


Não há terror tão consistente, tão complexo de descre ver, como 
aquele que assombra um espião num país estranho.

John Le Carré, Guerra de espelhos

Por essas ruas miseráveis fora deve seguir um homem que não 
seja ele próprio miserável, que não tenha a reputação maculada 
nem sinta medo.

raymond ChandLer, The simple arT of murder
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CAP ÍTULO  1

Há lugares de que nunca me vou esquecer: a Praça Vermelha fustigada por 
um uivante vento quente, o quarto da minha mãe no lado errado da estrada 
8 Mile, os jardins intermináveis de uma casa de acolhimento de luxo, um 
homem à espera para me matar num conjunto de ruínas conhecido como 
Teatro da Morte.

Mas nada se gravou melhor na minha memória do que um prédio sem 
elevador de Nova Iorque — cortinas puídas, móveis baratos, uma mesa cheia 
de metanfetamina e outras drogas recreativas. Pousado junto à cama está um 
saco de mão, cuequinhas pretas tipo fio dental e um par de sapatos Jimmy 
Choo com saltos de 15 centímetros. Tal como a dona, estão deslocados neste 
local. Ela está nua na casa de banho — com a garganta cortada, a boiar de cara 
para baixo numa banheira cheia de ácido sulfúrico, o ingrediente ativo de um 
desentupidor de canos à venda em qualquer supermercado.

Dezenas de garrafas vazias do desentupidor — DrainBomb, chama-se — 
jazem no chão. Sem ninguém ver, começo a recolhê-las. Todas têm etiquetas 
com o preço, e percebo que, para evitar suspeitas, quem quer que a tenha 
matado comprou-as em 20 lojas diferentes. Sempre disse que é difícil não 
admirar um bom planeamento.

O espaço está um caos, o ruído é ensurdecedor: rádios da polícia a berrar, 
auxiliares do médico-legista a gritarem por ajuda, uma mulher hispânica  
a soluçar. Mesmo que a vítima não conheça ninguém no mundo, parece que 
há sempre alguém a soluçar numa cena destas.

A jovem na banheira está irreconhecível — os três dias que passou no 
ácido destruíram-lhe por completo as feições. Era esse o plano, calculo; quem 
quer que a tenha matado também lhe empurrou as mãos para baixo com  
listas telefónicas. O ácido dissolveu-lhe não só as impressões digitais como 
quase toda a estrutura metacarpiana por baixo. A não ser que a equipa forense 
tenha sorte com o registo dentário, vai ser o cabo dos trabalhos para descobrir 
quem ela é.

Em locais como este, onde ainda se sente impregnada uma sensação de 
horror, a mente pode vaguear para terrenos estranhos. A ideia de uma jovem 

Peregrino.indd   9 01/10/15   15:57



Terry Hayes

10

sem rosto lembrou-me aquela canção antiga de Lennon e McCartney — é 
sobre Eleanor Rigby, uma mulher que usava um rosto que guardava num 
frasco junto à porta. Mentalmente, começo a chamar Eleanor à vítima. O local 
do crime ainda tinha de ser trabalhado, mas não havia ali ninguém que não 
achasse que Eleanor tinha sido morta durante o ato sexual: o colchão meio 
fora do sítio, os lençóis enrodilhados, um jorro castanho de sangue arterial 
seco numa mesinha de cabeceira. Os mais doentios acham que ele lhe cortou 
a garganta enquanto ainda estava dentro dela. O pior é que devem ter razão. 
Seja lá como for que ela tenha morrido, quem procura atenuantes pode ter 
aqui uma: ela não deve ter percebido o que estava a acontecer — pelo menos 
até ao último momento.

A metanfetamina — em cristais — terá tratado disso. Deixa uma pessoa tão  
excitada, tão eufórica ao atingir o cérebro que inviabilizaria qualquer sensa- 
ção de pressentimento. Sob a sua influência, o único pensamento coerente  
da maioria das pessoas é encontrar um parceiro e dar uma valente queca.

Junto a duas embalagens vazias de metanfetamina está o que parece ser 
uma daquelas garrafinhas de champô que há nos quartos de hotel. Sem rótulo, 
contém um líquido claro — GHB, calculo. Está a tornar-se muito popular nos 
recantos obscuros da Internet: em doses grandes, está a substituir o rohypnol 
como droga de eleição para violações. A maior parte das discotecas está cheia 
dela: os frequentadores sorvem um dedo para cortar o efeito da metanfeta-
mina, suprimindo o efeito paranoico. Mas o GHB também tem efeitos colate-
rais: perda de inibição e uma experiência sexual mais intensa. Na rua, um dos 
seus nomes é «Cama Fácil». Assim que se desfez dos sapatos e da curta saia 
preta, Eleanor deve ter dado um espetáculo.

Depois de avançar por entre aquela multidão — desconhecido aos olhos  
de todos, um estranho com um casaco caro pendurado ao ombro e um pas- 
sado bastante pesado —, paro junto à cama. Alheio-me do barulho e imagino-a 
de top, nua, montada em cima dele. Ela teria pouco mais de 20 anos e um belo 
corpo e devia estar mesmo no auge — com o cocktail de drogas a conduzi-la 
a um orgasmo tremendo, a temperatura do corpo a subir graças à metadona, 
os seus seios volumosos a saltar, o coração aos pulos e a respiração ofegante, 
a língua húmida a ganhar vida própria e a procurar avidamente a boca mais 
abaixo. Hoje em dia, o sexo já não é para mariquinhas.

Letreiros de néon de uma fileira de bares do outro lado da janela teriam 
atingido as madeixas louras do penteado da moda e feito brilhar um relógio de 
mergulho Panerai. Sim, é um louro falso, mas é um dos bons. Conheço este 
tipo de mulheres. Todos conhecemos — o género, pelo menos. Vemo-las nas 
novas lojas enormes da Prada em Milão, a fazer fila à porta das discotecas do 
Soho, a beberricar lattes nos cafés na berra da avenida Montaigne — jovens 
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que acham que a revista People tem notícias e que usam um símbolo japonês 
nas costas como sinal de rebeldia.

Imagino a mão do assassino no peito dela, a tocar-lhe na argola que ela 
aplicara no mamilo. O tipo prende-a com os dedos e puxa-a, obrigando-a  
a aproximar-se. Ela grita, entusiasmada: está hipersensível a todos os níveis, 
especialmente nos mamilos. Mas ela não se importa; se alguém quer à bruta, 
é porque gosta mesmo. Empoleirada em cima dele, com a cabeceira da cama 
a embater violentamente na parede, estaria a olhar para a porta — fechada  
e trancada, sem dúvida. Nesta vizinhança, é o mínimo que se pode fazer.

Um diagrama nas traseiras mostra o plano de fuga em caso de emer-
gência — está num hotel, mas acabam aí quaisquer semelhanças com o Ritz. 
Chama-se Eastside Inn, lar de nómadas, pessoas de mochila às costas, dos 
perdidos da cabeça e de quem tenha 20 dólares para passar a noite. Fique  
o tempo que quiser — um dia, um mês, o resto da vida —, só vai precisar de 
dois documentos de identificação, um deles com fotografia.

O tipo que se mudou para o quarto 89 já aqui está há algum tempo — 
numa secretária vejo um pack de seis cervejas ao lado de quatro garrafas meio 
vazias de bebidas fortes e de um par de caixas de cereais. Numa mesinha de 
cabeceira, há uma aparelhagem estéreo e uns quantos CD, pelos quais passo 
os olhos. Ele tinha bom gosto musical, há que reconhecer. O armário, contudo, 
está vazio; parece que as roupas dele terão sido as únicas coisas que levou 
quando se pôs a andar, deixando o corpo a liquefazer-se na banheira. Na parte  
de trás do armário está uma pilha de lixo: jornais velhos, uma lata vazia de  
veneno para baratas e um calendário de parede manchado de café. Pego- 
-lhe; todas as folhas têm uma fotografia a preto e branco de ruínas antigas:  
o Coliseu, um templo grego, a Biblioteca de Celso à noite. Muito artístico.  
Mas as páginas estão em branco, sem qualquer anotação — além de ter servido 
de base para cafés, nunca terá tido outro uso, pelo que o deito fora.

Viro costas e — irrefletidamente, apenas por hábito — passo a mão pela 
mesinha de cabeceira. É estranho: não tem pó. Repito o gesto na secretária, 
cabeceira da cama e aparelhagem, e o resultado é o mesmo: o assassino limpou 
tudo para não deixar impressões digitais. Não conto dar-lhe um prémio por 
isso, mas, assim que sinto o cheiro a algo e levo os dedos ao nariz, tudo muda. 
O resíduo que sinto é de um spray antissético usado nas urgências para evitar 
infeções. Não só elimina bactérias como acaba por destruir os vestígios de 
ADN — suor, pele e pelos. Ao pulverizar o quarto todo e depois ao ensopar  
a carpete e as paredes, o assassino assegurou que o Departamento de Polícia 
de Nova Iorque não iria precisar de se maçar com os aspiradores forenses.

De súbito, percebi que não se tratava de um homicídio por dinheiro, drogas 
ou sexo. Como homicídio, era notável.
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CAP ÍTULO  2

Nem toda a gente sabe disto — e provavelmente nem quer saber —, mas 
a primeira regra da ciência forense é o Princípio da Troca de Locard, que diz: 
«Todo o contacto entre o perpetrador e um local de crime deixa um rasto.» 
Aqui parado neste quarto, cercado por dezenas de vozes, penso se o professor 
Locard alguma vez se terá deparado com algo como o quarto 89 — tudo em 
que o assassino tocou está envolvido num banho de ácido, bem limpo e enso-
pado em antissético industrial. Tenho a certeza de que não deixou para trás 
uma célula ou folículo.

Há um ano, escrevi um livro obscuro sobre técnicas de investigação 
modernas. Num capítulo intitulado «Novas Fronteiras», referi que só por uma 
vez me cruzara com o uso de antisséticos — e fora num homicídio de alto 
nível relacionado com um agente dos serviços secretos da República Checa. 
Esse caso não é um bom presságio; até hoje está por resolver. Quem quer 
que vivesse no quarto 89 nitidamente sabia o que fazia, e começo a examinar  
a divisão com o respeito que merece. Não era uma pessoa arrumada, e, entre 
outros restos de lixo, vejo uma caixa de pizza vazia caída junto à cama. Estou 
prestes a passar por cima dela quando percebo que terá sido lá que ele guar- 
dou a faca: em cima da caixa de pizza, ao alcance, algo tão natural que Eleanor 
nem se terá apercebido.

Imagino-a na cama, no meio dos lençóis, a levar as mãos até ao meio das 
pernas dele. Beija-lhe o ombro, o peito, e vai descendo. Talvez o tipo saiba o que  
o espera, ou talvez não: um dos efeitos colaterais do GHB é suprimir o reflexo 
faríngeo. Não há motivos para uma pessoa não conseguir enfiar na boca  
uma coisa com 15 a 25 centímetros — é por isso que um dos melhores locais 
para comprar droga é em saunas gay. Ou em sets de gravação de filmes porno-
gráficos.

Imagino as mãos dele a agarrá-la — coloca-a de barriga para cima e assenta 
os joelhos de ambos os lados do peito dela. Ela acha que se posiciona para a 
boca dela, mas, descontraidamente, a mão dele terá descaído para o lado da 
cama. Sem ser visto, o tipo tateia a parte de cima da caixa de pizza e toca naquilo 
que procura — fria e barata, mas é nova, mais do que afiada para o serviço. 
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Quem visse de trás teria reparado nas costas dela a arquear e numa espécie 
de gemido a escapar-lhe dos lábios — teriam pensado que ele tinha entrado 
na boca dela. Mas não o fez. Os olhos dela, brilhantes devido à droga, estão 
inundados de medo. A mão esquerda dele aperta-lhe bem a boca, forçando  
a cabeça a inclinar-se para trás e expondo-lhe a garganta. Ela estremece e 
contorce-se, tenta usar os braços, mas ele já previra isso. Sentando-se em cima 
dos seios dela, com os joelhos bem fincados em ambos os lados, prende-a 
pelos bíceps. Como é que eu sei isto? Dá para perceber pelas duas pisaduras 
no corpo que jaz na banheira. Ela está indefesa. A mão dele ergue-se à frente 
dela — Eleanor vê-a e tenta gritar, em grande convulsão, debatendo-se para 
se libertar. O aço em serrilha da faca da pizza passa repentinamente sobre  
o peito dela, rumo à garganta vulnerável. Corta com força…

Jorra sangue sobre a mesinha de cabeceira. Com uma das artérias que 
alimenta o cérebro completamente cortada, tudo terá terminado num instante. 
Eleanor encolhe-se, a gorgolejar, a esvair-se em sangue. Os últimos resquí-
cios de consciência indicam-lhe que acabara de testemunhar o seu próprio 
assassínio; tudo o que ela fora e esperara ser desaparecera. Foi assim que ele  
o fez — nunca esteve dentro dela. Mais uma vez, graças a Deus pelas pequenas 
bênçãos, acho.

O assassino vai preparar o banho ácido e entretanto tira a camisa branca 
ensanguentada que trazia vestida — encontraram pedacinhos dela debaixo 
do corpo de Eleanor na banheira, junto da faca: dez centímetros de compri-
mento, pega preta de plástico, feita aos milhões em alguma fábrica clandestina 
chinesa.

Ainda estou tão zonzo devido à imagem vívida de tudo aquilo que mal 
reparo numa mão áspera que assenta no meu ombro. Assim que me apercebo, 
afasto-a, prestes a partir-lhe prontamente o braço — suponho que seja um  
eco de uma vida anterior. É um tipo qualquer que murmura bruscamente 
umas desculpas, olhando-me com estranheza e tentando afastar-me para  
o lado. É o chefe de uma equipa forense — três homens e uma mulher —, que 
instala lâmpadas ultravioletas e recipientes com corantes Fast Blue B que usam 
para procurar manchas de sémen no colchão. Ainda não se aperceberam do 
antissético, e também não lhes digo — tanto quanto sei, o assassino falhou 
uma parte da cama. Se assim foi, dada a natureza do Eastside Inn, acho que 
vão encontrar vários milhares de vestígios positivos datados desde a altura em 
que as prostitutas vestiam meias.

Desvio-me da frente deles, mas estou completamente alheado: tento 
bloquear tudo o que vem de fora porque há algo naquele quarto, em toda a 
situação — não sei ao certo o quê —, que me perturba. Parte do guião não bate 
certo, e não percebo qual é. Olho em volta, fazendo outro inventário do que 
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vejo, mas não descubro; tenho a sensação de que se trata de algo que vi mais 
cedo. Recuo mentalmente até ao momento em que entrei.

O que seria? Penetro no meu subconsciente, tentando recuperar a minha 
primeira impressão — era algo que se destacava da violência, pequeno mas 
com um significado primordial. Se conseguisse tocar-lhe… uma sensação… 
é como se… é alguma palavra que está do outro lado da memória. Começo  
a pensar sobre aquilo que escrevi no meu livro: que são as suposições, as supo-
sições incontestadas, que nos fazem sempre avançar — e é aí que se faz luz.

Quando entrei, vi o pack de cervejas, um pacote de leite no frigorífico, 
registei os nomes de uns DVD pousados ao lado do televisor e reparei no lápis 
de olhos num caixote de lixo. E a primeira impressão — a palavra — que me  
veio à cabeça mas sem tocar na mente consciente foi «mulher». Acertei  
em tudo o que se passara no quarto 89, exceto no principal. Não era um tipo 
novo que ali estava hospedado; não era um homem nu que estava a ter sexo 
com Eleanor e lhe cortou a garganta. Não foi um canalha inteligente que lhe 
destruiu as feições com ácido e encharcou o quarto com spray antissético.

Foi uma mulher.

Terry Hayes
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CAP ÍTULO  3

Ao longo da minha carreira, conheci muitas pessoas poderosas, mas apenas 
uma com genuína autoridade natural — o tipo de pessoa que nos consegue 
calar com um simples sussurro. Vem agora pelo corredor, a dirigir-se a mim, 
avisando a equipa forense de que vai ter de esperar: os bombeiros querem 
controlar o ácido antes que alguém se queime.

— Mas não tirem as luvas de látex — avisa. — Enquanto esperam no 
corredor, podem aproveitar para fazer exames da próstata grátis uns aos outros.

Todos se riram, menos o pessoal forense.
A voz pertence ao Ben Bradley, tenente de homicídios responsável pelo 

local do crime. Tinha estado no escritório da gerência, a tentar encontrar  
o traste que dirige a espelunca. É um negro alto — o Bradley, não o traste — 
com cinquenta e poucos anos, mãos grandes e jeans Industry com bainhas 
viradas para fora. A mulher dele convenceu-o recentemente a comprá-los numa 
tentativa desesperada de modernizar a imagem dele, mas, em vez disso — diz  
ele —, só o fazem parecer uma personagem de um livro de Steinbeck, um 
refugiado moderno vindo do deserto.

Tal como todos os outros habitués destes circos homicidas, nutre pouco 
afeto pelos peritos forenses. Em primeiro lugar, há uns anos o serviço era 
contratado fora e pessoas excessivamente bem pagas começaram a aparecer 
em fatos-macaco brancos novinhos em folha com nomes do género «Serviços 
Biológicos Forenses» escritos nas costas. Depois — e o que realmente o deixava 
fora de si —, havia aqueles dois programas de televisão de grande sucesso que 
originaram uma insuportável aura de celebridade nos profissionais.

— Meu Deus — queixara-se ele recentemente —, não há ninguém neste 
país que não sonhe em participar num reality show?

Enquanto observa os aspirantes a celebridades a empacotar de novo os 
seus laboratórios portáteis, acaba por ver-me — silenciosamente encos- 
tado à parede, apenas a observar, como terei feito ao longo de metade da  
minha vida. Ignora as pessoas que exigem a atenção dele e encaminha-se  
na minha direção. Não apertamos as mãos — não sei porquê, nunca foi  
uma coisa nossa. Nem sei ao certo se somos amigos. Sempre me mantive  
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à parte de grupinhos, pelo que não me posso pôr aqui a julgar. Mas respeitamo- 
-nos, se é que isso ajuda.

— Obrigado por teres vindo — diz ele.
Assinto com a cabeça, olhando para as Industries de bainhas viradas para 

cima e para as botas de trabalho pretas, ideais para chapinhar no sangue e na 
merda de um local de crime.

— Vieste como? De trator? — pergunto.
Ele não se ri; o Ben quase nunca se ri e é certamente o tipo mais inexpres-

sivo que se pode conhecer. O que não quer dizer que não seja divertido.
— Conseguiste dar uma vista de olhos, Ramón? — indaga, num tom 

calmo.
Não me chamo Ramón, e ele bem o sabe. Mas também sabe que, até há  

pouco tempo, eu pertencia a uma das agências mais secretas do nosso país, por  
isso achei que se referia ao Ramón García. O Ramón era um agente do FBI 
que se esforçou ao máximo por esconder a sua identidade enquanto vendia 
os segredos da nossa nação aos russos — depois deixou as suas impressões 
digitais nos sacos de lixo que usou para entregar os documentos roubados. 
O Ramón foi quase de certeza o operacional secreto mais incompetente da 
História. Como eu já disse, o Ben tem muita piada.

— Sim, já vi qualquer coisita — digo-lhe. — O que é que sabes sobre  
a pessoa que vivia nesta pocilga? É a principal suspeita, certo?

O Ben consegue disfarçar muita coisa, mas o olhar dele não esconde a sur- 
presa: uma mulher?

Excelente, penso. O Ramón volta a atacar.
Ainda assim, o Bradley é um polícia porreiro.
— Isso é interessante, Ramón — diz ele, tentando descortinar se sei  

mesmo alguma coisa ou se estava só a atirar barro à parede. — Como é que 
chegaste lá?

Aponto para o pack de seis cervejas na secretária e para o leite no frigorífico.
— Que tipo é que faz aquilo? Um homem mantém a cerveja fresca e 

deixa o leite estragar-se. Olha para os DVD… comédias românticas e nem um 
único filme de ação. Acompanhas-me num passeio? — prossigo. — Desco- 
bre quantos outros gajos nesta pocilga têm eyeliner no caixote do lixo. Isso  
é coisa de mulher. Uma que não encaixe aqui, seja qual for o papel que esteja 
a representar.

Ele pensa no que eu disse, sustendo-me o olhar, mas é impossível perce- 
ber se acata o que digo. Antes de conseguir perguntar-lhe, dois jovens dete-
tives — uma mulher e o seu parceiro — aparecem vindos de trás dos materiais 
de limpeza de produtos químicos dos bombeiros. Param atabalhoadamente 
diante do Bradley.
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— Temos qualquer coisa, Ben! — anuncia a agente. — É sobre o ocupante…
— Sim, é uma mulher. Digam-me algo que eu não sei. Que tem ela?
Acho que ele estava a alinhar na ideia. Os dois polícias ficam a olhar,  

a pensar como raio é que ele sabia. Na manhã seguinte, a lenda relativa ao 
chefe seria ainda mais pomposa. Eu? Acho que o tipo é um desavergonhado —  
vai ficar com os créditos sem sequer pestanejar. Começo a rir-me.

O Bradley olha-me de soslaio e, por momentos, penso que também ele 
vai rir-se, mas é uma esperança vã. Quando devolve a atenção aos agentes, os 
olhos dormentes dele parecem cintilar.

— Como é que sabem que se trata de uma mulher? — pergunta-lhes.
— Temos o registo do hotel e as informações de todos os quartos — escla-

rece o detetive Connor Norris.
— Foi o gerente que entregou? — pergunta o Bradley, de repente alerta.  

— Descobriram o traste… obrigaram-no a abrir o escritório?
Norris abanou a cabeça.
— Há quatro mandados de captura por causa de drogas; provavelmente  

já vai a caminho do México. Não, aqui a Alvarez — aponta para a parceira  
— reconheceu um tipo procurado por roubo que vive lá em cima.

Ele olha para a parceira, sem saber ao certo o que mais dizer.
Alvarez encolhe os ombros, espera não ter problemas e não esconde  

nada.
— Ofereci ao ladrão uma oportunidade de escapar à cadeia se nos abrisse 

o escritório e o cofre do gerente.
Nervosa, olha para o Bradley, a imaginar que problemas aquilo lhe iria 

acarretar.
A expressão do seu chefe mantém-se indecifrável; a voz dele baixa apenas 

ligeiramente de tom.
— E depois?
— Oito cadeados ao todo, e deu conta deles em menos de um minuto — 

comenta ela. — Não admira que não haja nada seguro nesta cidade.
— O que é que havia na pasta da mulher? — quer saber o Bradley.
— Recibos. Ela vivia aqui há pouco mais de um ano — esclarece Norris.  

— Pagava em dinheiro e não tinha o telefone ligado. Nem televisão, nem cabo, 
nada. Sem dúvida que não queria ser localizada.

O Bradley assente com a cabeça — exatamente o que estava a pensar.
— Quando foi a última vez que algum dos vizinhos a viu?
— Há dois ou três dias. Ninguém sabe ao certo — relata Norris.
— Calculo que tenha desaparecido logo depois de ter matado a compa- 

nhia — murmura o Bradley. — E a identidade? Tem de haver algo na pasta 
dela…
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Alvarez verifica os seus apontamentos.
— Fotocópias de uma carta de condução da Florida e um cartão de estu-

dante, ou coisa do género… sem foto — diz. — Aposto que são verdadeiros.
— Seja como for, verifica — ordena-lhe o Bradley.
— Entregámos tudo ao Petersen — informa Norris, referindo-se a outro 

jovem detetive. — Está a tratar disso.
O Bradley regista a informação.
— O ladrão ou qualquer um dos outros conhecem a suspeita, sabem algo 

sobre ela?
Eles abanam a cabeça.
— Ninguém. Só a viam a entrar e a sair — diz Norris. — Vinte e poucos 

anos, cerca de 1,70 metros, corpo espetacular, segundo o ladrão…
O Bradley olha para cima, desesperado.
— Pelos padrões dele, isso provavelmente significa que ela tem duas 

pernas.
Norris sorri, mas Alvarez não — ela só gostaria que o Bradley dissesse algo 

sobre o acordo dela com o ladrão. Se ele ia repreendê-la, que se despachasse. 
Em vez disso, ela, profissional, teve de continuar a participar:

— Segundo a alegada atriz do 114, a miúda estava sempre a mudar de 
aparência. Um dia Marilyn Monroe, no dia seguinte Marilyn Manson, às vezes 
as duas Marilyns no mesmo dia. Depois era a Drew Barrymore e a Britney 
Spears, Dame Edna, k. d. lang…

— A sério? — exclama o Bradley. Os dois jovens agentes assentem com  
a cabeça, listando mais nomes para o provar. — Estou mesmo ansioso por  
ver esse retrato-robô — diz, ao constatar que todas as vias normais de uma 
investigação de homicídio estavam a fechar-se. — Mais alguma coisa?

Ambos abanam a cabeça; estava tudo.
— É melhor começarem a recolher depoimentos desses chanfrados.  

Ou pelo menos dos que não têm mandados de captura, o que deve dar para  
aí uns três.

O Bradley dispensa-os e volta-se para mim, na sombra, começando a abor- 
dar um assunto que lhe estava a causar ansiedade.

— Já viste alguma destas? — pergunta, calçando umas luvas de látex  
e pegando numa caixa metálica que estava no armário. É caqui, tão fina que 
nem sequer reparara nela. Está prestes a abri-la, mas vira-se para olhar por uns 
momentos para Alvarez e para Norris. Iam a sair, a ziguezaguear por entre 
os bombeiros, que empacotavam bombas de limpeza de produtos químicos 
perigosos.

— Ei, pessoal! — chamou-os. Eles voltaram-se. — Quanto ao ladrão… bom 
trabalho.

Terry Hayes
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Vemos o alívio na expressão de Alvarez, e ambos erguem as mãos num 
gesto silencioso de reconhecimento, sorrindo. Não admira que a equipa dele 
o venere.

Estou a olhar para a caixa metálica — vendo mais de perto, é uma pasta 
com um número de série gravado de lado em letras brancas. É obviamente 
militar, mas só tenho uma vaga recordação de ter visto algo semelhante.

— Um kit cirúrgico de campo de batalha? — pergunto, sem grande 
convicção.

— Quase — diz o Bradley. — Cirurgia dentária. — Abre a caixa, revelando, 
aconchegado em espuma, um conjunto completo de instrumentos dentários 
do Exército: alicates, sondas, fórceps de extração.

Olho-o fixamente.
— Ela arrancou os dentes à vítima? — pergunto.
— Todinhos. Ainda não encontrámos nenhum, por isso calculo que os 

tenha deitado fora. Talvez os tenha despejado na sanita e isso seja a nossa 
sorte. É por isso que estamos a rebentar a canalização.

— Os dentes foram arrancados antes ou depois de a vítima ter sido  
morta?

O Ben percebe a minha lógica.
— Não, não se tratou de tortura. A equipa de medicina legal deu uma vista 

de olhos à boca. Têm quase a certeza de que foi depois da morte, para evitar  
a identificação. Por isso te pedi que passasses por aqui. Lembro-me de ver algo 
no teu livro sobre cirurgia dentária caseira e um homicídio. Se foi nos Estados 
Unidos, tinha a esperança de que pudesse ser…

— Não há ligação… Suécia — digo. — Um tipo usou um martelo cirúrgico 
na cana do nariz e no maxilar (suponho que o objetivo terá sido o mesmo), 
mas fórceps? Nunca vi nada assim.

— Bem, agora já viste — replica o Ben.
— Que inspirador — comento. — Um grande passo em frente para a nossa  

civilização, quero eu dizer.
Pondo de parte o meu desânimo face à Humanidade, devo dizer que estou 

bastante impressionado com a assassina — não terá sido fácil arrancar 32 
dentes a um cadáver. A assassina obviamente ateve-se a um conceito impor-
tante, algo que escapa à maioria das pessoas do ramo dela: nunca alguém foi 
preso por homicídio; só se é preso por não o planear adequadamente.

Aponto para a caixa metálica.
— Onde é que um civil arranja uma coisa dessas? — pergunto.
O Ben encolhe os ombros.
— Onde quiser. Liguei a um tipo do Pentágono e ele foi aos arquivos: havia 

um excedente de 40 mil. Nos últimos anos o Exército distribuiu o lote por 
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armazéns de material de sobrevivência. Vamos procurar, mas não é assim que 
a vamos apanhar. Acho que ninguém conseguiria…

A voz dele soçobra — está perdido num labirinto, a varrer o quarto com  
o olhar, tentando descobrir uma saída.

— Não tenho um rosto — diz num tom calmo —, nem registo dentário, 
nem testemunhas. Pior do que tudo, não tenho um motivo. Conheces este 
negócio melhor do que qualquer um. Se te perguntasse, qual é a probabilidade 
de resolução?

— Neste momento? A mesma de se ganhar a lotaria — digo-lhe. — Entras, 
e a primeira coisa que pensas é: amador, mais uma brincadeira de drogas ou 
sexo. Depois vês melhor… só vi um ou dois casos tão bons quanto este.

Depois falo-lhe do spray antissético e, claro, não é nada do que ele quer 
ouvir.

— Obrigado pelo encorajamento — diz. Irrefletidamente, esfrega o indi-
cador e o polegar no queixo e percebo, pelo que já conheço, que está ansioso 
por um cigarro. Em tempos disse-me que a dada altura, nos anos 1990, deixara 
de fumar e que desde então já teria havido um milhão de ocasiões em que 
achara que um cigarro poderia ajudar. — Sabes qual é o meu problema?  
A Marcie uma vez disse-me isto… — A Marcie é a mulher dele. — Aproximo- 
-me demasiado das vítimas e acabo por imaginar que sou o único amigo que 
lhes resta.

— O herói delas? — sugiro.
— Foi exatamente a palavra que ela usou. E há uma coisa de que nunca 

fui capaz. A Marcie diz que é a única coisa que efetivamente aprecia em mim. 
Nunca fui capaz de abandonar um amigo.

Herói dos mortos, penso. Há coisas piores. Quem me dera poder ajudá-lo, 
mas é impossível: não se trata de uma investigação minha e, apesar de ainda 
me encontrar na casa dos 30, estou reformado.

Entra um técnico muito depressa no quarto, a gritar com um sotaque  
asiático:

— Ben? — O Bradley vira-se. — Na cave!
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CAP ÍTULO  4

Três técnicos de fato-macaco tinham esburacado uma velha parede de tijolo.  
Apesar das máscaras no rosto, estavam quase a engasgar-se com o cheiro 
que vinha do buraco. Não se tratava de um corpo — a carne podre tem o seu 
próprio cheiro —, mas sim de um vazamento de esgotos, de bolor e de uma 
centena de gerações de merda de rato.

O Bradley avança por uma série de caves imundas e detém-se sob a luz 
forte de uma banca de trabalho que ilumina uma parede em ruínas. Sigo na 
peugada dele, atrás dos outros investigadores, chegando mesmo a tempo de 
ver o tipo asiático — um sino-americano a quem toda a gente chama Bruce, 
por motivos óbvios — fazer incidir uma lanterna portátil na nova abertura.

No interior há um labirinto de canos. Bruce explica que, depois de terem 
virado do avesso a casa de banho do quarto 89, sem descobrirem nada preso 
nos cotovelos dos canos, avançaram mais um passo. Arranjaram uma cápsula 
de corante Blue B da equipa forense, misturaram com um quartilho de água  
e despejaram pelo cano do esgoto.

Demorou cinco minutos a chegar tudo cá a baixo e perceberam que, se 
escorria tão lentamente, teria de haver algures um bloqueio entre a cave e o 
quarto 89. E agora encontraram-no — na matriz de canos e ligações ilegais 
atrás da parede.

— Por favor, diz-me que são os dentes — pede o Bradley. — Ela despejou- 
-os na sanita?

Bruce abana a cabeça e faz incidir a lanterna portátil numa polpa de papel 
chamuscado preso num ângulo reto.

— O cano vem diretamente do quarto 89. Já experimentámos — diz, apon-
tando para a polpa. — Seja lá o que isto for, ela provavelmente queimou-o  
e deitou-o na retrete. Era a coisa certa a fazer… só que não sabia destas ligações 
ilegais.

Com a ajuda de umas pequenas pinças, o Bradley começou a separar  
a amálgama coagulada.

— Restos de recibos, um bocado de um cartão do metro, um bilhete 
de cinema — enumerou para os presentes. — Parece que fez uma última 
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limpeza ao local e se libertou de tudo o que tinha escapado. — Separou cuida-
dosamente mais uns pedaços queimados. — Uma lista de compras, que pode 
ser útil para compararmos a letra dela se alguma vez encontrarmos…

Para e olha para um pedaço de papel ligeiramente menos chamuscado do 
que o resto.

— Sete números. Escritos à mão: 9, 0, 2, 5, 2, 3, 4. Não está completo,  
o resto foi queimado.

Mostra o pedaço de papel ao grupo, mas sei que é a mim que efeti- 
vamente se dirige, como se o meu trabalho numa agência de serviços secretos 
me qualificasse como criptógrafo. Sete algarismos escritos à mão, semi- 
destruídos: podem significar qualquer coisa — mas eu tenho uma vantagem.  
As pessoas da minha antiga atividade estão sempre a lidar com fragmentos, 
por isso mantive-me atento.

Os outros, naturalmente, começam de imediato a especular: conta bancária, 
cartão de crédito, código postal, um endereço IP, um número de telefone.  
Alvarez diz que não há qualquer indicativo 902 e tem razão. Mais ou menos.

— Sim, mas estamos ligados ao sistema canadiano — diz-lhe Petersen, 
um jovem detetive forte como um defesa de futebol americano. — Novecentos 
e dois é da Nova Escócia. O meu avô tinha lá uma quinta.

O Bradley não responde; continua a olhar para mim à espera da minha 
opinião. Aprendi da pior maneira a não dizer nada a não ser que tenha a cer- 
teza do que digo, por isso limito-me a encolher os ombros — o que leva a que 
o Bradley e toda a gente siga em frente.

Aquilo em que estou realmente a pensar é no calendário de parede, que me 
preocupa desde que o vi pela primeira vez. De acordo com o preço nas costas, 
custou 40 dólares na Rizzolo, uma livraria de luxo, e isso é muito dinheiro 
para indicar a data e nunca ser usado. A assassina era obviamente uma mulher 
inteligente, e ocorreu-me que não seria um calendário apropriado para ela: 
talvez tivesse um interesse em ruínas antigas. Passei grande parte da minha 
carreira na Europa e, apesar de já não voar para tão longe no Oriente, tenho 
quase a certeza de que «90» é o indicativo internacional da Turquia. Se se 
passar um dia que seja a viajar naquele país, percebe-se que tem mais ruínas 
greco-romanas do que qualquer outro local na Terra. Se «90» é o indicativo do 
país, é possível que os algarismos seguintes pertençam a um indicativo de área 
e a parte de um número de telefone. Sem ninguém reparar, saio, dirijo-me  
à parte mais tranquila da cave e ligo do meu telemóvel para a Verizon — quero 
descobrir algumas coisas sobre os indicativos turcos.

Enquanto aguardo que me atendam da empresa de telecomunicações, 
espreito para o meu relógio e espanto-me ao perceber que já deve estar  
a amanhecer — já lá vão dez horas desde que um porteiro, que foi verificar 
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uma quebra de energia no quarto ao lado, abriu o 89 para aceder a uns cabos. 
Não admira que toda a gente tenha um ar cansado.

Finalmente consigo falar com o atendimento da Verizon, uma mulher de 
sotaque cerradíssimo de um call center situado talvez em Bombaim, e constato 
que a minha memória se aguenta bem: «90» é efetivamente o indicativo da 
Turquia.

— E «252»? É um indicativo regional?
— Sim, de uma província… chamada Muğla, ou coisa parecida — diz ela, 

esforçando-se ao máximo por pronunciar bem o nome. A Turquia é um país 
grande, maior do que o Texas, com uma população superior a 70 milhões,  
e o nome não me diz nada. Começo a agradecer-lhe, pronto a desligar, quando 
ela diz: — Não sei se ajuda, mas diz aqui que uma das principais cidades fica 
na costa do mar Egeu. Chama-se Bodrum.

A palavra agita-me o corpo, uma sensação de medo que praticamente se 
dissipara depois de tantos anos. «Bodrum», diz ela, e o nome dá à costa como 
os destroços de um naufrágio distante.

— A sério? — exclamo calmamente, debatendo-me com uma agitação 
de pensamentos. E então a parte do meu cérebro que lida com o presente 
lembra-me que não passo de um convidado nesta investigação e sou percor-
rido por uma sensação de alívio. Não quero ter nada que ver, mais uma vez, 
com essa parte do mundo.

Regresso ao quarto 89. O Bradley vê-me e conto-lhe que descobri que  
o pedaço de papel é efetivamente a primeira parte de um número de tele- 
fone mas que esqueceria o Canadá. Falo-lhe do calendário e ele diz que já o vira 
mais cedo nessa noite e que também ficara intrigado.

— Bodrum? Onde fica Bodrum? — pergunta.
— Tens de viajar mais vezes. Fica na Turquia, é um dos destinos de verão 

mais na moda em todo o mundo.
— E Coney Island? — pergunta ele, muito sério.
— Está lá perto — digo-lhe, imaginando o porto pejado de iates extravagan- 

tes, quintas elegantes, uma pequena mesquita aninhada na colina, cafés com 
nomes como Mezzaluna e Oxygen, inundados de hormonas e cappuccinos  
a dez dólares.

— Já lá estiveste? — pergunta o Bradley.
Abano a cabeça; há certas coisas que o governo não me autoriza a revelar.
— Não — minto. — Porque é que ela haveria de ligar a alguém em 

Bodrum? — interrogo em voz alta, mudando de assunto.
O Bradley encolhe os ombros, sem querer especular, preocupado.
— O grandalhão fez aqui um belo trabalho — realça, apontando para  

Petersen, do outro lado do quarto. — Não foi um cartão de estudante que  
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Alvarez descobriu na pasta do gerente, com nome falso, naturalmente, mas 
sim um cartão da Biblioteca Pública de Nova Iorque.

— Oh, que bom — digo, sem grande interesse —, uma intelectual.
— Nem por isso — riposta. — Segundo a base de dados deles, num ano 

ela só requisitou um livro. — Faz uma pausa e fita-me intensamente. — O teu.
Devolvo o olhar, sem saber o que dizer. Não admira que ele estivesse preo-

cupado.
— Ela leu o meu livro? — lá consigo dizer.
— Não se limitou a ler. Diria que o estudou — responde. — Como 

disseste… não viste muitos profissionais como esta. Agora sabemos porquê: 
os dentes em falta, o spray antissético… está tudo no livro, não é?

A minha cabeça descai para trás quando aquilo se abate sobre mim.
— Ela aproveitou material de casos diferentes, usou-o como um manual… 

como matar alguém, como ocultar.
— Exatamente — diz o Ben Bradley e, por uma vez, ele sorri. — Quero 

agradecer-te. Agora tenho de apanhar a tua réplica, a melhor do mundo.
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CAP ÍTULO  5

Se querem saber a verdade, o meu livro sobre técnicas de investigação era 
bastante obscuro — o tipo de coisas, tanto quanto sei, que desafia todas as 
teorias de edição: assim que uma pessoa o pousava, nunca mais lhe pegava.

No entanto, foi um terramoto para o pequeno quadro de profissionais  
a quem se dirigia. O material ultrapassou os limites da tecnologia, da ciência, 
até da credibilidade. Mas, examinado mais à lupa, nem sequer os mais céticos 
podiam manter as suas dúvidas: todos os casos que citei incluíam aqueles por- 
menores, aquela estranha pátina da circunstância e da motivação que permi- 
tem aos bons investigadores separar o genuíno do falso.

Um dia depois do lançamento do livro, uma saraivada de perguntas 
começou a ricochetear dentro do mundo fechado dos investigadores de 
primeira água. Como raio é que ninguém tinha ouvido falar daqueles casos? 
Eram como comunicados de outro planeta, onde apenas os nomes foram 
alterados para proteção dos culpados. E, ainda mais importante, quem é que 
escrevera aquilo?

Eu não tinha qualquer intenção de alguma vez permitir que isso fosse reve-
lado. Devido ao meu antigo trabalho, tinha mais inimigos do que era capaz 
de enumerar e não queria ligar o meu carro uma manhã e acabar como uma 
mão-cheia de pó cósmico a circundar a Lua. Se algum leitor fosse investigar  
os antecedentes do dito autor, tudo o que iria descobrir era um homem recen-
temente falecido em Chicago. Uma coisa era certa, não o escrevi pela fama ou 
pelo dinheiro.

Disse a mim mesmo que o fiz por ter resolvido crimes cometidos por 
pessoas que agiram fora dos limites do engenho humano e achei que outros 
investigadores poderiam achar úteis algumas das minhas técnicas pioneiras. 
E isso era verdade — até certo ponto. A um nível mais profundo, ainda sou 
jovem e acho que o livro era um desfecho, uma forma de me despedir de 
forma derradeira da minha antiga existência.

Durante praticamente uma década, trabalhei na mais discreta organização 
de serviços secretos do país, que operava a um nível tão obscuro que apenas 
um punhado de pessoas sabia da nossa existência. A missão da agência era 
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policiar a comunidade de serviços secretos, para agir mundialmente como um 
departamento de assuntos internos dissimulado. A esse nível, pode dizer-se, 
fomos um retrocesso até à Idade Média. Éramos os caçadores de ratos.

Embora seja secreta a quantidade de pessoas empregadas pelas 26 orga-
nizações de serviços secretos dos EUA reconhecidas publicamente — e oito 
anónimas —, é razoável dizer que havia mais de cem mil pessoas na nossa 
esfera. Uma população de tal dimensão implicava que os crimes que inves-
tigávamos fossem de toda a espécie: desde traição a corrupção, de homicídio  
a violação, de tráfico de droga a roubo. A única diferença residia no facto  
de alguns dos autores desses crimes serem os melhores e mais inteligen- 
tes do mundo.

O grupo a quem foi confiada esta missão de elite e altamente secreta foi 
criado por Jack Kennedy logo nos primeiros meses da sua presidência. Após 
um escândalo particularmente escabroso na CIA — cujos pormenores ainda 
permanecem secretos —, terá entendido que os elementos da comunidade de 
serviços secretos eram tão propensos às tentações como a população em geral. 
Ou até mais.

Em circunstâncias normais, o FBI teria agido nas sombras como uma 
agência de investigação ao nível mundial. Contudo, sob o punho perfumado 
de J. Edgar Hoover, essa agência era tudo menos normal. Dando-lhe o poder 
para investigar, até os fantasmas teriam sido reais — bem, se calhar até se 
teria deixado o Saddam à solta numa fábrica de armamento. Por este motivo, 
Kennedy e o irmão criaram uma agência a quem foi atribuído, em função 
das suas responsabilidades, um poder inédito. Criada por ordem executiva, 
tornou-se também uma das únicas três agências a reportar diretamente ao 
presidente, sem fiscalização do congresso. Não se deem ao trabalho de me 
perguntar quais são as outras duas — também é proibido por lei citá-las.

No ar rarefeito onde habitam aqueles que têm licenças de alta segurança 
para agir, as pessoas de início desdenharam da nova agência e da sua missão 
complexa. Deliciados com a sua esperteza, começaram a chamar-lhe «11.a 
Divisão Aerotransportada» — por outras palavras, a cavalaria. Poucos espe-
raram que fosse bem-sucedida, mas, conforme a reputação da agência foi cres-
cendo, foram deixando de achar tanta graça.

Quase parecendo algo decidido de comum acordo, uma parte da desig-
nação gradualmente desapareceu, até toda a comunidade de serviços secre- 
tos passar a referir-se a ela — num tom reverencial — simplesmente como  
«a Divisão». Não é vaidade quando digo que muitos dos que lá trabalharam 
eram brilhantes. Tinham de ser: alguns dos alvos da Divisão eram os opera-
cionais secretos mais talentosos que o mundo das sombras alguma vez conhe- 
cera. Anos de treino ensinaram esses homens e mulheres a mentir e a mudar de  

Terry Hayes
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posição, a dizer adeus e partir sem deixar rasto, a deitar a mão a tudo sem 
deixar impressões digitais em nada. Disso resultou que aqueles que os caçavam 
teriam de ser ainda mais talentosos. A pressão sobre os perseguidores para se 
manterem um passo à frente da presa era enorme, por vezes quase insupor-
tável, e não espantou ninguém que a Divisão tivesse a taxa de suicídio mais 
alta de entre todas as agências governamentais, excluindo os correios.

Foi no meu derradeiro ano em Harvard que fui recrutado para as suas 
fileiras de elite, sem sequer me aperceber. Uma das recrutadoras da agência 
— uma mulher encantadora com umas belas pernas e uma saia surpreen-
dentemente curta que disse ser a vice-presidente da Rand Corporation — foi  
a Harvard falar aos jovens e promissores licenciados.

Eu estudara medicina durante três anos, com especialização em farmaco-
logia de medicamentos — e vinco bem a especialização. De dia, aprendia tudo 
em teoria; aos fins de semana, fazia uma abordagem mais prática. Foi numa 
ida a um médico em Boston, depois de ler sobre os sintomas de fibromialgia  
e de o convencer a receitar-me Vicodin, que tive uma epifania.

Digamos que era real, digamos que era eu atrás do balcão a lidar com os 
achaques — reais e imaginados — dos pacientes que observara silenciosa-
mente na sala de espera.

Percebi que não eram aqueles doentes que me interessavam, mas sim o que  
os motivava. Larguei a medicina e envolvi-me na psicologia, licenciando-me 
magna cum laude, tendo também ficado perto de concluir o meu doutora-
mento.

Assim que o terminei, a senhora da saia curta ofereceu-me o dobro do 
salário inicial de qualquer outro funcionário e o que me pareceram ser opor-
tunidades ilimitadas em termos de pesquisa e desenvolvimento. Face a isso, 
passei seis meses a escrever relatórios que nunca seriam lidos, a conceber 
questionários que nunca seriam respondidos, antes de descobrir que não 
estava efetivamente a trabalhar para a Rand. Estava a ser observado, a prestar 
provas, a ser avaliado e inspecionado. De repente, já não sabia da senhora de 
saia curta.

Em vez disso, dois homens — dois durões — que eu nunca vira antes, 
e que nunca mais vi desde então, levaram-me para uma sala segura num 
edifício desinteressante numa propriedade industrial a norte da sede da CIA 
em Langley, na Virgínia. Obrigaram-me a assinar uma série de documentos, 
proibindo qualquer tipo de divulgação, antes de me dizerem que estavam a 
pensar em mim para uns serviços secretos clandestinos cujo nome se recusa- 
ram a revelar.

Fiquei a olhar para eles, a perguntar a mim mesmo o que os teria levado 
a pensar em mim. Mas, se fosse honesto, sabia a resposta. Era um candidato 
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perfeito para o mundo secreto. Era inteligente, sempre fora um solitário e 
tinha uma grande ferida na alma.

O meu pai saiu de casa antes de eu nascer e nunca mais ninguém lhe pôs 
a vista em cima. Uns anos mais tarde, a minha mãe foi assassinada no quarto 
dela no nosso apartamento virado para a estrada 8 Mile, em Detroit. Como eu 
disse, há lugares que nunca vou esquecer.

Como filho único, acabei com pais adotivos em Greenwich, no Connecticut 
— oito hectares de relvados muito bem tratados, as melhores escolas que há 
e a casa mais tranquila que se pode conhecer. Com a família aparentemente 
completa, penso que Bill e Grace Murdoch deram o seu melhor, mas acho que 
nunca poderia ser o filho que eles desejavam.

Uma criança sem pais aprende a sobreviver; aprende cedo a dissimular  
o que sente e, caso a dor se revele insuportável, a escavar um buraco na mente 
e a esconder-se lá. Tentei ser, perante o mundo, o que achei que Bill e Grace 
queriam que eu fosse e acabei por tornar-me um estranho para ambos.

Sentado naquela sala fora de Langley, percebi que assumir outra iden- 
tidade, disfarçar tanto quem se é e o que se sente, era o treino ideal para  
o mundo secreto.

Tenho de reconhecer que, nos anos que se seguiram — aqueles que passei 
a viajar secretamente pelo mundo sob uma grande quantidade de nomes dife-
rentes —, os melhores fantasmas que alguma vez conheci tinham aprendido a 
levar uma vida dupla muito antes de ingressarem em qualquer agência.

Isso incluía homens que não saíram do armário num mundo homofóbico, 
adúlteros secretos com mulheres nos subúrbios, jogadores e viciados, alcoó-
licos e pervertidos. Fosse qual fosse o fardo que carregavam, já tinham muita 
prática em fazer o mundo acreditar na ilusão que eles próprios eram. Foi 
apenas um pequeno passo colocar um novo disfarce e servir o governo deles.

Acho que os dois durões pressentiram algo disso em mim. Chegaram 
finalmente à parte do interrogatório que lidava com a ilegalidade. «Fala-nos 
das drogas», disseram.

Lembrei-me do que disse alguém em tempos sobre Bill Clinton: ele 
nunca conheceu uma mulher de que não gostasse. Percebi que não seria  
de grande ajuda dizer-lhes que sentia o mesmo em relação às drogas. Neguei 
ter sequer um leve conhecimento, grato por nunca ter adotado o estilo de  
vida estouvado que por norma acompanha o seu uso. Fiz disso uma vida 
secreta e mantive-o escondido seguindo as minhas regras: só me pedrava 
quando estava sozinho e não experimentava nem comprava em bares e disco-
tecas, achava as festas com drogas uma coisa de amadores e a ideia de conduzir  
por um mercado de droga a céu aberto era para mim uma receita para levar 
um tiro.
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Resultou — nunca fui detido ou interrogado sobre o assunto — e, dessa 
forma, tendo já vivido com sucesso uma vida secreta, deu-me a confiança para 
abraçar mais uma. Quando se levantaram e perguntaram de quanto tempo 
necessitava para pensar na oferta, limitei-me a pedir-lhes uma caneta.

Foi assim que aconteceu — assinei o Memorando de Compromisso numa 
sala sem janelas numa zona industrial sombria e juntei-me ao mundo secreto. 
Se me passou pela cabeça o custo que aquilo iria ter, as coisas vulgares que 
nunca iria viver ou partilhar, não tenho qualquer memória disso.
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CAP ÍTULO  6

Após quatro anos de treino — a aprender a ler sinais minúsculos que 
outros poderiam deixar escapar, a sobreviver em situações onde outros morre-
riam —, subi rapidamente na hierarquia. A minha primeira colocação no 
estrangeiro foi em Berlim e, menos de seis meses depois de ter chegado, matei 
pela primeira vez um homem.

Desde que foi criada a Divisão, as suas operações na Europa estiveram 
sob a alçada de um dos seus agentes mais graduados, baseado em Londres.  
A primeira pessoa a comandar o posto fora um oficial da Marinha de alta 
patente, um homem que fez história na guerra naval. Face a isso, começou 
a chamar-se a si próprio Almirante do Azul, alguém que em tempos fora 
o terceiro na linha de comando da Armada: a sua posição exata dentro da 
Divisão. O nome pegou, mas com o passar do tempo foi-se alterando, até final-
mente ficar conhecido como Cavaleiro do Azul.

Quando cheguei à Europa, o então titular do posto estava a dirigir uma 
operação altamente importante e logo me pareceu que um dia iria regressar  
a Washington para assumir a liderança da Divisão. Os que lhe caíssem no goto 
inevitavelmente iriam voar bem alto e havia uma competição renhida pela sua 
aprovação.

Foi com este pano de fundo que o gabinete de Berlim me enviou para 
Moscovo no início de um mês de agosto — o pior dos meses naquela cidade 
quente e desesperada — para investigar uma alegada fraude financeira 
num serviço clandestino que lá estava a operar. Não havia dúvidas de que 
o dinheiro desaparecera, mas escavei mais fundo e o que descobri era bem 
pior: um agente de alta patente dos serviços secretos norte-americanos viajara 
especialmente para Moscovo e estava prestes a vender os nomes dos nossos 
informadores russos mais valiosos ao FSB, sucessor do KGB em termos de 
operacionalidade e brutalidade.

Como cheguei muito tarde a esta festa, tive de ser rápido a decidir — não 
havia tempo para me aconselhar ou para pensar duas vezes. Fui ter com  
o nosso oficial quando ele ia a caminho de se encontrar com o seu contacto 
russo. E sim, foi esse o primeiro homem que matei.
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Abati-o a tiro — matei o Cavaleiro do Azul na Praça Vermelha, com 
um vento inclemente a uivar desde as estepes, quente, carregando com ele  
o aroma da Ásia e o fedor da traição. Não sei se é algo de que deva orgulhar- 
-me, mas, mesmo sendo jovem e inexperiente, matei o meu chefe como se 
fosse um profissional.

Segui-o às escondidas até à extremidade sul da praça, onde um carrossel 
infantil andava às voltas. Calculei que o som estrondeante daquela música 
ajudasse a disfarçar o estampido seco do disparo de uma pistola. Aproxi-
mei-me dele vindo de um canto, daquele homem que eu bem conhecia, e ele 
só me viu no último momento.

A sua expressão revelou espanto total e quase de imediato cedeu ao medo.
— Eddy… — disse ele.
O meu verdadeiro nome não era Eddy, mas, tal como toda a gente na 

agência, mudei de identidade quando fui pela primeira vez para o terreno. 
Acho que tornou as coisas mais fáceis, como se não fosse eu a fazê-lo.

— Passa-se alguma coisa…? O que é que estás aqui a fazer? — Ele era do 
sul e sempre apreciei o seu sotaque.

Limitei-me a abanar a cabeça.
— Vyshaya mera — disse eu. Era uma velha expressão do KGB que ambos 

conhecíamos e que queria dizer, literalmente, «o mais alto nível de castigo», 
um eufemismo para enfiar uma bala de grande calibre na nuca de alguém.

Já tinha a mão na arma no bolso da anca — uma minúscula PSM 5.45; 
ironicamente, de design soviético, concebida especialmente para ser pouco 
mais grossa do que um isqueiro. Dessa forma, pode ser transportada prati-
camente sem fazer um vinco num fato de corte elegante. Vi o olhar assus-
tado dele a incidir nas crianças que se divertiam no carrossel, provavelmente 
a pensar nas suas duas filhas, a tentar perceber como é que se envolvera em 
tal loucura.

Sem retirar a arma do bolso, premi o gatilho — disparando uma bala com 
o núcleo de aço capaz de perfurar as 30 camadas de Kevlar e a placa de titânio 
com um centímetro de espessura do colete à prova de balas que parti do prin-
cípio que ele vestiria.

Ninguém ouviu aquele som no meio da algazarra do carrossel.
A bala perfurou-lhe o peito, com uma velocidade tão elevada que o coração 

dele entrou em choque, matando-o instantaneamente — tal como devia acon-
tecer. Estendi o braço e segurei-o ao cair; com a mão limpei-lhe o suor da testa,  
comportando-me como se o meu companheiro tivesse desfalecido com o calor. 
Arrastei-o até uma cadeira de plástico sob um guarda-sol desocupado com as 
abas a bater, falando num russo hesitante para o grupo de mães que a dez me- 
tros aguardava pelas crianças, apontando para o céu e queixando-me do clima.
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Elas sorriram, disfarçadamente agradadas por mais uma vez ficar confir-
mado que os eslavos eram fortes e os norte-americanos, fracos.

— Ah, o calor… terrível, sim — comentaram, compreensivas.
Despi o casaco do Cavaleiro e pousei-o no colo para ocultar o buraco cada 

vez mais vermelho. Chamei as mães, dizendo-lhes que ia afastar-me por uns 
momentos para ir chamar um táxi.

Elas assentiram com as cabeças, mais interessadas nas crianças no carros- 
sel do que naquilo que eu fazia. Duvido que alguma delas tenha percebido que 
eu levava a pasta dele — muito menos a carteira — ao dirigir-me apressada-
mente aos táxis na Kremlevskiy Prospekt.

Estaria já a entrar no meu quarto no hotel, a quilómetros dali, quando 
alguém terá reparado no sangue a pingar do canto da boca dele e chamado a 
polícia. Não tive a oportunidade de lhe esvaziar todos os bolsos, por isso sabia 
que não demorariam muito a identificá-lo.

Em visitas a Londres, eu jantara em casa dele e brincara muitas vezes 
com as suas filhas, duas raparigas que estavam nos primeiros anos de escola,  
e contei os minutos até à altura em que achei que o telefone tocaria na casa 
dele em Hampstead e receberiam a notícia da morte do pai. Devido à minha 
infância, sabia melhor do que a maioria das pessoas como é que um acon-
tecimento desses se desenrolaria para uma criança: a onda de descrença,  
o esforço por compreender o caráter definitivo da morte, a vaga de pânico, o  
vazio terrível do abandono. Por muito que me tenha esforçado, não consegui 
que a cena deixasse de se desenrolar na minha mente — a imagem era a delas, 
mas penso que as emoções seriam as minhas.

Finalmente, sentei-me na cama e forcei o fecho da pasta dele. A única coisa 
de interesse que encontrei foi um DVD de música com a Shania Twain na 
capa. Coloquei-o na drive do meu portátil e passei-o por um programa de algo-
ritmos. Escondidos na música digitalizada estavam os nomes e os ficheiros 
secretos de 19 russos que nos passavam segredos. Vyshaya mera para eles, caso 
o Cavaleiro tivesse concretizado a entrega.

Ao inspecionar os ficheiros, ao ver os dados pessoais nas 19 pastas, 
comecei a fazer uma lista dos nomes de todas as crianças russas que lá encon-
trei. Não era a minha intenção, mas percebi que estava a esboçar uma espécie  
de contagem de ganhos e perdas. No final, havia 14 crianças russas numa 
coluna e as duas filhas do Cavaleiro na outra. Pode dizer-se que fora, sem 
dúvida, uma boa troca. Mas não bastou: os nomes dos russos eram demasiado 
abstratos e os das filhas do Cavaleiro demasiado reais.

Peguei no meu casaco, pendurei o saco de viagem ao ombro, guardei a 
PSM 5.45 no bolso e dirigi-me a um parque infantil junto ao parque Gorki. 
Sabia pelos ficheiros lidos que algumas das mulheres dos nossos ativos russos  
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muitas vezes levavam lá os seus filhos à tarde. Sentei-me num banco e, pelas  
descrições que li, identifiquei, com toda a certeza, nove das mulheres, enquanto 
os filhos delas construíam castelos de areia numa praia a fingir.

Avancei e olhei fixamente para elas — duvido que tenham sequer reparado 
num estranho com um furo queimado no casaco a olhar pela vedação —, para 
aquelas crianças sorridentes cujos verões esperei que durassem agora mais 
dos que os meus alguma vez duraram. E, apesar de ter conseguido torná-las 
reais, não consegui evitar pensar que havia perdido em igual medida dentro de 
mim aquilo que eu lhes dera. Podem chamar-lhe a minha inocência.

Sentindo-me mais velho mas, de alguma forma, mais calmo, dirigi-me a 
uma fila de táxis. Umas horas antes — quando me dirigira apressadamente ao 
meu hotel depois de matar o Cavaleiro — fizera uma chamada encriptada para 
Washington e soube que um avião da CIA, a voar disfarçado de jato executivo da  
General Motors, estava a caminho do aeroporto da cidade de Sheremetyevo 
para efetuar a minha extração.

Preocupado com a possibilidade de a polícia de Moscovo já me ter identi-
ficado como o assassino, a viagem até ao aeroporto revelou-se uma das mais 
longas da minha vida, e foi com um alívio arrebatador que entrei no jato.  
O meu júbilo durou uns 12 segundos. Lá dentro havia quatro homens armados 
que declinaram identificar-se mas que me pareceram pertencer a alguma 
unidade das Forças Especiais.

Entregaram-me um documento oficial e fiquei a saber que estava a ser 
alvo de uma investigação, a de mais alto nível da comunidade secreta — uma 
Investigação de Incidente Crítico —, relativa ao assassínio. O líder do grupo 
disse-me que íamos a caminho dos Estados Unidos.

Leu-me então os meus direitos e deteve-me.
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CAP ÍTULO  7

A minha aposta foi Montana. Ao olhar pela janela do jato, algo no recorte 
das montanhas deixou-me quase com a certeza absoluta de que estávamos no 
Noroeste. Não havia nada mais que distinguisse o local — apenas uma pista de 
aterragem tão dissimulada que consistia num amontoado de bunkers incara- 
terísticos, uma dúzia de hangares subterrâneos e quilómetros de vedações 
eletrificadas.

Voáramos de noite e quando aterrámos — logo após o amanhecer —  
eu estava com a cabeça feita num oito. Tivera a oportunidade de passar tudo 
em revista mentalmente, e as dúvidas intensificaram-se a cada quilóme- 
tro percorrido. E se o DVD da Shania Twain fosse falso ou alguém o tivesse 
plantado no Cavaleiro? Talvez ele estivesse a dirigir uma falsa operação da 
qual eu não fora informado, ou outra agência estivesse a usá-lo para pas- 
sar ao inimigo um pacote de desinformação. E isto? Talvez os investigadores 
alegassem que o DVD era meu e que o Cavaleiro me desmascarara a mim 
como traidor. Isso explicaria porque é que tivera de o abater sem consultar 
ninguém.

Estava a enredar-me cada vez mais no labirinto da dúvida quando os tipos 
das Operações Especiais me empurraram para fora do avião e me enfiaram 
num SUV com vidros fumados. As portas fecharam-se automaticamente  
e vi que os puxadores interiores tinham sido removidos. Já lá iam cinco anos 
desde que eu ingressara no mundo secreto e agora, após três dias frenéti- 
cos em Moscovo, tudo estava em risco de ruir.

Rodámos ao longo de duas horas sem sairmos do espaço confinado pela 
vedação eletrificada, acabando por parar finalmente numa solitária casa de 
rancho rodeada por um relvado ressequido.

Restringido a duas pequenas divisões e proibido de fazer qualquer contacto 
a não ser com os meus interrogadores, sabia que noutra ala da casa uma dúzia 
de equipas forenses estaria a vasculhar minuciosamente a minha vida — e a 
do Cavaleiro — para tentar detetar vestígios da verdade. Também sabia como 
é que iriam interrogar-me —, mas não havia treino que pudesse preparar-me 
para o facto de estar a ser trabalhado por interrogadores hostis.
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Quatro equipas trabalharam por turnos, e digo uma coisa muito clara-
mente, apenas para que fique registado: as mulheres foram as piores — ou 
as melhores, dependendo do ponto de vista. A mais bonita delas terá pensado 
que, ao deixar a parte de cima da blusa desabotoada e ao inclinar-se para a 
frente, chegaria mais perto da verdade. «Wonderbra» foi o nome que lhe pus. 
Viria a ser a mesma espécie de método ao qual eu recorreria anos mais tarde, 
com grande efeito, nos detidos muçulmanos de Guantánamo.

Eu compreendia a teoria: era um lembrete do mundo pelo qual ansiávamos, 
o mundo do prazer, bem distante do mundo da preocupação permanente.  
Só tínhamos de cooperar. E deixem-me que vos diga: resulta. Martelados dia 
e noite com pormenores enquanto buscam inconsistências, acabamos por 
ficar completamente esgotados. Duas semanas daquilo e já só se pensa noutro 
mundo — qualquer que ele seja.

Uma noite, já bem tarde, depois de 12 horas ininterruptas, perguntei  
à Wonderbra:

— Acha que planeei tudo… e o abati na ponta da Praça Vermelha? Na Praça 
Vermelha?! Porque é que faria isso?

— Por estupidez, calculo — disse ela num tom calmo.
— Onde é que a recrutaram? Era uma das misses do mês dos restaurantes 

Hooters? — gritei. Foi a primeira vez que levantei a voz, e foi um erro; agora, 
os analistas e psicólogos que observavam pelas câmaras ocultas iriam saber 
que estavam a chegar lá.

Instantaneamente, esperei que ela ripostasse, mas era uma profissional 
— manteve a voz calma e inclinou-se um pouco mais, forçando ao de leve os 
botões da blusa.

— São naturais e não é mérito do soutien, caso esteja a pensar nisso. Que 
música é que estava a tocar no carrossel?

Tentei reprimir a raiva.
— Já lhe disse.
— Diga-nos outra vez.
— Smells Like Teen Spirit. A sério, é a Rússia moderna; nada faz sentido.
— Já a tinha ouvido antes? — perguntou ela.
— Claro que sim, são os Nirvana.
— Na praça, quando andou a reconhecer terreno…?
— Não andei a reconhecer terreno, porque não havia plano — disse-lhe, 

tranquilamente, começando a sentir dores na têmpora esquerda.
Quando finalmente me deixaram ir deitar-me, senti que ela estava a vencer.  

Por muito inocente que se seja, não é uma coisa boa de se pensar quando 
estamos numa casa isolada, a tentarmos agarrar-nos à nossa liberdade, com- 
pletamente apartados do mundo.
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Bem cedo na manhã seguinte — quarta-feira, segundo os meus cálculos, 
mas na verdade era um sábado, tal era a minha desorientação —, a porta da 
minha área de repouso estava destrancada e nas traseiras o guardião segu-
rava uma muda limpa de roupas. Falou comigo pela primeira vez e propôs- 
-me um duche em vez da habitual lavagem numa bacia ao canto. Eu também  
conhecia aquela técnica — fazerem-me pensar que começavam a acreditar  
em mim, encorajarem-me a confiar neles —, mas nessa altura já não estava 
minimamente preocupado com a psicologia de tudo aquilo. Como Freud 
poderia ter dito: às vezes um duche é ainda um duche.

O guardião destrancou uma porta para uma casa de banho anexa e foi-se 
embora. Era uma divisão branca, clínica, com parafusos de argola no teto  
e paredes que indiciavam um propósito bem mais sombrio, mas não quis 
saber. Barbeei-me, despi-me e deixei que a água escorresse por mim abaixo. 
Enquanto me secava, vislumbrei-me despido num espelho de corpo inteiro  
e detive-me — era estranho, já há muito que não me observava.

Tinha perdido uns dez quilos nas três semanas decorridas, ou perto disso, 
desde que chegara ao rancho. Não me lembrava de alguma vez ter visto o 
meu rosto assim tão macilento. Fez-me parecer bem mais velho e fitei-o demo- 
radamente, como se fosse uma janela para o futuro. Eu não era feio: era alto  
e o meu cabelo tinha uns reflexos louros graças ao verão europeu.

Com os quilos que me tinham sido roubados ao peito e rabo devido  
a esta investigação, eu estava em boa forma — não com os orgulhosos abdo-
minais de uma estrela de cinema, mas com a condição física gerada pelos  
40 minutos diários de Krav Maga. Trata-se de um sistema israelita de auto- 
defesa que é, segundo pessoas minhas conhecidas, a mais reputada forma de  
combate desarmado entre os traficantes de droga de Nova Iorque a norte  
da rua 140. Sempre achei que, se servia para profissionais, também serviria 
para mim. Um dia, uns anos à frente no futuro — sozinho e desesperado —, 
iria salvar-me a vida.

Ali parado junto ao espelho, a fazer um inventário do homem que via 
diante de mim, a pensar se gostaria assim tanto dele, ocorreu-me que não 
seria o único a observar. A Wonderbra e os seus amigos estariam provavel-
mente do outro lado do espelho a fazer as suas próprias avaliações. Posso 
não estar no topo da lista de candidatos para ser o protagonista masculino de 
Garganta Funda 2, mas não tenho de me sentir envergonhado. Não, não foi 
isso o que me deixou zangado — foi a intrusão em todos os recantos da minha 
vida, a busca incessante por provas inexistentes, a convicção devastadora de 
que ninguém podia fazer nada simplesmente por achar que era o correto.

Os instrutores de Krav Maga dir-vos-iam que o erro que toda a gente 
comete ao lutar é bater com violência na cabeça de alguém. A primeira coisa 
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que acontece é partirem-se os nós dos dedos. Por essa razão, um verdadeiro 
profissional cerra o punho e usa a parte de lado para bater como um martelo 
numa bigorna.

Um golpe assim por parte de uma pessoa numa forma razoável — segundo 
os instrutores — lança mais de quatros newtons de força no ponto de impacto. 
Podem imaginar o efeito na cara de uma pessoa. Ou num espelho. Estilha-
çou-se e desfez-se no chão. O mais surpreendente foi que a parede atrás… 
estava despida. Nada de vidro sem estanho. Olhei para lá, como se fosse eu 
quem estivesse a estilhaçar-se.

Lavado e barbeado, regressei ao quarto. Vestido com as roupas limpas, 
sentei-me na cama e esperei. Não apareceu ninguém. Fui bater à porta e repa- 
rei que não se encontrava trancada. Oh, isto é giro — o quociente da confian- 
ça estava agora fora de órbita. Ou era isso ou, neste episódio em particular 
da Quinta Dimensão, eu iria descobrir que a casa estava vazia e que não era 
habitada há anos.

Dirigi-me à sala de estar. Nunca lá estivera, mas foi onde encontrei toda 
a equipa, cerca de 40 pessoas, a sorrir-me. Por um momento terrível, achei 
que iriam bater palmas. O chefe da equipa, um tipo com o rosto composto 
por peças sobresselentes, disse algo que mal percebi. A Wonderbra estava a 
estender a mão, a dizer que era só trabalho e que esperava que não houvesse 
ressentimentos. Estava prestes a sugerir-lhe que viesse lá acima, onde lhe 
mostraria atos de violência, alguns de natureza vincadamente sexual, mas 
aquilo que o chefe de equipa disse deteve-me — decidi que tais pensamentos 
não eram dignos de alguém que recebera uma carta manuscrita do presi-
dente dos Estados Unidos. Estava pousada numa mesa e sentei-me a lê-la. Sob  
a impressionante insígnia azul e dourada, dizia que uma investigação completa 
e minuciosa me ilibara de qualquer crime. O presidente agradeceu-me por 
aquilo que intitulou de grande coragem, «acima e para lá das obrigações  
do dever».

«Em território hostil, sem qualquer ajuda ou segurança, e enfrentando  
a necessidade de agir de imediato, não hesitou nem pensou duas vezes no seu 
bem-estar pessoal», escreveu.

Realçou que, apesar de não ser possível que a população tivesse conheci-
mento das minhas ações, tanto ele, particularmente, como o país, em geral, se 
encontravam profundamente gratos pelo serviço por mim prestado. Algures lá 
no meio também escreveu a palavra «herói».

Encaminhei-me para a porta. Senti o olhar de todos a incidir em mim, 
mas mal reparei. Saí e parei no relvado a olhar para a paisagem árida. «Ilibado 
de qualquer crime», dizia a carta. Ao pensar nisso e na outra palavra que  
ele usara, desencadeou-se em mim uma sucessão de sentimentos. Imaginei  
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o que teriam pensado Bill e Grace: ter-se-iam orgulhado de mim, algo que eu 
durante tanto tempo lhes negara?

Ouvi pneus de um carro a pisar o extenso caminho de gravilha e a parar 
diante da casa, mas ignorei-o. E a mulher morta em Detroit, aquela com uns 
espantosos olhos azuis como os meus? Ela amara-me, disso eu estava certo, 
mas era estranho, dado que eu mal a conhecia. O que é que sentiria a minha 
mãe se eu lhe pudesse contar?

Deixei-me ficar ali parado, com os ombros curvados face ao vento e aos 
destroços emocionais em turbilhão à minha volta, até que ouvi uma porta  
a abrir-se. Voltei-me — o chefe da equipa e a Wonderbra estavam parados no 
alpendre. Junto deles encontrava-se um homem de certa idade que acabara de  
chegar no carro e que eu já conhecia há muito. Não interessa o nome dele —  
propositadamente, ninguém alguma vez ouvira falar dele. Era o diretor da 
Divisão.

Desceu lentamente os degraus e colocou-se ao meu lado.
— Leste a carta? — perguntou.
Assenti com a cabeça. Pousou a mão no meu braço e fez uma ligeira 

pressão — era a sua forma de agradecer. Calculo que soubesse que quais-
quer palavras da parte dele teriam poucas hipóteses de competir com aquela 
insígnia azul e dourada.

Seguiu o meu olhar sobre a paisagem árida e falou do homem que eu 
matara.

— Excetuando a última traição — disse ele —, era um ótimo agente, um 
dos melhores.

Olhei fixamente para ele.
— É uma forma de ver as coisas — ripostei. — Excetuando a bomba, o dia 

6 de agosto teria sido provavelmente um belo dia em Hiroxima.
— Credo, Eddy! Estou a dar o meu melhor, estou a tentar encontrar algo  

de positivo. Ele era meu amigo.
— E meu, diretor — referi, num tom seco.
— Eu sei, eu sei, Eddy — disse ele, contendo-se. É fantástico o poder de 

uma carta do presidente. — Já o disse uma dúzia de vezes: ainda bem que 
foste tu e não eu. Quando era mais novo, não sei se teria sido capaz de o fazer.

Eu não disse nada: do que eu já ouvira falar, teria sido capaz de levar uma 
metralhadora para a Disneylândia se achasse que isso o ajudaria a progredir 
na carreira.

Levantou a gola contra o vento e disse-me que queria que eu regressasse 
a Londres.

— Consultei toda a gente com opinião. A decisão foi unânime, vou designar- 
-te como o novo Cavaleiro do Azul.
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Eu não disse nada, limitei-me a olhar demoradamente para lá dos campos 
secos, com uma tristeza incomensurável, pelas circunstâncias e pelas duas 
rapariguinhas. Eu tinha 29 anos e era o mais jovem Cavaleiro do Azul de 
sempre.
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Londres nunca me parecera mais bela do que na noite em que para lá voei 
— a Catedral de São Paulo, o Parlamento e todos os outros bastiões de poder 
e grandeza ali erguidos como esculturas em contraste com um céu rubro e 
ensombrecido.

Tinham decorrido menos de 20 horas desde a minha promoção e eu 
viajara sem ter repousado. Equivocara-me quanto à localização do rancho — 
era nas Colinas Negras da Dacota do Sul, uma localização ainda mais remota 
do que eu supusera. De lá, eram duas horas de carro até ao aeroporto civil mais 
próximo, de onde um jato privado me levara até Nova Iorque para apanhar um 
voo transatlântico da British Airways.

Um SUV Ford, com três anos e cheio de pó para não dar nas vistas, 
apanhou-me em Heathrow e levou-me para Mayfair. Era um domingo à noite 
e não havia muito trânsito, mas ainda assim avançámos devagar — a viatura 
era blindada e o peso extra levava a que fosse lixado conduzi-la.

O tipo que se debatia ao volante virou finalmente para um beco sem saída 
junto a South Audley Street e ergueu-se a porta da garagem de uma elegante 
moradia urbana. Entrámos na garagem subterrânea de um edifício que, 
segundo a placa de bronze à porta, era a sede europeia do Fundo de Investi-
mento das Ilhas Baleares.

Uma placa mais abaixo indicava ao público que só eram aceites marcações 
por telefone. Não era indicado qualquer número e, se alguém verificasse, não 
constava da lista telefónica de Londres. Escusado será referir que nunca houve 
quem ligasse.

Apanhei o elevador para subir da cave ao último piso e entrei naquele que 
sempre foi o gabinete do Cavaleiro do Azul: uma grande extensão de chão  
de madeira envernizado e sofás brancos, mas sem janelas ou luz natural.

O edifício em si tinha um núcleo de cimento, e foi nessa cela dentro de 
uma cela que comecei a tentar desvelar a rede fraudulenta do meu antecessor. 
Já tarde nessa primeira noite, liguei para números secretos que as companhias 
telefónicas nem sabiam que acolhiam, reunindo uma equipa especial de criptó- 
grafos, analistas, arquivistas e agentes de campo.

Peregrino.indd   40 01/10/15   15:57



Peregrino

41

Apesar do que poderiam alegar os governos, nem todas as guerras eram 
travadas com repórteres à perna ou sob o foco incessante das câmaras de tele-
visão. No dia seguinte, o novo Cavaleiro e o seu pequeno grupo de apoiantes 
lançaram a sua campanha pela Europa, combatendo aquela que veio a revelar- 
-se como a mais séria infiltração na comunidade secreta dos EUA desde a 
Guerra Fria.

Alcançámos alguns grandes sucessos, mas, apesar de com o passar do tempo  
a pilha de corpos do inimigo ser cada vez maior, eu não conseguia dormir. 
Uma noite, ao seguir uma pista infrutífera em Praga, caminhei ao longo 
de horas pelo centro histórico e obriguei-me a fazer um ponto da situação. 
Pelos meus padrões, mesmo não levando em conta todas as complicações, eu 
falhara. Após 20 meses de trabalho contínuo, ainda não descobrira o método 
utilizado pelos russos para pagar aos nossos agentes — por outras palavras, 
aos traidores — que tinham corrompido.

O rasto do dinheiro permanecia obscuro como sempre e, a não ser que  
o conseguíssemos seguir, nunca saberíamos até que ponto a infeção se espalhara.  
Face a isso, decidi recorrer a todo o nosso arsenal para resolver o problema, 
mas no final nada disso interessou: foi um tímido contabilista forense e uma 
dose de felicidade que nos vieram salvar.

Mergulhando uma derradeira vez na pilha de material resgatado da casa 
londrina do meu antecessor, antes que desaparecesse nos arquivos da Divisão, 
o contabilista descobriu uma lista de compras de mercearia escrita à mão guar-
dada na parte de trás de um livro de cheques. Prestes a livrar-se dela, virou-a e 
viu que estava escrita nas costas de um registo de envio da FedEx por preencher 
— era estranho, porque nenhum dos nossos investigadores mostrara qual-
quer registo de uma conta FedEx. Intrigado, ligou para a empresa de entregas 
e descobriu uma lista de recolhas na morada, todas elas pagas em dinheiro.

Apenas uma se revelou de interesse: uma caixa de caros charutos cubanos 
enviada para o luxuoso hotel Burj Al Arab, no Dubai. Rapidamente se verifi- 
cou que o nome do destinatário no recibo da FedEx era falso e que aquilo 
teria sido o fim da linha — valendo apenas pelo momento de felicidade. Uma 
mulher que trabalhava com o contabilista fora em tempos agente de viagens e 
sabia que todos os hotéis dos Emirados Árabes Unidos eram obrigados a fazer 
uma cópia dos passaportes dos hóspedes.

Liguei para o hotel, fazendo-me passar por um agente do FBI a trabalhar 
para a Interpol, e convenci o gerente a vasculhar os arquivos e a facultar-me os 
dados do passaporte do hóspede alojado na suíte 1608 na data indicada.

Era uma pessoa chamada Christos Nikolaides. Era um nome chique. Infe-
lizmente para o homem.
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Toda a gente concordou numa coisa: Christos teria sido atraente se  
não fosse pela sua altura. A pele cor de azeitona, o cabelo preto rebelde e os 
bons dentes não conseguiram suplantar as pernas demasiado curtas para  
o corpo. Mas o dinheiro terá ajudado, especialmente com as mulheres com  
quem gostava de se dar, e sem dúvida que Christos Nikolaides lidou  
com muitas.

Uma série de buscas em bases de dados da polícia revelaram que era  
o nosso homem: um tipo genuinamente discreto sem condenações mas com  
envolvimentos significativos em três homicídios e uma série de outros crimes 
violentos. Grego e com 31 anos, era o filho mais velho de um casal sem 
instrução que vivia nas imediações de Salónica, no norte do país. É importante 
sublinhar o «sem instrução» em oposição a estúpidos — o que eles não eram, 
com certeza.

Nas semanas seguintes, conforme mergulhámos mais fundo na vida dele, 
a família tornou-se cada vez mais interessante. A família, um clã de irmãos, 
tios e primos muito coeso, era dirigida pelo pai de Christos, Patros, com  
60 anos — o implacável manda-chuva da família. Como dizem em Atenas, 
ele tinha «um casaco grosso» — um extenso cadastro —, que foi acompa-
nhado por um grande êxito material. Após um ajuste na órbita de um satélite 
norte-americano que monitorizava os Balcãs, foi possível obter fotos de grande 
pormenor do condomínio da família.

Instalado entre hectares de alfazema, o complexo com sete casas de luxo, 
piscinas e estábulos sumptuosos encontrava-se rodeado por um muro com 
três metros e meio, patrulhado de alto por, pensámos nós, albaneses armados 
com metralhadoras Skorpion. Aquilo era estranho, dado que a família se dedi-
cava ao ramo da venda grossista de flores. Talvez o roubo de flores fosse na 
Grécia um problema maior do que a maioria das pessoas imagina.

Teorizámos que, tal como já fizera o cartel de Medellín na Colômbia, eles 
adaptaram a complexa rede aérea e rodoviária de alta velocidade de transporte 
de bens perecíveis, como eram as flores, para incluir uma mercadoria bem 
mais lucrativa.
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Mas o que tem que ver uma família grega de traficantes de droga com  
o meu antecessor e porque é que ele haveria de enviar uma caixa de charutos ao 
filho mais velho para um hotel de sete estrelas no Médio Oriente? Era possível 
que o antigo Cavaleiro tivesse sido viciado em droga e Christos tivesse sido  
o seu traficante, mas isso não fazia muito sentido: os gregos estavam definiti-
vamente no lado das vendas grossistas.

Eu estava prestes a catalogar a investigação como mais um beco sem 
saída — talvez Christos e o meu antecessor não passassem de dois trastes 
unidos pela amizade — quando, por sorte, não consegui adormecer numa 
deprimente noite londrina. Observei os telhados desde o meu apartamento 
em Belgravia enquanto pensava que os dois homens provavelmente teriam 
comido juntos num dos restaurantes da zona com estrelas Michelin. Percebi 
então que a resposta para o nosso problema mais complicado poderia estar 
debaixo do meu nariz.

E se não fossem os russos a pagar aos nossos agentes traidores? Digamos 
que Christos Nikolaides e a família eram os responsáveis pelos pagamentos? 
Porquê? Porque estavam a enviar droga para Moscovo e esse era o contributo 
que tinham de fazer aos russos falidos para serem autorizados a traficar. 
Chamem-lhe imposto comercial.

Isso significava que os gregos estariam a usar o seu dinheiro sujo e a 
capacidade de lavar dinheiro para transferir fundos das suas próprias contas 
para aquelas abertas em nome dos nossos traidores — e as agências rus- 
sas de serviços secretos nunca apareciam ao longo do processo. Num tal  
cenário, alguém que tivesse recebido um pagamento enorme — o Cavaleiro  
do Azul — poderia enviar uma caixa de charutos cara ao homem que acabara 
de lhe pagar: Christos Nikolaides, de férias no Dubai.

Desisti de imediato de dormir, regressei ao escritório e lancei uma investi-
gação exaustiva — com a ajuda do governo grego — às manobras financeiras 
profundamente subterrâneas da família Nikolaides.

Foram dados recolhidos durante este processo que me levaram à Suíça e às 
pacatas ruas de Genebra. Apesar da sua fama de limpeza, é, sem dúvida, uma 
cidadezinha imunda.
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Os escritórios do banco privado mais reservado do mundo ficam por detrás 
de uma fachada anónima de calcário no Quartier des Banques, no centro de 
Genebra. O nome não está à vista, mas o Clément Richeloud & Cie já ocupava 
o edifício há 200 anos, contando entre os seus clientes inúmeros déspotas 
africanos, numerosos criminosos empresariais e os descendentes ricos de uns 
quantos membros importantes do Terceiro Reich.

O Richeloud era também o banco da família grega e, tanto quanto eu conse-
guia ver, oferecia-nos a nossa única via para avançar. Tinham de ser convenci- 
dos a entregar-nos a lista de transações da família Nikolaides dos últimos  
cinco anos — documentos que revelariam se Christos agia como tesoureiro 
dos russos e, se assim fosse, quais eram os norte-americanos presentes na 
folha de pagamentos.

Naturalmente, poderíamos fazer um pedido em tribunal, mas o Richeloud 
iria alegar, corretamente, que era ilegal divulgar quaisquer informações devido 
às leis de sigilo bancário do governo suíço — legislação que tornou aquele país 
apetecível a tiranos e criminosos.

Foi por esta razão que contactei o banco fazendo-me passar por um advo-
gado sediado no Mónaco com interesses associados aos militares paraguaios, 
e apareci à soleira de mármore da porta preparado para discutir uma série de  
assuntos financeiros altamente confidenciais. Levando uma pasta cheia  
de documentos falsos e a perspetiva do que pareciam ser depósitos no valor de 
centenas de milhões de dólares, sentei-me na sala de reuniões cheia de anti-
guidades de imitação e aguardei pelo sócio-gerente do banco.

A reunião veio a revelar-se um dos acontecimentos mais memoráveis da 
minha vida profissional — não devido a Christos Nikolaides, mas sim graças 
à lição que aprendi. A minha aprendizagem começou quando se abriu a porta 
com painéis de carvalho.

Pode dizer-se que grande parte do meu trabalho tem sido como navegar 
num esgoto num barco com fundo de vidro, mas, mesmo com esse padrão 
tão baixo, Markus Bucher foi memorável. Apesar de ser um pregador leigo 
na austera catedral calvinista de Genebra, ele estava, tal como a maioria dos 
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profissionais da sua área, enterrado até ao pescoço em sangue e merda. Já na  
casa dos 50, pode dizer-se que tinha sido bem-sucedido — uma grande 
propriedade em Cologny sobranceira ao lago, um Bentley na garagem —, mas, 
dado que começara por cima, não era um feito assim tão notável: a sua família 
era a maior acionista do banco privado.

Ele deu grande destaque ao facto de a sala que ocupávamos ser à prova 
de som «segundo os padrões dos serviços secretos norte-americanos», mas 
esqueceu-se de mencionar a câmara oculta que detetei na moldura de um 
retrato na parede. Estava posicionada para apontar por cima do ombro de  
um cliente e registar eventuais documentos que ele segurasse. Só para chatear, 
reposicionei descontraidamente as cadeiras de modo que a objetiva apanhasse 
apenas a parte de trás da minha mala. Amadores, pensei.

Enquanto Bucher analisava os documentos forjados, provavelmente a cal- 
cular de cabeça os honorários que poderia cobrar com somas tão elevadas, 
olhei para o meu relógio: três minutos para as 13h00, quase hora do almoço.

Infelizmente para a família Nikolaides, descuraram um ponto bem visível 
ao canalizarem cada vez mais dinheiro para o Richeloud — a filha única do 
Bucher também entrara no negócio bancário. Aos 23 anos e sem muita expe-
riência com homens ou com o mundo, ela trabalhava na área mais respeitável 
do negócio — para o Credit Suisse, em Hong Kong.

Olhei de novo para o relógio: dois minutos para as 13h00. Inclinei-me para 
a frente e disse em voz baixa a Bucher:

— Não reconheceria ninguém nas Forças Armadas paraguaias nem que 
estivesse na merda de um buraco no chão.

Ele olhou para mim, confuso — e depois riu-se, pensando que se trataria 
de uma versão americana de humor. Assegurei-lhe que não era.

Dei-lhe o nome completo de Christos, aquilo que eu acreditava ser o número  
da conta dele e disse que queria uma cópia dos registos bancários dos últimos 
anos relativos a ele, à família e a empresas associadas. Num recanto sombrio 
da minha mente, eu esperava estar certo em relação àquilo, ou iria pagar bem 
caro — mas agora não havia volta a dar.

Bucher levantou-se rapidamente, inchado de indignação moralista, voci-
ferando contra pessoas que obtinham acesso através de falsos pretextos, que 
tinha reconhecido prontamente que os documentos eram falsos e que só um 
norte-americano acharia que um banqueiro suíço divulgaria tais informações, 
mesmo que as tivesse. Aproximou-se de mim e percebi que me ia ser dada  
a honra singular negada a tantos ditadores e assassinos em série: ia ser expulso 
de um banco suíço.

Eram 13h00. Fez uma pausa e vi o olhar dele a incidir na secretária:  
o telemóvel particular dele, no meio da papelada — o número que ele achava 
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que era apenas conhecido pelos familiares mais chegados —, estava a vibrar. 
Observei em silêncio enquanto ele olhou de soslaio para o número de quem 
ligava. Determinado a lidar com aquilo mais tarde, ele virou-se e voltou a pres-
tar-me atenção, usando a afronta como se fosse uma armadura.

— São 20h00 em Hong Kong — disse eu, sem me mexer na cadeira, 
pronto a partir-lhe o braço caso tentasse tocar-me.

— O quê? — atirou prontamente, sem compreender bem o alcance.
— Em Hong Kong — disse eu mais vagarosamente —, já é tarde.
Detetei uma centelha de medo quando compreendeu o que eu disse. 

Olhou para mim, cheio de perguntas sem resposta: como raio é que eu sabia 
que estavam a ligar de Hong Kong? Virou-se e pegou no telefone.

Mantive o olhar fixo nele enquanto ele percebeu que não só eu tinha razão 
quanto a ser uma chamada de Hong Kong como também era da sua filha 
— disse-lhe que estava perante um problema grave. Podia ser ainda hora de 
almoço em Genebra, mas para Marcus Bucher o dia estava a tornar-se mais 
sombrio a cada segundo que passava.

Aparentemente, duas horas antes, todas as comunicações dentro do arra-
nha-céus de luxo onde vivia a filha sofreram uma falha geral — telefone, TV 
por cabo, wi-fi, banda larga, foi tudo abaixo. Uma dúzia de equipas da Hong 
Kong Telecom já andava à procura do motivo da avaria. Uma dessas equipas 
de manutenção — três homens, todos com os fatos-macaco brancos regula-
mentares e identificação pendurada ao pescoço — dirigiu-se ao apartamento 
de Clare Bucher.

Quando ela ligou ao pai, já percebera que eles talvez não fossem quem ale- 
gavam ser. A primeira prova foi o facto de dois deles aparentemente não falarem 
chinês — na realidade, pareciam soar a norte-americanos. A segunda pista era 
relativa aos equipamentos de comunicação. Embora ela não percebesse muito 
disso, estava plenamente convencida de que não necessitavam de uma pistola 
Beretta de 9 mm tipo NATO com silenciador para arranjar uma falha na linha.

Vi o rosto do pai dela assumir um desagradável tom cinzento conforme 
ela lhe explicou a situação. Ele olhou para mim com uma mescla de puro ódio  
e desespero.

— Quem é você? — perguntou, tão baixo que quase não se ouviu.
— Do que eu percebi — referi —, sou a única pessoa no mundo que pode 

ajudá-lo. Por sorte, o presidente da Hong Kong Telecom deve-me um favor. 
Digamos que o ajudei a arranjar um bom contrato telefónico no Paraguai.

Naquele momento, achei que ele ia atirar-se a mim, por isso preparei-me 
para o magoar seriamente, caso necessário, e continuei a falar.

— Tenho a certeza de que, se tudo correr bem, posso ligar-lhe e pedir-lhe 
que os técnicos procurem noutro lado.
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De alguma forma, Bucher conseguiu recompor-se. Olhou para mim, mais 
embrenhado nas profundezas do que alguma vez imaginou que fosse possível, 
numa encruzilhada que iria determinar o resto da sua vida.

Vi-lhe na expressão o confronto interno que o fustigava: era-lhe tão impos-
sível abandonar a filha como violar tudo aquilo em que acreditava. Estava para-
lisado e eu tinha de ajudá-lo a tomar a decisão certa. Como eu já disse, era uma 
manhã terrível.

— Queria só dizer uma coisa… Se optar por não cooperar e os técnicos 
tiverem de eliminar a sua filha, não controlo o que eles possam fazer-lhe antes, 
se é que me compreende. Está fora do meu alcance.

Não gosto de recorrer à palavra «violação», especialmente com um pai. Ele 
não disse nada e depois virou-se para o lado e vomitou no chão. Limpou a boca 
na manga e levantou-se a tremer.

— Vou buscar os registos — informou, avançando.
As pessoas dizem que o amor é fraco, mas estão erradas: o amor é forte. 

Em quase toda a gente, sobrepõe-se a tudo o mais: patriotismo e ambição, 
religião e educação de um filho. E, de entre todos os tipos de amor — o épico  
e o corriqueiro, o nobre e o básico —, aquele que um pai sente por um  
filho é o maior. Foi a lição que aprendi naquele dia e hei de sentir-me eterna-
mente grato por isso. Uns anos mais tarde, bem no meio das ruínas conhe-
cidas por Teatro da Morte, foi a minha salvação.

Quando lhe agarrei o braço, Bucher já ia a caminho da porta, disposto  
a ceder tudo, desesperado por salvar a filha.

— Pare! — ordenei-lhe.
Ele virou-se para mim, quase a chorar.
— Acha que vou chamar a polícia — gritou —, com os seus técnicos ainda 

no apartamento dela?
— Claro que não — disse-lhe —, você não é louco.
— Então deixe-me ir buscar os registos, por amor de Deus!
— O que é que o impede de me entregar uns falsos ou de outro cliente? 

Não, vamos juntos verificar no computador.
Ele abanou a cabeça, em pânico.
— É impossível. Não é permitido o acesso a ninguém ao escritório das 

traseiras, o pessoal vai perceber.
Era verdade, exceto numa coisa.
— Porque é que acha que optei pelas 13h00 de uma sexta-feira anterior  

a um fim de semana com feriado? — disse. — Está toda a gente a almoçar. —  
Peguei na minha pasta, segui-o para fora da sala de reuniões e observei-o  
a usar o cartão de identificação encriptado para destrancar a porta de acesso 
aos gabinetes interiores.
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Sentámo-nos diante de um terminal; ele usou um scanner de impres-
sões digitais para abrir o sistema e teclou os algarismos de um número de 
conta. Ali estavam: as páginas dos teoricamente secretos registos bancários  
de Christos Nikolaides, ligados a uma matriz de outras contas da família. Daí 
a uns minutos já estávamos a imprimir tudo.

Olhei demoradamente para as folhas, o livro-mestre de tanta corrupção 
e morte. Era uma família multimilionária — ou perto disso, não interessa 
—, mas os registos provaram também, sem qualquer tipo de dúvida, que  
Christos era o tesoureiro dos russos. Mais do que isso, tal como eu esperara, 
os documentos também ajudaram a expor o resto da operação. Transferências 
regulares para outras contas no banco revelaram os nomes de seis dos nossos 
que eu nunca imaginaria que fossem traidores.

Dois deles eram agentes do FBI envolvidos em contraespionagem e os 
outros quatro eram diplomatas de carreira em embaixadas norte-americanas 
na Europa — incluindo uma mulher com quem eu em tempos dormira — e, 
pelo que eles tinham feito, por norma só havia uma forma de pagar. Num 
recanto do meu coração esperei que arranjassem bons advogados e conse-
guissem implorar por uma prisão perpétua. Não acreditem no que vos dizem: 
é terrível ter nas nossas mãos a vida de outra pessoa.

Por isso, foi com menor satisfação do que previra que pus o material na 
minha pasta e me voltei para Bucher. Disse-lhe que daí a duas horas ligaria ao 
presidente da Hong Kong Telecom para que destacasse os agentes para outro 
local. Levantei-me e, dadas as circunstâncias, abstive-me de lhe estender a 
mão. Saí sem proferir qualquer palavra, deixando-o sozinho — com vómito  
a besuntar-lhe o fato e uma mão a tremer, a tentar perceber se as palpitações 
que sentia no peito seriam apenas nervos ou algo bem mais grave.

Não sabia se o homem alguma vez recuperaria e talvez tivesse sentido 
alguma compaixão por ele não fora um episódio estranho da minha infância.

Acompanhado por Bill Murdoch, viajei até a uma pequena aldeia francesa 
chamada Rothau, situada na fronteira com a Alemanha. Já passaram 20 anos 
e aconteceram muitas aventuras desde então, mas, de certa forma, parte de 
mim nunca deixou aquele lugar — ou, melhor dizendo, parte daquele local 
nunca me abandonou.

Peregrino.indd   48 01/10/15   15:57



49

CAP ÍTULO  1 1

Se alguma vez derem por vocês na parte do mundo onde a França e a 
Alemanha se encontram e pretenderem ficar com o coração destroçado, 
subam a estrada serpenteante que segue desde a aldeia, através da floresta  
de pinheiros, até ao sopé dos montes Vosges.

Mais cedo ou mais tarde, hão de chegar a um local isolado chamado 
Natzweiler-Struthof. Era um campo de concentração nazi, agora praticamente 
esquecido, que nunca entrou para o top das visitas guiadas da miséria humana 
como Auschwitz e Dachau. Sai-se do pinhal e, num cruzamento, encontra-se 
um singelo sinal rodoviário de província: um lado aponta para um bar local  
e o outro, para a câmara de gás. Não, não estou a brincar.

Dezenas de milhares de prisioneiros atravessaram os portões do campo, 
mas isso não é o pior. O pior é que quase ninguém ouviu falar dele — a quan-
tidade de mágoa não fora a suficiente para ficar registada na escala de Richter 
do século xx. Outra forma de medir o progresso, suponho.

Tinha 12 anos quando lá fui. Estávamos nas férias de verão e, como de 
costume, Bill e Grace reservaram uma suíte no Hotel Georges V, em Paris, 
durante a maior parte do mês de agosto. Ambos se interessavam por arte. Ela 
gostava dos Velhos Mestres, que indicavam às pessoas que a visitavam em casa 
que se tratava de uma mulher de dinheiro e bom gosto. Bill, felizmente, estava 
do outro lado da barricada — na maior parte das vezes, a dançar na barricada. 
Só ficava contente quando encontrava uma qualquer nova galeria ou quando 
passeava pelo estúdio de um jovem artista.

Há muito que Grace, completamente desinteressada, o proibira de pen- 
durar qualquer uma das suas aquisições. Bill piscava-me o olho e dizia:

— Ela tem razão… O que quer que seja, não se lhe pode chamar arte. Eu 
chamo-lhe caridade. Há quem faça donativos para a United Way, eu apoio 
artistas esfomeados.

Mas, piadas à parte, ele sabia o que fazia. Anos mais tarde, apercebi-me  
do olhar de perito que possuía, o que era estranho, pois não tivera qualquer 
tipo de formação e o único interesse da família dele eram os químicos. O nome  
de solteira da mãe era DuPont.
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Na segunda semana que passámos em Paris, Bill recebeu uma chamada de 
um tipo em Estrasburgo que dizia ter um maço de desenhos de Robert Raus-
chenberg, do tempo em que o grande artista da pop art era um fuzileiro desco-
nhecido. No dia seguinte, eu e Bill metemo-nos num avião com uma mala 
feita para o fim de semana, deixando Grace deleitar-se com a sua segunda 
grande paixão: fazer compras na Hermès.

E foi assim que, mal Bill comprou os quadros, demos por nós em Estras-
burgo, num domingo, sem nada que fazer.

— Pensei que talvez pudéssemos ir aos montes Vosges — disse ele.  
— A Grace provavelmente diria que és muito novo, mas há um lugar que 
devias conhecer. Às vezes a vida pode parecer difícil e é importante relativizar 
as coisas.

Bill sabia de Natzweiler-Struthof por causa do pai — fora um tenente- 
-coronel no 6.o Exército dos Estados Unidos que fizera campanha na Europa.  
O coronel chegara ao campo logo depois de as SS o terem abandonado e foi 
encarregado de elaborar um relatório que chegaria ao Tribunal de Crimes  
de Guerra em Nuremberga.

Não sei se Bill alguma vez lera o documento do pai, mas encontrou a 
estrada tortuosa sem qualquer problema e estacionámos o carro no parque 
pouco antes do meio-dia, num fantástico dia de verão. Entrámos lentamente 
na casa da morte.

O campo fora preservado como património histórico francês devido ao 
facto de muitos membros da Resistência ali terem morrido. Bill chamou a 
minha atenção para o edifício exterior do velho hotel que os alemães conver-
teram em câmara de gás e para um crematório repleto de elevadores para cadá-
veres e fornos.

Foi uma das raras vezes na minha vida em que lhe dei a mão.
Passámos o patíbulo usado para execuções públicas, o edifício onde reali-

zavam experiências médicas, e chegámos à Caserna de Prisioneiros Número 1,  
que albergava um museu. No interior — por entre os velhos uniformes dos pri- 
sioneiros e diagramas do sistema do campo de concentração — separámo-nos.

Num canto discreto, ao fundo, perto de uma fila de beliches onde os fan- 
tasmas circundantes pareciam ainda mais tangíveis, deparei-me com uma foto- 
grafia exposta na parede. Na realidade, havia muitas fotografias do Holocausto, 
mas esta foi a que nunca mais me abandonou. Era a preto e branco e mostrava 
uma pequena mulher entroncada a andar por um caminho largo entre altas 
cercas elétricas. Pela iluminação, seria fim de tarde e, na linguagem daqueles 
tempos, a mulher estava vestida como uma camponesa.

Por acaso não havia guardas, cães ou torres de vigia na fotografia, embora 
esteja certo de que estariam lá — era apenas uma mulher solitária com um 
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bebé nos braços e os seus dois outros filhos bem agarrados ao rebordo da saia. 
Estoica, firme, apoiando as suas pequenas vidas — ajudando-os o melhor que 
uma mãe conseguia —, encaminhava-os na direção da câmara de gás. Quase 
se conseguia ouvir o silêncio, sentir o cheiro do terror.

Olhei para ela, simultaneamente animado e aterrado com a imagem inaba-
lável de uma família e do amor eterno de uma mãe. Uma pequena voz dentro 
de mim, a voz de uma criança, continuava a dizer-me algo que nunca esqueci: 
era como se a conhecesse. Foi então que senti uma mão no ombro. Era Bill,  
que viera à minha procura. Conseguia ver pelos seus olhos que estivera a 
chorar.

Abalado, apontou para as pilhas de sapatos e pequenos pertences, como 
escovas de cabelo, que os prisioneiros haviam deixado para trás.

— Nunca me tinha apercebido do poder das coisas mais vulgares — disse 
ele.

Por fim, subimos por um caminho no interior da velha cerca elétrica em 
direção ao portão de saída. Enquanto caminhávamos, perguntou-me:

— Viste a parte sobre os ciganos?
Abanei a cabeça: não vira.
— Perderam ainda mais do que os judeus, em termos de percentagem.
— Não sabia disso — disse eu, tentando parecer crescido.
— Nem eu — replicou. — Não lhe chamam Holocausto, os ciganos. Na lín- 

gua deles têm outro nome para isso. Chamam-lhe Devoração.
Fizemos o resto do percurso até ao carro em silêncio e voámos de volta  

a Paris nessa mesma noite. Numa espécie de pacto silencioso, nunca dissemos 
a Grace onde estivéramos. Penso que ambos sabíamos que ela nunca teria 
compreendido.

Meses mais tarde, poucas noites antes do Natal, desci as escadas da sosse-
gada casa de Greenwich e fui detido por vozes zangadas.

— Cinco milhões de dólares? — dizia Grace, incrédula. — Bem, suponho 
que podes fazer o que quiseres. O dinheiro é teu.

— Podes crer que é — concordou ele.
— O contabilista diz que é para um orfanato na Hungria — disse ela.  

— Isso é outra coisa que não percebo… O que conheces tu da Hungria?
— Não muito. Pelos vistos é de onde vêm muitos ciganos; é um orfanato 

cigano — disse ele, num tom relativamente calmo.
Ela olhou para ele como se fosse louco.
— Ciganos? Ciganos?!
Depois viraram-se e viram-me a observá-los da porta. Os olhos de Bill encon- 

traram os meus e ele soube que eu compreendia. Porrajmos, como diziam os 
ciganos em români: a Devoração.
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Depois desse Natal, matriculei-me na Academia Caulfield, uma pomposa 
escola secundária que se orgulhava de «dotar todos os estudantes dos meios 
para terem sucesso na vida». Dadas as propinas exorbitantes, esse aspeto estava 
certamente garantido: só para lá entrar, era necessário vir de uma família endi-
nheirada há pelo menos seis gerações.

Na segunda semana em que lá estive, tivemos uma aula para melhorar 
as nossas capacidades de falar em público — só a Academia Caulfield podia 
imaginar esse tipo de aulas. O tópico que alguém escolheu foi a maternidade, 
e passámos 30 minutos a ouvir tipos a falar sobre o que as mães tinham feito 
por eles, provavelmente nada, e coisas engraçadas que aconteceram numa 
vivenda no sul de França.

Depois chamaram-me, por isso levantei-me, bastante nervoso, e comecei 
a falar-lhes de pinheiros no verão e da longa estrada pela montanha acima,  
e tentei explicar a fotografia que vira e como sabia que a mãe amava os filhos 
mais do que qualquer coisa no mundo, e que havia um livro que tinha lido 
de um autor de cujo nome não me lembrava que tinha a expressão «a tris-
teza flutua», e era isso o que sentia pela foto, e estava a tentar ligar tudo isto 
quando as pessoas começaram a rir-se e a perguntar o que tinha fumado,  
e até a professora, uma miúda jovem que julgava ter sensibilidade mas que 
não tinha, me disse para me sentar e parar de dizer disparates e que talvez eu 
devesse pensar duas vezes antes de me candidatar a um alto cargo público,  
e isso fez com que toda a gente se risse ainda mais.

Depois disso, nunca mais me levantei para falar numa aula, não nos cinco 
anos que passei em Caulfield, indiferente aos problemas que isso pudesse 
causar. Isso fez com que as pessoas dissessem que eu era um solitário, que 
havia algo sombrio em mim, e acho que talvez estivessem certos. Quantos 
deles adotaram uma vida de agente secreto ou acabaram por matar tanta gente 
como eu?

Mas o que é estranho é que, apesar de todas as dificuldades e do facto de 
terem passado 20 anos, o tempo não atenuou a minha memória daquela foto-
grafia. Apenas a tornou mais nítida — está à minha espera quando vou dormir 
e, por mais que tente, nunca a consegui tirar da cabeça.
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Estava novamente a pensar nela quando saí pela porta da frente do Clément 
Richeloud & Cie em direção ao sol de Genebra. Claro que podia ter sentido 
alguma empatia por Markus Bucher e pela filha, mas não conseguia deixar 
de recordar que foram banqueiros suíços como Bucher e a sua família que 
ajudaram a financiar e a apoiar o Terceiro Reich.

Não tenho dúvidas de que a mãe na fotografia e milhões de outras famílias 
em carroças teriam trocado, de bom grado, as poucas horas de desconforto 
sofridas pelos Buchers pelo que eventualmente tinham tido. Era como Bill 
dissera há muitos anos: é importante relativizar as coisas.

Enquanto pensava na história sombria que se agarrava a tanta da riqueza 
oculta de Genebra, caminhei para a rue du Rhône, virei à direita, parei perto 
da entrada para o centro histórico e fiz uma chamada encriptada do meu tele-
móvel para uma ilha grega.

Os livros-mestres do banco que levava na pasta, agora algemada ao meu 
pulso, eram a sentença de morte de Christos Nikolaides, e no mundo em  
que eu atuava não havia apelos nem suspensões de execução de última hora.  
De facto, matá-lo não fora um erro — mas a forma como o fiz fora-o certa-
mente.

Havia cinco assassinos — três homens e duas mulheres — à espera da 
minha chamada em Santorini. Com o seu porto azul, casas dolorosamente 
brancas empoleiradas nos penhascos e burros a transportar os visitantes para 
as lojas no cimo da ilha, é uma das mais belas ilhas gregas.

Envergando calças tipo tropa e à corsário, a equipa era invisível entre os 
milhares de turistas que visitam a ilha diariamente. As armas estavam nas 
bolsas das câmaras fotográficas.

Meses antes, quando a misteriosa família Nikolaides surgiu mais clara-
mente no nosso radar, tínhamo-nos interessado por um antigo quebra-gelo 
chamado Artic N. Registado na Libéria, o barco de 90 metros, capaz de 
aguentar qualquer tipo de ataque, fora convertido, a alto custo, num cruzeiro 
de luxo que incluía um heliporto e uma garagem para um Ferrari. Teorica-
mente equipado para a grande elite dos negócios de charters do Mediterrâneo, 
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era estranho que tivesse apenas um cliente: Christos Nikolaides e o seu séquito 
de miúdas, seguidores, sócios e guarda-costas.

Monitorizámos o barco por satélite durante todo o verão e, quando está-
vamos em Grozny e Bucareste a perseguir traidores e traficantes de droga, 
detetámos aquela eterna festa a navegar de St. Tropez para Capri, até atracar 
finalmente no vulcão oco que forma o porto de Santorini.

E ali ficou o navio. Nikolaides e os seus convidados saíam diariamente do 
enorme convés do barco para subir até aos restaurantes e discotecas da cidade, 
e voltavam a descer.

Enquanto isso, a meio continente de distância, eu esperava numa esquina 
de Genebra que atendessem um telefone. Quando isso aconteceu, disse três 
palavras a um homem sentado num café no cimo de um penhasco.

— És tu, Reno? — perguntei.
— É engano — disse ele, e desligou. Jean Reno era o nome do ator que 

fazia de assassino no filme Léon, o Profissional, e o líder da equipa sentado no 
café sabia que isso significava morte.

Ele acenou ao colega, que ligou imediatamente para os três outros agentes, 
sentados noutros cafés no meio de turistas atarefados. Os cinco encontraram-se 
perto do lindíssimo bar-restaurante Rastoni, parecendo ao resto do mundo 
um grupo de veraneantes europeus endinheirados que se encontravam para 
o almoço. As duas mulheres da brigada eram as atiradoras principais, e temo 
que esse foi o meu erro.

Eram quase duas da tarde quando os meus supostos veraneantes entra- 
ram, com o restaurante ainda cheio. Os três homens abordaram o atarefado 
gerente a propósito da reserva de uma mesa enquanto as mulheres se diri-
giram ao bar, verificando ostensivamente a maquilhagem ao espelho, mas na 
realidade registavam através do reflexo a posição de cada pessoa no espaço 
abobadado.

Christos e companhia — três guarda-costas albaneses e um bando de 
miúdas acerca das quais a sua mãe o tinha provavelmente avisado — estavam 
sentados a uma mesa com vista direta para o porto.

— Tudo pronto? — perguntou uma das mulheres aos colegas num italiano 
satisfatório, apresentando uma questão que era, na verdade, uma declaração. 
Os homens anuíram.

As mulheres traziam os sacos abertos, e guardaram os batons e abriram  
as bolsas das máquinas fotográficas. Ambas sacaram de uma SIG P232 em aço 
inoxidável e posicionaram-se num arco bem fechado.

Os guarda-costas de Christos, com as suas calças de ganga True Religion, 
t-shirts justas e armas automáticas checas, não tiveram hipótese alguma 
contra profissionais a sério. Dois nem sequer se aperceberam do sucedido 
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— a primeira coisa que ouviram foi o som de osso a partir-se quando as balas 
se enfiaram nas suas cabeças e peitos.

O terceiro guarda-costas conseguiu levantar-se, uma estratégia que resultou 
apenas em torná-lo um alvo ainda maior para o líder da equipa. Isso revela 
bem as suas capacidades. O agente atingiu-o com três balas, o que fora desne-
cessário, já que a primeira praticamente lhe arrancou o coração pelas costas.

Como é habitual nestas situações, muitas pessoas começaram a gritar, sem 
qualquer efeito. Uma delas foi Christos, a tentar tomar o comando, imagino, 
atirando-se para o chão, à procura da Beretta que mantinha no cós das calças, 
por baixo da camisa de linho.

Tal como acontecia com muitos tipos duros sem qualquer tipo de treino 
real, pensou estar bem preparado ao manter a patilha de segurança aberta. 
Durante o pânico de um tiroteio genuíno, sacou da arma, pôs o dedo no gatilho 
e disparou sobre a própria perna. Mesmo com a dor e a humilhação, continuou 
a virar-se para enfrentar os seus atacantes. O que ele viu foi duas mulheres 
de meia-idade, com os pés bem afastados, que — como se ali houvesse uma 
banda — pareciam prestes a começar uma estranha dança.

Em vez disso, ambas começaram a disparar a sete metros de distância, 
duas rodadas cada. A maior parte dos órgãos vitais de Christos — incluindo  
o cérebro — estava desfeita antes de ele cair ao chão.

De imediato, os cinco agentes dispararam contra os espelhos, criando um 
barulho impressionante e o máximo de pânico. Os comensais aterrorizados 
correram para as portas, um turista japonês tentou filmar a cena com um tele-
móvel, e uma bala em ricochete atingiu um membro feminino do grupo de 
Christos no rabo. Como me disse uma das agentes mais tarde, dada a forma 
como a rapariga estava vestida, provavelmente da última vez que ficara com 
tantas dores no rabo tinham-lhe pagado por isso.

A ferida superficial fora o único dano colateral: um sucesso, dado o número 
de pessoas no restaurante e a natureza imprevisível de qualquer assassínio.

Os agentes guardaram as armas no bolso, correram pela porta da frente  
no meio do pânico explosivo e gritaram a alguém que chamasse a polícia. 
Reagruparam-se num local previamente combinado — uma pequena praça 
calcetada — e montaram em quatro Vespas, autorizadas apenas a residentes 
mas asseguradas nessa manhã através de um pagamento chorudo a uma 
oficina de reparações local. A equipa acelerou pelas ruelas estreitas da vila  
e o líder usou o telemóvel para requisitar duas lanchas que deviam esperá-los 
na baía seguinte.

Em três minutos, os assassinos chegaram a um teleférico que permite uma 
descida alternativa — e muito mais rápida — do que os burros. A descida de 
365 metros demora menos de dois minutos e as lanchas já estavam a chegar ao 
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cais. A equipa já ia a meio caminho da ilha mais próxima, atravessando a água 
azul-brilhante numa nuvem de espuma branca, quando os primeiros polícias 
chegaram ao Rastoni.

Para divertimento dos polícias gregos, depressa ficaram a saber que  
Christos, o filho primogénito e preferido de Patros Nikolaides, fora atingido  
a tiro por duas senhoras em calças à corsário e óculos de sol Chanel. E esse 
fora o meu erro — não a sua morte, mas as mulheres. Sinceramente não tinha 
pensado nisso, apenas enviara as melhores pessoas para o trabalho, mas, 
como continuo a aprender constantemente, são os pressupostos que não ques-
tionamos que sempre nos tramam.

Nas aldeias do norte da Grécia, onde as decisões são tomadas apenas 
em conselhos de homens, o facto de alguém ter contratado mulheres para  
a execução era pior do que a morte em si. Era um insulto. Para o velho homem, 
era como se os assassinos lhe dissessem que Christos era de tal forma um 
castrato inútil que nem um matador merecia.

Talvez Patros, o mafioso cruel e pai, de uma forma ou de outra, viesse  
a sair do seu complexo em busca de vingança, mas quando soube das circuns-
tâncias, pela sua dignidade como homem, pela sua honra — esqueçam isso; 
dado o seu passado, não possuía nenhuma delas —, acreditou não ter outra 
escolha.

A agente também estava errada quanto à outra vítima: apesar da licra, não 
era nenhuma menina de aluguer. Era a irmã mais nova de Christos. Como 
mais tarde eu viria a saber, por uma das raras vezes na sua vida adulta a rapariga  
encontrava-se relativamente limpa e sóbria no Rastoni. Enquanto os outros 
clientes corriam para a saída, ela arrastou-se pelo chão por cima do vidro esti-
lhaçado e debruçou-se sobre o irmão, tentando convencê-lo a não morrer.

Apercebendo-se de que não estava a resultar, pegou no telemóvel e fez uma  
chamada. Apesar de todos os seus anos de sexo incansável, ligou para o único 
verdadeiro homem da sua vida: o pai. Em resultado disso, Patros e a sua 
falange de albaneses souberam antes de mim dos estragos exatos que o meu 
pessoal causara nessa tarde.

Eu não me tinha movido da minha esquina perto do centro histórico 
quando recebi a informação, dez minutos depois dele. Era uma mensagem de 
texto que me indicava o preço de um DVD de Léon, o Profissional na Amazon — 
significava que Christos estava morto, que a equipa estava a salvo a bordo das 
lanchas e que não havia sinal de perseguição. Guardei o telemóvel e olhei para 
o meu relógio. Tinham decorrido 18 minutos desde que eu fizera a chamada 
que desencadeara todo o processo.

Durante esse interregno, ordenara por telefone a mobilização de equipas 
mais pequenas para prenderem os outros seis colaboradores identificados, e os 
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acontecimentos que haviam começado anos atrás na Praça Vermelha estavam 
finalmente a chegar ao fim. Imagino que pudesse ter parado um instante 
para uma congratulação sossegada, permitindo-me um pequeno sentimento 
de triunfo, mas sou dado a ter dúvidas sobre mim próprio — parece-me que 
estou sempre na dúvida.

Enquanto ajustava a minha pasta — um jovem homem de negócios anó- 
nimo a sair das sombras e a entrar na multidão de estranhos sem rosto —, 
veio-me à cabeça um orador e escritor britânico morto. Edmund Burke disse 
que o problema da guerra era que normalmente consome as próprias coisas 
pelas quais se luta — justiça, decência, humanidade —, e não pude deixar  
de pensar na quantidade de vezes que eu tinha violado os valores mais pro- 
fundos do meu país de modo a protegê-los.

Perdido nos meus pensamentos, dirigi-me para a pequena ponte que atra-
vessa o rio. São uns 600 metros desde o limite do centro histórico até ao hotel 
onde estava instalado. Ou seja, cerca de quatro minutos. Em termos históricos, 
nem de um pestanejar de olhos se tratava, realmente — no entanto, nesse 
momento todas as nossas almas giravam nas mãos de uns quantos lunáticos.
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