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A PESTE EM SHILTY 

 

Pelos menos dois milhões de seres morreram até agora, vitimados pela “peste”. O 
governo não dá mais detalhes e todos estão apodrecendo no campo de refugiados de 
Eety. Aqueles que tentaram fugir foram vitimados pelo campo de energia que existe por 
toda a extensão do acampamento. Não sei a quantia de vitimas até agora, mas o 
desespero está presente em nossas mentes.  
 
Tudo começou sem explicação. Um grupo de pessoas estranhas aparecereu mortas nos 
arredores da cidade de Shilty, que ainda fica a apenas alguns metros deste campo 
enojado, mas que hoje abriga somente aqueles que estão a serviço do governo. A cidade 
não abriga mais civis, apenas os homens-robôs que transitam de um lado ao outro com 
seus veículos reluzentes. Os civis foram obrigados a evacuarem e a cidade hoje parece 
mais um dejeto de seres estranhos. Vão para Rube e quando retornam mais experiências 
fazem conosco. 
 
Quando eu tinha menos idade ouvi um ancião – olhando fundo em meus olhos - dizer 
“a vida é simplesmente um conto de fadas que desaparecerá. E a dor da vida você 

conhecerá”. Nunca consegui entender o que queria dizer. Até este momento. Mas bem 
que poderíamos traduzir como sendo um conto de bruxas. Ou um conto Daqueles que 
Andam nas Sombras. 
 
O governo disse estar travando uma guerra em conjunto com os cientistas contra este 
mal que não se sabe de onde veio. Apenas se sabe que do nada o corpo começa a se 
deformar e apodrece, apodrece... Alguns aqui dizem que Aqueles Que Estão Acima das 
Nuvens se esqueceram de nós. É bem possível.  Mas onde andam nossos heróis? Onde? 
 
Os heróis de nossas mentes se foram. Estão muito longe daqui. Estão travando uma 
guerra que jamais saberemos sermos vencedores. Eles talvez estejam morrendo lá e nós 
aqui devastados pela escuridão que toma conta deste lugar. Jamais saberão que também 
desejaríamos lutar contra Nambor. E em cada canto e a cada momento mais mortes.  
 
Sei que também não tenho muito mais tempo, minhas forças estão desaparecendo, quase 
não consigo andar e fico a maior parte do tempo sentado como muitos daqueles ao meu 
lado, também não tenho mais ninguém daqueles que cuidaram de mim até agora, mas a 
batalha continuará e nossos heróis vencerão.  
 
 

“Este texto foi encontrado na mente de um menino que residia na 

cidade de Shilty perto de Rube. Logo após este registro ele 

também tombou em conseqüência da peste que assolou a cidade 

por tempos. Quando Rubus 15 venceu Nambor na chamada 

Guerra do Inferno a peste foi controlada. A memória do texto 

acima de Myr Hon foi catalogada juntamente com as demais e 

está nos arquivos da Aliança Galática”. 
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