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Minhas Palavras Iniciais

Como vai amigo(a) leitor(a)? Tudo bem com você?

Esse é o seu primeiro contato com esse meu universo 
muito  louco.  Quero  que  você  viva  um  pouco  de  todas  as 
emoções  que  me  sacudiram  ao  escrever  este  livro.  Li  e 
pesquisei  muito,  vários dias e horas antes de escrever essas 
aventuras,  construídas  com qualidade e coerência.  Desde de 
2002, eu tentava unir as várias ideias de tudo que eu gosto. 
Aventuras  que  assisti,  escutei,  li  e  analisei  sobre  ficção 
científica,  que  envolviam  estratégia,  super  heroísmo, 
espiritualidade,  humor,  filosofia,  transhumanismo,  evolução 
tecnológica,  romance,  diplomacia,  astronomia,  projeção  da 
consciência e etc... Só em outubro de 2009 que eu consegui 
organizar a minha mente, nessa trilogia, depois de sete anos de 
pesquisas. Mas a base dessas ideias já estavam construídas a 
muito  tempo,  quando  brincava  com  os  amigos  de  infância, 
criando super heróis de papel no playground do prédio onde 
morava, num subúrbio do Rio de Janeiro chamado Pavuna. 

É um romance de ficção científica, mas eu não quero 
complicar a cabeça dos leitores que não estão acostumados a 
ler esse tipo de livro aqui no Brasil, escrito por um brasileiro. 
Este  livro  é  um agradecimento  aos  meus  amigos,  visíveis  e 
invisíveis,  que  me  cercam  neste  mar  de  energia,  que  é  o 
Universo.  Eles  nunca me abandonaram nos momentos  mais 
críticos  da minha jornada.  Agradeço também,  ao Criador  do 
Universo, Senhor dos fótons, das nebulosas, das galáxias e das 
infinitas formas de vida existentes no Cosmos. Eu considero 
esse  livro,  com sinceridade,  como mais  uma colaboração  na 
melhoria do nosso mundo através do divertimento sadio. Você 
até pode se encontrar aqui também, neste realístico universo 
do faz-de-conta. Eu espero, amigo leitor, que você goste tanto 
assim como eu.  

Divirta-se e boa viajem!

Abraços do seu novo amigo,
Eduardo Schaffner Zhukov.
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01
O RESGATE

No ano 1501 do Calendário Universal da Confederação 
das Nações Estelares de Azteran (ou ano 4001 do Calendário 
Gregoriano do distante  planeta Terra),  na Galáxia Dhalarrad 
(conhecida na Terra como Galáxia M33), do Grupo de Galáxias 
Locais,  a  mais  de  2,6  milhões  de  anos  luz  de  distância  do 
sistema solar da Terra, no setor alfa dessa galáxia, no Sistema 
Estelar Elon, no quinto planeta situado nesse sistema, que se 
chama  Azteran  Alfa,  sede  da  Confederação,  em  sua  capital 
planetária de nome Esplendor, onde vivem mais de 25 milhões 
de habitantes, às 12h30, do horário local, os seus habitantes 
assistem a um julgamento de natureza ética, moral e pública, 
diante  de  milhões  de  videoassistidores,  e  acompanhado  por 
milhares  de  testemunhas  no  local,  num  grande  palanque 
montado na Praça Central, em frente a sede do governo. 

Demétrius Kluge, o Governador Geral da Confederação, 
inicia um grave discurso ao povo: 

–  Boa  tarde  cidadãos  de  todas  as  vastas  regiões  da 
nossa Confederação. Prezados amigos e irmãos, hoje, aqui em 
Esplendor,  finalmente,  venho  neste  julgamento  apresentar  a 
todos, aquele que foi um dos grandes responsáveis pelos graves  
problemas ocorridos, durante anos, em nosso governo, pelo uso  
irresponsável  dos  recursos  que  obteve,  como  ex-ministro  das 
comunicações,  acobertando  as  ações  desses  guerrilheiros  da 
Frente da Restauração de Azteran, que tentam, a mais de 27 
anos,  desestabilizar  o  equilíbrio  dos  nossos  governos,  
interferindo  no  excelente  padrão  de  vida  de  todos  os  nossos 
povos  civilizados,  desmoralizando  as  nossas  instituições 
multisseculares,  através de suas mentirosas manipulações da 
informação.  Diante  dos  seus  muitos  crimes,  minuciosamente  
apurados por nós, inclusive por abuso de autoridade no poder 
público, Lorde Vanor de Voronov, ex-ministro de Comunicações 
da Confederação de Azteran, foi sentenciado, pela maioria dos  
integrantes  do  Supremo  Conselho  Judiciário  Confederado,  a 
passar metade de sua atual existência física, ou seja, 30 anos,  
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no Complexo de Segurança Máxima, no Planeta Caronte, onde 
será submetido ao processo de reabilitação mental padrão, para  
que depois desse prazo, ele volte ao convívio saudável da nossa  
maravilhosa civilização, totalmente reeducado e pacificado.

A população presente aplaude intensamente depois da 
fala, em tom firme, do Governador da Confederação. O público 
de  mais  de  10  mil  pessoas,  que  acompanham presentes  ao 
julgamento, foram escolhidas a dedo pela rede de informações 
do governo para simular o apoio popular ao julgamento.

Quando  o  sentenciado,  escoltado  por  dois  poderosos 
androides  sentinelas,  de  mais  de  2  metros  de  altura,  se 
aproximava  do  portal  de  teleporte  para  o  planeta  penal 
Caronte,  o  sistema  de  fornecimento  de  energia  local  é 
subitamente desligado, assustando a todos os presentes. Nesse 
instante, cinco pequenas naves saem de um portal dimensional 
aberto repentinamente, próximo a Praça da Governadoria, onde 
se realiza o julgamento.  As naves se aproximam com grande 
velocidade  na  direção  de  Vanor,  que  é  vigiado  atentamente 
para evitar qualquer tipo tentativa de fuga do local.

Diante  dos  invasores,  os  androides  de  segurança 
reagem rapidamente contra os intrusos.  Porém, os atacantes 
tecnologicamente preparados, contra-atacam com duas jovens 
que  conseguem  absorver  energia,  que  com  habilidade,  em 
instantes, desarmam e neutralizam os seres cibernéticos. Uma 
dessas pequenas naves se aproxima do ex-ministro, depois que 
os dois androides foram derrotados. A porta lateral da nave se 
abre e uma bela jovem fala para o desorientado Vanor: 

– Lorde Vanor,  viemos resgatá-lo! Somos da Frente  da 
Restauração  de Azteran.  Conhecemos  a sua história de lutas  
pelo  bem de  todos.  Venha  conosco!  Se  ainda  quer  continuar  
ajudando o nosso povo, é melhor o senhor se apressar! 
Vanor, surpreso e entusiasmado responde: 

–  Eu  admiro  o  trabalho  da  Frente  da  Restauração.  
Lamento  saber  das  terríveis  verdades  que  envolvem o  nosso 
governo... sim, eu vou com vocês! 

Vanor toma o assento reservado para ele, na pequena 
nave  e,  parte  com a  cobertura  das  outras  quatro  naves  do 
comboio de resgate, que juntas, fogem em grande velocidade 
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pelas ruas arborizadas de Esplendor.  As forças confederadas 
começam  a  persegui-los,  atirando  com  as  sua  pistolas 
energéticas programadas para o efeito atordoante. 

A coordenadora do resgate do ex-ministro Vanor, Aline 
Staden, fala para a sua equipe: 

– Estamos nos aproximando do ponto combinado para a  
abertura do portal. Gente, temos que acelerar mais pra deixar os 
confederados para trás,  comendo  poeira.  Com eles ainda  tão  
próximos, não vai dar para despistá-los agora! 

As naves rebeldes fazem audaciosas e difíceis manobras 
pelas largas ruas  da cidade,  dificultando a aproximação das 
forças inimigas, com muita habilidade e agilidade, fazendo até 
com que algumas naves confederadas se acidentem durante a 
perseguição.  Depois  de  alguns  minutos,  as  naves  rebeldes 
conseguem  uma  boa  distância  dos  seus  perseguidores.  

Observando  essa  vantagem,  a  comandante  Aline  tele-
tecno-informa para a sua equipe:

–  Liguem  os  seus  sincronizadores,  já  estamos  numa 
distância segura para o teleporte! 

E  assim  as  5  naves  desaparecem,  instantaneamente, 
depois  que entram em um beco  fechado.  Nesse  intervalo de 
tempo, um satélite secreto, a serviço da FRA, faz a dispersão da 
trilha  energética  criada  pelo  teleporte,  impossibilitando  a 
localização da direção, em centenas de milhares de caminhos 
falsos,  pelos  confederados.  Isso  deixa  revoltado  o  chefe  da 
segurança municipal,  e  até o próprio  Governador  Geral,  que 
fala indignado, para os seus assessores e comandantes: 

– Esses malditos rebeldes vão ver... a minha paciência  
chegou ao fim. Essa é a última vez que, em meu governo, eles  
me humilham diante do meu povo! Isso eu prometo!

Muitos telespectadores assistiram a ação dos rebeldes 
durante o julgamento de Vanor, nos vários sistemas estelares e 
até na própria capital do planeta sede da Confederação.

Em um desses lares, em Esplendor, um chefe de família 
comenta, satisfeito, com a sua esposa e filhos: 

–  É  isso  aí!  Vejam  só  a  cara  desse  Governador 
manipulador e mentiroso! Ele teve o que merecia! E ainda acho  
que  é  muito  pouco  comparado  ao  que  ele  e  a  maioria  dos 
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políticos  que  o  apoiam,  na  nossa  Confederação,  realmente  
merecem. A muitos anos que não vemos mais governantes de  
elevada estatura moral como Eldomir Faruk ou Ivan Zhukov. 
A esposa, cautelosa, pede ao marido: 

–  Querido,  temos  que  tomar  cuidado...  esse  atual  
Governador da Confederação parece que é bem mais inflexível  
que os seus antecessores... 

O  marido  responde,  a  sua  esposa  e  filhos, 
demonstrando uma grande empolgação: 

– Ah, se eu tivesse mais força, coragem e juventude, eu 
me uniria a esses rebeldes com prazer! 

Todos começam a rir da inesperada coragem do marido 
e  pai,  sabendo que  não basta  apenas  desejar  fazer  parte,  é 
necessário  possuir  o  grau  de  idealismo  e  determinação 
adequados  para  isso,  os  quais  sua  família  sabe,  que  ele 
realmente ainda não possui.

O ato dos rebeldes, nesse dia, foi a ação mais audaciosa 
ocorrida  nos  ultimo tempos,  nos  domínios  confederados,  no 
meio de um local público, repleto de seguranças e na presença 
do  próprio  Governador.  Por  isso  que  esta  ação  foi  a  mais 
impressionante  das  operações  realizadas,  durante  os  seus 
quase 28 anos de existência,  pela Frente da Restauração de 
Azteran.

Todos  os  cidadãos  confederados,  que  assistiram  não 
puderam ignorar os acontecimentos desse movimentado dia. 
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02
O REFÚGIO

As  cinco  naves  rebeldes  que  tinham desaparecido  na 
abertura  dimensional,  surgem num grande  hangar,  onde  os 
seus  tripulantes  são  aguardados  por  algumas  dezenas  de 
pessoas uniformizadas. Cada uma dessas naves comporta, no 
máximo, quatro tripulantes adultos. Nos resgates feitos pelos 
rebeldes,  geralmente  as  naves  que  ficam na  retaguarda  são 
tripuladas por  androides,  por causa das severas avarias que 
normalmente acontecem, durante essas arriscadas  operações. 

No hangar, todos os tripulantes das 5 naves, que tem a 
forma aerodinâmica alongada, desembarcam e são recebidos, 
pelas equipes médicas e militares presentes, que os examinam. 

Nesse  momento,  um  homem  relativamente  idoso,  de 
longas  barbas  brancas,  mas  com  extraordinária  jovialidade, 
vigor e simpatia, faz uma calorosa saudação: 

–  Sejam  bem vindas  minhas  filhas  guerreiras!  E  seja 
bem vindo também Lorde Vanor de Voronov, filho de Valmir de 
Voronov,  ao  nosso  refúgio.  Você  já  era  aguardado.  Eu  sou 
Eldomir Faruk, filho de Elenkar Faruk e estou responsável pela  
administração  desse  refúgio  da  Frente  da  Restauração  de 
Azteran! Agora fique tranquilo, você está entre amigos! 

Vanor, ainda surpreso pelo resgate, contendo um pouco 
a sua visível emotividade, fala  para Eldomir: 

–  Salve,  Nobre  Eldomir!  Estou  muito  grato  pela  ajuda  
extraordinária  de  vocês  para  comigo!  Sempre  ouvi  falar  do  
Senhor,  mas nunca tive  o prazer  de conhecê-lo pessoalmente.  
Mais  uma vez,  sou grato  pelo que  fizeram por mim e  ofereço 
alguns  dos  meus  conhecimentos  e  experiências  a  serviço  da 
causa  para  ajudar  o  nosso  povo,  principalmente  pelo  que  eu 
acabei,  recentemente,  de  saber  do  nosso  atual  governo  
interestelar. Nossa! Esse resgate que vocês fizeram por mim foi  
simplesmente emocionante! 

Vanor, é abraçado por Eldomir, que beija o seu rosto e, 
contente, lhe diz: 
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– Obrigado, Lorde Vanor, meu amigo e irmão! Nós vamos 
realmente  precisar  muito  da  sua  ajuda.  Ela  será  de  grande  
importância  para  nós!  Você  é  um  servo  da  verdade,  sempre 
inspirado  pelos  benfeitores  espirituais,  iluminados  pela 
Presença. E graças a sua vontade, você está aqui conosco! 

Vanor, demonstrando satisfação, afirma: 
– Obrigado, nobre Eldomir! Espero ser verdadeiramente  

útil a esta causa, que a partir desse momento, assumo também 
como se fosse minha causa. 

Percebendo  a  exaustão  física  e  mental  do  novo 
integrante do Refúgio, Eldomir sugere, atencioso: 

– Bem, Lorde Vanor, você teve um dia cheio não? Você 
deve estar cansado e faminto... descanse e se alimente, porque  
temos  muitas  informações  importantes  também  para 
compartilhar com você, incluindo as suas novas atividades na 
nossa Frente da Restauração. Filhas, por favor, ajudem o nosso  
mais  novo  colaborador  a  encontrar  o  seu  novo  quarto.  Hoje  
ainda, às 21h30, depois da nossa Reunião Ecumênica semanal,  
teremos uma reunião específica, onde você e os outros membros  
iniciantes  receberão  explicações  indispensáveis  sobre  o nosso 
Refúgio,  sobre  a  nossa  Frente  da  Restauração  de  Azteran  e  
quais são os nossos objetivos atuais. 

Duas jovens da equipe de resgate se aproximam do ex-
ministro,  que  carinhosamente,  o  conduzem  aos  aposentos 
indicados. Isto ocorre por volta das 13 horas da tarde. 

Depois  do  almoço  e  de  algumas  horas  de  repouso, 
Vanor,  desperta.  Relaxando, deitado na cama, de seu quarto 
particular no Refúgio, reflete em seus pensamentos: 

“– Será que nós vamos conseguir derrubar ou convencer  
o  atual  governo  da  nossa  Confederação?  Será  que  minhas  
video-psico-gravações  serão  aceitas  pelo  povo,  se  forem 
divulgadas?  Como um lugar  tão  grande  como esse pôde ficar  
tanto  tempo escondido dos confederados? Como um herói,  ex-
governador,  ex-conselheiro  da  Confederação  e  diplomata 
interplanetário,  que  está  a  décadas  sumido,  como  Eldomir  
Faruk, se envolve numa luta tão difícil como essa? Será que a 
Frente  da  Restauração  de  Azteran  vai  conseguir  sensibilizar  
todas as nações estelares do atual governo confederado? Bem,  
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essas  e  outras  perguntas  vou  tentar  fazer  nessa  reunião  
explicativa.  Deve  ser  por  isso  que  eu  estou  muito  agitado  e  
curioso  para  continuar  dormindo.  Enquanto  eu  tenho  que 
esperar chegar a hora, acho que vou ocupar a minha mente com 
um  videolivro  de  mensagens  para  tentar  serenar  os  meus 
pensamentos que estão muito ansiosos por respostas a essas  
minhas e outras perguntas.”

Algumas horas depois o telão do vídeocomunicador do 
quarto  de  Vanor  é  ativado  e  ele  autoriza  o  recebimento  da 
mensagem do canal interno:

–  Lorde  Vanor,  aqui  quem  fala  é  Sergius  Hoffmann.  
Coordeno o Setor de Segurança do Refúgio. O Lorde Eldomir o 
aguarda  para  a  reunião  geral  dentro  de  15  minutos.  Vamos 
enviar  uma  pessoa  autorizada  para  conduzi-lo  ao  salão  de  
reuniões. Que a paz de Anuar esteja com o senhor!

Com o fim da transmissão,  o telão  se desliga.  Algum 
tempo depois,  o inter-video-fone é acionado e uma jovem se 
apresenta  como  a  acompanhante  de  Vanor  até  o  local  da 
reunião. A jovem lhe diz:

– Senhor,  eu me chamo Súria Xavier. Vou esperá-lo no 
lado de fora de seu quarto, no corredor principal, perto da porta.

Momentos  depois  ele  sai  do  quarto  e  a  bela  jovem 
uniformizada,  que  o  esperava  na  saída  do  quarto,  lhe  dá  o 
braço  e  juntos  partem  pelo  corredor  até  o  local  indicado. 
Depois de uma breve caminhada, eles entram num grande e 
moderno salão de reuniões,  onde 37 pessoas,  entre os quais 
Eldomir e Sergius Hoffmann, também estão presentes. 

Com todos os participantes convidados já sentados,  o 
chefe de segurança inicia a reunião saudando Vanor: 

–  Seja  bem-vindo  Lorde  Vanor  de  Voronov  e  a  todos 
vocês  aqui  presentes!  Vocês  são  os  nossos  mais  novos  
integrantes  e  reforços  dessa  causa.  Todos  os  participantes  
dessa reunião estão aqui para saber sobre os nossos passos e  
como  queremos  chegar  aos  nossos  objetivos  na  Frente  da 
Restauração  de Azteran.  Saibam que vocês foram as pessoas 
escolhidas  para  desempenharem  importantes 
responsabilidades,  que vão exigir  muito  de vocês,  em prol  da 
nossa civilização. Para que vocês tenham melhores explicações,  
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eu passo a palavra ao Lorde Eldomir Faruk que fará a nossa 
rogativa  ao  Criador  do  Universo  e  em  seguida,  dará  as 
explicações necessárias. 

Todos permanecem em respeitoso silêncio. Numa prece 
feita  com  concisão,  sensibilidade  e  objetividade,  Eldomir, 
comovido,  agradece  a  presença  de  todos,  e  com  humildade 
implora ao Criador dos Mundos e Civilizações, as inspirações 
positivas para as mentes de todos os presentes nesta reunião.

Concluída  a  rogativa  de  profundo  teor  espiritual, 
Eldomir se conecta o holo-psico-projetor,  que é um aparelho 
que gera imagens tridimensionais, onde ideias e informações se 
juntam, controladas e dirigidas pelo usuário ou por qualquer 
outra pessoa que saiba operar esse tipo de equipamento. Em 
seguida, ele pede a diminuição da intensidade da luz na sala 
para  facilitar  a  observação  do  que  será  projetado  para  os 
curiosos participantes da reunião.
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03
SEGREDOS REVELADOS

Com a atenção de todos voltada para si, Eldomir inicia 
a  sua sequência  de  explicações,  com o apoio  tecnológico  do 
holo-psico-projetor: 

– Boa noite!  Que a Sabedoria da Presença esteja  com 
todos! Como nos disse, momentos atrás,  o nosso comandante  
Hoffmann, se vocês estão aqui, tenham a certeza de que todos 
nesta sala são vistos como colaboradores de grande importância  
para  a  nossa Frente  da Restauração  de  Azteran  ou também 
FRA,  como  a  chamamos  abreviadamente.  A  nossa  FRA  tem 
quase trinta anos de existência.  A nossa Frente surgiu com o  
propósito de fazer que os governos da Confederação retornem 
para os valores que sempre nortearam a proteção e a evolução  
do nosso povo azterano durante mais de 14 séculos, quando os 
pioneiros  formaram  as  bases  da  nossa  civilização,  e  depois  
aprimoradas pelos ensinamentos do Mestre Anuar Kamal. Como 
todos vocês sabem, esses valores sempre guiaram a cosmoética 
de todos os povos fundadores e de todos os governos que se  
somaram a estrutura democrática da Confederação. 

Enquanto Eldomir  faz a sua explicação,  o holo-psico-
projetor mostra a todos, as imagens de seu pensamento junto 
com  o  do  banco  de  dados  tridimensional,  que  vão  sendo 
acionadas gradualmente, no desenrolar de suas explicações. 

O líder do Refúgio prossegue: 
– Os líderes do povo veluriano, a cerca de 28 anos atrás,  

entraram em contato mental com alguns de nós, inclusive com 
este  irmão  que  vos fala,  para  nos  informar  que  uma grande  
ameaça  pairava  sobre  a  nossa  Confederação.  Todos  nós 
sabemos da grande credibilidade que o povo veluriano tem entre 
nós e por serem uma das civilizações mais antigas  da nossa  
Galáxia  Dhalarrad,  além  da  condição  de  serem  os  nossos 
primeiros  parceiros  na  construção  do  Governo  Confederado.  
Sabemos que, a milhares de anos atrás, eles comandavam um 
poderoso  Império  Galáctico  e  que  hoje  se  limita  a  apenas 
algumas  dezenas  de  sistemas  estelares  sob  a  sua 
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administração direta. O antigo Império Veluriano acabou porque 
eles  optaram  pela  busca  dos  aspectos  mais  filosóficos  e  
espirituais da vida. Quando descobriram os planos krazovianos,  
os velurianos tentaram informar o Governador na época,  mas  
tanto o Governador daquele período, os membros do Conselho  
da Confederação e quase todos os representantes dos governos 
planetários,  em  sua  maioria,  não  deram  muito  crédito  as 
alegações  dos  experientes  telepatas  velurianos,  porque  os 
inimigos  já  tinham  se  infiltrado  em alguns  setores  sociais  e 
administrativos confederados, já a alguns anos, influenciando o 
pensamento  de  reis,  príncipes,  lordes  e  diplomatas 
interestelares.  Então,  foi  proposta  para  alguns  de  nós,  em 
segredo, a formação de uma frente ideológica e militar para a 
anulação da nociva influência que, rápida e sutil, se alastrava 
nos  setores  vitais  da  nossa  Confederação.  Assim  surgiu  a 
Frente da Restauração de Azteran, a FRA. Ela nasceu para ser 
a grande força no combate aos danos causados nas bases ético-
morais e sociais de todos os mundos confederados. Lentamente,  
durante anos, o poder deles cresceu. Mas nós conseguimos, com 
o passar do tempo, convencer alguns governos que também se 
tornaram nossos aliados secretos.  Com isso, as nossas ações 
foram  se  tornando  cada  vez  mais  ousadas.  Conseguimos 
capturar um dos infiltrados e descobrimos o principal plano do 
Império Krazov que é o de enfraquecer a Confederação para que 
eles possam melhor nos dominar, anexando assim, facilmente,  
todos  os  mundos  confederados,  aumentado  o  seu  já  grande  
poder  científico  militar  em  toda  a  Dhalarrad,  gerando  uma 
invasão  de  grandes  proporções.  Várias  nações  estelares  da 
nossa  Confederação  e  a  maioria  dos  pequenos  governos 
planetários e estelares da Confederação, apoiam a nossa causa  
e estão cientes das verdadeiras intenções do Império Krazov. O 
Conselho de Veluria e o Império Voskhod estão nos apoiando  
totalmente,  em segredo.  Mesmo aqui,  em Azteran  Alfa,  temos  
muitas  nações  que  nos  dão  ampla  cobertura,  apenas 
aguardando o momento certo para agirem. Temos uma grande  
rede  de agentes  infiltrados,  além de um eficiente  sistema de 
monitoramento espacial e planetário. Mas o  nosso maior trunfo 
vai surgir aqui, nesta base veluriana, que já existia muito antes 
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do surgimento do povo de Azteran, neste planeta. Este mundo, a  
milhares  de  anos  atrás,  como nós  sabemos,  pertenceu  a  um 
povo que  foi integrante  do antigo  Império  Veluriano.  A queda 
deles ocorreu pelas mesmas causas que afligiram,  a mais  de 
dois  mil  anos,  o  muito  distante  planeta  Terra,  e  que  tentam,  
ainda hoje, atrasar a evolução da nossa civilização também. Os 
antigos,  poderosos  e  orgulhosos  habitantes  desse  sistema 
estelar, onde estamos, foram quase todos dizimados, de acordo 
com  a  nossa  história  geral.  Graças  a  tecnologia  veluriana,  
presente  neste  local,  o processo de terraformação  de Azteran  
Alfa não alterou esta antiga base científico militar, desativada.  
Ela  permaneceu  oculta  dos  nossos  pioneiros  colonizadores 
terrestres da época.  Hoje,  graças  ao apoio do povo veluriano,  
esta base construída por eles, se transformou no nosso refúgio. 

Eldomir faz uma pequena pausa para beber um copo 
com água e então prossegue: 

– O Lorde veluriano, Zaadok Benkazim está a frente do 
nosso  maior  projeto,  que  batizamos  de  “PROJETO 
AMANHECER”, aqui no Refúgio. Nesse projeto, graças a união  
da ciência veluriana com a ciência azterana, na área da fusão e  
aperfeiçoamento  genético,  estamos promovendo a gestação da 
mais bem sucedida união entre azteranos e velurianos, através 
de  um  delicado  processo  de  afinização  biológica,  que  se 
concretizou na concepção dos sete primeiros seres de uma nova 
raça  híbrida.  De  acordo  com  as  antigas  profecias  do  maior  
apóstolo do Mestre Anuar Kamal, o profeta Ariel Schaffner, que 
cita  que  “A Presença me revela que,  numa época futura,  vão  
nascer  em  Azteran  Alfa,  os  sete  seres  que  trarão  a  luz  da 
esperança quando as trevas envolverem os corações dos povos 
servidores do bem”. Estes seres estão sendo aguardados como 
os novos líderes que nos ajudarão a vencer o grande conflito que  
virá, trazendo uma nova era de paz e harmonia na galáxia. Eles 
terão grandes poderes mentais que os ajudarão a enfrentar as  
grandes adversidades previstas. 

Eldomir,  antes  de  prosseguir,  faz  mais  uma pequena 
pausa, e continua: 

–  O  nascimento  deles  está  para  acontecer  a  qualquer 
momento. Temos também um outro plano em curso que é o de 
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localizar  o  antigo  e  poderoso  ex-governador  da  Borússia 
chamado  Ivan  Zhukov  e  seus  filhos,  para  que  participem da 
nossa  causa.  O  Lorde  Zhukov  foi  um  dos  poucos  que  se  
posicionou do nosso lado diante da conclusão das investigações  
mentais  velurianas,  quando  ainda  estava  no  governo  do  seu 
país,  e  eu  era,  nessa  ocasião,  um  membro  do  Conselho  da 
Confederação.  Os Zhukov,  além de possuírem extraordinárias 
capacidades,  são  corajosos,  corretos  e  inteligentes  e  gostam 
muito  de  lutar.  São  guerreiros  natos.  Quando  Zhukov  foi 
substituído por causa das eleições em seu país, ele e seus filhos 
desapareceram completamente da vida pública. 

Nesse  exato  instante  uma  mulher  entra  na  sala, 
trajando uniformes médicos, e se aproxima delicadamente de 
Eldomir, pelo seu lado esquerdo e sussurra uma informação 
em seu ouvido, que modifica um pouco a sua expressão facial. 

Em seguida,  depois  que  a  mulher  se afasta,  Eldomir 
termina a sua explanação aos presentes: 

– Bem meus amigos, acho que as explicações dadas aqui  
hoje já são suficientes, por enquanto. Mais tarde, o Lorde Vanor  
deve se dirigir ao Setor de Comunicações do Refúgio. Os outros 
aqui  presentes  também  devem  se  direcionar  aos  setores  de 
trabalho,  de acordo com as suas aptidões.  Antes,  eu gostaria  
que o nobre Vanor me acompanhe ao nosso Centro Médico. 

E  da  mesma  forma  que  foi  avisado,  minutos  atrás, 
Eldomir  se aproxima do ouvido  direito  de  Vanor  e sussurra 
uma informação para que os outros não ouçam: 

– Venha amigo, os garotos vão nascer agora! As mães já  
entraram em trabalho de parto! Venha ver isso!
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