Para o John Schrooten,
um verdadeiro e grande amigo
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O MISTÉRIO DOS CÍRCULOS
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UMA BATALHA MORTAL,
ENTRE PAI E FILHO,
UM LUTA POR TODOS,
E O OUTRO, POR UM.
ANÓNIMO (RETIRADO DE UMA INSCRIÇÃO ENCONTRADA
NUM TEMPLO CHINÊS COM 3000 ANOS DE EXISTÊNCIA,
NA GARGANTA DE WU, NA CHINA CENTRAL)

QUALQUER TECNOLOGIA
SUFICIENTEMENTE AVANÇADA
É INDISTINGUÍVEL DE MAGIA.
ARTHUR C. CLARKE

O FIM DE TODAS AS COISAS APROXIMA-SE.
1 PE 4, 7
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INTRODUÇÃO

CERIMÓNIA DAS TREVAS
MEIA-NOITE
20 DE AGOSTO DE 2007
LOCALIZAÇÃO: DESCONHECIDA

Numa câmara sombria, nas profundezas de uma grande ilha, no ponto
mais longínquo do mundo, decorria uma cerimónia ancestral: uma
pedra piramidal de ouro, de valor inestimável, com um cristal no topo,
era colocada no seu lugar. De seguida, entoou-se um cântico antigo, que
já não era escutado há milhares de anos. Assim que as palavras se extinguiram, precipitou-se do céu estrelado um tremendo raio púrpura que
iluminou a pedra de remate piramidal. A cerimónia teve como únicas
testemunhas cinco homens irados.
Quando tudo terminou, o líder do grupo informou, através do telefone por satélite:
— O ritual foi executado. Teoricamente, o poder do Tártaro está
anulado. Há que o testar. Amanhã, liquidem um deles, no Iraque.

No dia seguinte, do outro lado do mundo, no Iraque devastado pela
guerra, Stephen Oakes, um soldado das forças especiais, foi abatido a
tiro por forças rebeldes. O jipe onde seguia caiu numa emboscada, num
ponto de controlo de segurança, e ele pereceu sob uma onda de fogo
esmagadora de seis atacantes de rosto tapado. O seu corpo foi trespassado por duas centenas de balas. Nenhum dos seis homens chegou a
ser apanhado.
O facto de um soldado aliado ser morto durante a ocupação do Iraque
não constituía novidade: cerca de 3200 militares norte-americanos já
11
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haviam perecido ali. O que esta morte trazia de novo era o facto de o
homem abatido ser australiano, pois, curiosamente, desde março de
2006, não houvera um único australiano caído em combate em qualquer conflito, por todo o mundo.
Assim, a morte de Steve Oakes, a 21 de agosto de 2007, veio colocar um fim sangrento e definitivo à estranha boa sorte das tropas
australianas.

No dia seguinte, uma mensagem encriptada chegou às mãos do homem
mais poderoso do planeta. Dizia:
transcrição segura 061-7332/1A
nível de classe: alfa-super
destinada exclusivamente a a-1
22-ago-07
início de mensagem segura:
Nota de falecimento do especialista australiano Oakes no Iraque. O poder
do Tártaro foi anulado. Alguém tem a outra pedra de remate.
O jogo recomeçou.
Precisamos de encontrar as pedras.
fim de mensagem segura
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PRÓLOGO

A MONTANHA DO BRUXO
MONTANHA DO BRUXO
PRÓXIMO DA GARGANTA DE WU, REGIÃO
DAS TRÊS GARGANTAS
PROVÍNCIA DE SICHUAN, CHINA CENTRAL
1 DE DEZEMBRO DE 2007

Suportado por um arnês suspenso numa corda comprida e rodeado de
uma escuridão quase absoluta, o Professor Max Epper quebrou o topo
do seu foguete luminoso, iluminando a câmara subterrânea à sua volta.
— Oh, céus! — sussurrou. — Ooooh, céus!
A câmara era absolutamente impressionante. Talhada na rocha, alta
e espaçosa, tinha um formato cúbico perfeito, com cerca de 15 metros
de lado. Cada milímetro das paredes estava coberto com inscrições gravadas: carateres, símbolos, imagens e figuras.
Max teria de ser cuidadoso.
A luz âmbar do foguete revelou-lhe a existência, no chão, de um
poço idêntico e coincidente com a abertura do teto, sobre um abismo
negro de profundidade indeterminada.
Em alguns círculos, Max Epper era conhecido pelo nome de código
de Mago, uma alcunha que lhe assentava na perfeição. Com uma barba
branca ondulante e olhos azuis cristalinos, que difundiam calor e inteligência, parecia, aos 67 anos, um Merlin dos tempos modernos. A este
professor de Arqueologia da Trinity College, em Dublin, atribuía-se,
entre outros feitos, o facto de ter participado, em tempos, na equipa
internacional secreta que localizara e voltara a erigir a pedra de remate
dourada da Grande Pirâmide de Gizé.
Balançando-se para pousar no chão da câmara, Mago soltou-se do arnês
e contemplou, extasiado, as paredes cobertas de inscrições. Reconheceu
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alguns dos símbolos — carateres chineses e até uns quantos hieróglifos
egípcios. Não era inesperado: o dono e criador daquele sistema de túneis
tinha sido o grande filósofo chinês Lao Tsé, há muito, muito tempo. Além
de um pensador venerado, Lao Tsé fora um grande viajante, atribuindo-se-lhe, inclusivamente, uma incursão ao Egito no século iv a. C.
No lugar de honra, precisamente ao centro da parede de fundo,
encontrava-se um grande alto-relevo, que Mago já havia visto antes.

Era conhecido como Mistério dos Círculos, e ainda não fora decifrado. Os especialistas da atualidade aventavam tratar-se de uma representação do nosso sistema solar, mas esta hipótese tinha um senão:
havia demasiados planetas em redor do Sol central.
Mago já se cruzara com o Mistério dos Círculos provavelmente uma
dúzia de vezes, em várias partes do mundo, no México e no Egito, e até no
País de Gales e na Irlanda, sob diversas formas, desde rabiscos grosseiros
em paredes rochosas nuas a entalhes artísticos a encimar portadas antigas. Contudo, nenhum deles se aproximava sequer da beleza e da perfeição do entalhe que tinha agora diante de si, um espécime magnífico,
embutido com rubis, safiras e jades, os círculos concêntricos debruados
a ouro, a cintilar sob o brilho intenso da sua potente lanterna.
Logo abaixo do Mistério dos Círculos, havia uma espécie de entrada,
com cerca de 60 centímetros de largura por 1,80 metros de altura, pouco
profunda, recuando meio metro na parede de pedra maciça, fazendo
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lembrar um caixão colocado na vertical, encrustado na pedra. A sua
parede posterior tinha um formato abaulado estranho.
A encimá-la, havia um pequeno símbolo entalhado que deixou
Mago com os olhos arregalados de prazer.

— O símbolo da Pedra de Lao Tsé… — murmurou. — A Pedra
Filosofal. Meu Deus, encontrámo-la!
Rodeado por este reportório de conhecimentos ancestrais e de
tesouros inestimáveis, Mago pegou num rádio Motorola UHF e disse:
— Tank, nem vais acreditar: encontrei a antecâmara. É absolutamente espantosa! Tem uma entrada selada, que imagino que dê acesso
ao sistema de armadilhas. Estamos perto. Muito perto. Preciso que desças até aqui…
— Mago — ouviu-se em resposta —, acabámos de receber um contacto do nosso vigia nas docas do Iansequião. O Exército chinês anda a
investigar. Uma patrulha de canhoneiras, de nove unidades, dirige-se
para a nossa garganta. Estão a vir nesta direção.
— É o Mao — deduziu Mago. — Como é que ele conseguiu
encontrar-nos?
— Talvez não seja ele. Pode trata-se apenas de uma patrulha regular
— respondeu Yobu «Tank» Tanaka, o seu interlocutor.
— O que, na verdade, seria pior. — As patrulhas militares chinesas
eram conhecidas por assaltar expedições arqueológicas naquela zona,
17
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com vista à obtenção de pequenos subornos. — De quanto tempo dispomos até chegarem aqui? — perguntou Mago.
— Uma hora, talvez nem tanto. Seria bom sairmos daqui antes de
eles aparecerem.
— Sem dúvida, meu velho amigo — concordou Mago. — É melhor
apressarmo-nos. Vem cá abaixo e traz mais algumas lanternas. Pede
ao Chow para ligar o computador. Vou começar a gravar imagens e a
transmitir-lhas.
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A câmara subterrânea onde Mago se encontrava situava-se na região
das Três Gargantas, na China, numa área que se lhe ajustava na perfeição. De facto, o caráter chinês «wu» significa «mago», ou «bruxo»,
dependendo do contexto, sendo usado, frequentemente, para designar
os acidentes geográficos da zona: a Garganta de Wu, a segunda das
famosas Três Gargantas; Wushan, a antiga cidade fortificada, outrora
implantada nas margens do Iansequião; e, obviamente, o Monte
Wushan, o colossal pico de 3200 metros de altura que se elevava sobre
a câmara onde Mago se encontrava.
Tradução: a Montanha do Bruxo.
A região da Garganta de Wu era famosa pela sua história, com os
seus santuários, templos, inscrições (como a Tábua de Kong Ming)
e grutas escavadas na rocha (como a Caverna da Pedra Verde), presentemente submersos, na sua maioria, nas águas do lago com mais de
550 quilómetros de extensão, que se formara entre as paredes da barragem das Três Gargantas.
Era, no entanto, uma região igualmente conhecida por determinados acontecimentos invulgares.
Ao longo de centenas de anos, esta Roswell da China fora palco de
inúmeras visões misteriosas: fenómenos celestiais inexplicáveis, enxames de estrelas cadentes e aparições semelhantes a auroras boreais.
Dizia-se, inclusivamente, que, num dia sinistro, no século xvii, chovera
sangue das nuvens que pairavam sobre Wushan.
A região da Garganta de Wu tinha, definitivamente, uma história.

Porém, na atualidade, em pleno século xxi, essa história havia sido
afogada, em prol do progresso, engolida pelas águas do Iansequião,
o grande rio que fora obrigado a recuar pela maior estrutura alguma
vez construída pelos seres humanos. Presentemente, a antiga cidade de
Wushan jazia a quase uma centena de metros abaixo das águas.
19
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Afluentes de caudais turbulentos, que em tempos se precipitavam
sobre o Iansequião, a partir de espetaculares desfiladeiros laterais,
tinham, igualmente, sido esmagados pela progressão do lago da barragem, com as ravinas de água espumosa, que outrora ascendiam a
120 metros de altura, agora reduzidas a gargantas de 30 metros, com
águas tranquilas nas suas bases.
Pequenas aldeias de pedra, outrora localizadas nas margens destes
pequenos rios, e já, nesse tempo, muito distantes do resto do mundo,
haviam sido completamente removidas da História.
Exceto para Mago.
Numa garganta parcialmente submersa, nas profundezas das montanhas a norte do Iansequião, ele encontrara uma pequena aldeia erigida nos terrenos mais elevados, e, no seu seio, a entrada para o sistema
de grutas onde se encontrava agora.
A aldeola era antiga e primitiva, com alguns casebres de pedra, de
construção irregular, com telhados de colmo inclinados. Estava abandonada há três séculos, e os habitantes da zona diziam que estava
assombrada. Devido à barragem ultramoderna, a 160 quilómetros de
distância, encontrava-se, atualmente, alagada até à altura dos joelhos.
A entrada para o sistema de grutas não era protegida por armadilhas, nem estava sinalizada por portões elaborados. Pelo contrário,
fora a sua simplicidade que a mantivera secreta durante mais de dois
milénios. Mago descobrira-a no interior de uma pequena casa de pedra,
junto ao sopé da montanha. Outrora habitada pelo grande filósofo chinês Lao Tsé, criador do taoismo e mestre de Confúcio, esta casinha
despretensiosa albergava no seu interior um poço de pedra protegido
por um muro de tijolo, e, ao fundo desse poço, sob uma camada de
água negra estagnada, escondia-se um chão falso, sob o qual se abria a
magnificente câmara.

Mago lançou-se ao trabalho.
Tirou um potente computador portátil Asus da mochila e ligou-o
a uma máquina fotográfica de alta resolução, começando a dispará-la,
fotografando as paredes da câmara, enquanto o ecrã do computador
exibia, rapidamente, uma sucessão de cálculos.
Estava em marcha um programa de tradução, baseado numa complexa base de dados que Mago levara anos a compilar, contendo milhares
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de símbolos antigos, provenientes de inúmeros países e culturas, com
as respetivas traduções certificadas. O programa fornecia ainda traduções «parciais», uma espécie de melhor palpite, quando o significado de
um símbolo se revelava ambíguo.
De cada vez que um símbolo era captado pela máquina fotográfica, o computador digitalizava-o, sendo encontrada uma tradução. Por
exemplo:

TRADUÇÃO DOS ELEMENTOS: shi tou (pedra) i (templo)
TRADUÇÃO DA SEQUÊNCIA: «O Templo de Pedra»
HIPÓTESES DE TRADUÇÃO PARCIAL: «Santuário de Pedra», «Templo de Pedra do
Sol Negro», «Stonehenge» (Ref. correspondente: ER:46-2B)

Entre os vários glifos e relevos nas paredes, o computador encontrou a criação filosófica mais famosa de Lao Tsé, o Taijitu:

O computador traduziu: «Taijitu; Ref.: Tao Te Ching. Ref. coloquial
ocidental: “Yin-yang”. Símbolo comum para a dualidade de todas as coisas: os opostos contêm leves traços uns dos outros. Por exemplo: no
bem, existe algum mal, e, no mal, existe algum bem.»
21
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Em certos casos, o computador não encontrava nenhum registo
prévio do símbolo.

SEM IMAGEM
CORRESPONDENTE.
TRADUÇÃO DA SEQUÊNCIA:
DESCONHECIDA.
CRIAÇÃO DE NOVO FICHEIRO.

Nestas situações, o programa criava um novo ficheiro e adicionava-o
à base de dados, que passaria a dispor de um registo do símbolo em
questão, para o caso de este voltar a ser encontrado.
O computador não parava de zumbir, absorvendo avidamente as
imagens.
Decorridos alguns minutos da operação de digitalização, uma tradução em particular chamou a atenção de Mago. Dizia:
O 1.º PILAR* DEVE SER COLOCADO
EXATAMENTE 100 DIAS ANTES DO REGRESSO.
A RECOMPENSA SERÁ O CONHECIMENTO**.

TERMOS AMBÍGUOS:
* «barra», «bloco de diamante»
** «sabedoria»

— O primeiro pilar… — leu Mago, baixinho. — Oh, meu Deus!

Dez minutos depois, enquanto Mago continuava a alimentar o computador com novas fotografias, um segundo vulto desceu à câmara. Era
Tank Tanaka, um japonês baixo e forte, professor na Universidade de
Tóquio, parceiro de pesquisa de Mago naquele projeto, e seu amigo
22
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de longa data. Com uns amáveis olhos castanhos, uma expressão de
bonomia no rosto redondo e uns tufos grisalhos nas têmporas, Tank era
o professor que todos os estudantes de História desejavam ter.
Deu balanço para aterrar sobre terra firme, e o computador de Mago
emitiu um zunido estridente, alertando-os para uma nova tradução.
Os dois velhos professores fitaram o ecrã, que exibia o seguinte:

A CHEGADA DO DESTRUIDOR DE RÁ
A CHEGADA DO DESTRUIDOR DE RÁ
É TESTEMUNHA DO ARRANQUE* DA GRANDE MÁQUINA**
E, COM ELE, DA ASCENSÃO DA SA-BENBEN.
HONRA A SA-BENBEN,
MANTÉM-NA PERTO, MANTÉM-NA PRÓXIMA,
PORQUE, POR SI SÓ, ELA GOVERNA AS SEIS,
E APENAS AS EMPODERADAS SEIS PODEM
PREPARAR OS PILARES E
CONDUZIR-TE AOS SANTUÁRIOS, E, ASSIM,
COMPLETAR A MÁQUINA
ANTES DA SEGUNDA CHEGADA***.
O FIM DE TODAS AS COISAS APROXIMA-SE.
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TERMOS AMBÍGUOS:
* «começo», ou «ativação», ou «deflagração»
** «Mecanismo», ou «Mundo»
*** «o Regresso»
REFERÊNCIA CORRESPONDENTE:
Ref. XR:5-12 Inscrição parcial encontrada no Mosteiro de Zhou-Zu, Tibete
(2001)

— A Sa-Benben? — leu Tank, admirado.
Mago tinha os olhos arregalados de excitação.
— É uma designação pouco usual para a peça mais pequena da
pedra de remate dourada da Grande Pirâmide, que ocupa a posição
cimeira — esclareceu ele. — No seu todo, a pedra de remate dourada denominava-se «Benben». Contudo, a peça no topo é especial,
pois, ao contrário das restantes peças, de formato trapezoide, é uma
pirâmide minúscula, basicamente uma pequena Benben. Daí, a designação «Sa-Benben». No ocidente, o nome que lhe atribuíram foi um
pouco mais dramático: chamaram-lhe Pedra de Fogo. — Mago observou o símbolo por cima da tradução. — A Máquina… — murmurou.
Analisou cuidadosamente a tradução, examinando a referência correspondente, no final da entrada. — Sim, sim, eu já vi isto antes, inscrito
numa laje de pedra partida, desenterrada no norte do Tibete. Porém,
como estava danificada, apenas permitia a leitura da primeira e da terceira linhas: «A chegada do Destruidor de Rá» e «E, com ele, da ascensão da Sa-Benben.» Mas este é o texto completo. Isto é memorável!
— Mago começou a falar baixinho consigo próprio, muito depressa:
— O Destruidor de Rá é o Tártaro, a Mancha Solar do Tártaro. Mas o
Tártaro foi evitado… Só… só se o Evento do Tártaro desencadeou outra
coisa, algo que nós não previmos. E se a Pedra de Fogo governa as
seis pedras sagradas e lhes confere poder, então ela é fundamental
para tudo… para os pilares, para a Máquina e para o Regresso do Sol
Negro. Oh, santo Deus! — Despertou subitamente da sua abstração,
abrindo muito os olhos. — Tank, o Evento do Tártaro, em Gizé, estava
ligado à Máquina. Nunca pensei… Quero dizer, eu devia… eu devia ter
reparado nisso, mas… — Uma expressão desesperada assomou ao seu
rosto. — Para quando calculámos o Regresso?
Tank encolheu os ombros.
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— Não antes do equinócio vernal do próximo ano, a 20 de março
de 2008.
— E a colocação dos pilares… Havia algo aqui sobre o primeiro
pilar. Cá está: «O primeiro pilar deve ser colocado exatamente cem dias
antes do Regresso. A recompensa será o conhecimento.»
— Cem dias — repetiu Tank, fazendo cálculos. — Isso calha a…
diabo!… a 10 de dezembro deste ano…
— Dentro de nove dias — precisou Mago. — Santo Deus, nós sabíamos que o momento estava a aproximar-se, mas isto é…
— Max, estás a dizer que dispomos de apenas nove dias para posicionar o primeiro pilar? Nós ainda nem chegámos a encontrá-lo! —
referiu Tank.
Mago, no entanto, já deixara de o ouvir. Tinha os olhos vítreos,
a contemplar o infinito. De súbito, virou-se para o amigo.
— Quem mais está ao corrente disto? — perguntou.
— Apenas nós — respondeu Tank, encolhendo os ombros. — E quem
quer que tivesse visto a inscrição, suponho. Temos conhecimento da laje
no Tibete, mas tu dizes que se trata apenas de uma parte. Onde é que ela
foi parar?
— O Departamento Chinês para o Património Cultural reivindicou
a sua posse e levou-a para Pequim. Não voltou a ser vista, desde então.
Tank perscrutou o rosto franzido de Mago.
— Achas que as autoridades chinesas poderão ter encontrado os
outros fragmentos da laje partida e voltaram a uni-los? Achas que eles
já sabem disto?
Mago levantou-se de repente.
— Quantas canhoneiras disseste que estavam a subir a garganta do
rio?
— Nove.
— Nove… Não se destacam nove canhoneiras para uma patrulha
de rotina ou um ato de extorsão. Os chineses sabem disto e estão a vir
no nosso encalço. E, se sabem disto, também estão a par da pedra de
remate. Raios! Tenho de avisar o Jack e a Lily.
Apressou-se a retirar um livro da mochila. Curiosamente, não se
tratava de nenhum manual de consulta, mas de um romance bastante
conhecido. Mago folheou-o, apontando números no seu bloco de notas.
Quando terminou, pegou no rádio e entrou em contacto com o convés
superior da embarcação deles.
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— Chow! Depressa, toma nota desta mensagem e envia-a para o
quadro de avisos. — Transmitiu a Chow uma longa série de números.
— Pronto, é isto, avança! Envia-a imediatamente! Já!

Trinta metros acima do ponto onde Mago se encontrava, uma velha
barcaça flutuava nas águas, entre os casebres da antiga aldeia. A embarcação estava ancorada junto à casa de pedra que dava acesso à câmara
subterrânea.
Na cabina principal, um diligente aluno chamado Chow Ling digitou apressadamente o código de Mago, inserindo-o num site dedicado
à filmografia de O Senhor dos Anéis. De seguida, contactou Mago, via
rádio.
— Professor, o código foi enviado.
— Obrigado, Chow — respondeu Mago. — Bom trabalho! Agora,
faz seguir as imagens que te vou enviar para o Jack West, por e-mail.
A seguir, apaga-as do disco rígido.
— Apago-as? — perguntou Chow.
— Sim, todas. Até à última imagem. Todas as que conseguires
antes que os nossos amigos chineses cheguem.

Chow trabalhava rapidamente, clicando nas teclas a um ritmo febril,
enviando as incríveis imagens de Mago e apagando-as de seguida.
Focado no computador, não se apercebeu da chegada da primeira
canhoneira do Exército de Libertação Popular, a deslizar atrás de si, atravessando a rua submersa da aldeia.
Uma voz áspera, através de um megafone, fê-lo estremecer de
sobressalto.
— Ei! Vai para o convés! Mantém-te à vista, com as mãos bem alto!
— bradou um soldado em chinês.
Após apagar a última imagem, Chow obedeceu, levantando-se
e saindo para o convés da barcaça.
A canhoneira da frente agigantava-se sobre si. Era um modelo
recente e veloz, com os flancos camuflados e um imponente canhão
de proa. No convés, alinhavam-se soldados chineses, equipados com
espingardas de assalto Colt Commando, de fabrico norte-americano,
com Chow na mira das armas de cano curto.
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O facto de possuírem armamento norte-americano era um mau
sinal; significava que aqueles homens pertenciam a forças militares de elite, a forças especiais. Regra geral, os soldados de infantaria chineses utilizavam as antigas e pesadas espingardas de assalto
Type 56, a imitação chinesa da AK-47. Estes militares não eram de
forças comuns.
Chow ergueu as mãos. Um segundo depois, alguém disparou, e o
seu peito explodiu em buracos sangrentos, o corpo projetado violentamente para trás.

Mago acionou o microfone do rádio.
— Chow? Chow, estás a ouvir-me?
Não houve resposta.
De súbito, o arnês, que até então pendia da abertura no teto, começou a subir, num movimento sibilante, como uma serpente fantasmagórica, içado por alguém que se encontrava no topo.
— Chow! — gritou Mago para o rádio. — O que estás tu…?
Momentos depois, o arnês voltou a aparecer, trazendo o corpo de
Chow.
O sangue de Mago gelou-lhe nas veias.
— Oh, céus, não! — proferiu, lançando-se para a frente.
Com a quantidade de orifícios das balas a tornarem-no quase irreconhecível, o corpo de Chow imobilizou-se à altura de Mago. De imediato, o rádio voltou a ouvir-se, inesperadamente.
— Professor Epper — disse uma voz em inglês. — Fala o Coronel
Mao Gongli. Sabemos que está aí e vamos descer. Não cometa nenhuma
loucura, ou terá o mesmo destino que o seu assistente.

Os soldados chineses acederam rapidamente à câmara, deslizando por
cordas suspensas, com uma precisão cirúrgica. Dois minutos depois,
Mago e Tank estavam cercados por uma dúzia de homens armados.
O Coronel Mao Gongli foi o último a descer. Com 50 anos, era um
homem corpulento, mantendo, no entanto, um porte irrepreensível,
com as costas muito direitas. À semelhança de vários homens da sua
geração, recebera, patrioticamente, o nome do presidente Mao. Não
tinha nenhum nome de código, à exceção daquele que os seus inimigos
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lhe haviam dado, na sequência da sua intervenção, na altura como
major, na praça de Tiananmen, em 1989: o Carniceiro de Tiananmen.
O silêncio pairava no ar.
Mao fitou Mago com um olhar desprovido de emoção. Por fim, ao
tomar a palavra, fê-lo num inglês claro e incisivo.
— Professor Max T. Epper, nome de código Merlin, embora muitos
o conheçam por Mago. Nasceu no Canadá, mas, atualmente, é professor na Trinity College, em Dublin. Ligado a um incidente de contornos bastante estranhos, ocorrido no topo da Grande Pirâmide de Gizé,
a 20 de março de 2006. E Professor Yobu Tanaka, da Universidade de
Tóquio. Embora não tivesse participação no incidente de Gizé, é um
especialista em civilizações antigas. Meus senhores, o vosso assistente
era um homem inteligente e talentoso. São testemunhas da importância que eu dou a homens como ele.
— O que quer? — exigiu Mago saber.
Mao arreganhou os dentes, num leve sorriso soturno.
— Ora essa, Professor Epper, quero-o a si. — Mago franziu o sobrolho. Não estava à espera daquela resposta. Mao deu um passo em frente,
observando a grandiosa câmara em seu redor. — Aguardam-nos tempos
memoráveis, professor. Nos meses que se avizinham, haverá impérios
a nascer e nações a soçobrar. É em tempos como este que a República
Popular da China precisa de homens sábios, de homens como o senhor.
Razão pela qual vai passar a trabalhar para mim. Estou certo de que,
com o tipo de persuasão correto, numa das minhas câmaras de tortura,
o professor irá ajudar-me a encontrar as seis pedras de Ramsés.
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NOROESTE DA AUSTRÁLIA
1 DE DEZEMBRO DE 2007, 7H15

No dia em que a sua quinta sofrera o ataque de uma força avassaladora,
Jack West Jr. estivera a dormir até às 7 horas.
Era habitual acordar por volta das 6 horas para assistir ao nascer
do Sol, mas a vida corria bem, naquela altura. Vivia tempos de paz há
quase 18 meses, pelo que resolvera esquecer o amanhecer e desfrutar
de uma hora de sono extra.
Os miúdos já estavam a pé, claro. Lily convidara um amigo para
passar as férias de verão com ela, um colega da escola chamado Alby
Calvin. Barulhentos, agitados e, regra geral, com tendência para fazerem traquinices, tinham passado os últimos três dias a brincar, explorando cada palmo da vasta quinta no deserto durante o dia e observando
as estrelas à noite, através do telescópio de Alby.
O facto de o rapaz ter uma surdez parcial pouca importância tinha
para Lily ou Jack. Na escola para crianças sobredotadas que ambos frequentavam, Lily era um génio da linguística, enquanto Alby era um
génio da matemática, e apenas isso interessava.
Aos 11 anos, Lily dominava seis línguas, duas das quais antigas e uma
gestual — esta última fora fácil de aprender, e fizera-o com Jack. Nesse dia,
tinha as pontas do seu bonito cabelo, longo e preto, pintadas de rosa-choque.
Alby já completara 12 anos, um rapaz negro, de óculos de lentes
grossas. Tinha um implante coclear, fruto de uma tecnologia milagrosa
que possibilitava aos surdos ouvir, e falava com uma leve inflexão arredondada, continuando a ser necessário recorrer à língua gestual para
lhe transmitir uma emoção ou uma situação urgente. Porém, surdo ou
não, ele batia-se com os melhores.
Jack estava no alpendre, em tronco nu, a bebericar café. O seu
braço esquerdo cintilava ao sol da manhã — do bíceps para baixo, era
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totalmente feito de metal. Passou um olhar absorto pela extensa paisagem desértica, esfumada pela luz matinal.
De estatura mediana, com olhos azuis e cabelo escuro e revolto,
era um homem atraente, apesar de uma certa rudeza que lhe era peculiar. Em tempos, ocupara a quarta posição entre os soldados das forças especiais do mundo, um australiano solitário numa lista dominada
por norte-americanos. No entanto, já deixara de ser soldado. Após ter
chefiado, ao longo de dez anos, uma arriscada missão para a descoberta da lendária pedra de remate dourada da Grande Pirâmide, entre o
que restava das Sete Maravilhas da Antiguidade, era, atualmente, mais
um caçador de tesouros do que um combatente, especializando-se em
deambular por sistemas de grutas, contornando armadilhas, e em decifrar antigos enigmas, ao invés de matar pessoas.
A aventura com a pedra de remate, que tivera o seu desfecho no
topo da Grande Pirâmide, reforçara o relacionamento de Jack com
Lily. Os pais dela tinham morrido, pelo que fora Jack quem a criara,
ajudado por uma equipa verdadeiramente ímpar de soldados internacionais. Pouco depois de a missão da pedra de remate terminar, ele
adotara-a formalmente.
Desde esse dia, há quase dois anos, vivia ali, com Lily, num isolamento magnífico, afastado das missões e do mundo, limitando-se a
deslocar-se a Perth quando era necessário tratar de algum assunto escolar de Lily.
Quanto à pedra de remate dourada, esta permanecia, em toda a sua
glória, escondida numa mina de níquel abandonada, nas traseiras da
casa da sua quinta.
Poucos meses antes, porém, uma notícia no jornal deixara Jack
preocupado: um soldado das forças especiais australianas, chamado
Oakes, morrera no Iraque, ao ser abatido a tiro numa emboscada, sendo
esta a primeira baixa australiana em qualquer conflito, desde há cerca
de dois anos. A apreensão de Jack provinha de ele ser uma das poucas
pessoas no mundo que sabia precisamente por que motivo nenhum
australiano perecera em combate nos últimos 18 meses. Tinha que ver
com a Rotação do Tártaro de 2006 e a pedra de remate: graças à execução de um ritual ancestral, Jack assegurara a invulnerabilidade da
Austrália para o que se esperava vir a ser um período de tempo bastante
longo. Todavia, agora, a morte daquele soldado no Iraque parecia significar que esse período de invulnerabilidade terminara.
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Jack também ficara chocado com a data do óbito: 21 de agosto, um
dia suspeitamente próximo do equinócio outonal, no hemisfério Norte.
Ele próprio executara o ritual do Tártaro, no cimo da Grande Pirâmide,
a 20 de março de 2006, na altura do equinócio vernal, quando o Sol está
perfeitamente vertical, e o dia tem a mesma duração que a noite.
Os equinócios vernal e outonal eram fenómenos celestes idênticos
que ocorriam em momentos opostos do ano. Opostos, mas idênticos,
pensou Jack. O yin e o yang.
Alguém, algures, fizera algo, durante o equinócio outonal, que neutralizara o Tártaro.
Jack foi distraído das suas reflexões por uma pequena silhueta castanha que intercetou o seu campo de visão no sentido leste. Tratava-se
de um pássaro, um falcão, a planar graciosamente no céu nebuloso, de
asas desfraldadas. Era Hórus, o seu falcão-peregrino, um companheiro
fiel. Aterrou na balaustrada junto de si, crocitando para nascente. Jack
olhou nessa direção, avistando vários pontinhos negros que surgiam no
céu, voando em formação.
A cerca de 500 quilómetros de distância, junto à cidade costeira de
Wyndham, decorriam manobras militares, os exercícios bienais Talisman
Sabre, que a Austrália organizava com os Estados Unidos. Realizados
em larga escala, envolviam todos os ramos das forças armadas das duas
nações: a Marinha, o Exército e a Força Aérea. Contudo, no presente ano,
os Talisman Sabre introduziam uma novidade: a participação da China,
pela primeira vez. Ninguém se iludia: a China e os Estados Unidos,
os dois protagonistas da cena internacional, avaliavam-se mutuamente,
sob a supervisão da neutral Austrália, que mantinha importantes relações
comerciais com a China e ligações militares de longa data com os Estados
Unidos. Embora estes se tivessem mostrado relutantes em relação à participação da China, os chineses haviam exercido sobre a Austrália uma pressão assinalável a nível comercial, com vista ao seu envolvimento, tendo os
australianos intercedido a favor deles junto dos norte-americanos.
Felizmente, pensava Jack, aquele era um assunto que já deixara de
lhe dizer respeito.
Virou-se para observar Lily e Alby, que corriam à volta do estábulo,
levantando nuvens de pó com os pés, e ouviu o computador a emitir um
som, na cozinha.
E-mails.
Em grande quantidade.
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Entrou em casa e inspecionou o ecrã, ainda com a chávena de café
na mão. Mais de duas dezenas de mensagens de Max Epper acabavam
de chegar. Ao clicar sobre uma, deparou-se com uma fotografia de um
antigo símbolo entalhado. Parecia chinês.
— Oh, Mago — proferiu, com um suspiro. — O que foi agora?
Voltaste a esquecer-te de levar o teu disco externo?
Isso já acontecera. Mago precisara de fazer uma cópia de segurança
de algo, mas esquecera-se de levar um disco externo consigo, acabando
por enviar as fotografias para Jack por e-mail, como precaução.
Jack soltou um gemido e acedeu a uma sala de conversação de
O Senhor dos Anéis, introduzindo o seu nome de utilizador: strider101.
Um quadro de avisos eletrónico pouco utilizado surgiu no ecrã. Era
assim que ele e Lily comunicavam com Mago, através do anonimato da
Internet. Se Mago enviara aquela quantidade de mensagens, era mais
do que provável que tivesse enviado igualmente uma explicação, através
da sala de conversação.
De facto, a última mensagem deixada no quadro de avisos era de
gandalf101: Mago.
Jack acedeu à mensagem, esperando deparar-se com o habitual
pedido de desculpas do amigo. Porém, aquilo que encontrou deixou-o
perplexo: números. Uma quantidade enorme de números, intersetados
por parênteses e barras oblíquas:
(3/289/-5/5) (3/290/-2/6) (3/289/-8/4) (3/290/-8/4) (3/290/-1/12)
(3/291/-3/3) (1/187/15/6) (1/168/-9/11)
(3/47/-3/4) (3/47/-4/12) (3/45/-163) (3/47/-1/5)
(3/305/-3/1) (3/304/-8/10)
(3/43/1/12) (3/30/-3/6)
(3/15/7/4) (3/15/7/3)
(3/63/-20/7) (3/65/5/1-2)
(3/291/-14/2) (3/308/-8/11) (3/232/5/7) (3/290/-1/9)
(3/69/-13/5) (3/302/1/8)
(3/55/-4/11-13) (3/55/-3/1)

Jack franziu o sobrolho, apreensivo.
Tratava-se de uma mensagem codificada de Mago, recorrendo a um
código dominado em exclusivo pelos membros do seu círculo íntimo
de confiança.
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Aquilo era grave.
Retirou precipitadamente um romance da prateleira junto a si,
o mesmo a que Mago havia recorrido para compor a mensagem, na
China, e começou a folheá-lo rapidamente, decifrando a comunicação
encriptada.
Escreveu as palavras sob cada referência numérica, obtendo,
por fim, a mensagem completa, que lhe fez o sangue gelar-lhe nas
veias.
(3/289/-5/5) (3/290/-2/6) (3/289/-8/4) (3/290/-8/4) (3/290/-1/12)
SAIAM

DAÍ

SAIAM

DAÍ

IMEDIATAMENTE!

(3/291/-3/3) (1/187/15/6) (1/168/-9/11)
TRAGAM A PEDRA

DE FOGO

(3/47/-3/4) (3/47/-4/12) (3/45/-163) (3/47/-1/5)
E

A MINHA PASTA

PRETA

(3/305/-3/1) (3/304/-8/10)
E

FUJAM

(3/43/1/12) (3/30/-3/6)
NOVA

EMERGÊNCIA

(3/15/7/4) (3/15/7/3)
MUITO

PERIGOSA

(3/63/-20/7) (3/65/5/1-2)
O INIMIGO ESTÁ A CAMINHO
(3/291/-14/2) (3/308/-8/11) (3/232/5/7) (3/290/-1/9)
IREI
(3/69/-13/5)

AO

VOSSO

ENCONTRO

(3/302/1/8)

NA GRANDE TORRE
(3/55/-4/11-13) (3/55/-3/1)
O PIOR

ESTÁ A CHEGAR
35

Seis Pedras Sagradas.indd 35

06/11/20 17:37

Matthew Reilly

— Com os diabos! — murmurou Jack.
Virou-se rapidamente para espreitar pela janela da cozinha atrás de
si, vendo Lily e Alby ainda a brincar junto ao estábulo. Depois, ergueu
os olhos para o céu atrás deles, glorioso na sua névoa alaranjada ao sol
matinal, enchendo-se de silhuetas em queda livre, dezenas e dezenas
de vultos que faziam desabrochar os paraquedas lá no alto, reduzindo
a velocidade da queda.
Paraquedistas. Centenas de paraquedistas.
A caminho da sua quinta.
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