias dire-
ções. Tuip. Tuip.
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Ao meu lado, J/O disparou seu laser contra um grupo de 
batedores que nos atacava.

– Ele está perguntado se você tem certeza – esclareceu 
J/O, e revirei os olhos.

J/O realmente tinha um chip de dicionário instalado na 
cabeça e não deixava passar uma chance de me lembrar disso. 
Me limitei a ignorá-lo.

– De que quero mudar meu apelido? Sim.
– Não, de que sua idade cronológica é mesmo 16 anos.
Comecei a lhe dizer que seu cérebro tinha finalmente 

crescido demais para sua cabeça, mas parei. De certa forma, 
ele tinha razão.

Apesar de não viajarmos no tempo no sentido clássico na 
organização EntreMundos, todos sabemos que o tempo não 
é independente, indiferente e completamente desligado de 
todos os inumeráveis mundos   que compõem as várias versões 
da Terra. Embora eu nunca tivesse encontrado nenhuma Ter-
ra em que o tempo parecesse subjetivamente alterado – Terras 
em que todos parecessem fa-a-a-la-a-r... b-e-e-m... d-e-e-
-v-a-a-g-a-a-r-r... ou Terras onde todosandamporaícomoseesti-
vessememfilmesmudosefalamexatamentedessejeito! –, ainda assim, 
a maioria das pessoas sabia que o tempo passava mais rápido 
ou mais devagar em alguns planos do que em outros. Assim 
como também se sabia que, depois de passar algum tempo 
nesses mundos, sua noção de tempo, sem falar do seu corpo, 
ajustava-se à nova realidade temporal.

Eu tinha estado em alguns desses planos paralelos desde 
que entrei para o EntreMundos, e isso justificava a pergunta 
de Jai, mas só até certo ponto. Até onde sei, eu poderia ser 
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mais velho do que minha data de nascimento indicava. Ou 
mais jovem. O problema era que não havia maneira de medir 
a velocidade em que o tempo passava “fora” do plano em 
que estávamos. E mesmo que houvesse, e quanto ao tempo 
passado na Interzona, aquela colisão louca de várias realida-
des e mundos que um Andarilho usava como atalho de uma 
realidade para outra? Além disso, tudo era subjetivo; associado 
à consciência, assim, de fato, só se tinha a idade que se acre-
ditava ter.

Expliquei isso a Jai, que olhou para mim como se eu 
tivesse acabado de dizer que o céu é azul. (Geralmente. Na-
quele mundo era mais esverdeado.)

– Indubitavelmente – disse ele, e então me confundiu de 
novo: – E você está absolutamente certo de que sua heccei-
dade é definida por sua alcunha?

– O quê?
– Sua alcunha. Seu nome.
– Essa eu sei. Minha... he-ci-de...?
– Hecceidade. Sua essência. As qualidades que fazem com 

que você seja você, e não eu.
– Nem eu conhecia essa – admitiu J/O, parecendo arqui-

var essa informação em algum lugar, o que provavelmente era 
o que estava mesmo fazendo.

– É uma pergunta bastante irônica, considerando que 
você é eu – falei. – Ou eu sou você, tanto faz.

– Ainda assim, todos nós possuímos qualidades que nos 
tornam únicos. A hecceidade são as características específicas 
dessas qualidades que fazem com que você seja você.

Tuip. Tuip. Zzzaft!
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Pensei nisso enquanto outro nabo caía morto. Estava me 
acostumando a ver isso, o que era tanto um alívio quanto um 
incômodo, se entende o que quero dizer. O emissor dissolvia 
as ligações atômicas, o que significava nada de confusão e 
nada de sujeira. Eles simplesmente desapareciam – ou zzaft. E 
não eram bem pessoas de verdade. Pareciam humanos até se 
olhasse de perto, então se podia ver que sua pele tinha um as-
pecto de cera, uma aparência inacabada, o que fazia sentido, já 
que eram clones feitos principalmente de celulose e matéria 
vegetal. Os Binários eram ótimos em produzir soldados bu-
chas de canhão idênticos em linha de montagem, assim como 
os exércitos preferidos da BRUX geralmente eram formados 
por zumbis. Então não havia muito sentido em se sentir mal 
ao matar algo que já estava praticamente morto. Mas ainda 
me incomodava que isso já não me incomodasse tanto, se é 
que faz algum sentido.

Eu estava para dizer alguma coisa para Jai, quando ouvi 
Josef se aproximando. Ele veio de um mundo muito mais 
denso que o nosso, então não era difícil reconhecer seus pas-
sos pesados.

– O que houve, Josef? – perguntei, sem virar a cabeça, 
pois acabava de detectar outro nabo.

Ele não respondeu imediatamente, então disparei (tuip!) e 
olhei para ele por cima do ombro.

– Mandaram reforços – troou Josef, parecendo preocu-
pado.

– Quantos? – perguntou Jai, e eu soube na hora que a si-
tuação estava ruim, porque Jai geralmente não consegue per-
guntar nada usando menos de dez sílabas.
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Josef balançou a cabeça.
– Tantos que não dava para contar.
J/O virou e olhou para a parede vazia mais próxima.
– Vou me conectar a uma câmera de segurança externa 

– disse ele.
J/O é uma versão ciborgue de mim, de uma Terra que 

está se recuperando das Guerras das Máquinas. Ele tem mais 
fluido hidráulico que sangue circulando no corpo; então, 
quando notei a cor esvaindo do seu rosto, soube que havia 
algo muito errado. Ele era alguns anos mais novo que eu e, 
embora sempre se saísse bem nas missões – e fizesse questão 
de ressaltar quando isso acontecia –, era em momentos como 
esse que eu me lembrava de como ele era jovem.

– Vamos ver – falei.
J/O tinha um olho cibernético quase idêntico ao natural, 

exceto pelos circuitos que o atravessavam. Esse olho brilhou 
intensamente e projetou sobre a parede vazia imagens em 
preto e branco da parte externa. A princípio, não havia muito 
o que ver: só mais prédios destruídos, vergalhões expostos e 
coisas assim. Mas então...

Vimos movimento.
Muito movimento.
Os nabos enxameavam as ruas devastadas, passando por 

cima, em volta e através das paredes, e até mesmo subindo de 
bueiros e imensas rachaduras no chão. Devíamos ter visto uns 
cem só nos primeiros dois minutos. E continuavam chegando.

J/O só havia se conectado ao vídeo, não ao áudio, se é 
que havia um. Era horripilante vê-los chegar, onda após onda, 
no mais absoluto silêncio.
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Percebi, então, que o silêncio significava que as hostili-
dades também haviam cessado dentro da central. Os clones 
vegetais que estavam ali conosco tinham deixado de atacar. 
Claro: não havia por que desperdiçar seu efetivo se podiam 
simplesmente sentar e esperar. Seis de nós contra quinhentos 
ou mais deles...

De repente, minha profunda preocupação com o meu 
nome já não parecia muito importante.

As paredes e o chão começaram a tremer. Eles estavam 
bem ali fora. 

– E agora, destemido líder? – Esta foi Jo, outra versão 
minha, uma garota com asas brancas angelicais. 

– Agora acho que vamos morrer – grunhiu Josef. Caras 
grandes geralmente são inabaláveis, e não dava para ser muito 
maior do que Josef. 

Agarrei firme meu emissor.
– Não no meu turno – afirmei. 
Jakon olhou para mim. Seus olhos brilhavam no rosto 

peludo.
– E o que você vai fazer? 
– Pensar em alguma coisa – respondi, com muito mais 

confiança do que sentia.
Um tiro disparado por um nabo lá fora destruiu a câmera 

que J/O conectara. As imagens se desvaneceram em uma ex-
plosão de estática. Na outra ponta da grande câmara vi o que 
restava da força de ataque binária inicial se reagrupando. Atrás 
de nós, uma janela se quebrou, e os nabos começaram a subir. 

Olhei em volta desesperado. À esquerda, à direita, abaixo, 
acima – descobri um respiradouro acima de nós, do tipo que 
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devia levar a um duto de ventilação, mas eu não sabia bem 
se poderia ajudar. Com certeza Josef não caberia lá: ele tinha 
quase o dobro do meu tamanho e era cerca de quatro vezes 
mais denso. Jo tinha suas asas, mas não podia fazer muito mais 
do que planar a menos que houvesse magia suficiente no 
ar para sustentar seu voo. Aquele mundo era completamente 
dominado pelos Binários, muito mais para o extremo tecno-
lógico do espectro que para o mágico – e, de qualquer forma, 
ela não poderia carregar mais do que um de nós.

Levantei o braço para dar a ordem de atacar. Não havia 
mais tempo e não tínhamos outra opção. Eu não conseguia 
sentir um portal em nenhum lugar por perto; então não po-
deríamos escapar pela Interzona. Se Tom tivesse ido junto 
naquela missão, tudo poderia ter sido diferente, mas a criatu-
rinha pandimensional se parece muito com um gato: às vezes 
simplesmente desaparece por semanas seguidas. 

Precisávamos de um milagre, mas eu não ia colocar muita 
fé na expressão deus ex machina, “deus saído da máquina”, 
quando estávamos cercados por Binários. 

Nós teríamos de lutar. Mas, antes que eu pudesse dar a 
ordem, o ar à nossa frente começou a brilhar. Estava quente, 
o tipo de calor aconchegante que irradiava de uma lareira em 
uma noite fria. O brilho tomou uma forma oval e, através 
dele, veio uma menina.

Da minha idade, não mais que isso – se tanto. Tinha um 
cabelo preto bagunçado e usava uma roupa estranha que 
parecia uma mistura de vários lugares e épocas: pantalonas 
mouras, um manto da Renascença, uma blusa que parecia 
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vitoriana. Mas percebi tudo isso mais tarde. No momento só 
o que notei foram suas mãos. 

Suas unhas, para ser mais exato. Cada unha parecia uma 
pequena placa de circuito. Ela apontou o dedo indicador di-
reito para os batedores Binários. A unha brilhou com uma luz 
verde, que envolveu os nabos, e eles... congelaram. Não em 
termos de temperatura, mas de movimento. Então ela apon-
tou para nós o dedo mínimo esquerdo, que brilhou, e todos 
fomos envolvidos por uma luz roxa.

Pouco antes de a sala desaparecer, ela olhou para mim. 
Tive a breve impressão de ver longos cílios em volta de olhos 
violeta.

– Ei, gatinho – disse ela. E piscou. 
Vi Jakon abrir um grande sorriso para mim, cheio de 

presas. E naquele instante, enquanto a câmara desaparecia à 
nossa volta, percebi que tinha ficado vermelho até as orelhas.
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