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Minha memória embaralhava sempre que tentava lembrar do que 
aconteceu pouco antes de eu perceber que estava aqui. Só 
conseguia pensar com clareza sobre o que já havia acontecido 
bem antes disso. Estávamos nós seis, Subaru, Erio, Caro, 
Sargento Vice pilotando o helicóptero 704, eu e a Primeiro 
Sargento Rein. 
 
"A missão pode ser considerada de médio grau de dificuldade" 
Sargento Vice falou através do monitor que apareceu no meio do 
compartimento de carga em que nós estávamos. "Eu sei que vocês 
conseguiram passar bem pelo Incidente JS, mas, por favor, tomem 
cuidado." 
"Nossa missão" a pequena comandante flutuava um pouco a 
frente do monitor "é invadir um dos antigos laboratórios do 
Scaglietti e desativar o computador central. Aparentemente esse 
computador foi programado para ativar caso ele não informasse o 
código a cada período de tempo. Como ele foi preso, o código não 
foi inserido e o computador passou a agir automaticamente, 
ativando os gadgets que estavam nas instalações e dando ordens 
para que eles começassem a operar os viveiros que contem mais 
ciborgues de combate." Várias telas começaram a aparecer na 
nossa frente através dos monitores, mostrando fotos do lugar e da 
planta baixa. "Não podemos deixar que os ciborgues sejam 
ativados no estado que se encontram no momento, pois suas 
mentes ainda não estão preparadas para agüentar a idéia de terem 
implantado partes biônicas nos seus corpos." 
 
Subaru fechou o pendante com o Mach Calliber na sua mão com 
tanta força que fiquei com medo que ela fosse acabar esmagando 
o seu parceiro. Conheço bem a força da minha colega de 
esquadrão, desde o tempo que estávamos no campo de 



treinamento e antes mesmo de ela me contar que na verdade era 
uma ciborgue. "Filho da...” Ela deixou escapar antes de trincar os 
dentes fazendo uma careta. 
 
"Qual é o plano de invasão?" Perguntei tentando mudar o foco da 
conversa, e também preocupada ao ver que todas as entradas que 
foram mostradas até agora estavam guardadas por dezenas de 
gadgets. Acreditava que nós quatro seríamos capazes de destruir 
todos facilmente, mas não achava prudente durante uma missão 
de infiltração fazer tanto barulho. As imagens mostravam um 
prédio de escritórios comum, mas com uma única entrada em 
cada lado, fazendo algo parecido com uma cruz centrada no 
saguão principal. 
 
"Vocês entrarão separados, um por cada entrada, leste, oeste, 
norte e sul. Destruam todas as unidades que estão do lado de fora 
e entrem com cautela. Todas as unidades nos andares inferiores 
do prédio têm que ser eliminadas antes de começarmos a missão." 
O pequeno device voador continuou "Eu entrarei pelo terraço e 
descerei pelas escadarias até o saguão. Reagruparemos lá." 
 
O monitor que apresentava a planta baixa do prédio girou seu 
desenho pra mostrar uma porta dando acesso ao subterrâneo. Pude 
ver Caro acariciando nervosamente as costas de pequeno lagarto 
alado que estava no seu ombro. 
 
"Do saguão sigam até aqui. A partir desse ponto não temos mais 
informações. Ajam com cautela. Objetivo principal a partir daqui 
é reconhecimento do local. Secundário: desativação do 
computador central. Não tentem agirem sozinhos. Mantenham a 
missão principal sempre em mente." Nossa amiguinha enfatizou. 
 
"Precisamos mesmo entrar separados?" Caro levantou a mão, 
preocupada, enquanto a outra mão, que estava acariciando o 
dragão, agora segurava no braço do Erio que estava sentado ao 
seu lado. "Porque não escolhemos uma entrada e vamos por ela." 
 



"O prédio está localizado bem no centro da cidade, portanto, não 
podemos deixar que nenhum gadget escape, ou poderemos ter 
baixas civis" Rein explicou, mostrando um mapa das redondezas. 
"Não se preocupe. O AMF das unidades estão classificados como 
nível 'D', ou seja, os mesmos que vocês lutaram no primeiro dia 
de treinamento." Ela fez um sinal de positivo para Caro "Pra você 
e pro Fried, vai ser moleza". 
 
 
Vice deixou a gente fora do perímetro que a Força de Defesa 
Citadina havia criado, um em cada ponto cardeal, sendo o prédio 
no centro. Confirmei a posição de todos e dei o sinal verde para 
agirmos. Corri aproximadamente uns 300 metros pelas ruas 
vazias antes de avistar o primeiro gadget. Mesmo que a Primeiro 
Sargento Rein tenha dito que o AMF deles era fraco, resolvi não 
arriscar e carreguei um Variable Barret. Ainda correndo atirei 
contra ele e, realmente, o AMF era fraco, se é que tinha algum, 
porque o projétil mágico atravessou o gadget como se ele fosse 
manteiga e explodiu contra a parede de um prédio próximo. Um 
pouco mais adiante, dobrando uma esquina eu já havia avistado o 
nosso alvo. Havia vários gadgets tipo-1 lá. Chamei a segunda 
pistola mentalmente e meu parceiro apareceu na minha mão livre. 
Me aproximei do local rapidamente, verificando a formação deles. 
Escondi-me atrás de um arbusto e invoquei algumas ilusões 
minhas correndo da direção oposta. Quando os gadgets 
começaram a atacar minhas ilusões, usei o CrossFire para atacar 
por trás. Levando em conta que não precisava carregar cada uma 
das esferas de energia laranja com uma segunda barreira externa 
para protegê-las do AMF, foi fácil controlar elas para que 
praticamente aniquilassem quase todas as unidades que estavam 
na minha frente. As que conseguiram escapar da minha colheita 
não escaparam da chuva de tiros que veio logo depois. 
 
Verifiquei novamente o perímetro, e o Cross Mirage, recebendo 
informações diretamente do Long Arch, confirmou que não tinha 
mais nenhum drone naquela saída. Corri para a porta de entrada e 
fiquei de costas contra a parede ao lado dela. Chamei pelos meus 
colegas de esquadrão mentalmente para receber as atualizações do 



que estava acontecendo. Caro parecia estar se saindo bem, apesar 
da insegura no helicóptero, segundo ela, estava terminando com 
as últimas unidades prendendo elas com as sua correntes. Erio e 
Subaru também estavam próximos das suas respectivas entradas. 
Quando todos estavam em posição, entramos no prédio. Não 
havia muitas unidades dentro do prédio, no meu caminho até o 
saguão. Duas delas caíram com um único tiro que atravessou a 
primeira e pegou a segunda quando ela apareceu. Nem eu tinha 
percebido ela ainda e ela já estava destruída. Mais uma caiu 
próxima da entrada do saguão e a última quando eu já estava lá e 
esta se aproximava por trás de mim. 
 
Quando cheguei ao saguão Erio já estava lá, destruindo mais duas 
unidades. Alguns instantes depois Subaru e Caro chegaram. 
Avançamos até o local onde deveria haver uma porta, para 
acessarmos o que acreditávamos ser um laboratório nos níveis 
inferiores, mas para nossa surpresa não tinha nada no local 
indicado no mapa, apenas uma parede de concreto. Kerykeion 
também não detectava nada de anormal com a parede, não era 
uma ilusão, e não tinha nada escondido atrás dela. 
 
"Vou arrebentar a parede então" disse a Subaru tomando distância 
para preparar um ataque. 
 
"Para. Espera um pouco" Gritei para a Subaru. "Talvez a 
informação estivesse errada. A Primeiro Sargento Rein disse que 
não tinham informações a partir daqui. Pode ser que a própria 
entrada não seja aqui, por isso que eles não tinham informações." 
Completei. 
 
"O que fazemos então?" Erio perguntou, examinando a parede. 
 
"Vejamos" Comecei a considerar nossas opções. Poderíamos nos 
separar novamente, e procurarmos pela entrada verdadeira, mas 
isso seria perigoso, pois não sabíamos o que se encontrava depois 
da porta. Procurarmos juntos tomaria tempo demais. "Vamos 
aguardar a Primeiro Sargento Rein" disse isso levando a mão ao 
comunicador no ouvido "Primeiro Sargento Rein" falei sem 



esperar confirmação de resposta "Chegamos ao local, mas não 
encontramos nada, que curso de ação devemos tomar agora" 
Alguns segundos se passaram e nada de resposta, repeti "Primeiro 
Sargento Rein, responda. Primeiro Sargento Rein" Um frio correu 
pela minha espinha. Quando olhei para os outros todos estavam 
preocupados. 
 
"Tem algo..." Erio começou a falar, mas não completou, enquanto 
olhava na direção dos gadgets que acabamos de destruir. 
Instintivamente olhei para eles também. Depois de alguns 
segundos ele prosseguiu "Vocês não acharam esses gadgets muito 
fracos para proteger uma instalação do Scagllieti? Se era para 
uma situação de emergência, eles deveriam estar ao menos a 
mesma altura que os atacaram durante a batalha final, na ascenção 
do ‘Berço’". O pequeno Lanceiro completou. 
 
Outro calafrio correu pelo meu corpo quando comecei a relembrar 
a batalha ainda fresca na memória. Os gadgets no lado de fora 
realmente não eram nada comparados a aqueles. Mais pareciam 
com os gadgets do centro de treinamento... "É isso, deus do 
céu..." O calafrio se transformou em arrepio “Essa não, droga!” 
Exclamei, enquanto os outros me seguiam com olhares assustados 
e ao mesmo tempo curiosos. Novamente chamei o comunicador 
"Long Arch, pode me ouvir" 
 
"Alto e claro" Shari respondeu do outro lado e um monitor 
apareceu ao meu lado 
 
"Confirme a posição da Primeiro Sargento Rein e do helicóptero" 
comecei a correr em direção da saída. Meus colegas de esquadrão 
começaram a me seguir, dando de ombros, claramente sem 
entender o que se passava na minha cabeça. 
 
"704 ainda está estacionado no ponto de coleta. Sargento Vice, 
responda" 
 



Uma segunda janela apareceu ao lado da anterior "Tamos aí" Vice 
disse com aquele sorriso maroto que ele não tira nunca do rosto 
"Já terminaram o que tinham pra fazer? Essa foi rápida." 
 
Não dando bola para a resposta do piloto do helicóptero, esperei a 
segunda confirmação, já chegando novamente no saguão principal. 
 
"Primeiro Sargento Rein, responda" Ouvi a voz da Shari-san pelo 
comunicador, sem prestar atenção ao monitor enquanto corria 
atrás da Subaru que já tinha chegado ao saguão. "Rein-chan, 
responda" Deixando de lado as patentes, a voz da Shari-san 
claramente mostrava preocupação. 
 
"Rein" Uma segunda voz no comunicador "Responde, Rein." 
 
Quando cheguei ao saguão e comecei a examinar os gadgets, 
minha suspeita se confirmou. Não eram reais, e sim imitações, 
parecidas com aquelas que usamos nos treinamentos. "Droga," o 
palavra escapou novamente pelos meus lábios, sentindo meu 
sangue começar a ferver porque eu estava me sentindo ótima a 
poucos momentos por destruir tantas unidades sozinha, 
percebendo que na verdade não eram verdadeiras. "Long Arch, os 
gadgets que destruímos são falsos. São identicos aos usados na 
área de treinamento da base" terminei. 
 
Nisso pude ouvir a voz que antes não tinha distinguido, como 
sendo da Comandante Yagami, gritando no comunicador 
"Procurem imediatamente pela Rein" 
 
"Entendido" Todos respondemos em unisom. 
 
"Lightning 3 e 4. Vocês pegam o elevador. Stars 3 e eu vamos 
pelas escadas." Passei as ordens para meus companheiros de 
esquadrão. Assim que recebi um meneio de cabeça confirmando 
que haviam entendido, começamos a correr. "Long Arch, 
consegue localizar a Primeiro Sargento Rein?" 
 



"Estou tentando, mas o Grimório do Céu Azul não responde" 
Dessa vez foi a Lucino-san a responder. 
 
Continuei correndo os degraus de mármore da escadaria em 
direção ao segundo andar, mas não via nada. "Subaru, vai na 
frente" Gritei pra minha parceira quando minha respiração 
começou a ficar ofegante. "Lightning, vão até o terraço e 
comecem de cima pra baixo, pelas escadarias." 
 
"Entendido" Ouvi os dois pequenos responderem pelo 
comunicador quase imediatamente. 
 
A subida não era tanto problema, já que a escadaria não era 
separada do resto do prédio. Mais parecia um shopping ou uma 
loja de departamentos onde cada andar guardava um setor. Cada 
andar que subíamos, a quantidade de gadgets destruídos 
aumentava. No sexto andar encontramos com os pequenos que 
estavam descendo. "Alguma coisa?" 
 
"Não encontramos nada" respondeu a menina de cabelo rosado. 
"Apenas gadgets destruídos desde o terraço até aqui." 
 
"Long Arch" Chamei pelo comunicador, puxando um pouco mais 
de ar "Alguma novidade" 
 
"Perdemos completamente a comunicação com o Grimório do 
Céu Azul e com a Primeiro Sargento Rein" Alto-san respondeu 
"Faz exatamente 8 minutos que não recebemos as atualizações de 
posição de nenhum dos dois" 
 
Pude ouvir a Comandante Yagami ao fundo "Qual a última 
posição que estavam antes da última atualização?" Sua voz soava 
claramente preocupada, com um leve tom de desespero. 
 
"No quinto andar" Shari-san respondeu. 
 
Lutando para escutar a conversa se passando ao fundo no 
comunicador, fiz sinal para o trio que olhava pra mim descer. 



Pude ouvir o Strada carregar um cartucho antes de o Erio sair 
literalmente voando escada a baixo, seguido pela Subaru, eu e 
logo atrás de mim a Caro. 
 
"Esquadrão Avançado, nova missão," Comandante Yagami 
apareceu completamente no meu monitor, tomando conta do 
espaço antes ocupado pela Shari-san "Procurem pela pela 
Primeiro Sargento Rein, ou qualquer sinal de luta contra algo que 
não seja gadgets no local" 
 
Chegando ao quinto andar, imediatamente fiz sinal para nos 
espalharmos. Pouco depois Caro chamou "Aqui! Tem algo 
queimado." 
 
O grupo se reuniu próximo do local que a menina apontava que 
mostrava algo parecido com um pedestal, com algumas barras de 
ferro carbonizadas. 
 
"Long Arch, encontramos algo estranho no local." Falei 
rapidamente no comunicador. 
 
"Muito bem, já contatamos o 108º Batalhão. O Primeiro Tenente 
Rad Caritas e a Primeiro Sargento Ginga Nakajima estão a 
caminho. Prossigam a busca pela Primeiro Sargento Rein." 
 
O tempo então começou a passar vagaroso, cada segundo 
parecendo uma hora, cada minuto parecendo um dia, mas apesar 
de escanear cada canto, armário e entrada não encontramos nada. 
Cross Mirage me informava com sua voz metálica que nada 
estava no local. Kerykeion também não detectava nada nas 
redondezas. "Desculpem a demora." Ginga-san e o Primeiro 
Tentente chegaram, aproximadamente 15 minutos depois, e 
começaram a examinar o local. "Realmente, são marcas de que 
algo pesado estava aqui, mas" o Primeiro Tenente constatou, 
olhando para os lados "estranhamente apenas esse local parece ter 
queimado, e nada em volta. Qual é a afinidade mágica que a 
Primeiro Sargento Rein possui?" 
 



"Acredito que gelo" Ginga-san respondeu, pouco antes da Shari-
san confirmar pelo comunicador. 
 
Silêncio pairou no ar enquanto eles continuavam a investigar e 
coletar amostras... 
 
“O que aconteceu com ela afinal...” Subaru olhava para sua irmã, 
curiosa. 
 
“Ainda não sabemos se aconteceu alguma coisa”  
Ginga-san corrigiu a irmã, de maneira a tentar tirar um pouco da 
preocupação da patinadora ao seu lado. 
 
“Vamos fazer continuar aqui” O Primeiro Tenente continuou 
“Vocês retornem para o QG da Sexta Divisão e aguardem novas 
ordens”. 
 
“Entendido” respondi, mesmo sabendo que meus companheiros 
gostariam de ficar um pouco mais, também sabia que estaríamos 
atrapalhando a investigação se ficassemos ali. 
 
“Vamos retornar ao ponto de coleta” chamei a todos em voz alta. 
Enquanto descíamos, pude ver que várias outros esquadrões do 
108º já estavam lá. 
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