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Nasceu em 1970, no Quénia, mas mudou-se para a 
Irlanda com a família quando tinha 7 anos. Estu-
dou Medicina Veterinária, em Dublin, e depois 
viajou extensivamente pelo mundo, dando largas à 
sua paixão por História antiga. Visitou quase 70 
países e todos os continentes. Hoje, vive em Ingla-
terra com a sua mulher e a família.

É um romancista histórico bestseller do Sunday 
Times, especializado na época do Império Romano, 
conhecido por várias séries dentro deste mesmo 
género. Os seus livros já foram publicados em mais 
de dez países, incluindo Estados Unidos, Reino 
Unido, Itália, Grécia, Rússia e Holanda. 

Saiba mais sobre o autor em: 
www.benkane.net 

Elogios a Águias em Guerra:
«A combinação perfeita entre ação militar romana

e personagens apaixonantes… Isto é ficção 
histórica no seu melhor.»

Sunday Express

«A recriação que Ben Kane faz da grande batalha
da emboscada, servindo-se de fontes históricas,
dos pormenores da chuva, da lama, da luta pela 

sobrevivência, é genial.» 
The Times

BASEADO EM FACTOS HISTÓRICOS REAIS
No ano 14 d.C., cinco anos depois da dramática emboscada na Floresta de 
Teutoburgo, onde Armínio e os seus guerreiros germânicos dizimaram 
mais de quinze mil legionários, mataram o governador romano e captu-
raram as três águias das legiões, a humilhação ainda pesa na alma do 
grande Império Romano.

UM NOVO IMPERADOR, UMA NOVA ORDEM
Depois da morte do imperador Augusto, o seu sucessor, Tibério, e o novo 
governador da região, Germânico, querem vingar a ultrajante derrota e 
resgatar as águias na posse dos bárbaros. Com uma força muito superior 
à do inimigo, os romanos invadem as terras das tribos germânicas em 
busca de vingança e, sobretudo, das águias, o estandarte máximo das 
legiões.

O REGRESSO DO CENTURIÃO
Entre os milhares de soldados encontra-se Tulo, o centurião que sobrevi-
veu à emboscada anos antes e que salvou alguns dos seus homens. Agora, 
para este punhado de soldados, a vingança tornou-se uma forma de viver. 
Tudo o que desejam é reencontrar Armínio no campo de batalha. Mas 
este já reuniu milhares de guerreiros e prepara uma nova emboscada aos 
romanos.

«Um triunfo.» 
Sunday Express 

«Excelente… Outro livro viciante e esmagador.»
The Times

Leia também::

«— A minha clemência 
não é completamente altruísta. O imperador, 
que os deuses o abençoem, irá em breve nomear-me 
governador da província das Três Gálias e da 
Germânia. Vou precisar de bons soldados. Oficiais 
de confiança, como você. — Enquanto Tulo se 
esforçava por conter a sua surpresa e alegria, 
Germânico continuou. — As humilhações que nos 
foram impostas por Armínio não foram 
esquecidas… não o foram de todo. Tenciono 
conduzir as minhas legiões sobre o rio e recuperar 
tudo o que perdemos. Não me refiro apenas 
a território e riquezas, mas às três águias. Quer 
ajudar-me nesta tarefa? Quer garantir 
a vingança de Roma?

— Seria uma grande honra, senhor. — Respondeu 
Tulo.

Tulo ficou a olhar em espanto enquanto Germânico 
pedia o seu cavalo e se afastava. Os dois guardas 
pretorianos seguiram-no.

Os joelhos de Tulo tremiam. Sentou-se no degrau 
de uma loja enquanto a Fenestela só lhe faltava 
dançar à sua frente.

— Quem esperaria tal coisa?

— Sim — disse Tulo, pensando como num instante 
uma morte aviltante podia estar iminente, para 
no seguinte ser elogiado pelo neto adotivo do 
imperador e depois ser-lhe dada a oportunidade de 

recuperar a sua honra.»
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Lista de Personagens

(Os nomes assinalados com * são personagens históricas)

Romanos/Aliados

Lúcio Coménio Tulo, centurião veterano, anteriormente da Décima Oitava 
Legião, agora da Quinta.

Marco Crasso Fenestela, o optio de Tulo, segundo na hierarquia de comando.*
Marco Piso, um dos soldados de Tulo.
Vitélio, outro dos soldados de Tulo e amigo de Piso. 
Saxa, outro dos soldados de Tulo e amigo de Piso.
Metílio, outro dos soldados de Tulo e amigo de Piso.
Ambiorix, gaulês e servo de Tulo. 
Degmar, guerreiro marso e servo de Tulo.
Lúcio Seio Tubero, nobre romano, agora legado legionário e inimigo de Tulo.*
Septímio, centurião superior da Sétima Coorte, Quinta Legião, e comandante 

de Tulo.*
Flavoleio Cordo, centurião superior, Segunda Coorte, Quinta Legião.
Castrício Victor, centurião superior, Terceira Coorte, Quinta Legião.
Proculino, centurião superior, Sexta Coorte, Quinta Legião.
Júlio César Germânico, neto da mulher de Augusto, sobrinho de Tibério e 

governador imperial da Germânia e das Três Gálias.* 
Tibério Cláudio Nero, imperador e sucessor de Augusto.*
Augusto, anteriormente conhecido por Gaio Octávio e por outros nomes, suces‑

sor de Júlio César e primeiro imperador romano. Morreu no final do ano 
14 d.C., depois de mais de quarenta anos no poder.*

Aulo Cecina Severo, governador militar da Germânia Inferior.*
Lúcio Estertínio, um dos generais de Germânico.*
Calusídio, soldado que confrontou Germânico.*
Bássio, primus pilus da Quinta Legião.
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Gaio e Marco, soldados rebeldes.
Emílio, Benigno, Gaio, soldados com quem Piso joga.
Públio Quintílio Varo, o governador morto que foi ardilosamente persuadido a 

conduzir o seu exército para uma terrível emboscada no ano 9 d.C.*

Germanos/Outros

Armínio, chefe da tribo germana dos Queruscos, arquiteto da emboscada às 
legiões de Varo e inimigo figadal de Roma.*

Maelo, braço ‑direito de Armínio no qual este deposita inteira confiança.
Tusnelda, mulher de Armínio.*
Osbert, um dos guerreiros de Armínio.
Flavo, irmão de Armínio.*
Inguiomero, tio de Armínio e seu aliado recente, chefe de uma grande fação da 

tribo querusca.*
Segestes, pai de Tusnelda, aliado de Roma e chefe de uma fação da tribo que‑

rusca.*
Segismundo, filho de Segestes e irmão de Tusnelda.*
Ártio, órfã salva por Tulo em Águias em Guerra.
Sirona, mulher gaulesa e ama de Ártio.
Cílax, o cão de Ártio.
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PróLogo

OUTONO DO ANO 12 d.C.

Roma

O centurião Lúcio Coménio Tulo conteve um palavrão. A vida 
revelara ‑se diferente — mais impiedosa — desde a chacina na 
floresta três anos antes. À mínima coisa, mergulhava de novo no 

caos implacável daqueles dias sangrentos e enlameados, em que milhares 
de guerreiros tribais germanos os emboscaram, erradicando três legiões, 
incluindo a sua, da face da terra. Neste caso, fora um aguaceiro intenso 
sobre a cidade de Roma, e a consequente lama na rua não pavimentada 
que lhe salpicava a parte inferior das pernas e se lhe agarrava às sandálias.

Tulo fechou os olhos, ouvindo mais uma vez o sonoro e angus‑
tiante barritus dos guerreiros germânicos. HUUUUMMMMMMMM! 
HUUUUMMMMMMMM! O grito de guerra, vindo dos homens es‑
condidos entre as árvores, desencorajara os seus soldados da mesma 
maneira que o leite coalha ao sol do meio ‑dia. Se Tulo apenas revives‑
se o som dos cânticos, talvez fosse tolerável, mas os ouvidos também 
ressoavam com os sons dos homens que gritavam de dor, chamando 
as mães e expirando pela última vez. Uma saraivada de lanças assobia‑
va por cima das suas cabeças, perfurando indistintamente escudos e 
corpos: incapacitando, mutilando, matando. Estalavam fundas; os seus 
projéteis embatiam nos elmos; as mulas zurravam aterrorizadas. A sua 
própria voz, rouca com o esforço, rugia ordens.

Tulo piscou os olhos, não vendo à sua frente a rua agitada, mas sim 
um caminho lamacento. Tinha quilómetros de comprimento e passava 
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por renques sem fim de árvores e zonas de turfeira para dentro da qual 
as pernas eram sugadas. Estava pejado de equipamento abandonado e 
corpos de homens. Legionários. Os seus legionários. Antes do ataque 
surpresa, Tulo teria rebatido qualquer pessoa que sugerisse a possibi‑
lidade de o seu comando — uma coorte de mais de 400 homens —  
ser aniquilado por um inimigo armado essencialmente com lanças.  
Se alguém insinuasse que três legiões poderiam ser esmagadas da 
mesma maneira, tê ‑lo ‑ia rotulado de louco.

Era agora um homem mais sábio e humilde.
A experiência brutal — e o que veio depois — também tinha tor‑

nado Tulo mais amargo. Após a perda da águia da sua legião, a Décima 
Oitava fora extinta. Assim como as Décima Sétima e Décima Nona 
legiões. Ele e os outros sobreviventes tinham sido dispersos pelas 
outras legiões que serviam no rio Reno. A derradeira humilhação fora  
a sua despromoção, de centurião superior para centurião comum. Com a  
reforma a aproximar ‑se, fora um golpe fatal para a sua carreira. A inter‑
venção de Lúcio Seio Tubero, seu inimigo e tribuno senatorial naquela 
época, revelara ‑se o golpe de misericórdia que garantira um crepúsculo 
aviltante ao seu serviço militar. Não fora Tubero, cismava Tulo, ainda 
comandaria uma coorte.

— TULO!
Sobressaltou ‑se, interrogando ‑se quem o poderia reconhecer ali,  

a centenas de quilómetros de onde deveria estar.
— TULO!
Mesmo com a rua apinhada e o ambiente vibrante dos sons do 

quotidiano — as vozes dos mercadores em competição, dois rafeiros a 
disputar um pedaço de carne, gracejos entre os transeuntes — o tom 
esganiçado da mulher impunha ‑se.

— TULO!
Precisou de todo o seu autocontrolo para não reagir. Ninguém em 

Roma me conhece, repetia Tulo para si próprio pela enésima vez nesse 
dia. Só uma meia dúzia de pessoas me conhece e a probabilidade de 
me cruzar com uma delas é quase nula. Não passo de um cidadão entre 
tantos outros a tratar da minha vida. Os funcionários imperiais igno‑
ram a minha identidade e não querem saber o que ando a fazer na 
cidade. Mesmo que me interpelem, posso mentir e furtar ‑me assim a 
problemas. Sou um veterano que se tornou mercador e que está aqui 
em Roma com um velho camarada para ver o triunfo de Tibério, nada 
mais. 
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Tulo, um homem corpulento, já avançado nos seus quarentas, 
de queixo comprido, exibindo uma cicatriz e cabelo curto cortado ao 
estilo militar, ainda era bem ‑parecido, com o seu toque de maturi‑
dade. Envergava uma túnica branco ‑sujo que já tinha visto melhores 
dias. O cinturão de metal identificava ‑o como soldado, ou, como ele 
dizia, ex ‑soldado. Marco Crasso Fenestela, o seu camarada ruivo, era 
mais feio, mais magro e seco do que ele, e o seu cinturão também o 
distinguia como homem de formação militar.

— Cá estás tu, Tulo — disse a voz feminina. — Por Hades, onde 
te meteste?

Descontraidamente, Tulo virou a cabeça e analisou os rostos dos 
que estavam próximos. O Tulo chamado por aquela que deveria ser a 
sua mulher era um homem entroncado, com metade da idade dele, 
mas mais baixo e com uma cintura com o dobro da circunferência da 
sua. A mulher era pouco melhor: desalinhada, de faces vermelhas e 
seios robustos, estava de pé junto ao balcão de um restaurante que dava 
para a rua. Tulo ficou mais descontraído, e, nesse instante, Fenestela 
sussurrou ‑lhe ao ouvido:

— Que pena que ela não o estivesse a chamar a si! Teria comida e, 
com sorte, ainda empernava com ela.

— Põe ‑te a andar, seu rafeiro.
Tulo empurrou o seu optio, mas sorria. A sua diferença hierárquica 

tinha sido esbatida pelos inúmeros anos de vida juntos — e pela sobre‑
vivência a horrores que poucos podiam imaginar. Fenestela apenas lhe 
chamava «senhor» na presença de outros soldados ou quando estava 
irritado com Tulo. 

Os dois homens continuaram a dirigir ‑se para o centro da cidade. 
Apesar de ser cedo, as ruas estreitas estavam apinhadas. Roma era uma 
cidade agitada de noite e de dia, tinham eles descoberto, mas a perspe‑
tiva do triunfo de hoje, em honra do herdeiro do imperador, levara a que 
toda a gente, que conseguia andar, coxear e mancar, saísse à rua. Novos 
e velhos, ricos e pobres, sãos e doentes, coxos e enfermos, todos esta‑
vam ansiosos por testemunhar a parada marcial, e por aproveitarem a 
comida e vinho gratuitos. 

Passaram pela Rua dos Padeiros, apreciando o aroma forte de pão 
quente, e depois pelo Beco dos Carpinteiros, que ecoava com o som 
das serras e dos martelos. Tulo passou numa loja de armaduras na Rua 
da Forja para mirar com olhos gulosos as belas espadas em exposição. 
Nenhum dos dois prestou atenção às ofertas de negócio dos homens 
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de prancheta e estilete em punho na Praça dos Escribas. O olhar deles 
demorou ‑se nas mulheres de belas formas dos melhores estabeleci‑
mentos na Via das Prostitutas, mas continuaram a andar.

— Foi uma loucura vir aqui — disse Fenestela, abanando a cabeça 
maravilhado com a entrada imponente de uns enormes banhos públi‑
cos e com a grande estátua pintada de Augusto no exterior. — Mas ainda 
bem que viemos. Este sítio é mesmo uma maravilha.

— A proibição oficial que vá para o inferno — respondeu Tulo, 
piscando ‑lhe o olho. — Um homem tem de ver a cidade de mármore pelo 
menos uma vez na sua vida… e uma cerimónia triunfal, se puder. Depois 
daquilo por que tu e eu passámos, conquistámos o direito de ver ambas.

Falava em voz baixa, no mesmo tom que usavam desde que se 
tinham desviado do seu dever oficial, que era o de encontrar recru‑
tas para a sua nova legião, a Quinta Alaudae, na província da Gália 
Narbonense, centenas de quilómetros mais a norte. Após alguns dias 
infrutíferos a gritarem até ficarem roucos em várias cidades, Tulo suge‑
rira viajar para Roma para assistir ao triunfo de Tibério, como recom‑
pensa pelas suas vitórias na Ilíria anos antes.

Agir como eles o tinham feito era não só um abandono temporá‑
rio da sua missão como configurava também desrespeito pelo decreto 
imperial imposto aos sobreviventes da derrota terrível: a proibição vita‑
lícia de entrar em Itália. Mas como Tulo dissera antes, quem saberia 
o que tinham feito? Podiam estar de volta à Gália Narbonense dentro 
de um mês, a trabalhar dia e noite para encontrar os recrutas de que 
precisavam. Desde que voltassem à base da sua legião em Vetera, nas 
margens do Reno, com o número de homens necessários, ninguém 
lhes perguntaria nada.

Tinha sido fácil convencer Fenestela: como Tulo, nunca visitara a 
capital do império, nem assistira a qualquer cerimónia triunfal.

— Experimentem os vinhos mais apreciados de Roma! — gritava 
uma voz à esquerda deles. — Venham brindar ao triunfo de Tibério, o 
herói conquistador!

Tulo olhou. O proprietário de uma estalagem, ou mais provavel‑
mente um seu lacaio, estava em cima de um barril de um lado da entrada, 
convidando os transeuntes a entrarem, esbracejando convulsivamente. 

— Quer beber um copito rápido? — perguntou Fenestela, afa‑
gando a barba ruiva e branca.

— Não. — A voz de Tulo era firme. — Não será melhor do que 
vinagre e tu sabes bem disso. Mas acabaríamos por nos embebedar 
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na mesma, e isso significaria perder um bom lugar para vermos a 
cerimónia.

Fenestela mostrou uma careta pesarosa.
— Além disso, teríamos de urinar a toda a hora.
As indicações que lhes foram dadas pelo dono da estalagem onde se 

hospedaram, um estabelecimento humilde e anónimo na base do Monte 
Aventino, bastavam para os fazer chegar ao Circo Máximo. Dali, dissera 
o homem, era só decidirem de onde queriam ver o cortejo. No Campo de 
Marte, fora da cidade, teriam uma boa vista do cortejo triunfal quando este 
se reunisse, mas não era como o ambiente dentro das muralhas da cidade. 
O principal mercado de gado tinha um bom número de barracas tempo‑
rárias, mas teriam de lá chegar ao amanhecer se queriam ter alguma hipó‑
tese de arranjar lugares sentados. Havia muitos mais lugares no Circo 
Máximo, mas ficava longe de onde a coroação ocorreria, e era habitual 
haver lá motins. O Fórum Romano ou o próprio Monte Capitolino eram 
os melhores locais, mas a densidade da multidão no primeiro raiava o 
perigoso, e só os convidados eram autorizados a subir ao segundo. 

— Não quero com isto dizer que vocês não sejam boas pessoas, ou 
que o risco de esmagamento ou de encontrar carteiristas vos desencora‑
jasse — apressara ‑se o estalajadeiro a acrescentar.

Tanto Tulo como Fenestela queriam ver o cortejo a partir do melhor 
lugar possível, por isso concordaram em rumar ao Fórum Romano, que 
os tinha impressionado durante o seu passeio no dia anterior. Não tar‑
dou, contudo, que percebessem que a multidão, e depois os guardas 
que fechavam as ruas ao longo do percurso do cortejo, os impediriam  
de se aproximarem do seu destino antes de Tibério passar. Precisavam de  
um guia.

Tulo estalou os dedos a um miúdo de olhar intenso que se encon‑
trava ociosamente numa esquina.

— Tu! Queres uma moeda?

Quando Tulo era mais novo, era um otimista e gostava de ver o 
melhor nos outros. Mas já não era assim. A revelação chocante de que 
Armínio era um traidor, a sua emboscada selvagem às legiões de Varo e 
o tratamento vergonhoso dado a Tulo e aos seus camaradas desde então 
— pelos próprios militares — tinham ‑lhe dado uma perspetiva mais 
sombria do mundo. Não se podia confiar em ninguém até que essa 
pessoa provasse ser digna de confiança. Assim sendo, Tulo seguira o 
miúdo preparado para ser atacado por marginais a qualquer momento. 
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Neste caso, o guia não os enganou, conduzindo ‑os rápida e cer‑
teiramente por um labirinto de vielas e becos esconsos até emergirem 
numa rua que desembocava, dizia ele, diretamente na parte oriental 
do Fórum. O surpreendente nível de barulho — aclamação, fanfarras 
de trombetas e, a alguma distância, o chiar de rodas de carruagens e 
a marcha de milhares de pés — era a prova de que o miúdo os levara 
efetivamente ao sítio certo, e a horas. Lançou ‑lhes um olhar triunfante 
e estendeu a mão:

— O meu dinheiro.
Tulo entregou a moeda conforme combinado e murmurou uns 

agradecimentos rudes, mas o miúdo já tinha ido embora, desapare‑
cendo por onde tinha vindo.

— Ele conhece bem estes caminhos — disse Fenestela.
— O denário foi bem empregue. — Tulo seguiu à frente. — Vamos 

ver onde é a parada antes de decidirmos onde ficar.
A pressão tornou ‑se maior quando entraram no Fórum. Habi‑

tuados à luta corpo a corpo, Tulo e Fenestela abriram caminho 
usando os ombros. Nenhum dos dois se importava de pisar um pé 
se fosse necessário. Poucos se atreveram a objetar à sua passagem. 
Os que o fizeram, depressa recuaram quando confrontados com o 
olhar implacável de Tulo. Não tardou que os dois se tivessem adian‑
tado o suficiente para obter um bom campo de visão para a esquerda 
— e para a entrada do Fórum pela qual o cortejo estava naquele 
momento a passar — e também para a direita, ao longo do Fórum 
até à base do Monte Capitolino. Ao cimo, erguia ‑se o magnífico tem‑
plo de Júpiter com o seu telhado dourado, o destino final de Tibério. 

Havia funcionários imperiais por todo o lado. Fileiras de ambos 
os lados do Fórum, como nos outros sítios, continham a multidão com 
os seus bastões. De vez em quando, miúdos como o guia de Tulo e 
Fenestela esgueiravam ‑se pelo meio deles e davam cabriolas na rua, 
cantando:

— Tibério! Tibério!
Os espetadores desataram a rir quando os guardas tentaram apa‑

nhar os intrusos andrajosos. Os miúdos acabaram por ser encurralados 
e as bastonadas sonoras que apanharam garantiram o seu bom compor‑
tamento a partir dali.

O cortejo aproximou ‑se, concentrando a atenção da multidão e a 
de Tulo e Fenestela. Entre os aplausos e gritos, escutavam ‑se os comen‑
tários e brados de entusiasmo.
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«Sempre quis ver um triunfo!» «Está a tapar ‑me a vista!» «Então 
mude de lugar, seu parvo. Eu estava aqui muito antes de você.» «O que 
é aquilo que vem na primeira carruagem?» «Armas e uma armadura.» 
«Onde está o ouro e a prata? Isso é que eu quero ver.» «E os prisionei‑
ros, onde estão?» «Tibério. Mostrem ‑nos Tibério!»

Tulo estava surpreendido, mas, por outro lado, nem tanto, com o 
seu próprio entusiasmo crescente. Depois de uma vida dedica ao exér‑
cito, marchar numa celebração destas seria o coroar da sua carreira. Não 
era de todo inconcebível que ele e Fenestela pudessem ter participado. 
Durante um breve período, tinham sido comandados por Germânico, 
neto adotivo de Augusto, na guerra da Ilíria. A velha amargura de Tulo 
por causa da sua situação depressa veio ao de cima. Despromovido e 
a servir noutra legião, a probabilidade de vir a desfilar numa cerimó‑
nia triunfal era nula. O quão baixo caíra desde a batalha na Germânia 
três anos antes. Reprimiu a sua autopiedade com determinação férrea. 
Esquece o que aconteceu, ordenou a si próprio. Goza o espetáculo. 

Durante centenas de anos, as cerimónias triunfais foram a princi‑
pal apresentação aos Romanos dos generais que regressavam da guerra, 
mas tinham caído em desuso no reinado de Augusto. Não havia um 
verdadeiro triunfo há mais de três décadas, por isso, mesmo que Tulo já 
tivesse ido a Roma, não teria assistido a nenhuma. A razão, como todos 
sabiam, era que a única estrela que tinha autorização para brilhar na 
capital era o imperador.

Não era coincidência que, quando Augusto finalmente permitiu 
um triunfo, este fosse em honra do seu herdeiro, Tibério. Não que Tulo 
tivesse algo contra a escolha do sucessor de Augusto. Tinha servido sob 
as ordens de Tibério na Germânia quase uma década antes e o homem 
era um bom líder e zelava pelos seus soldados. Não se pode pedir mais 
do que isso, refletiu Tulo, com pensamentos sombrios sobre Augusto 
e a ordem impiedosa que o proibiu, a ele e a Fenestela, de voltarem a 
entrar em Itália.

O crescente ruído metálico anunciava a chegada de dezenas de 
carruagens puxadas por bois, contendo as armas e armaduras dos guer‑
reiros tribais ilíricos subjugados por Tibério. Havia milhares de lanças, 
machados, espadas e facas, e inúmeros escudos hexagonais e elmos.  
De início, houve um grande aplauso, mas depressa morreu. Um carre‑
gamento de armas parecia ‑se muito com o seguinte. Os aplausos regres‑
saram com a exibição imediata: carroças com os mapas independentes 
das áreas conquistadas por Tibério, reconstruções tridimensionais dos 

miolo_O Resgate das Aguias_v4.indd   17 13/10/16   11:28



Ben Kane

18

fortes tribais erguidos sobre montes que ele tinha tomado e pinturas 
das cenas mais dramáticas da campanha.

Sem surpresa, os veículos cheios de moedas de prata e joias revela‑
ram ser os mais populares. As filas de animais destinados ao sacrifício, 
bovinos, ovelhas e porcos, que eram conduzidos por sacerdotes, tam‑
bém foram bem recebidas. Choveram bênçãos sobre eles, pedindo aos 
deuses que abençoassem Tibério. Tulo divertiu ‑se com os comentários 
em voz baixa vindos dos espetadores mais espirituosos, sobre as partes 
da carne com que gostariam de ficar depois de os animais terem sido 
mortos.

O entusiasmo da multidão beirou a euforia quando os primeiros 
prisioneiros foram avistados. Das dobras das túnicas saíram vegetais 
podres, telhas partidas, pedaços de potes de barro e até excrementos de 
cão meio secos. Assim que os cativos se aproximaram, começou o arre‑
messo dos projéteis acumulados. Tulo estava indignado.

— São homens, não são animais — disse ele para Fenestela.  
— E corajosos.

— Como poderia eu esquecê ‑lo? — Fenestela puxou para baixo a 
abertura da túnica à volta do pescoço, expondo um vergão vermelho na 
base do pescoço. 

— Deuses, lembro ‑me desse dia. Uma lança, não foi?
— Sim. — Fenestela deitou um olhar azedo aos guerreiros que 

passavam nas carroças mais próximas. Apesar do bombardeamento de 
objetos, ostentavam uma expressão orgulhosa, de costas direitas, até 
desdenhosos.

— Os sacanas merecem ‑no, é o que eu te digo.
O entusiasmo da multidão com os insultos aos guerreiros chegou 

ao fim quando passaram as carroças carregadas de mulheres e crianças 
a chorar. As pessoas desviavam o olhar, pediam tratamento indulgente e 
diziam orações em voz baixa. Tulo sentiu um desprezo arrogante pelos 
cidadãos à sua volta. Estas pessoas são prisioneiras graças a uma guerra 
que lhes foi declarada em vosso nome, pensou ele. Aceitem esse facto.

Esqueceu as suas preocupações à passagem dos prisioneiros mais 
importantes, entre eles Bato dos Desitiatas, um dos líderes da rebe‑
lião de três anos. De ombros largos, alto, completamente vestido para 
combate, Bato recebeu a aclamação da multidão agitando os punhos de 
forma a fazer chocalhar as correntes que os prendiam.

— Vai ser executado? — perguntou Tulo ao homem que estava a 
seu lado, um mercador de aspeto abastado.
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— Tibério decretou que ele viva porque permitiu que as nossas 
tropas escapassem em Andretium, e rendeu ‑se com honra.

Tulo ocultou a sua surpresa.
— Tibério é um homem generoso.
— Que os deuses o abençoem e o guardem. Decidiu que Bato deve 

viver em Ravena, com todo o conforto possível.
— Ouviste? — perguntou Tulo a Fenestela quando o mercador 

já não estava a olhar. — A merda de um bárbaro recebe melhor trata‑
mento do que nós.

— Já nada me surpreende — disse Fenestela com uma careta.
Apesar da revelação, Tulo aplaudiu com vigor quando Tibério apa‑

receu numa biga puxada por quatro magníficos cavalos. A sua reação 
foi replicada por toda a gente à sua volta. O ar ressoava com o baru‑
lho dos aplausos, dos gritos e das trombetas. Resplandecente na túnica 
púrpura e toga de general vitorioso, e com cara pintada de carme‑
sim, Tibério tinha um cetro numa mão e um ramo de louro na outra.  
De queixo carnudo e nariz grande, não era nenhuma beldade, mas 
ostentava um ar de realeza neste que era o dia mais importante da sua 
vida. Atrás dele encontrava ‑se um escravo cuja função era segurar uma 
coroa de louros sobre a cabeça de Tibério durante todo o cortejo.

«TI ‑BÉ ‑RI ‑O! TI ‑BÉ ‑RI ‑O! TI ‑BÉ ‑RI ‑O!» entoava a multidão.
A possibilidade de Tibério reconhecer Tulo e de o situar no devido 

contexto era mínima — tinham sido apresentados uma vez —, mas 
ainda assim Tulo baixou o olhar quando o herdeiro do imperador pas‑
sou junto dele. Não esperava era que o sobrinho de Tibério, Germânico, 
que também conhecera, seguisse a cavalo logo atrás do carro de com‑
bate. Alto, corpulento e de feições regulares, Germânico tinha um 
queixo forte e cabelo castanho grosso. Era um homem impressionante 
em circunstâncias normais, mas com a sua deslumbrante armadura 
dourada parecia quase um deus.

Quando Tulo levantou os olhos, deu por si a fitar diretamente 
Germânico, que pestanejou e franziu o sobrolho. Instantes depois, 
disse:

— Eu conheço ‑o!
Tulo ficou paralisado, como um novo recruta com quem o cen‑

turião gritou. Para seu horror, foi naquele momento que ocorreu uma 
das paragens ocasionais do cortejo. Em vez de prosseguir, Germânico 
permaneceu onde se encontrava. Tulo queria agachar ‑se, dar meia ‑volta 
e fugir, mas faltaram ‑lhe as forças.
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Fenestela também tinha reparado em Germânico; virando a cara, 
puxou pelo braço de Tulo.

— Vamos sair daqui!
O toque físico fez Tulo recuperar o seu estado de espírito. Mas foi 

então que Germânico gritou:
— Você! Centurião!
Vários pensamentos passaram pela mente de Tulo. A intima‑

ção era para ele, tinha a certeza disso. Podia fingir não ouvir, olhar 
para outro lado e esperar que o cortejo começasse a andar antes de 
Germânico ter tempo para o mandar prender. Podia fugir, como um 
rato surpreendido pela abertura de uma tampa de esgoto, e ser per‑
seguido, ou podia ficar onde estava como um homem e reconhecer a 
intimação de Germânico.

Ignorando o sibilar de desalento de Fenestela, aprumou ‑se e os 
seus olhos encontraram o olhar sério de Germânico.

— Eu, senhor?
— Sim. Você serve no Reno, não serve?
— Tem ótima memória, senhor — respondeu Tulo, desejando 

que a terra se abrisse e o engolisse. Se Germânico se lembrasse do que 
tinham falado — a emboscada de Armínio e a aniquilação do exército 
de Varo — era um homem morto. Violar a proibição imperial era um 
crime capital.

— Vamos — pressionou Fenestela num sussurro.
— Conhecemo ‑nos lá no ano passado — disse Germânico.
— É verdade, senhor. Sinto ‑me honrado que ainda se lembre. 
Pelo canto do olho, Tulo viu a biga de Tibério começar a andar. 

Deixa ‑me, rezava ele. Eu não sou ninguém.
— Venha ter comigo quando os sacrifícios tiverem acabado.  

À frente da Cúria.
— Com certeza, senhor.
Todos os pensamentos de que talvez tivesse alguma possibilidade 

de escapar antes da hora marcada desapareceram da mente de Tulo 
quando Germânico acenou com a cabeça e dois guardas pretorianos 
abriram caminho pelo meio da multidão na direção dele. Merda, pen‑
sou. Ele sabe mesmo que não posso estar em Itália ou em Roma.

— Vai ‑te — ordenou a Fenestela. — Ele não te viu.
— Não vou fugir daqueles pavões — replicou Fenestela, olhando 

para a armadura e os elmos polidos dos pretorianos. 
— Fenestela…
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Fenestela espetou o queixo.
— O meu lugar é junto de si, senhor.
Sou um idiota, pensou Tulo. Um idiota orgulhoso e estúpido. E Fenestela 

também. Sobrevivemos a tudo o que Armínio e os seus bastardos nos consegui‑
ram atirar e agora somos apanhados por um dos nossos.

Quase ouvia as sentenças de morte a serem lidas em voz alta.

A espera junto da Cúria — talvez duas horas — pareceu a Tulo 
uma eternidade. A retirada dos prisioneiros que deviam ser executados 
na base do Monte Capitolino, a subida de Tibério ao templo de Júpiter, 
os gritos das gentes que ali acompanhavam a cerimónia e a distribuição 
de pão e vinho à multidão decorreram com ele num estado de torpor. 
Mesmo a chegada dos soldados que tinham marchado com Tibério,  
a parte do cortejo que mais desejava ver, não lhe conseguiu melhorar o 
humor. Triste, culpando ‑se pela sorte de Fenestela, andava para trás e 
para a frente à volta da Cúria, observado pelos pretorianos de expressão 
empedernida.

A determinada altura, começou a considerar matar os guardas para 
poderem escapar. Por sorte partilhou o pensamento com Fenestela, que 
rapidamente o dissuadiu. 

— Não está a pensar bem. Mesmo que o conseguíssemos, o que 
é pouco provável dado não termos armas, teríamos toda a guarnição da 
cidade à nossa procura. Não teríamos grandes hipóteses depois disso. 
Sente ‑se e reze. É a nossa única esperança.

Fenestela nunca tinha sido muito de rezar, o que mostrava bem o 
que achava que Germânico lhes destinaria. Sem saber o que fazer, Tulo 
seguiu o conselho de Fenestela e ficou quieto. Sentia ‑se como um assas‑
sino à espera de ouvir a pena capital ser ‑lhe declarada.

A chegada de Germânico, rápida e silenciosa, apanhou ‑o despre‑
venido. Tinha apenas um cavaleiro como escolta, mas a sua magnífica 
armadura não deixava dúvidas quanto à sua posição. De perto, a pre‑
sença imponente que a sua elevada estatura e carisma lhe conferiam 
era ainda mais palpável. Tulo pôs ‑se em sentido com um salto, com as 
costas direitas e os ombros tão puxados para trás quanto possível.

— Senhor!
— Senhor! — Fenestela era como a sua imagem refletida.
— Nome? — exigiu Germânico.
— Senhor, Centurião Lúcio Coménio Tulo, a servir na Sétima 

Coorte da Quinta Legião.
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— Quem é este? — olhando para Fenestela, Germânico apeou ‑se 
do seu cavalo com graciosidade natural. O seu acompanhante pegou 
nas rédeas da montada, levando ‑a para um bebedouro próximo.

— O meu optio, senhor. O seu nome é Fenestela.
Germânico deitou outro olhar descontraído a Fenestela.
— É feio que se farta.
Eu posso dizer ‑lhe isso, mas tu não, pensou Tulo ofendido.
— É verdade, senhor, mas é leal e corajoso. Nunca conheci melhor 

soldado.
— Grande elogio de um oficial com… quantos anos de serviço?
— Já vai em 30, senhor. 
E tudo desperdiçado por causa de hoje, pensou Tulo.
Uma das sobrancelhas de Germânico ergueu ‑se.
— Porque não se aposentou?
— Sabe como é, senhor. O exército é a minha vida. — O tom fácil 

de Germânico estava a dar esperança a Tulo. Era possível que não se 
lembrasse dos pormenores da sua conversa, que tivesse esquecido que 
Tulo estivera na batalha em que Varo perdera as suas legiões.

— De facto. — Germânico andava para trás e para a frente sem falar.
O desconforto de Tulo regressou.
— Eu pensava que os soldados que serviram na Décima Sétima, 

Décima Oitava e Décima Nona estivessem proibidos de entrar em Itália.
Apesar de as palavras terem sido proferidas em voz baixa, um 

abismo abriu ‑se à frente de Tulo. Embora tivesse dito que a Quinta era 
a sua Legião, Germânico sabia.

— Eu, hã, sim. Estão, senhor.
— No entanto, ei ‑los aqui. 
A voz de Germânico passara a ser gelada. Aproximou ‑se, olhando 

Tulo desde cima.
— Sim, senhor. 
Embora fosse difícil, Tulo não desviou o olhar de Germânico.
— As vossas vidas estão perdidas.
— Sim, senhor — sussurrou Tulo.
— O que vos trouxe a Roma?
— Queríamos ver a capital, senhor, mas queríamos ainda mais 

assistir à cerimónia triunfal de Tibério. Ambos servimos na Ilíria, 
senhor… foi só um ano, mas estivemos lá.

— A glória deste triunfo apagaria a vergonha do que aconteceu na 
Germânia.
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— Algo do género, senhor — murmurou Tulo, que só então perce‑
bera que essa tinha sido parte da razão.

— Conte ‑me outra vez como correu a emboscada a si e aos seus 
homens.

As recordações que Tulo tinha revivido há não muito tempo ainda 
permaneciam frescas na sua memória. A sua tristeza pelos soldados 
que perdera, enterrada o melhor que podia após a catástrofe, ainda era 
profunda. Quanto à vergonha que sentia pela perda da águia da sua 
legião, essa cortava como uma lâmina — e agora teria de verbalizar 
tudo. Mas não tinha alternativa senão obedecer. Germânico era um dos 
homens mais poderosos do império.

E então Tulo expôs as suspeitas que mantivera acerca de Armínio, 
primeiro levantadas por uma conversa que o seu servo, Degmar, es‑
cutara por acaso. Era um enredo sombrio: a recusa de Varo em lhe dar 
ouvidos — duas vezes; a mentira de Armínio sobre a revolta da tribo 
dos Angrivários contra Roma; a decisão de Varo de agir contra eles, 
ordenando que o exército saísse da estrada para Vetera e seguisse pelo 
estreito caminho florestal; o ataque inicial, e o horror implacável que se 
sucedera nos dias subsequentes.

Tulo descreveu os assaltos terríveis e frequentes dos homens tri‑
bais. O número crescente de baixas romanas. O exercício aterrador 
do barritus pelo inimigo. A chuva constante. A omnipresente lama.  
A maneira como a moral dos legionários fora pouco a pouco desgas‑
tada. Primeiro a perda de uma águia, depois da segunda — a da Décima 
Oitava, a antiga legião de Tulo. A perceção de que poderia não haver 
escapatória para ninguém.

Nesta altura, na garganta de Tulo formou ‑se um nó de emoção. 
Com esforço, continuou a relatar como tinha — nem sabia como — 
arrastado 15 soldados para fora do atoleiro em que se transformara o 
final da batalha. Com a ajuda de Degmar, tinham conseguido chegar à 
segurança de Aliso, um forte romano. Juntamente com a guarnição de 
Aliso, tinham sido perseguidos até Vetera, a base da sua legião, mas lá 
conseguiram chegar. Quando Tulo acabou, soltou um suspiro áspero. 
Aqueles dias, os piores da toda a sua vida, estavam gravados na sua 
memória como um elogio fúnebre esculpido no túmulo de um nobre.

Germânico não abrira a boca durante toda a exposição. A determi‑
nada altura, perguntou:

— Quantos homens sobreviveram?
Tulo coçou a cabeça.
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— Penso que menos de 200, senhor. Esse número não inclui os 
que foram feitos prisioneiros pelos Germanos.

Germânico olhou para Fenestela, cuja expressão permanecera 
sombria durante todo o relato.

— E então? Aconteceu como diz o seu centurião?
— Sim, senhor, só que foi pior — disse Fenestela, assentindo com 

a cabeça. — Muito pior.
Abateu ‑se de novo um silêncio que nem Tulo nem Fenestela se 

atreveram a quebrar.
Tulo deitou um olhar furtivo e agradecido a Fenestela, e voltou a 

desejar que o seu optio tivesse obedecido à sua ordem de desaparecer. 
Mas lá no fundo estava contente por ter Fenestela ali. O seu optio era um 
verdadeiro amigo, e ficaria a seu lado acontecesse o que acontecesse. 
Enfrentar os carrascos seria a batalha final que teriam de travar.

Mas o interrogatório ainda não terminara.
— Se bem me lembro, você era um centurião superior? — pergun‑

tou Germânico.
— Sim, senhor. Da Segunda Coorte, da Décima Oitava.
— Essa não é a sua patente agora.
— Não, senhor. Fui despromovido após a emboscada.
Tulo não mencionou Tubero, que orquestrara a sua descida de 

posto. Não valia a pena.
Para seu alívio, Germânico não teceu mais comentários.
— Quantas phalerae já ganhou?
A menção das suas condecorações causava ‑lhe sempre algum 

desconforto.
— Nove, dez, senhor, algo do género.
— São 11, senhor — interrompeu Fenestela —, e mereceu ‑as 

todas.
— Obrigado, optio — disse Germânico secamente.
Fenestela corou e virou a cabeça. Germânico estudou então a cara 

de Tulo durante tanto tempo que ele próprio começou a corar e teve de 
afastar o olhar. Dite a sentença e acabe com isto, apeteceu dizer a Tulo.

— Parece ‑me… — Germânico fez uma pausa.
O coração de Tulo batia com força. Manteve os olhos pregados no 

chão.
— Parece ‑me que fez o que poucos outros poderiam ter feito.
Confuso, Tulo levantou os olhos para os fixar nos de Germânico.
— Senhor? — perguntou.
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— Gosto de tomar os homens tal como os vejo, centurião, e você 
parece ser um homem simples. E, além disso, corajoso e um excelente 
oficial. Acredito na sua história. Executá ‑lo seria desperdiçar uma vida. 
Privaria o império de um bom filho.

— Eu… — disse Tulo, e faltaram ‑lhe as palavras.
Germânico riu baixinho.
— Não será executado nem castigado por violar a proibição, centu‑

rião, nem o seu optio. Se eu tivesse estado no seu lugar, talvez também 
viesse a Roma para ver um grande espetáculo como o do triunfo de 
Tibério, o primeiro do género em 30 anos.

— Sim, senhor. Obrigado, senhor. — Tulo engasgou ‑se com as 
palavras.

— A minha clemência não é completamente altruísta. O impera‑
dor, que os deuses o abençoem, irá em breve nomear ‑me governador 
da província das Três Gálias e da Germânia. Vou precisar de bons sol‑
dados. Oficiais de confiança, como você. — Enquanto Tulo se esforçava 
por conter a sua surpresa e alegria, Germânico continuou. — As humi‑
lhações impostas por Armínio não foram esquecidas… nem por som‑
bras. Tenciono conduzir as minhas legiões sobre o rio e recuperar tudo o 
que perdemos. Não me refiro apenas a território e riquezas, mas às três 
águias. Quer ajudar ‑me nesta tarefa? Quer garantir a vingança de Roma?

— Seria uma grande honra, senhor. — Tulo ouviu Fenestela a ros‑
nar em concordância.

— Ótimo. — Germânico bateu ‑lhe no ombro. — Vou procurá ‑lo 
quando chegar à fronteira. É melhor retomarem os vossos deveres na 
Quinta rapidamente, não?

— Com certeza, senhor. 
Tulo ficou a olhar em espanto enquanto Germânico pedia o seu 

cavalo e se afastava. Os dois guardas pretorianos seguiram ‑no.
Os joelhos de Tulo tremiam. Sentou ‑se no degrau de uma loja 

enquanto a Fenestela só lhe faltava dançar à sua frente.
— Quem esperaria tal coisa?
— Sim — disse Tulo, pensando como num instante uma morte 

aviltante podia estar iminente, para no seguinte ser elogiado pelo neto 
adotivo do imperador e depois ser ‑lhe dada a oportunidade de recuperar 
a sua honra.

Não havia dúvida de que os deuses lhe sorriam naquele dia. Tulo 
tinha a sensação de que iriam continuar a fazê ‑lo na sua busca de vin‑
gança, e no resgate à águia da sua antiga legião.
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Próximo da cidade de Ara Ubiorum
Fronteira da Germânia
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Era o fim do verão na fronteira da Germânia e quatro legiões lo‑
cais — a Primeira, a Quinta, a Vigésima e a Vigésima Primeira 
— estavam reunidas num grande acampamento temporário 

perto da cidade de Ara Ubiorum. Após uma tarde passada com os 
seus homens no ventoso campo de manobras no exterior do acam‑
pamento, Tulo dirigiu ‑se para a Rede e Tridente, a sua taberna de 
eleição na aldeia de tendas que tinha brotado nas proximidades.  
As manobras de treino e o planeamento para o ano que se avizinhava 
tinham levado metade das legiões da província a acorrer ao mesmo 
local, não muito longe da cidade fronteiriça de Ara Ubiorum. Como 
de costume, uma horda de seguidores — mercadores de toda a espé‑
cie, estalajadeiros, vendedores de alimentos, prostitutas, adivinhos e 
por aí em diante — instalara ‑se pouco depois, interessada nas opor‑
tunidades de negócio que os mais de 16 mil legionários ofereciam. 

Quando chegou à Rede e Tridente, de garganta seca e cansado, 
Tulo deparou com o seu local preferido ocupado. Sem armar con‑
fusão — a mesa ao fundo não era propriedade sua — instalou ‑se 
num lugar ali próximo. Gostava da «estalagem» porque a tenda 
era pequena, difícil de encontrar e ficava perto de um bom bordel. 
O estalajadeiro era um soldado reformado, um antigo optio; não 
tolerava as impertinências de clientes bêbedos, mas mantinha um 
sentido de humor perverso. O vinho era de qualidade aceitável e a 
comida também não era má.

Os preços de ambas as coisas eram superiores aos normal‑
mente acessíveis aos soldados comuns, fazendo com que a maior 
parte da clientela se compusesse de oficiais. Depois de uma vida 
inteira nas legiões, era disto mesmo que Tulo precisava. Adorava os 
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seus homens, mesmo os réprobos da centúria que ele comandara 
nos últimos cinco anos, mas quando as suas tarefas estavam ter‑
minadas, gostava de poder relaxar e de dizer o que não podia se os 
legionários comuns estivessem por perto.

Inicialmente sem companhia, pôs ‑se a pensar. As coisas já 
não eram como costumavam ser, na Décima Oitava. Como pode‑
riam sê ‑lo? Tulo tinha servido nela durante década e meia, tinha ‑se 
tornado comandante da Segunda Coorte, um dos centuriões mais 
graduados de toda a legião. Bolas, sabia o nome de todos os cen‑
turiões e da maior parte dos oficiais de patente inferior da Décima 
Oitava. Eu era um homem respeitado, pensava ele, e agora não passo de 
um centurião comum da Sétima Coorte de uma legião que mal conheço.  
A merda da Sétima! A maior parte dos centuriões da legião eram dez 
anos mais novos do que ele, ou mais. Era especialmente irritante 
que estes quase jovens fossem igualmente de patente superior.

Muitos destes centuriões eram corteses com Tulo, mas havia 
um grupo de cerca de uma dúzia que tinha estado contra ele desde 
o início. Acabara por reconhecer claramente os seus olhares supe‑
riores e comentários sarcásticos. Ia contra a sua essência, mas pro‑
curava evitar confrontos com eles sempre que possível. Dentro dele 
restava um número limitado de brigas e Tulo queria guardá ‑las 
para aqueles de quem se queria vingar — o verdadeiro inimigo —, 
Armínio e as tribos germânicas.

O futuro parecia promissor nesse aspeto. Agora o governador 
era Germânico, como tinha prometido. A sua necessidade de super‑
visionar um novo censo em toda a vasta província significava que 
não tinha havido qualquer campanha na Germânia nesse ano, mas 
na primavera as coisas mudariam. Segundo os rumores do acam‑
pamento que tinham chegado até Tulo, a força que iria atravessar 
o Reno seria de monta — até oito legiões — para uma guerra sem 
quartel contra os inimigos do império.

Tulo bebeu o copo de um só trago, sentindo ‑se confortado com 
a sensação de calor enquanto o vinho lhe escorria até ao estômago. 
O jarro que tinha comprado também estava vazio, por isso olhou em 
volta à procura de uma empregada. 

A primeira que passou junto dele foi uma mulher escanzelada 
com dentes horríveis de cujo nome nunca havia de se lembrar.

— Mais vinho — disse Tulo.
— Sim, senhor. — Levou o jarro sem sequer abrandar.
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É melhor ir com calma, decidiu Tulo quando ela desapareceu 
na direção do bar. Podia ser uma noite longa.

— Misture com água, quatro partes para uma — gritou ele.
Ela virou ‑se, levantou uma sobrancelha, mas voltou com um 

jarro de vinho diluído.
O tempo passava. Entraram vários centuriões e optiones da Sexta 

Coorte e convidaram Tulo para a mesa deles. Após uma hora de con‑
versa agradável, a sua decisão de moderar o consumo de vinho tinha 
sido esquecida. Já bebera pelo menos mais um jarro e entendia que 
era hora de pedir outro. A chegada de Fenestela foi, como tal, muito 
oportuna.

— É a minha rodada — insistiu ele.
Tulo levantou as mãos.
— Ora essa, por quem és.
Fenestela voltou com três jarros.
— Este sítio está a ficar à pinha — explicou ele. — Assim não 

tenho de ir para a fila. 
Empurrou um pela mesa abaixo, em direção aos outros oficiais, 

e colocou os outros dois entre ele e Tulo.
Brindaram um com o outro e beberam.
— Que Germânico nos conduza à vitória e à recuperação das 

águias perdidas — disse Tulo, batendo novamente com o seu copo no 
de Fenestela. — E também que matemos ou apanhemos Armínio.

— Isso. À campanha da primavera.
Voltaram a beber.
— Estás contente com os homens? — perguntou Tulo. Tinha ‑se 

vindo embora e deixado Fenestela marchar com os seus homens de 
regresso ao acampamento e supervisionar as últimas tarefas do dia.

— Estou. Queixavam‑se da duração do treino e de como que riam 
um banho quente, e não água fria do rio, para se lavarem. As coisas do 
costume. Os recrutas eram os que mais se queixavam.

— Nada muda — disse Tulo, rindo ‑se baixinho.
— Piso ofereceu ‑se para sentinela outra vez.
— Dou graças aos deuses por termos conseguido mantê ‑lo con‑

nosco, bem como Vitélio. 
Eram os dois um pouco como ele e Fenestela, pensou Tulo,  

os antípodas um do outro. Enquanto Piso era alto e bem ‑humorado, 
Vitélio era baixo e amargo. Isso não os impedia de serem grandes 
amigos e excelentes soldados.
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— São ambos bons homens.
— Isso é certo. 
Depois da emboscada, Tulo teria gostado de ficar com todos os 

legionários da sua unidade original, mas não era assim que o exército 
funcionava. Se não tivesse sido Cedício, o antigo prefeito do acam‑
pamento de Aliso, agora um bom amigo, Tulo não teria ficado com 
nenhum soldado do seu comando original. Nem sequer Fenestela. 
Tulo afastou o pensamento. Tinha Fenestela, e Piso e Vitélio. Isso 
era mais importante do que a sua despromoção.

O resto dos seus soldados não era mau, mesmo que alguns 
deles — especialmente os recrutas — não fossem talhados para a 
vida militar. Os recrutas tinham sido forçados a vir para o exército 
durante o período de pânico generalizado que se seguiu à embos‑
cada de Armínio, após o pedido inicial do imperador revelar uma 
fraca resposta de voluntários. O recrutamento forçado resultara 
na chegada de milhares de cidadãos relutantes às legiões do Reno. 
Todas as unidades tinham um determinado número desses recru‑
tas, e algumas mais do que outras. Tulo ficou grato por a sua centú‑
ria só ter cerca de 25. A sua bexiga deu sinal. 

— Volto já — disse a Fenestela. — Guarda ‑me o lugar.
Quando regressou, Tulo ficou irritado por ver, duas mesas 

depois da sua, quatro centuriões da Segunda Coorte e outros dois 
da Primeira, juntamente com um conjunto de oficiais de patente 
mais baixa. Não era correto chamar ‑lhes seus inimigos. As relações 
entre eles não eram assim tão más. Talvez adversários, decidiu Tulo. 
Sentou ‑se em frente de Fenestela, que estava de costas para eles.

— Já viste… — começou ele.
— Já — disse Fenestela, taciturno. — Mas os sacanas não me 

viram a mim.
— Nem a mim. 
Era melhor assim, pensou Tulo, mantendo a cabeça baixa. Ele e 

Fenestela não podiam lutar contra dez homens, independentemente 
do facto de tal comportamento ser considerado inaceitável em cen‑
turiões. Não tinha nenhuma vontade de terminar a carreira numa 
coorte menos graduada, ou até como soldado raso.

— Escuta o que dizem.
Tulo ficou atento. Como era natural, havia muita algazarra de 

fundo: conversas em voz alta, homens a cantar, um grito ocasional 
e explosões de riso. Por sorte, os dois oficiais de patente inferior que 
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estavam entre a mesa deles e a do grupo de centuriões falavam em 
voz baixa. O mais certo era estarem a decidir a que bordel iriam, 
pensou Tulo.

Os centuriões pareciam discutir a campanha do ano seguinte.
— Vai ser bom sair do acampamento e dar uma lição aos bárba‑

ros germânicos. Já se safaram durante demasiado tempo — declarou 
Flavoleio Cordo, um homem de cara rechonchuda com olhos enco‑
vados. Era o centurião superior da Segunda Coorte, que fora a posi‑
ção de Tulo na Décima Oitava. Isso já lhe causava ressentimento que 
chegasse, ainda mais porque Cordo era um bom oficial e benquisto 
na legião. Também ele gostava de recordar a Tulo que — pelo menos 
para ele — não era correto permitir que alguns dos soldados de Varo, 
caídos em desgraça, viessem para a Alaudae.

— Vamos fazer melhor do que Varo — disse Castrício Victor, 
centurião graduado da Terceira Coorte e braço ‑direito de Cordo. 
Tinha a constituição de um boi e o temperamento de um touro 
bravo, sendo temido em igual medida pelos seus soldados e oficiais 
de patente mais baixa. Era igualmente um campónio arrogante e 
espalhafatoso. Na opinião de Tulo, a sua estatura física e bravura 
seriam a razão pela qual fora promovido ao centurionato. 

— Não que isso fosse difícil — acrescentou Victor, bufando.
Houve um ribombar de concordância, especialmente dos ofi‑

ciais de patente mais baixa que estavam à mesa: optiones, signifieri e 
tesserarii. 

— Queria ver as tribos a tentar surpreender ‑nos — disse 
Cordo. — A Décima Sétima, a Décima Oitava e a Décima Nona 
deviam andar a dormir para terem sido emboscadas da maneira 
que foram.

Os comentários revelavam o pouco que os homens compreen‑
diam do massacre na floresta. Tulo dominou a fúria. Fazer uma cena 
não levaria a lado nenhum. 

— Como se não lhes acontecesse o mesmo a eles — comentou 
em voz baixa.

— Eu sei — disse Fenestela, com um olhar furioso. 
Tulo continuou a escutar a conversa dos seus adversários. 

O tópico não tardou a mudar para a recente inquietação entre os 
legionários. Alguns dos oficiais presentes sentiam que havia efetiva‑
mente razão para preocupação, mas Cordo e Victor refutaram ‑lhes 
os argumentos aos gritos. 
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Tulo já tinha ouvido alguns oficiais a falar do assunto, mas não 
se apercebera de tais sentimentos entre os seus próprios homens.

— Ouviste alguma coisa? — perguntou a Fenestela.
Fenestela mostrou uma expressão cautelosa.
Um pouco alarmado, Tulo bateu com a mão na mesa.
— Fala!
— Acalme ‑se.
Aquelas palavras teriam feito Tulo esmurrar a maior parte dos 

homens na cara. Contudo, tinha passado por demasiadas coisas com 
Fenestela.

— Conta ‑me — exigiu.
— Tem havido reuniões. Alguns dos nossos homens estiveram 

presentes. Eu não — acrescentou Fenestela.
— Que espécie de reuniões?
— Pelo que sei, são sobre exigir aumentos de salário e, para os 

soldados mais velhos, como conseguir a dispensa. A grande maioria 
dos presentes é composta por legionários comuns. Muitos recrutas, 
como deve imaginar. Diz ‑se que os homens da Legião xxi Rapax 
também estão envolvidos, mas podem ser apenas rumores.

— Por que não me falaste disto antes?
— As reuniões não significam nada. São como o ar quente que 

se eleva de um monte de esterco numa manhã de inverno: malchei‑
roso, mas sem substância.

— Eu formarei o meu próprio juízo acerca disso. Estamos a 
falar de quantos homens nossos?

— Alguns dos recrutas — admitiu Fenestela. — Entre seis a dez.
— Por todos os deuses, Fenestela! — sibilou Tulo.
Fenestela fez um gesto de quem se sentia desconfortável.
— Talvez o devesse ter dito antes.
— Pois devias, maldito sejas. Quero saber tudo a partir de agora, 

estamos entendidos?
— Isto vindo do homem que não me falou das suas suspeitas 

sobre Armínio até à noite da nossa partida para Vetera — resmun‑
gou Fenestela. Levantou uma mão quando Tulo soltou outro pala‑
vrão. — Está bem, está bem. Conto ‑lhe tudo o que ouvir.

— Ótimo — disse Tulo, bebendo outro gole e interrogando‑
‑se se estaria a perder o jeito. Cinco anos antes, uma coisa destas 
não lhe teria escapado. Provavelmente, seria por agora tender a evi‑
tar a companhia dos seus soldados. O seu raciocínio era simples:  
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os recrutas eram uns chatos e as suas outras tarefas — a papelada, 
as reuniões com os quartéis ‑mestres e o resto — tomavam ‑lhe todo 
o dia. Mas, no seu íntimo, Tulo sabia que era por outra razão.

Pura e simplesmente evitava ligar ‑se aos homens sob o seu 
comando. As mortes de quase toda a sua coorte na emboscada, e 
até da sua legião, tinham ‑lhe aberto uma ferida na alma, uma lesão 
que levava tempo a sarar. Sempre que mostrava sinais de melhoria, 
bastava ‑lhe pensar nos seus soldados chacinados ou na águia per‑
dida para que voltasse ao estado original de agonia. 

Os punhos de Tulo apertaram ‑se à volta do copo de vinho. 
Chegará o dia em que vingarei os meus homens e a minha legião, jurou 
a si mesmo. Tudo ficará bem quando Armínio estiver morto, os seus 
guerreiros vencidos e a águia da Décima Oitava recuperada. Germânico 
conduzir ‑nos ‑á à vitória — sei que o fará.

— Ora, ora, se não é Tulo, o herói de Saltus Teutoburgiensis.
Uma névoa de cólera desceu sobre Tulo. Levantou o olhar e 

encontrou Cordo de pé olhando ‑o desde cima, com um sorriso escar‑
ninho a rasgar ‑lhe a cara rechonchuda.

— Não sou nenhum herói — disse Tulo, querendo por tudo 
enfiar ‑lhe os dentes pela garganta abaixo. 

— Estava a ser sarcástico. — Cordo gritou para os seus com‑
panheiros: — Tulo está aqui! O centurião que conseguiu salvar dez 
soldados de uma coorte inteira.

Fenestela estendeu a mão para impedir que Tulo se levantasse, 
mas era demasiado tarde.

— Foram 15 — disse Tulo, aproximando de tal maneiro o rosto 
do de Cordo que o homem recuou involuntariamente um passo. — 15.

Cordo ficou roxo.
— Afaste ‑se, Tulo! Esquece ‑se de que sou seu superior.
— Perdoe ‑me, senhor. 
Tulo obedeceu, mas o seu tom era o mais insolente que conse‑

guira imprimir.
— Seu cão insolente!
Tulo inclinou ‑se para ele e colocou os lábios junto da orelha de 

Cordo.
— Adora provocar ‑me, mas aposto o salário de um ano que 

você não teria escapado na floresta. Ter ‑se ‑ia borrado todo ou fugido 
para a turfeira, como vi tantos fazer, ou optaria pelo suicídio por não 
conseguir enfrentar a morte em combate.
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— Como se atreve? — sibilou Cordo, furioso.
Tulo olhou à volta da sala. Todos os olhos estavam cravados 

neles. Ainda bem, pensou.
— Senhor, aguardo com expectativa a sua liderança durante 

a campanha do próximo ano, tal como todos os oficiais da legião.  
— Viu cabeças a acenar em aprovação, e alguns copos a erguerem‑
‑se. À parte Fenestela, Victor e os restantes à sua mesa, os outros 
presentes não faziam ideia da animosidade entre ele e Cordo. Tulo 
ergueu o seu próprio copo. — Ao nosso general, Germânico, e à 
vitória sobre os bárbaros!

Com um grande rugido de aprovação, a maior parte dos clien‑
tes puseram ‑se de pé, gritando: «Ger ‑mâ ‑ni ‑co! Ger ‑mâ ‑ni ‑co!»

Descoroçoado, Cordo juntou a sua voz ao clamor. Lançou um 
olhar venenoso a Tulo ao dirigir ‑se para a latrina, mas este não fez 
caso.

— Este assalto foi para mim, acho eu — murmurou, retomando 
o seu lugar. Quando Tulo revelou o que tinha dito, Fenestela soltou 
uma risada.

— Não vai perdoar essa assim tão depressa.
— Talvez não — respondeu Tulo, ainda enfurecido o suficiente 

para não se importar. — Mas não tolero um insulto daqueles sem 
fazer nada. Fugir da floresta contigo e os outros foi a coisa mais difí‑
cil que fiz na minha vida. Também é aquilo de que mais me orgulho, 
mesmo que devesse ter salvado mais homens.

Fenestela agarrou ‑lhe o braço.
— Ninguém podia ter feito mais do que aquilo que fez, está 

a ouvir, Tulo? Ninguém. Todos os homens que estavam connosco 
diriam a mesma coisa.

As palavras de Fenestela não conseguiram convencer Tulo de 
que não tinha falhado, mas assentiu com a cabeça.

Como que sentindo a sua angústia, Fenestela encheu ‑lhe o copo 
até ao cimo e empurrou ‑o para o outro lado da mesa.

— Aos camaradas que morreram. Que os voltemos a ver um dia.
— Um dia. 
Com o peito apertado de tristeza, Tulo bebeu.

Um cavalo passou a galope em frente da tenda, com um fragor 
de cascos, na direção da estrada do norte. A urgência do cavaleiro era 
uma ocorrência suficientemente invulgar ao ponto de captar todas 

miolo_O Resgate das Aguias_v4.indd   36 13/10/16   11:28



O Resgate das Águias

37

as atenções e se fazerem perguntas. Um optio que estava perto da 
porta basculante pôs a cabeça de fora.

— Parece um mensageiro oficial — comentou.
O clamor dentro da tenda depressa voltou ao volume anterior, 

embora os homens discutissem agora as razões de o mensageiro via‑
jar a tal velocidade. Mais tarde, Tulo pensaria que ninguém poderia 
ter previsto a notícia calamitosa que ele trazia.

Pouco depois de o cavaleiro ter passado, começaram a ouvir ‑se 
gritos e choro na avenida lá fora. Desta vez, um centurião foi ver 
o que se passava. Nem todos o viram voltar, instantes depois, mas 
a Tulo não passou despercebido. O rosto do homem estava branco 
como a toga nova de um senador. Tulo pediu silêncio a Fenestela e 
acenou com a cabeça na direção do centurião, que respirou fundo  
e disse:

— Augusto morreu.
Tulo sentiu uma vertigem súbita. A expressão de Fenestela era 

de choque tão profundo que raiava o cómico. Contudo, poucos dos 
outros tinham ouvido.

— AUGUSTO MORREU — gritou o centurião. — O IMPE‑
RADOR, QUE OS DEUSES DEEM DESCANSO À SUA ALMA, 
MORREU.

As conversas foram interrompidas. Mais do que um copo de 
vinho caiu ao chão. O músico que tocava uma flauta dupla parou 
numa nota discordante e entrecortada.

— Como podes saber isso? — berrou ‑lhe Tulo.
O seu protesto foi replicado por uma dezena de vozes.
— A notícia acaba de chegar de Roma, dizem eles — retor‑

quiu o centurião. — Os mensageiros saíram da capital e percorrem 
o império dia e noite com o anúncio desde que aconteceu.

Instalou ‑se um pandemónio, replicando os distúrbios que já 
aconteciam fora da tenda. Houve oficiais que se deixaram cair nas 
suas cadeiras e colocaram a cabeça entre as mãos. Alguns choravam 
livremente. Outros começaram a rezar. Ainda mais emborcavam 
copos de vinho, fazendo brindes extravagantes ao imperador morto.

— Que merda — disse Tulo, sentindo ‑se tão cansado como se 
tivesse acabado de fazer uma marcha de trinta quilómetros. Augusto 
proibira ‑o de voltar a entrar em Itália, mas em geral fora um bom 
governante. — Esteve no poder durante 45 anos. Em parte, eu achava 
que assim continuaria para sempre.
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— A maior parte de nós tinha a mesma ideia — disse Fenestela.
Tulo olhou para o exterior da tenda. Havia um grupo de legioná‑

rios do lado de fora. Ninguém reparara, mas a tristeza bem patente 
em todos os outros neles encontrava ‑se ausente. O grupo optara 
antes por juntar ‑se, com as cabeças quase a tocarem ‑se.

Tulo sentiu um formigueiro de desconforto a subir ‑lhe pelas 
costas. Todos estes anos como centurião tinham ‑lhe dado a capaci‑
dade excecional de detetar problemas.

— Estão a tramar alguma — sussurrou ele a Fenestela.
Revelou ‑se preocupante que, em vez de lhe dizer que estava a 

imaginar coisas, Fenestela lhe respondesse:
— Também acho.
O prazer que Tulo sentira naquela noite desapareceu como 

geada sob o sol nascente. Avizinhavam ‑se problemas: sentia ‑o nos 
ossos.

Pois o imperador estava morto.
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Na noite do segundo dia após a terrível notícia da morte de 
Augusto, o legionário Marco Piso descansava na tenda que 
partilhava com sete outros homens. Estava cansado — o seu 

centurião Tulo tinha sido a causa disso com uma marcha interminá‑
vel —, mas ainda não sentia sono. Contudo, seria isso que sentiria 
se não saísse rapidamente da cama. O calor do cobertor de lã debaixo 
dele, o bruxulear das lamparinas de azeite no chão e os murmúrios 
abafados dos seus camaradas combinavam ‑se numa familiar mistu‑
ra que convidava ao fechar das pálpebras.

O ressonar que chegava aos ouvidos de Piso indicava ‑lhe que 
pelo menos um dos outros soldados dormia. Uma olhadela rápida 
confirmou ‑lhe que estava certo. Os dois mais próximos dele encon‑
travam ‑se deitados cabeça com cabeça, falando em voz baixa e par‑
tilhando um cantil de vinho. Levantou ‑se um pouco para poder 
espreitar para os homens do outro lado da tenda. Vitélio, o seu 
melhor amigo, tinha os olhos fechados. Dois dos outros estavam 
inclinados sobre um tabuleiro de jogos de latrunculi. O último sol‑
dado, outro amigo de Piso, não estava na cama. Podia estar em qual‑
quer lado, pensou Piso — nas latrinas, noutra tenda ou à procura de 
vinho ou comida. A melhor hipótese que tinha de recrutar outros 
jogadores era Vitélio.

— Alguém quer jogar aos dados? — perguntou Piso, sempre 
otimista.

Não houve resposta.
— Quem quer jogar aos dados? — disse ele mais alto.
O ressonar do homem à sua frente parou. Resmungou algumas 

vezes e virou ‑se para o outro lado, de costas para Piso.
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Com um suspiro, olhou para o par que estava a beber.
— Estão interessados?
— Já sabes que não tenho dinheiro — respondeu um.
— Nem pensar. Ganhas sempre, seu verme — disse o outro.
Piso estudou os dois que jogavam latrunculi.
— Algum de vocês quer?
— Este jogo está agora a ficar interessante — foi a resposta.  

— Talvez mais tarde.
Com a frustração a aumentar, Piso olhou fixamente para Vitélio.
— Pssst! Télio!
— Mmmmm…
— Télio, acorda!
A cara magra de Vitélio contorceu ‑se, e ele esfregou os olhos 

com uma mão. Lançou um olhar irritado a Piso.
— Espero que me tenhas acordado por algo que valha a pena. 

Estava prestes a envolver ‑me com a meretriz ruiva do Bosque de 
Baco.

— Não tens dinheiro para ela — disse Piso, escarnecendo.  
O Bosque de Baco era um dos melhores bordéis na aldeia de ten‑
das fora do acampamento, e a ruiva era uma das prostitutas mais 
atraentes que por lá havia. Todos na legião queriam dormir com 
ela, mas poucos tinham dinheiro para tal.

— Posso, em sonhos, seu palerma — retorquiu Vitélio. — Mas 
agora acordaste ‑me. O que queres?

— Um jogo de dados. — Piso fez um gesto arrogante. — Mas 
não com estes tipos. Com alguém dos outros contubernia, ou nas 
tendas de outra centúria.

— Lembro ‑me de certa noite em que começaste a jogar aos 
dados — disse Vitélio com um risinho maldoso. — Não acabou bem.

— Isso foi há anos — replicou Piso, lembrando ‑se de como lim‑
para o dinheiro a outro soldado, sem qualquer batota, pouco antes 
da emboscada de Armínio. O perdedor ficou tão zangado que, pouco 
depois, com um grupo de amigos, assaltou Piso, Vitélio e outro cama‑
rada. Se Tulo não tivesse aparecido, podiam ter sido espancados até 
à morte, em vez de ficarem apenas com hematomas. — Nunca mais 
aconteceu depois disso, pois não, seu camelo?

— Suponho que não.
— Então, vens? — insistiu Piso. — Imagina, pode correr ‑te 

bem ao ponto de poderes ir ter com a ruiva. Se não chegar o que 
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ganhares, eu entro com a diferença… o que não fazemos por um 
amigo. — Piscou o olho.

— Está bem, está bem. — Com um grunhido maldisposto, 
Vitélio levantou ‑se. 

Piso ergueu o corpo rijo, inclinando a cabeça sob o teto baixo 
e evitando os jogadores de latrunculi ao sair. Contendo a respira‑
ção, procurou no monte de sandálias fedorentas junto da entrada 
da tenda e encontrou as suas. Depois de as ter apertado, verificou a 
bolsa. Os seus dados de osso, feitos de vértebras de ovelha e cuida‑
dosamente calibrados, estavam lá, juntamente com um par de asses 
e moedas mais pequenas, e alguns sestércios. O perfil corpulento de 
Tibério fitava ‑o desde um solitário denário de prata. Chega, pensou 
Piso, sabendo que teria de bastar. O dado nem sempre lhe dava seis 
— deitá ‑los era uma arte incerta — e o próximo dia de pagamento só 
viria dali a dois meses.

— Pronto?
— Já estou pronto desde que me acordaste — respondeu Vitélio, 

sorumbático, juntando ‑se a ele lá fora. — Onde vamos?
— Primeiro, pela nossa fila de tendas.
— Por que não vamos diretamente para as tendas da Segunda 

Coorte? — Vitélio baixou a voz. — Ouvi falar de uma reunião por lá.
Piso deitou um olhar de advertência a Vitélio e recebeu em troca 

um encolher de ombros. Todos sabiam bem que a morte súbita de 
Augusto tinha trazido à tona a já antiga agitação relacionada com o 
pagamento e as condições no exército. Um ajuntamento ilegal não 
seria o melhor sítio para procurar companhia para o jogo, mas a 
experiência — Piso já tinha sacado dinheiro a homens de todos os 
contubernia da sua centúria — dizia ‑lhe que não valia a pena pro‑
curar perto de casa, e ele queria companhia. 

— Não vamos ficar por lá se estiverem a falar sobre aquilo de 
que suspeito que estão a falar. Não quero que o centurião da Segunda 
me dê cabo do canastro, já para não falar de Tulo, se soubesse do que 
andávamos a fazer.

— Vamos ter cuidado — murmurou Vitélio, fazendo tilintar a 
bolsa.

Piso decidiu, apesar de tudo, tentar os homens da sua própria 
unidade, mas foi recebido por uma salva de insultos em todas as 
tendas onde meteu a cabeça perguntando se alguém se sentia com 
sorte. Ignorando os comentários de «Eu bem te disse» de Vitélio, 
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seguiu à frente deste para as tendas da Segunda Centúria, que fica‑
vam a pouca distância das suas. Havia muita luz no céu, e o frio do 
outono ainda não tinha vindo para ficar, por isso dezenas de legioná‑
rios ainda estavam cá fora — coscuvilhando, bebendo e reparando 
o equipamento. A cena não era diferente de qualquer outra noite do 
ano, mas Piso detetou uma certa tensão no ar.

As expressões eram amargas e os homens falavam em voz 
baixa. Fitavam ‑no com suspeição se demorasse o olhar em alguém. 
Talvez não fosse a melhor noite para jogar, pensou, antes de dizer 
a si próprio que não haveria problemas. Quase nunca havia — Piso 
tinha um talento natural para fazer os homens rir, ajudando ‑os a 
sentirem ‑se descontraídos. Ganhar ‑lhes aos dados era assim mais 
fácil. E mais seguro. No entanto, justificava ‑se uma abordagem cau‑
telosa — e iria abster ‑se de beber vinho.

Piso evitou as tendas mais próximas das dos oficiais da Segunda 
Centúria. Não estavam a fazer nada de mal, mas era boa política evi‑
tar o escrutínio dos responsáveis. Havia centuriões e optiones que 
sempre que possível encontravam motivos para censura.

Havia dois soldados a mandriar perto das duas primeiras ten‑
das, que pareciam cheias. Piso de início não ligou ao facto, mas à 
medida que se aproximavam a expressão dos homens mudou à laia 
dos porteiros de uma estalagem que avaliam o potencial dos novos 
clientes para arranjarem problemas. Viu que eram irmãos — exata‑
mente iguais. De cabelo negro, pele lustrosa e de constituição atlé‑
tica, eram populares na coorte.

Não havia nada de acolhedor nas suas maneiras esta noite.
— O que querem? — perguntou um.
Piso olhou para Vitélio, que levantou as mãos com as palmas 

viradas para fora.
— Ouvimos dizer que havia uma reunião. Estávamos a pensar 

se podíamos vir ouvir.
— Pensei que também podíamos jogar aos dados — acrescen‑

tou Piso.
O gémeo que fizera a pergunta parecia um pouco menos 

agressivo.
— De que centúria são?
— Tulo é o nosso chefe — respondeu Piso, acrescentando 

ainda: — E um líder duro também.
— Como todos eles. Sacanas — rosnou o primeiro gémeo.
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— Escroques — acrescentou o irmão. — Entrem, se consegui‑
rem encontrar lugar. Mas bico calado com o que ouvirem, notem 
bem.

— Sim, sim. — Murmurando agradecimentos, Piso e Vitélio 
dobraram ‑se e entraram na tenda.

Lá dentro estava tão apertado que tiveram que se contorcer e 
servir ‑se dos ombros só para entrar. Piso calculou que estivesse ali 
mais de uma dúzia de homens, numa tenda feita para oito. Tinham 
deixado um espaço exíguo no meio da tenda para umas lamparinas 
que emprestavam um brilho alaranjado ao interior. Quando Piso 
se sentou apertado contra Vitélio, topou três soldados da sua cen‑
túria. Devolveu ‑lhes os cumprimentos em forma de aceno com a  
cabeça.

Alguém falava — um legionário com cara ossuda e faces chu‑
padas que Piso reconheceu — pausando a intervalos regulares para 
as suas palavras poderem ser transmitidas aos que estavam lá fora. 
Piso prestou atenção, já preocupado com o que iria ouvir.

— Eu digo que não pode ser coincidência — declarou o Cara 
Ossuda. — Estas coisas não acontecem ao mesmo tempo a menos 
que haja uma boa razão para tal. A última vez que ouvi falar de 
estandartes a ficarem virados para o lado errado, contra o vento, foi 
antes de Druso morrer, que os deuses guardem a sua alma. Foram 
tempos difíceis, não foram?

Os seus comentários foram seguidos de murmúrios de concor‑
dância e orações ditas em voz baixa.

— Os homens da Primeira Coorte estavam de patrulha ontem e 
foram atingidos por uma chuva de granizo da cor do sangue — disse 
o Cara Ossuda. — Estes tempos são assustadores.

— É isso mesmo. Ouvi dizer que uns rapazes da Rapax foram 
nadar no Reno e viram sombras movendo ‑se entre as árvores na 
outra margem — disse um soldado perto da porta. — E não eram 
homens de tribos.

Piso não sabia se havia de acreditar nestas histórias, mas com 
tantos outros a esfregar os seus amuletos fálicos e a pedir a proteção 
dos deuses, era difícil não se sentir perturbado. Até Vitélio, a calma 
em pessoa, estava de sobrolho franzido.

— É o que vos digo, está na hora de fazer alguma coisa — disse o  
Cara Ossuda. — Augusto nunca nos iria dar o que merecemos,  
o que nos é devido. Estava demasiado ocupado a escrever a sua 
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própria biografia e a pensar tornar ‑se um deus. — A risada que se 
seguiu era uma mistura de divertimento e nervosismo, mas nin‑
guém disse ao Cara Ossuda para parar de falar. — Tibério precisa de 
saber que nós, soldados, não somos um dado adquirido. Temos de 
ser tratados como deve ser, hã? Temos direito a pagamento decente, 
a oficiais que não sejam negreiros corruptos e a sermos dispensados 
quando o nosso serviço terminar. É pedir demais? É?

— Não! — murmuraram os legionários em resposta.
Com um sorriso largo, o Cara Ossuda gesticulou com as mãos.
— Calma, irmãos. Não elevem o tom de voz. Não queremos que 

o centurião ou qualquer um desses outros oficiais crápulas venham 
ver o que se passa.

— O que podemos fazer? — perguntou um soldado com cabelo 
branco escorrido. — Há cinco anos que ando a dizer ao meu centu‑
rião que já acabei o meu tempo. Como os registos se perderam, não 
posso provar, por isso ri ‑se na minha cara.

— Fui recrutado depois da Floresta de Teutoburgo — disse 
outro. — Eu não devia ter de servir nem um dia mais do que o 
tempo pelo qual fui recrutado, mas, estranhamente, não encontram 
os meus documentos em lado nenhum. Se o meu centurião levar a 
dele avante, vou andar de uniforme até aos 50 anos.

Uma onda de indignação e de acusações semelhantes levou 
a que por momentos nada se ouvisse. O Cara Ossuda observava 
e escutava com evidente satisfação, e esperou até que o tumulto 
abrandasse.

— Vou dizer ‑vos o que vamos fazer — disse ele baixando a voz 
até se tornar um sussurro confidencial.

Piso estudou os rostos à sua volta — estavam ansiosamente 
à espera. O Cara Ossuda era um orador nato, o que o tornava um 
homem perigoso.

— Se queremos ter sucesso, precisamos não só de todos os sol‑
dados da Quinta, mas também dos das outras legiões. Eu e os meus 
camaradas temos estado a apalpar o terreno, por assim dizer, e este 
é o momento certo. É difícil encontrar um homem contente em todo 
o maldito acampamento. Cada um de vós conhece alguém noutra 
legião. Vão falar com eles… como já fizeram. Digam ‑lhes que esta‑
mos todos juntos nisto.

As cabeças agitaram ‑se em concordância; os homens sorriram. 
Gostavam do que ouviam. Piso sentiu ‑se enjoado.
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— Imaginemos que as outras legiões se juntam a nós. O que 
acontece depois? — perguntou o legionário de cabelo escorrido.  
— Os oficiais só nos darão uma resposta, e não vai ser agradável. 
— O medo despontou em muitos olhos, mas antes que se pudesse 
espalhar como a doença que era, o Cara Ossuda começara a falar. 

— Isto é para os oficiais! — sibilou, simulando um soco,  
e depois outro. — E isto! — Depois levantou ‑se, arqueou as costas 
e bateu no chão com a sandália de tachas. — Se mesmo assim não 
quiserem ouvir, damos ‑lhes isto. Para grande surpresa de Piso, o 
Cara Ossuda simulou o ato de golpear com um gládio, arremetendo 
com o braço para a frente e para trás uma série de vezes. Um rugido 
surdo e animalesco acompanhava os seus atos e o Cara Ossuda 
sorriu.

Não era uma expressão agradável.
— Escolham com cuidado as pessoas com quem falam — avi‑

sou. — Se os oficiais souberem o que andam a fazer serão chicotea‑
dos imediatamente… isto se tiverem sorte. Mas é importante passar 
rapidamente a palavra. Uma coisa destas não fica em segredo muito 
tempo. Alguém pode dar com a língua nos dentes, e se assim for 
perderemos a oportunidade. — Os seus olhos perscrutaram as caras 
em redor. — Estão comigo?

— Sim — responderam todas as vozes. Piso também se jun‑
tou ao coro, para evitar levantar suspeitas. Notou que Vitélio fez o 
mesmo.

— Vão ‑se embora, então — ordenou o Cara Ossuda. — O tempo 
urge. Voltamos a encontrar ‑nos aqui amanhã à noite, à mesma hora. 
Se os deuses quiserem, em breve teremos quatro legiões do nosso 
lado.

Piso perdera a vontade de jogar aos dados e Vitélio não obje‑
tou quando sugeriu voltarem à tenda. Saíram juntamente com os 
outros, cuidando de evitar o olhar do Cara Ossuda e o dos gémeos 
que ainda estavam junto da porta. No momento em que Piso achou 
que era seguro falar sem ser ouvido, murmurou:

— Achas que estão a falar a sério?
— A mim pareceu ‑me que sim.
— Eu sei que o nosso salário não é tão bom como devia ser, as 

coisas são como são, mas insurreição? É de loucos.
— Os centuriões como Tulo são criaturas raras — disse Vitélio. 

— É um em dez mil, Piso. Muitos são tipos decentes, mas há imensas 
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maçãs podres entre eles. Tipos como o Septímio, o comandante da 
coorte, e a besta a quem chamam «Traz ‑me outra».

O centurião que tinha o hábito de partir varas nas costas dos 
seus homens e de pedir novas varas de substituição era conhecido 
em todo o acampamento. Piso estava grato por o homem não ser o 
seu centurião.

— Lucílio. Não é esse o nome?
— É. Não é surpresa nenhuma que os homens queiram dar 

uma lição a animais como ele, ou fazer ainda pior.
— Mas uma coisa é falar daquela maneira, outra é fazê ‑lo — 

disse Piso.
Vitélio bateu ‑lhe nas costas.
— És um homem bom, Piso. Demasiado bom, às vezes. Se eu 

tivesse um centurião como o «Traz ‑me outra», metia ‑lhe uma lâmina 
no meio das costelas na primeira oportunidade.

Perceber que Vitélio não estava a brincar foi quase tão chocante 
como ouvir a proposta do Cara Ossuda acerca da insurreição.

— Queres participar nisto? — sussurrou Piso.
— Não é isso que estou a dizer — respondeu Vitélio. — Mas 

se Tulo não fosse o meu centurião, sim, provavelmente participaria. 
Parece ‑me que não te agrada a ideia, verdade?

— Nem pensar! Tulo salvou ‑nos na floresta. Se não tivesse sido 
ele…

— Calma — disse Vitélio. — Eu também lá estava, lembras ‑te?
— Pois. — Piso piscou os olhos para afastar imagens dos seus 

amigos e camaradas — tantos deles — a morrerem.
— Eu nunca levantaria a mão contra Tulo. Nunca. O que não 

quer dizer que muitos oficiais não precisem de uma boa descasca.
— Mas matá ‑los?
— Não pode acabar bem, eu sei. — Vitélio mordeu o lábio, pen‑

sativo, antes de acrescentar: — Seja como for, Tulo tem de saber 
acerca disto.

A tensão que retesava os ombros de Piso suavizou ‑se. Quisera 
ir ter com Tulo de imediato, mas os últimos momentos de conversa 
entre eles tinham ‑no feito começar a duvidar se podia confiar em 
Vitélio. Afinal podia, o que era um enorme alívio, e não só porque 
eram velhos amigos.

O que os esperava de seguida — revelar o plano do Cara Ossuda 
a Tulo — era ainda mais aterrorizador.
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Elogios a Águias em Guerra:
«A combinação perfeita entre ação militar romana

e personagens apaixonantes… Isto é ficção 
histórica no seu melhor.»

Sunday Express

«A recriação que Ben Kane faz da grande batalha
da emboscada, servindo-se de fontes históricas,
dos pormenores da chuva, da lama, da luta pela 

sobrevivência, é genial.» 
The Times

BASEADO EM FACTOS HISTÓRICOS REAIS
No ano 14 d.C., cinco anos depois da dramática emboscada na Floresta de 
Teutoburgo, onde Armínio e os seus guerreiros germânicos dizimaram 
mais de quinze mil legionários, mataram o governador romano e captu-
raram as três águias das legiões, a humilhação ainda pesa na alma do 
grande Império Romano.

UM NOVO IMPERADOR, UMA NOVA ORDEM
Depois da morte do imperador Augusto, o seu sucessor, Tibério, e o novo 
governador da região, Germânico, querem vingar a ultrajante derrota e 
resgatar as águias na posse dos bárbaros. Com uma força muito superior 
à do inimigo, os romanos invadem as terras das tribos germânicas em 
busca de vingança e, sobretudo, das águias, o estandarte máximo das 
legiões.

O REGRESSO DO CENTURIÃO
Entre os milhares de soldados encontra-se Tulo, o centurião que sobrevi-
veu à emboscada anos antes e que salvou alguns dos seus homens. Agora, 
para este punhado de soldados, a vingança tornou-se uma forma de viver. 
Tudo o que desejam é reencontrar Armínio no campo de batalha. Mas 
este já reuniu milhares de guerreiros e prepara uma nova emboscada aos 
romanos.

«Um triunfo.» 
Sunday Express 

«Excelente… Outro livro viciante e esmagador.»
The Times

Leia também::

«— A minha clemência 
não é completamente altruísta. O imperador, 
que os deuses o abençoem, irá em breve nomear-me 
governador da província das Três Gálias e da 
Germânia. Vou precisar de bons soldados. Oficiais 
de confiança, como você. — Enquanto Tulo se 
esforçava por conter a sua surpresa e alegria, 
Germânico continuou. — As humilhações que nos 
foram impostas por Armínio não foram 
esquecidas… não o foram de todo. Tenciono 
conduzir as minhas legiões sobre o rio e recuperar 
tudo o que perdemos. Não me refiro apenas 
a território e riquezas, mas às três águias. Quer 
ajudar-me nesta tarefa? Quer garantir 
a vingança de Roma?

— Seria uma grande honra, senhor. — Respondeu 
Tulo.

Tulo ficou a olhar em espanto enquanto Germânico 
pedia o seu cavalo e se afastava. Os dois guardas 
pretorianos seguiram-no.

Os joelhos de Tulo tremiam. Sentou-se no degrau 
de uma loja enquanto a Fenestela só lhe faltava 
dançar à sua frente.

— Quem esperaria tal coisa?

— Sim — disse Tulo, pensando como num instante 
uma morte aviltante podia estar iminente, para 
no seguinte ser elogiado pelo neto adotivo do 
imperador e depois ser-lhe dada a oportunidade de 

recuperar a sua honra.»


