


«Era firme como aço, implacável, e tinha uma coragem e um 
sangue-frio que lhe permitiam circular vezes sem conta entre 
os quartéis-generais dos Serviços Secretos Alemães em Lisboa e 
Madrid, quando corria o risco de ser abatido; era como meter-se 
na toca do lobo.»

Capitão-tenente ewen Montagu

Comité Double-Cross britânico (1940-1945)

«A minha vida é para mim muito menos importante do que a 
da minha família […] Espero continuar a ser útil à nossa causa 
comum e ser capaz de dar o meu humilde contributo para 
alcançarmos a vitória. Basta isso para me sentir feliz.»

Dusko popov

Carta ao major Tar Robertson, 9 de agosto de 1941
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DRAMATIS PERSONAE1

agentes duplos da rede de tricycle

Marquês Frano de Bona: FREAK (operador de rádio de Popov; 
GUTTMANN, para os alemães)

Friedl Gaertner: GELATINE (IVONNE, para os alemães)
Johan (Johnny) Jebsen: ARTIST
Dickie Metcalfe: BALOON (IVAN II, para os alemães)
Dusko Popov: TRICYCLE, SKOOT (IVAN, para os alemães)
Ivo Popov: DREADNOUGHT (PAULA, para os alemães)
Hans Ruser: JUNIOR
Eugen Sostaric: METEOR
Stefan Zeis: WORM

pessoal do mi5  
(serviços de informação e de segurança interna)

Guy Liddell: Chefe da Secção B
William Luke: Oficial responsável por Dusko Popov (início)
John Marriott: Assistente do coronel Tar Robertson
Coronel T.A. «Tar» Robertson: Chefe da Secção B1A
Ian Wilson: Oficial responsável por Dusko Popov

pessoal e agentes do mi6 (serviços secretos e de informação) 

Kenneth Benton: Agente, Madrid
Major Desmond Bristow: Agente, Lisboa
Coronel Felix Cowgill: Chefe da Secção V (contraespionagem)
Major Frank Foley: Secção V (contraespionagem)

1 Expressão latina que se refere às personagens principais de um drama. [N. da T.]
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Cecil Gledhill: Chefe da delegação de Lisboa que sucedeu ao coronel 
Ralph Jarvis

Major Peter Hope: Agente, Paris
Coronel Ralph Jarvis: Chefe da delegação de Lisboa
Major-general Stewart Menzies: Diretor; «C»
Major Walter Wren: Chefe da delegação de Trindade (e um  

dos elementos da equipa de apoio a Popov em Nova Iorque)

comité double-cross

Contra-almirante John Godfrey: Diretor do Serviço de Informação Naval 
(chefe de Montagu e de Ian Fleming)

Professor J. C. Masterman: Presidente, Comité Double-Cross; 
catedrático de Oxford 

Capitão-tenente Ewen Montagu: Serviço de Informação Naval  
(trabalhava de perto com Popov)

coordenação da segurança britânica (nova iorque)

Coronel C. H. «Dick» Ellis: Assistente do Diretor Stephenson 
(transferido do MI6)

Capitão H. Montgomery Hyde: Oficial de Segurança do MI6,  
membro da Censura, nas Bermudas

William Stephenson: Diretor (nome de código: INTREPID)

pessoal da abwehr

Abwehr I: Informação no exterior (I H = Exército)
Abwehr III: Contraespionagem
Almirante Wilhelm Canaris: Diretor
Albrecht Engels: Agente, delegação do Rio de Janeiro  

(nome de código ALFREDO)
Coronel George Hansen: Sucessor de Pieckenbrock como  

chefe da Abwehr I
Tenente-coronel Hans Kammler: I H Oeste, Berlim, Espanha, Portugal
Major Albert (Ludovico) von Karsthoff: Chefe da delegação de Lisboa
Tenente Fritz Kramer: Abwehr III, Lisboa
Coronel Gustav «Papa» Lenz: Chefe da delegação de Madrid
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Coronel Ernst Munzinger: Diretor da I H Este, Balcãs
Coronel Hans Pieckenbrock: Chefe da Abwehr I
Elizabeth Sahrbach: Secretária/amante do major Von Kasthoff
Major Aloys Schreiber: Diretor da Abwehr I H Oeste,  

Secção Angloamericana
Capitão-tenente Martin Töppen: Supervisor financeiro
Major Helmut Wiegand: Chefe da delegação de Paris

pessoal do sd e da gestapo

Major Adolf Nassenstein: Agente do SD, Lisboa
Major-general Walter Schellenberg: Chefe do Serviço de Informações 

Exteriores nazis, diretor do SD
Major Erich Schroeder: Agente do SD, chefe da delegação de Lisboa 

depois de Von Karsthoff  
SD: Sicherheitsdienst (Serviço de Segurança Nazi, ramo da Gestapo)
Dr. Warnecke: Especialista da Gestapo

pessoal do fbi

E. J. Connelley: Diretor-adjunto, Nova Iorque (supervisor de Popov  
no início)

Percy «Sam» Foxworth: Diretor-adjunto, Divisão de Segurança 
(contrainformação); diretor-adjunto responsável pela Divisão 
de Nova Iorque; diretor dos Serviços Especiais de Informação 
(supervisor de Popov)

J. Edgar Hoover: Diretor
Charles Lanman: Agente especial, Nova Iorque (oficial responsável  

por Popov)

outros

Victor Cavendish-Bentnick: Ministério dos Negócios Estrangeiros  
britânico; presidente do Comité Conjunto de Informação

William «Wild Bill» Donovan: Diretor, Gabinete dos Serviços 
Estratégicos (OSS, que antecedeu à CIA)

OKW: Estado-Maior das Forças Armadas Alemãs
Rei Pedro II: Rei da Jugoslávia
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Terry Richardson: Namorada de Popov
Simone Simon: Atriz de Hollywood, namorada de Popov
SOE: Serviço de Operações Especiais (comandos britânicos)
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PREFÁCIO

Sabia que teria de o matar.
Era o fim de julho de 1943. No salão de uma casa de luxo na Riviera 

portuguesa, o agente duplo britânico Dusko Popov aguardava o seu con-
trolador alemão, major Ludovico von Karsthoff. Por esta altura, o seu 
contacto dentro da Abwehr tinha razões mais do que suficientes para 
crer que Dusko era um agente duplo ao serviço dos Aliados.

O coronel britânico Tar Robertson avisara-o para não regressar. 
Como explicaria Popov a sua total incapacidade de fornecer quaisquer 
dados úteis aos alemães nos últimos 14 meses? Que resposta daria  
relativamente às mensagens de rádio do FBI enviadas em seu nome? 
Como justificaria não ter visitado a base naval de Pearl Harbor, como 
lhe fora ordenado? Quando Dusko respondeu que provavelmente os 
alemães não o matariam de imediato, o agente responsável, Ian Wilson, 
disse: «Pode vir a desejar que o tivessem feito.»

Havia boas hipóteses — se não certezas — de Von Karsthoff ter ordens 
para o deter logo. Mas isso não iria acontecer. Popov era um atirador pro-
fissional, e tinha a sua Luger dentro do casaco, com a câmara carregada. 

O problema é que podia ser desarmado. Se o major viesse acom-
panhado por um agente da Gestapo, Dusko não teria hipótese. Tirar- 
-lhe-iam a arma e conduzi-lo-iam amarrado para uma longa noite de 
interrogatório e tortura. Quanto terminassem o serviço, haviam de ver-
-se livres dele numa viela do Lumiar.  

Soltou a patilha de segurança da Luger. 
Olhando a sala à sua volta, viu duas entradas, uma que conduzia a 

uma sala de jantar e a outra composta por portas francesas que davam 
para um jardim. Caminhou em direção à janela e espreitou o exterior. 
Enquanto estudava a rota de fuga, passavam-lhe pela cabeça aqueles 
últimos três anos e meio de intriga e vida dupla. 
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De repente, passos atrás dele:
«Vire-se devagar, Popov, e não faça quaisquer movimentos bruscos.» 
O tom de Von Karsthoff era duro.
Dusko deslizou a palma da mão sobre a pistola.
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1

FORJAR A BIGORNA

A palavra espião tem uma certa carga pejorativa. Os soldados prestam 
serviço com patriotismo e coragem. Os almirantes lideram com brilhan-
tismo e sabedoria divina. Os marechais e generais atacam com distinção  
e atuam, como provou Rommel, de acordo com um código ético de con-
duta. Os espiões, por seu lado, vingam por entre as sombras do engano 
e da falta de escrúpulos. 

Os espiões movem-se no domínio da impunidade e pertencem ao 
inimigo. Apunhalam sem remorsos e matam sem confessar. Mesmo 
que um espião não seja um criminoso antes de entrar para os Serviços 
Secretos, transforma-se num ao longo do percurso. Como disse um 
agente, o espião «tem de estar preparado para ser vilão, para ser cruel 
e desonesto por um lado, enquanto é honesto e tolerante por outro. 
Depois, deve ser, ou tentar ser, um verdadeiro homem de espetáculo».

Como nenhum outro, Dusko Popov nasceu para esse papel. Podia 
usar, e usava, todas as máscaras em igual medida: vilão e herói, assas-
sino e amante, impostor e patriota.

Mas, acima de tudo, ele era um homem de espetáculo.

* * *

Nascido a 10 de julho de 1912, em Titel, na Sérvia, Dusan «Dusko» 
Miladoroff Popov era o segundo dos três filhos de Milorad Popov — Ivan,  
Dusko e Vladan — e neto de Omer Popov, um banqueiro e industrial 
rico que construíra um considerável império de fábricas, minas e 
negócios de retalho. O pai de Dusko continuou o negócio da família, 
juntando-lhe investimentos no setor imobiliário residencial. Tal como 
muitos aristocratas europeus, a família dividia o tempo entre casas de 
luxo — uma residência de inverno em Belgrado e um refúgio de verão 
em Dubrovnik.
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Os rapazes cresceram a velejar no Adriático, a jogar polo aquático e 
ténis, e a montar a cavalo. Vladan, o mais novo dos filhos de Milorad, não  
tinha com os irmãos uma relação tão próxima como a que unia os outros 
dois e passaria os anos da guerra na faculdade. O irmão mais velho de  
Dusko, Ivan («Ivo») — que Dusko idolatrava —, media 1,88 metros  
e era atraente. Um líder nato, Ivo tornar-se-ia cirurgião e um corajoso 
elemento da resistência jugoslava. Tal como Dusko, Ivo era inteligente, 
carismático e militantemente independente — traços que haveriam de 
colocar as suas vidas em perigo nos anos que estavam para vir.

Milorad Popov quis dar aos rapazes a melhor educação. Vladan 
frequentou as universidades de Friburgo e Bolonha, e, mais tarde,  
a faculdade de Medicina de Paris. Ivo fez um bacharelato na Sorbonne, 
estudou Medicina na Universidade de Belgrado e concluiu a especia- 
lidade de cirurgia na Universidade de Nápoles. Dusko passou por  
três países antes terminar os estudos. Quando tinha 16 anos, o pai  
inscreveu-o em Ewell Castle, uma respeitada escola preparatória nos 
arredores de Londres. Instalada numa mansão semelhante a um cas-
telo, que fora construída nos terrenos do antigo Palácio de Nonsuch, 
do rei Henrique VIII, esta instituição era a epítome do ressurgimento 
gótico e do refinamento dos alunos. A evolução de Dusko, no entanto, 
nunca aconteceu; pelo menos ali. Três meses depois de entrar para a 
escola, afrontou a ordem vigente com uma independência beligerante 
nunca vista, nem antes nem depois. No dia a seguir a faltar ao cumpri-
mento de um castigo, Dusko foi condenado a ser vergastado. 

Argumentando que a punição era desajustada à ofensa, Dusko 
arrancou a vara das mãos do professor e partiu-a ao meio — à frente 
da turma.

Foi expulso.

* * *

Dusko foi transferido para um Liceu em Paris e conseguiu matricular-se  
sem incidentes. Depois de terminar o ensino secundário, inscreveu-se na  
Universidade de Belgrado, onde se licenciou em Direito. Sem particular 
interesse em dar início à exigente prática jurídica, decidiu doutorar-se 
em Direito na Universidade de Friburgo.

Estagiar na Alemanha parecia uma escolha ilógica. O país estava poli-
ticamente instável e o alemão era a sua quarta língua. Mas a Alemanha  
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dominava os destinos culturais e económicos do sudeste europeu, per- 
cebeu ele, e qualquer um com a intenção de ser bem-sucedido nos 
negócios só teria a ganhar em aprender os costumes do país. Mesmo 
agora, cerca de oitenta anos depois da decisão de Dusko, a hegemonia 
económica da Alemanha continua.

«A Alemanha está no âmago deste vasto domínio económico e de- 
mográfico»*, escreveu um especialista de Wall Street em 2014. «Através 
do controlo indireto que exerce sobre o BCE** e o Euro, dominará o 
comércio, as finanças e os negócios.» Com limitados conhecimentos 
sobre o poder e os planos de Hitler, a decisão que Popov tomou em 1934 
foi, no mínimo, astuta.

Entre as muitas opções que existiam por todo o país, Friburgo tinha 
um charme encantador. Bonita e histórica, esta cidade acolhedora estava 
aninhada à sombra da Floresta Negra, era próxima das pistas de esqui 
e não muito longe de Belgrado. Além disso, a oferta de ensino também 
incluía uma tradição académica de renome internacional. Fundada em 
1457, a Universidade de Friburgo era uma das mais antigas faculda-
des da Europa, conhecida pelo seu extraordinário pensamento crítico. 
O filósofo Martin Heidegger fora lá professor e, durante dois anos, 
ocupara o cargo de reitor. O que poucos fora da Alemanha sabiam, no 
entanto, é que Heidegger era um nazi convicto.

Dusko sabia que estudar na Alemanha tinha as suas desvantagens 
— a propaganda nazi, em particular —, mas percebeu que as vanta- 
gens de Friburgo suplantavam o ambiente político adverso. Além disso, 
em apenas dois anos estaria longe dali. Porém, aquilo que ele não podia 
antecipar a partir de Belgrado, era o sistema de doutrinação nacional 
e de terror que estava a ser orquestrado e implementado a partir de 
Berlim. 

Hitler tornou-se chanceler do Reich a 30 de janeiro de 1933 e, no espaço 
de um mês, aprovou o «Decreto para a Proteção do Povo e do Estado». 
Um mês depois foi criado o primeiro campo de concentração e, dois 
meses mais tarde, era formada a Gestapo. Sob o comando de Ernst 
Röhm, o Sturmabteilung (Batalhão Tempestade, numa tradução lite-
ral, ou SA) começou a deter, espancar e torturar — e, nalguns casos, 

* União Europeia.
** Banco Central Europeu.
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a matar — milhares de comunistas, social-democratas e judeus de 
Berlim. Em 1934, Reinhard Heydrich, homem de confiança de Hitler, 
tornou-se o líder da Gestapo e Heinrich Himmler anunciou que o SD 
(Sicherheitsdienst) seria o serviço de informações e contraespionagem do 
Partido Nazi. Posto isto, Himmler atribuiu a este organismo a tarefa de 
descobrir e neutralizar os opositores do Nacional Socialismo.

A 12 de abril desse ano, o ministro do Interior anunciou os princí- 
pios da prisão preventiva e da custódia protetora Schutzhaft. Em pouco 
tempo, a Gestapo confinou em campos de concentração todos os traido-
res, comunistas e membros da Associação Internacional dos Estudantes 
da Bíblia. Em suma, na lista dos que estavam sujeitos a ficar em prisão 
preventiva figuravam os «malfeitores sociais»: pedintes, homossexuais, 
prostitutas, alcoólicos, desordeiros, e até as vozes descontentes. Quando 
Dusko entrou para a Universidade de Friburgo, em 1935, o termo «mal-
feitor» expandira-se de forma a incluir qualquer pessoa que se opusesse 
à lei nazi.

Nas universidades de toda a Alemanha, o SD formou «Associações 
de Trabalho», cada uma com o seu líder local e um exército de simpa-
tizantes e informadores. Entre os elementos dessas associações cons-
tavam académicos, juízes, homens de negócios e cientistas. Alguns 
elementos da academia eram delatores. Quando Dusko se licenciou em 
1937, a rede de vigilância do SD já contava com três mil empregados  
a tempo inteiro e cinco mil informadores. Nas principais universida- 
des, como a de Friburgo, os elementos ligados ao SD estavam há muito 
infiltrados nas faculdades e nas associações académicas. O futuro líder 
dos Serviços Secretos, Walter Schellenberg, começou desta forma no 
SD, recrutado por dois professores, enquanto estudava na Universidade 
de Bona.

A maldição do sistema era rápida e eficaz: uma vez denunciada por 
um colaborador nazi, uma vítima era imediatamente detida. E Dusko 
estava enganado quando pensava que os estrangeiros ficavam a salvo 
de perseguições e punição. Um médico americano de 31 anos, Joseph 
Schachno, foi um claro exemplo disso. Uma noite, pouco depois da 
subida de Hitler ao poder, um grupo de homens fardados apareceu em 
casa do Dr. Schachno, em Berlim. Iam atrás de uma denúncia anónima, 
que indicava Schachno como potencial inimigo do Estado. Apesar de 
a Gestapo não ter encontrado nada em sua casa que o incriminasse,  
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o americano foi levado para o quartel-general, obrigado a despir-se e  
chicoteado sem dó nem piedade. Todo o seu corpo foi açoitado, deixando- 
-lhe a pele em carne viva, a sangrar.

Mas o perigo estava apenas a começar. 
Dois anos após a eleição de Hitler, o Reichstag aprovou as Leis antis-

semitas de Nuremberga. Quando as lojas de Friburgo tiveram de colo-
car à entrada placas a proibir a entrada de judeus, o proprietário de um 
dos mais frequentados cafés do campus — o Sr. Birlinger — recusou-se. 
Os nazis passaram a fazer piquetes no restaurante, instruindo os sol-
dados para recolherem o nome dos clientes. Esta forma de intimidação 
pouco subtil desagradou a Dusko. Um dia, ele e dois dos seus amigos 
mais próximos — Johan Jebsen e Alfred «Freddy» Graf von Kageneck 
—, decidiram apoiar o café recalcitrante, dando os nomes aos soldados 
e ocupando uma mesa junto à janela, onde todos os vissem. 

Dusko Popov, o estudante estrangeiro, chamara a atenção do Reich. 
Enquanto estudante de doutoramento, também dava nas vistas 

entre a população feminina pela sua aparência e carisma. As mulheres 
e os sarilhos caminhavam invariavelmente lado a lado na sua vida e, 
ao longo da juventude, Dusko nunca estava muito longe de nenhum 
deles. Uma tarde, quando estava descansadamente a apanhar sol com 
uma namorada, escreveria nas suas memórias, aproximou-se outro 
pretendente — Karl Laub — para convidar a rapariga para um encon-
tro. Instalou-se tal desentendimento que Laub desafiou Dusko para 
um Mensur — um duelo de sabre a que por vezes chamavam «esgrima  
académica». Praticado nas universidades alemãs desde o século xvi, 
acreditava-se que o Mensur instigava a têmpera e a coragem dos jovens. 
Hitler apoiava a prática como meio de formar soldados destemidos.  
Os tradicionalistas alemães, homens como Walter Schellenberg, junta-
ram-se a associações de estudantes universitários especificamente por-

que elas tinham um «código de honra e de duelo». 
A tradição, no entanto, não agradava particularmente a estrangeiros  

bem-parecidos, já que o objetivo do ataque era desfigurar a cara do adversá- 
rio. Os praticantes do Mensur usavam um colete protetor, uma pescoceira  
e uma pequena máscara para proteger os olhos e o nariz. As bochechas, 
a testa e o queixo eram os alvos principais, e um rápido golpe de mão 
lacerava o que quer que fosse tocado pelo sabre. O duelo, que era arbi-
trado, não permitia evitar, vacilar ou fugir das investidas do adversário.
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Mark Twain descreveu uma luta que testemunhou em Heidelberg:

Assim que foi dada a indicação, as duas assombrações avan-

çaram subitamente e começaram a desferir golpes uma contra 

a outra, velozes como um raio, de tal maneira que eu não sabia 

se o que via eram as espadas ou apenas o efeito que elas faziam 

[…] Vi uma mão cheia de cabelo espalhado pelo ar, como se num 

instante estivesse preso à cabeça da vítima e, de repente, uma 

rajada de vento o tivesse soprado para longe [...] O cirurgião apa-

receu, retirou o cabelo da ferida — e revelou um corte carmim, 

com cinco ou sete centímetros de comprimento […] Os duelistas 

retomaram de novo as suas posições; um pequeno fio de sangue 

escorria da cabeça do ferido, sobre o seu ombro e todo o corpo até 

ao chão, mas ele não parecia importar-se com isso. O combate 

recomeçou e eles enfrentaram-se com a mesma ferocidade de 

antes; uma vez mais os golpes choviam, zuniam e lampejavam 

[…] A lei diz que a batalha deve prolongar-se por 15 minutos se 

os homens conseguirem aguentar-se […] Por fim, foi decidido 

que os homens estavam demasiado desgastados para continuar 

a lutar. Foram levados dali ensopados numa mancha escarlate da 

cabeça aos pés.

Horríveis cicatrizes de Mensur, Schimmes (golpes), como lhes cha-
mavam os alemães, adornavam os rostos de muitos oficiais da Segunda 
Guerra Mundial, incluindo os do cofundador das SA, Ernst Röhm, do 
líder da polícia política (mais tarde, Gestapo), Rudolf Diels, do chefe do 
RSHA2, Ernst Kaltenbrunner, e do lendário comando Otto Skorzeny. 
Consta que uma autoridade tão destacada como Otto von Bismark terá 
dito que as cicatrizes de duelos eram um sinal de bravura, e que a cora-
gem de um homem podia ser determinada pelo número de marcas que 
tinha na cara.

Dusko não tinha nem necessidade deste tipo de coragem distor-
cida, nem desejo de ficar com o rosto desfigurado. Quando chegou o 
momento do duelo, pediu para usar uma arma diferente.

Pistolas.

2  O Reichssicherheitshauptamt (RSHA) era o Organismo Central de Segurança do Reich, que 
incluía a Gestapo e outras polícias nazis. [N. da T.]
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Laub e o ajudante opuseram-se. Queixaram-se ao árbitro de que 
nunca tinham sido usadas pistolas. Johnny Jebsen, que era o padrinho 
de Dusko, argumentou que aquele que era desafiado tinha, tradicional-
mente, o direito a escolher as armas, e que Dusko era obrigado pelo 
regimento de cavalaria jugoslavo a combater apenas com pistolas. Laub 
apelou ao tribunal de honra dos estudantes, que estabeleceu um meio 
termo: Dusko foi autorizado a escolher uma arma, mas não a pistola, 
que nunca antes havia sido usada num duelo universitário. 

O duelo foi cancelado e Laub sobreviveu.

* * *

A 9 de junho de 1937, Dusko entregou a tese — Vivovdan e a Constituição de 

Setembro da Jugoslávia — e entrou na derradeira fase do doutoramento. 
No fim do verão acabou os exames e preparou-se para uma viagem de 
comemoração a Paris. Estivera várias vezes na capital francesa e adorava 
tudo aquilo que a cidade oferecia: um número infinito de cafés, boa 
comida e vinhos requintados, e — mais importante do que tudo — don-
zelas aventureiras. Poucos dias antes de partir, fez um discurso a favor 
da democracia num clube de estudantes estrangeiros.

Nunca chegou a Paris. 
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SAIR DEPOIS DE MORTO

Um dia ou dois depois do discurso, Dusko foi acordado por pancadas 
na porta. Um grupo de guardas da Gestapo, ensombrando o hall de 
entrada como gárgulas negras e cinzentas, ordenou-lhe que se vestisse 
e o seguisse até ao carro que os esperava.

Ele sabia porquê.
Desde o dia em que chegara ao campus de Friburgo, no outono 

de 1935, ignorara ou ridicularizara sempre os nazis. O café Birlinger. 
Artigos para a Politika. Discursos no clube de estudantes estrangeiros. 
Ingenuamente, assumira que o contexto social permitiria a liberdade de 
opinião. Acreditou também que o seu estatuto de imigrante o libertaria 
da Kadavergehorsam — a obediência cega que Hitler exigia. Dusko des-
prezava o nazismo e, uma vez que não era alemão, acreditava que não 
devia lealdade a Hitler nem ao Estado.

Estava enganado.
Em 1937, Hitler completara quatro anos como chanceler do Reich 

e espalhara a doutrina e o terror nazis por toda a Alemanha com um 
fanatismo determinado. Heinrich Himmler, o líder de facto da Gestapo 
desde 1934 e Reichsführer-SS desde 1936, começara a implementar 
várias reformas: os professores judeus haviam sido despedidos dos seus 
lugares nas universidades, os líderes religiosos tinham sido obrigados 
a abraçar o Nacional Socialismo, sob pena de perderem as respetivas 
paróquias, e fora dada ordem para os Konzentrationlagers — campos de 
concentração — entrarem em pleno desenvolvimento.

Dusko Popov, um estrangeiro inconformado, era mais um alvo 
fácil. Como escreveria mais tarde um jurista polaco, o esquema nazi era 
um plano coordenado para aprovar legislação «que atacava as institui-
ções políticas e sociais da cultura, da língua, do patriotismo, da religião 
e da sobrevivência económica de grupos nacionais e [que tendiam a  
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favorecer] a destruição da segurança pessoal, a liberdade, a saúde,  
a dignidade e até as vidas dos indivíduos que pertenciam a esses 
grupos». 

Os agentes da Gestapo interrogaram-no praticamente dia e noite.  
O primeiro agente acusou-o de um crime impensável — namorar com uma  

rapariga que trabalhava numa fábrica. Por certo, isto provava que Popov  
era comunista. Seguiu-se outro agente. E outro. Oito dias. A Gestapo inter- 
rogou todas as pessoas que ele conhecia — estudantes, professores, 
comerciantes —, e só Von Kageneck e Jebsen o defenderam.

Tal como Dusko, Freddy e Johnny vinham de um meio aristocrático.  
Os Von Kagenecks eram uma das mais antigas e influentes famílias 
católicas da Alemanha; os Jebsens, uma das mais ricas. A herança nobre  
de Freddy remontava ao século xii e a riqueza de Johnny, ainda que 
investida maioritariamente em navios, era quase incalculável. 

A família de Johnny tinha raízes na Dinamarca, onde, em 1871,  
o seu avô, Michael Jebsen Jr., criara uma empresa de transportes marí-
timos. Com o objetivo de abrir uma rota comercial com destino à Ásia, 
mudara os escritórios para Hamburgo e o seu filho mais velho, Jacob, 
tio de Johnny, fundara com ele a Jebsen & Co., em 1895, sediada em 
Hong Kong. Sucede que o filho mais novo, Michael III, pai de Johnny, 
ficara com a responsabilidade de dar continuidade aos negócios, depois 
da morte do avô de Johnny, em 1899. A data da morte de Michael III 
é desconhecida, mas quando Johnny entrou para a universidade, em 
1935, já ambos os seus pais tinham morrido. Por essa altura, herdara 
não só uma parte considerável do império dos transportes marítimos, 
mas também outros ativos. Parte da sua lealdade à Alemanha, diria ele 
mais tarde, devia-se ao facto de ser dono de tantas coisas no país.

Johnny era o melhor amigo de Dusko e, como este revelaria mais 
tarde, a pessoa que mais influenciou a sua vida. Tinham muitas coisas  
em comum, incluindo o vício «dos carros desportivos e das acompanhan- 
tes». Dusko conduzia um BMW e Johnny guiava um potente Mercedes 
540. Ambos eram cheios de si, bem-falantes e populares. Dusko, que 
tinha uma memória fotográfica incrível de curto prazo e falava cinco 
línguas, escreveu que o conhecimento de Johnny era enciclopédico e 
as suas recordações infalíveis. Os relatórios do MI5 referem-no repeti-
damente como excecionalmente inteligente, esperto e extremamente 
culto. O seu inglês era também bastante bom. 
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Dusko Popov, National Archives and Records 
Administration

E X I T I N G  F E E T  F I R S T  11

In other ways, they could not have been more different. While Dusko had 
boyish good looks, Johnny was pale, weak of eyes, and had black,  tobacco- 
 stained teeth. Dusko was athletic and skilled at numerous sports: water polo, 
horsemanship, sailing, skiing, tennis, and marksmanship. As belligerents 
would later discover, he was also good with his hands.

Jebsen, conversely, played no sports and was thin and frail. Like Orwell’s 
poor Winston, Johnny suffered from varicose veins and walked with a limp. 
Perhaps to compensate for his less than ideal features, he dressed impeccably. 
On one occasion, he told Dusko he was willing to pay $ 600—  an exorbitant 
amount at the  time—  for a suit of English cloth. With intimidating intellect, 
wealth, and an enviable savoir faire, Jebsen conveyed unusual power and 
confidence.

Johnny idolized Dusko, who was five years older and seemed to excel at 
everything, especially women. Dusko, in turn, admired Johnny’s independence 
and savvy worldliness. They also shared a common passion: hatred of the Nazis.

After the Gestapo investigation, Popov was transferred to Freiburg prison. It 
was a rude awakening, to say the least. Life in Nazi incarceration was largely 

»
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Ambos eram homens complexos, muitas vezes altivos e invariavel-
mente carismáticos. O relato de Popov, segundo o qual toda a gente 
ficava enfeitiçada por Johnny, espelhava a descrição que o MI5 fazia do 
próprio Popov: «É corajoso, discreto e tem uma maneira de ser muito 
charmosa», escreveu o oficial responsável por Popov. «Em muitos sen-
tidos, é bastante aventureiro.»

Hedonistas e perdulários, os irrequietos amigos eram de uma leal-
dade extrema; cada um, como o tempo o comprovaria, estava mais do 
que disposto a dar a vida pelo outro. Sem grande surpresa, partilhavam 
uma sabedoria mundana — uma Weltanschauung que sobrepunha o 
capitalismo ao socialismo, a liberdade à segurança, o espírito de inicia-
tiva à disciplina e a rebelião à doutrinação. Não eram fáceis de enganar 
e tinham pouca sensibilidade para ideologias.

Noutros aspetos, não podiam ser mais diferentes. Enquanto Dusko 
tinha ar de menino bonito, Johnny era pálido, via mal e tinha os dentes 
escurecidos pelo tabaco. Dusko era atlético e hábil em vários desportos: 
polo aquático, equitação, vela, esqui, ténis e tiro ao alvo. Como os seus 
adversários descobririam mais tarde, também era habilidoso com as mãos.

Johnny, pelo contrário, não praticava qualquer desporto e era magro 
e frágil. Como o pobre Winston, de Orwell3, sofria de veias varicosas

3 Winston é um personagem do livro 1984, de George Orwell. [N. do E.]
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Johnny Jebsen. The National Archives  
of the UK

12 I N T O  T H E  L I O N ’ S  M O U T H

the same across  Germany—  ghastly. No visitors. No correspondence. Minutes 
in the exercise yard once a day. Lutheran pastor Dietrich Bonhoeffer would 
later write: “The blankets . . .  had such a foul smell that in spite of the cold it 
was impossible to use them. Next morning a piece of bread was thrown into 
my cell; I had to pick it up from the floor. . . .  For the next twelve days the cell 
door was opened only for bringing food in and putting the bucket out. I was 
told nothing about the reason for my detention, or how long it would last.”

An SOE operative captured in Vichy France had a similar tale: “In a very 
few weeks I lost over forty pounds. My jailer came three times a day: in the 
morning with a mug of hot water which he assured me was coffee, at noon 
with a slightly larger mug of so-called soup in which floated three or four 
beans . . .  at night, another cup of soup and a lump of dark brown bread.” On 
Wednesdays, he went on, “there was a small piece of  meat—  sometimes only 
a bone.” One mug of cold water to drink each day. For weeks he did not wash 
or shave.

After some time in his new home Popov met another prisoner who 
explained that the Nazis would not pursue formal adjudication; Hitler’s 
Schutzhaft allowed the Gestapo to imprison without proceedings. Courts were 
not allowed to investigate or intervene. Dusko would be secretly shipped to a 

Johnny Jebsen.
The National Archives of the UK
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e coxeava ao andar. Talvez para compensar os seus atributos bem distan-
tes dos ideais, vestia-se impecavelmente. Numa ocasião, disse a Dusko 
que estava disposto a pagar 600 dólares — uma quantia exorbitante 
para a época — por um fato de tecido inglês. Com um intelecto intimi-
dante, uma riqueza e um invejável savoir faire, Jebsen transmitia uma 
confiança e um poder raros. 

Johnny idolatrava Dusko, que era cinco anos mais velho e parecia 
distinguir-se em tudo, principalmente com as mulheres. Dusko, por 
sua vez, admirava a independência de Johnny e o seu conhecimento 
mundano. Também partilhavam uma paixão comum: o ódio aos nazis. 

* * *

Depois da investigação da Gestapo, Popov foi transferido para a prisão  
de Friburgo. Foi um duro despertar, para não dizer pior. A vida nas 
cadeias nazis era praticamente idêntica em toda a Alemanha — horro-
rosa. Sem visitas. Sem correspondência. Minutos no pátio para exercí-
cios uma vez por dia. O pastor luterano Dietrich Bonhoeffer escreveria 
mais tarde: «Os cobertores […] tinham um cheiro tão fétido que, apesar 
do frio, era impossível usá-los. Na manhã seguinte, um pedaço de pão 
foi atirado para a minha cela, tive de apanhá-lo do chão […] Nos doze 
dias que se seguiram, a porta da cela só se abriu para entrar comida  
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e tirar o balde. Não me disseram nada sobre o motivo da minha deten-
ção, nem sobre o tempo que ela duraria.»

Um elemento do SOE capturado em Vichy, em França, tinha uma 
história semelhante: «Em muito poucas semanas perdi dezoito qui-
los. O meu carcereiro aparecia três vezes por dia: de manhã, com  
uma caneca de água quente que ele assegurava ser café, ao almoço,  
com uma caneca um pouco maior de uma espécie de sopa onde boia-
vam três ou quatro feijões […] e à noite, outra chávena de café e um 
pouco de pão castanho escuro.» Às quartas-feiras, prosseguia ele, 
«havia um pequeno pedaço de carne — às vezes apenas um osso». 
Uma caneca de água fria para beber em cada dia. Durante semanas 
não se lavou nem fez a barba.

Ao fim de algum tempo na sua nova casa, Popov conheceu outro 
prisioneiro que lhe explicou que os nazis não avançariam com uma 
queixa formal: a Schutzhaft de Hitler permitia à Gestapo deter pessoas 
sem culpa formada. Os tribunais não estavam autorizados a investigar 
nem a intervir. Dusko seria secretamente enviado para um campo de 
concentração, disse o outro detido, dado como desaparecido, e nunca 
mais se ouviria falar dele. E a forma mais comum de sair destes cam-
pos, acrescentou, era «depois de morto». 

Mal sabia Dusko que os nazis já tinham aperfeiçoado a sua limpeza  
ideológica; a mera existência de um dissidente era um palimpsesto, dili-
gentemente apagada num eficiente campo de concentração ou através de 
trabalhos forçados. Em 1937, esses campos já existiam em Oranienburg, 
Esterwegen, Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald e Lichtenburg. 
Mais perturbador era o facto de a Gestapo ter autoridade oficial e uni-
lateral para levar a cabo o Sonderbehandlung («tratamento especial») —  
a execução. Como fora preso antes do amanhecer, os colegas da faculdade 
presumiriam que ele partira para Paris. Em poucos dias foi colocado 
na lista de detidos a transferir para um campo e, consequentemente,  
a exterminar.

De forma misteriosa, foi subitamente libertado e recebeu indicação 
para sair do país em 24 horas. Apanhou o primeiro comboio para a Suíça. 

Foi seguido.
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ESPIAR PARA HITLER,  
MATAR AO SERVIÇO DE CHURCHILL

O telegrama que mudaria para sempre a vida de Dusko Popov chegou 
a 4 de fevereiro de 1940. Estava tudo a correr tão bem. Dusko exer-
cia Direito em Dubrovnik ao lado de um advogado especialista em 
negócios, Dr. Jaksitch, desde o outono de 1937, e criara uma impres-
sionante carteira de clientes, incluindo o Savska, um importante banco 
de Belgrado. Ao negociar contratos para a importação de maquinaria, 
também fazia negócios com a Embaixada Alemã, encontrando-se fre-
quentemente com um subsecretário chamado Von Stein.

O secretário Stein, que tinha mais ou menos a mesma idade de 
Popov, era muito parecido com os nazis estridentes com quem estu-
dara em Friburgo. Era, em todos os aspetos, o protótipo defendido por 
Hitler: bem constituído, com cabelo curto e loiro, bem barbeado, com 
bom aspeto, autoritário, e orgulhoso da sua credencial excecionalmente 
importante — uma cicatriz de duelo. Von Stein não perdeu tempo no 
recrutamento. Quando ouviu dizer que Popov conhecia Bozo Banac, 
um dos homens mais ricos da Jugoslávia, o secretário sugeriu que ele 
poderia trabalhar mais e melhor para a Alemanha.

Quando Popov visitou a Embaixada de novo, em janeiro de 1940, 
Von Stein insistiu nessa questão: «Conhece bem Karlo Banac», disse 
ele, «o irmão de Bozo Banac, e através deste canal pode ter acesso faci-
litado aos círculos britânicos.» Dusko recordou ao diplomata que a 
Alemanha o expulsara do país. De forma resoluta, Von Stein disse que 
o passado ficaria esquecido.

Popov esquivou-se, sugerindo que não tinha a certeza de conse- 
guir grande coisa junto dos seus contactos. Mesmo que conseguisse, 
pensou para si próprio, dificilmente representaria um cliente como  
a Alemanha. Há quatro meses que o país estava em guerra com  
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a Grã-Bretanha e a França. Além disso, não precisava de mais negócios, 
nem de mais dinheiro.

Apesar de Popov trabalhar a um ritmo tranquilo — costumava sair 
do escritório às 11 horas da manhã —, ganhava mais de três mil libras 
por ano, uma soma considerável em 1940. Vivia numa casa grande  
— onde não faltavam criadas e empregados para cuidar da proprie- 
dade —, numa península do Adriático. O MI5 registou o seu endereço 
simplesmente como «Lapad, Dubrovnik».

Aos 29 anos, era um homem bem relacionado, infiltrara-se nos cír-
culos da sociedade e passava todos os anos pelo menos um mês de 
férias em Paris. Tinha um iate — Nina — e, enquanto membro do clube 
de vela de Dubrovnik, gostava de dizer «que nascera ao sol e morreria 
ao sol». Família, vela, ténis, mulheres — a vida era boa.

* * *

O telegrama de Berlim ameaçava estragar tudo: 

PRECISO DE ME ENCONTRAR CONTIGO URGENTEMENTE. 

PROPONHO 8 FEVEREIRO, HOTEL SERBIAN KING, BELGRADO.

Sem saudação. Sem lembranças. Sem motivo. Johnny estava metido 
em qualquer tipo de problema.

Tinham passado dois anos e meio desde que a Gestapo o expulsara da  
Alemanha e ele estava profundamente em dívida para com o amigo. Preo- 
cupado com o desaparecimento de Dusko, Johnny fizera perguntas e 
soubera da detenção. Ligara ao pai de Dusko, que contactara o primeiro- 
-ministro jugoslavo, que, por sua vez, ligara a Hermann Goering. Quando 
Johnny soube da libertação, Dusko estava na estação de comboios de 
Friburgo. Proibido de aceder à plataforma, Jebsen descobriu o destino e 
seguiu o comboio até Basileia. Popov nunca esqueceria esse salvamento.

Conduziu-o até Belgrado.

* * *

Johnny estava com péssimo aspeto, recordava-se Dusko. Cabelo desgre-
nhado, bigode desleixado, olhos taciturnos e apreensivos, fumava sem 
parar — 100 a 150 cigarros por dia — e bebia muito. Em apenas três anos, 
Jebsen envelhecera consideravelmente.
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Depois de lançar impropérios contra Hitler durante alguns minutos,  
Johnny chegou ao objetivo da visita. Vários navios alemães da frota da 
Norddeutsche Lloyd, uma companhia onde Jebsen era um dos diretores,  
estavam presos em diferentes portos neutros, disse ele. Obtivera autoriza- 
ção para os vender — desde que passassem a navegar com uma bandeira  
neutra —, mas precisava de ajuda para encontrar um comprador. Os pre- 
tendentes mais lógicos seriam a Grã-Bretanha e a França, mas se o SD  
soubesse que ele andava a vender ativos de guerra a um país Aliado, 
seria executado. Popov teria de negociar e fechar o negócio sem a partici- 
pação dele e a primeira venda teria de ser a um terceiro elemento neutro.

Popov comentou em voz alta o risco que Johnny corria, mas o amigo 
manteve-se estoico. Disse que amava o seu país, mas não sentia qualquer  
obrigação de seguir «um tirano sanguinário». Popov louvou o dilema do 
amigo. Um aristocrata rico sem nada com que se preocupar e, aparente-
mente, de um dia para o outro os seus bens e estilo de vida estavam em 
risco. No entanto, era mais do que isso. A independência, a liberdade de 
pensamento, a resistência — até a desobediência — eram valores prus-
sianos profundamente enraizados que tinham contaminado a nobreza 
alemã. Contava-se que, certa vez, um oficial que comandava o Exército 
da Prússia repreendera um major por seguir ordens à letra, dizendo-
-lhe: «O rei da Prússia nomeou-o oficial para que soubesse quando não 
deve cumprir as suas ordens.»

Os comandantes da Wehrmacht com raízes prussianas davam regu-
larmente sinais deste pensamento independente e desta desobediên-
cia. O marechal Paul Ludwig von Kleist haveria de perder o comando 
em março de 1944, ao desafiar a ordem de Hitler e autorizar o Oitavo 
Exército a retirar quando se encontrava em risco de ser aniquilado pelos 
russos. O general Dietrich von Choltitz, governador militar de Paris, 
também desobedeceu a uma ordem de Hitler, recusando-se a destruir  
a cidade em agosto de 1944. 

E esta independência não se limitava aos militares. O historiador 
Hans Schoeps descreveu a Prússia como «a casa do pensamento». Como 
os últimos anos da guerra demonstrariam, muitos líderes do movimento 
de resistência — Carl Goerdeler, Helmuth Graf von Moltke, Ulrich 
von Hassell, Adam von Trott zu Solzm, Peter Yorck von Wartenburg, 
Henning von Tresckow, Ernst von Harnack, Wolf-Heinrich Graf von 
Helldorf e Johannes Popitz — eram prussianos.
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Tendo sido criado numa família rica de Hamburgo influenciada por 
esta tradição, Johnny manteve a sua própria visão da política e o seu 
próprio lugar no mundo. Não era arlequim de ninguém, muito menos 
de Hitler, e os nazis que se danassem, mas ele havia de orquestrar o seu 
caminho durante a guerra.

Popov aceitou ajudá-lo e levou a lista dos navios à Embaixada Britânica, 
onde se encontrou com um Sr. How, primeiro-secretário. Enquanto lá 
esteve, informou o secretário das movimentações anteriores de Von 
Stein, e perguntou se devia avançar. Sem mencionar o papel de agente 
duplo, How sugeriu que Popov expressasse a sua disponibilidade para 
trabalhar para os alemães. Quanto aos navios, How encaminhou-o para 
H. N. Sturrock, o secretário comercial, que se comprometeu a procurar 
um possível comprador. 

Dias mais tarde, Johnny informou Dusko de que se juntara à Abwehr. 
Nessa altura, a maioria dos aristocratas alemães estava a alistar-se numa 
das duas agências secretas de informações — o SD, do Partido Nazi, ou 
a Abwehr, dos militares. A última, sob o comando do lendário almirante 
Wilhelm Canaris, expandia-se rapidamente. Quando Hitler chegou ao 
poder, a Abwehr tinha 150 funcionários; em 1937, a organização crescera  
de tal maneira que dispunha de mais de 900 colaboradores. Um homem 
com o intelecto e a nobreza de Johnny era exatamente o que Canaris 
procurava nos seus espiões. E para Johnny, a perspetiva de entrar para 
um ramo composto quase exclusivamente por não-nazis era exatamente 
aquilo que lhe convinha.

Popov não ficou inteiramente surpreendido pela revelação. Todos 
os homens alemães que não se alistassem eram considerados traidores, 
e a traição era punível com a morte. Na sua qualidade de Forscher (inves-
tigador), Johnny evitaria ser carne para canhão na frente de batalha.  
Mas tinha outra razão para se juntar à Abwehr — a liberdade. Uma vez que  
o seu trabalho envolvia recrutar outros espiões, era livre de viajar para 
onde quisesse, o que o ajudaria a manter-se informado sobre o que acon- 
tecia no mundo fora da Alemanha. Era aquilo a que os líderes da oposi-
ção como Carl Goerdeler se referiam como laços com o «mundo maior». 

Para Dusko, esta situação era cada vez mais difícil de evitar. O seu 
melhor amigo entrara para a Abwehr, e Von Stein — que se movimen-
tava sem ligações a Jebsen — pressionava Popov para se juntar aos ale-
mães. Ao mesmo tempo, os britânicos mantinham-se recatados. 
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Pouco depois disto, o sargento George Lethbridge, chefe da delegação  
do SIS (MI6) em Belgrado, convocou-o para o Controlo de Passaportes. 
Dusko falou-lhe de Von Stein, de Johnny e de todo o recrutamento ale-
mão. Sem dar explicações, Lethbridge disse-lhe para entrar no jogo. 
Ansioso por deitar achas para a fogueira, Dusko sugeriu que podia enga-
nar os alemães dizendo que um amigo em Londres — o Sr. Ivanonitch, 
diretor da Jugoslav Lloyd e sobrinho de Bozo Banac — poderia ajudá-los 
com alguma informação; a Abwehr poderia prontamente confirmar a 
fonte e a boa fé de Dusko seria comprovada. Ivanovitch partira recen-
temente para uma estadia prolongada na América, descobriram pouco 
depois, e Popov propôs uma segunda fonte ficcional que trabalharia 
para a Legação Jugoslava. Diria que o homem recusara identificar-se, 
escondendo assim o estratagema.

Lethbridge concordou, mas disse-lhe que não podia comentar com 
Jebsen aquele encontro entre os dois. Popov saiu de lá sem saber de que 
terra era — não era bem um agente britânico, amordaçado por respeito  
a Johnny, e estava prestes a tornar-se um elemento da Abwehr sem 
saber bem em que termos. 

Informou Von Stein da sua decisão e, nas semanas seguintes, Johnny  
deu-lhe três inquéritos para entregar à fonte londrina. Os documentos  
pediam informações sobre as medidas tomadas pelos britânicos para 
defender a costa sul, dados sobre localização e dimensão das divisões, 
nomes de oficiais, desenvolvimento de antitanques, fábricas de arma-
mento, inimigos de Churchill e mais ainda. As respostas levariam 
algum tempo, percebeu Dusko, uma vez que o «diplomata» que forne-
ceria a informação seria um grupo de oficiais britânicos do serviço de 
informações. 

Levando os alemães a crer que enviara os questionários por mala 
diplomática, na verdade entregou-os a Lethbridge, que fez chegar tudo 
ao SIS de Londres. De imediato, o MI5 e o MI6 reconheceram a difi-
culdade em responder às questões. Todas as respostas teriam de ser 
cuidadosamente pesquisadas, coordenadas entre ambas as agências 
e os militares, e alvo de aprovação. Um passo em falso e Popov seria 
descoberto. 

Enquanto os Serviços de Informações Britânicos tratavam das per-
guntas, os alemães começaram a ficar impacientes. Passaram semanas 
sem Popov receber algum tipo de informação de Lethbridge ou do MI6. 
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Quando Johnny o questionou quanto à demora, Dusko disse-lhe que  
a sua fonte na embaixada estava com medo de enviar informação clas-
sificada por mala diplomática. Popov, sugeriram os alemães, teria de ir  
a Londres buscar as respostas pessoalmente. 

O jogo do gato e do rato continuou entre Dusko e Johnny, sem que  
nenhum dos dois soubesse das intenções do outro. No encontro seguinte, 
Johnny disse que ambos estavam «agora no mesmo serviço», mas quis 
saber o que é que estava na origem da motivação de Dusko. Johnny 
disse que entrara para a Abwehr porque as veias varicosas o impediam 
de cumprir os deveres normais de um soldado, e porque tinha mais 
perfil para um agente do tipo «leva e traz». Mas porque é que Dusko — 
sendo um democrata — havia de ajudar os alemães?, perguntou.

Dusko mentiu. Disse que queria uma vida mais fácil e que lhe tinham 
oferecido grandes cargos depois da guerra. Johnny não fez qualquer 
menção ao facto de Dusko não precisar de qualquer dessas coisas. 

* * *

Na primeira semana de novembro, Jebsen informou que um tal major 
Ollschlager, chefe do I. H. Este (divisão Leste do Serviço de Informações 
do Exército) chegara à cidade. O seu verdadeiro nome, descobriu Popov, 
era coronel Ernst Munzinger, embora também usasse nomes de código 
como «Hoeflinger» e «Anzueto». Perto dos 50 anos, Munzinger tinha 
um rosto rosado, com cabelo grisalho e óculos sem armação. Minucioso 
na sua forma de vestir, preferia fatos escuros, mas usava sempre um 
chapéu verde — com uma pena.

Num restaurante nos arredores de Belgrado, Munzinger fez-lhe a  
oferta formal e deu-lhe algumas explicações. A espionagem tinha riscos,  
admitiu, mas a Abwehr pagava bem aos seus agentes e Popov seria recom- 
pensado com uma posição proeminente na nova Jugoslávia. Popov 
aceitou e, no dia seguinte, encontrou-se com Munzinger na Embaixada 
Alemã para receber as instruções finais, um inquérito para dar à fonte 
londrina, um frasco de tinta secreta e o seu nome de código: IVAN. 

Era agora um agente duplo.
A sua decisão não foi tomada de ânimo leve. Entrar para a Abwehr 

e o MI6 significava que não usaria farda, nem teria qualquer proteção. 
Os espiões estavam excluídos da Convenção de Genebra. Se a Abwehr 
ou a Gestapo o apanhassem a passar informações ao inimigo, podiam 
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fazer o que quisessem. Esse era um risco que estava disposto a correr, 
mas... e Johnny? Garantidamente, Johnny não era nazi, mas tão pouco 
o eram Canaris ou Oster, o seu chefe de pessoal, e, apesar disso, tanto 
eles como outros mostravam-se leais à Alemanha. Conseguiria Johnny 
aperceber-se de que o ódio de Dusko aos nazis o empurraria na direção 
dos britânicos? Mais importante: seria Johnny capaz de olhar para o 
outro lado?

* * *

Nas semanas que se seguiram, Popov teve de criar um disfarce legí-
timo — que permitisse uma ligação entre a Jugoslávia e a Inglaterra —, 
como consultor de importações e exportações. Um dia, enquanto fazia 
um negócio, o seu BMW avariou-se. Uma vez que os seus pais estavam 
em Dubrovnik, o motorista do pai, Bozidar, dispôs-se a levá-lo onde qui-
sesse. Algumas semanas depois, recordaria nas suas memórias, Johnny 
irrompeu pelo seu quarto agitando um conjunto de papéis.

«Estás a ser traído pelo Bozidar!»
Havia nove páginas, disse Johnny, com uma lista de todos os encon-

tros, de todas as pessoas com quem Dusko se reunira nas últimas duas 
semanas. Antes de partir para Viena, Munzinger contratara o motorista 
da família Popov para o espiar. Fora Bozidar quem sabotara o BMW. 

Dusko olhou para o relatório e encolheu os ombros. Era sobretudo 
uma lista dos locais onde as suas namoradas viviam, disse ele.

«E quanto a isto?» Johnny referia-se às múltiplas visitas feitas à 
mesma morada. Dusko disse que era o Gabinete de Controlo de Passa- 
portes, onde pedira o visto para entrar em Inglaterra. 

«Seis vezes? Deixa-te disso. Também é ali que fica o quartel-general 
dos Serviços Britânicos.»

Dusko prolongou o silêncio por um momento, enquanto avaliava 
a situação. Sabia que Johnny era antinazi, mas era agora um soldado 
do Exército alemão. Ele, Munzinger e Bozidar faziam todos parte da 
mesma equipa, e as muitas visitas aos Serviços Secretos britânicos não 
faziam senão provar que ele trabalhava para o inimigo. Seria a conversa 
de Johnny um sinal de alerta?

Ponderou a questão da lealdade. Se Johnny pusesse a Abwehr em 
primeiro lugar, não lhe teria revelado o problema de Bozidar e o relató-
rio. Patriotismos à parte, Dusko acreditava que o lado fraterno que os 
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unia era mais sólido do que qualquer uniforme. Disse-lhe que esperava 
que isso não alterasse as coisas. 

Johnny abespinhou-se e explicou que seria fácil entregá-lo e todos 
aqueles a quem ele estava ligado. 

Alguns momentos depois, Dusko disse a Johnny que prepararia um 
novo relatório falso e que trataria de Bozidar. Johnny foi-se embora e 
Dusko informou o irmão, cujo consultório médico ficava perto, de que 
ia mandar o motorista fazer uma longa viagem. Ivo não gostou da solu-
ção. «Bozidar é um cancro agora», disse. «Não há nada que possamos 
fazer para alterar a sua atitude. Enquanto for vivo, será sempre uma 
ameaça para ti.»

Como um irmão que assume o papel do patriarca, Ivo quis interce-
der e tratar de Bozidar. Seria mais seguro, disse, no caso de os alemães 
investigarem. Dusko ficou sensibilizado, mas sentia que, como fora  
ele a fazer asneira, teria de ser ele a responsabilizar-se por ela. Seria ele 
a fazê-lo.

Mas não antes do anoitecer.
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Dusko debateu-se com a decisão durante todo o dia. Anos depois, expli-
caria assim o dilema: «[Um] mundo em guerra não é são. Não tem 
regras […] As nossas armas são a mentira, a traição, a violência, o homi-
cídio. Se não as usarmos, o resultado pode ser a perda de uma batalha. 
Arriscamo-nos a perder milhares de vidas que poderiam ter sido salvas. 
Ou então podemos perder toda a guerra.»

Depois do pôr do sol encontrou-se com dois rufias que representara 
anteriormente num processo criminal. Sussurrando-lhes a situação difí-
cil em que se encontrava, passou-lhes um molho de notas. Mais tarde, 
nessa noite, pediu a Bozidar que lhe fizesse um recado. Debatendo-se 
ainda com o intuito da sua ação, escreveu nas suas memórias, deu a 
Bozidar uma oportunidade para se redimir. 

«Será que tenho andado a abusar de si nas últimas semanas? Parece 
cansado. Ou preocupado. Passa-se alguma coisa?» Ofereceu-se para 
andar de táxi, enquanto o BMW não ficava arranjado.

«Oh, não, não, não», disse Bozidar. «Fico contente por ser útil.» 
Dusko assentiu e foi-se deitar. 

* * *

No dia seguinte, a polícia informou-o de que Bozidar fora atingido por 
guardas dos caminhos de ferro durante uma tentativa de assalto. Depois 
da guerra, Dusko não ficou com remorsos. Bozidar trabalhava para os 
nazis, disse a um entrevistador: «Poderia ter causado a minha morte e 
a de muitos outros.»

Johnny apareceu nessa tarde e repreendeu-o pela ação letal. «Também 
me matarias se descobrisses que eu andava a fazer jogo sujo?» A per-
gunta era inquietante. Dusko questionou-se se aquela tensão e a relação 
de lealdade se manteriam até ao fim da guerra. Teria de estar permanen- 
temente desconfiado, mesmo com o seu melhor amigo? 
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Johnny não insistiu no assunto e passou ao inquérito de Munzinger, 
aconselhando-o a entregar alguma coisa o mais depressa possível, uma 
vez que a Abwehr ia andar em cima dele. Dusko, no entanto, tinha os 
pés e as mãos atados. Uma vez que os britânicos estavam a preparar o 
relatório, teria de aguentar Johnny até o MI5 lhe entregar a mercadoria. 

A situação era precária. Ainda mal começara como espião oficial da 
Abwehr e já se metera numa enorme confusão. Johnny sabia que ele 
se desfizera de Bozidar e, no entanto, fazia de conta de que não tinha 
conhecimento. Sabia das suas múltiplas idas aos Serviços Secretos bri-
tânicos, porém ajudara a falsificar o relatório. Johnny estava a protegê-
-lo, embora continuasse a cumprir de forma zelosa as suas obrigações 
para com a Abwehr.

* * *

Algum tempo depois, escreveu Popov, encontrou-se com Lethbridge num 
parque isolado nos arredores de Belgrado para receber as últimas ins-
truções. «Aja como se fosse um verdadeiro espião nazi», disse o agente 
secreto. «Esqueça que está ligado a nós. Quando viajar, faça de conta que 
está preocupado com que os ingleses suspeitem de si. Pode estar certo 
de que os alemães vão avaliá-lo a cada momento. Mantenha-se de olhos 
e ouvidos bem abertos e de boca bem fechada. Lembre-se de nomes e 
caras e moradas e de todas as palavras que ouvir aos alemães ou sobre 
eles, mas não ponha nada por escrito.»

Lethbridge explicou que os Serviços Secretos britânicos estavam inte- 
ressados em tudo o que Dusko conseguisse saber sobre a Operação Leão- 
-Marinho, a invasão da Grã-Bretanha que os alemães andavam a planear. 
Não sabia a que unidade Popov ficaria ligado, mas explicou-lhe que os 
Serviços Secretos britânicos eram compostos por duas secções prin-
cipais: o Serviço de Informações Secreto, mais conhecido por SIS ou 
MI6, que lidava com a informação externa, e o Serviço de Informações 
e Segurança, MI5, que supervisionava a contraespionagem doméstica e 
os agentes duplos.

De facto, os ingleses estavam a aprender a fazer jogo duplo à medida 
que este se ia proporcionando. Sobre o outro único agente com contac-
tos na Abwehr — Arthur Owens (com o nome de código de SNOW) — 
recaíam suspeitas de que era um agente triplo, e o MI5 estava perplexo, 
não sabia o que fazer com ele. Engenheiro galês, Owens patenteara uma  
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bateria especial de células secas, que fora vendida em grandes quan-
tidades à Marinha alemã. Em 1936, durante uma das suas frequentes  
viagens a Hamburgo, Owens encontrou-se com um controlador da 
Abwehr. O MI6 colocou-o sob vigilância e tudo indicava que Owens  
fora recrutado para ser um espião alemão. Quando regressou a Londres, 
os Serviços Secretos interrogaram-no longamente. No decorrer de  
todo o processo, Owen jurou a sua lealdade, e o MI5 atribuiu-lhe mis-
sões limitadas enquanto agente duplo. Mas, a 18 de agosto de 1939, 
a mulher e o filho de SNOW denunciaram-no à Scotland Yard como 
espião nazi.  

Owens, que aparentava estar a jogar nos dois lados por dinheiro, 
continuou a dizer-se inocente. Num derradeiro jogo de ilusões, o MI5 
pediu a Owens — numa ligação feita a partir do rádio da prisão de 
Wandsworth para Hamburgo — que contactasse o seu controlador da 
Abwehr, Dr. Rantzau (cujo verdadeiro nome era Nikolaus Ritter). Foi o 
primeiro contacto sem fios com o inimigo.

Owens foi autorizado a visitar Antuérpia em 1940, mas o major 
Robertson e Guy Liddell, do MI5, continuaram a ter sérias dúvidas  
sobre a sua lealdade. Os outros espiões da agência também não ins-
piravam confiança. Sam McCarthy, com o nome de código BISCUIT, 
era um antigo criminoso, vigarista e traficante de droga. Gösta Caroli 
era um espião alemão convertido com o nome de código SUMMER, 
que o MI5 planeava executar. Walter Dicketts, nome de código CELERY, 
fora um oficial dos Serviços de Informação da Força Aérea durante a 
Primeira Guerra Mundial, dispensado pela RAF por desonestidade. 

Popov, por outro lado, tinha um potencial intrigante. O chefe do MI6, 
Stewart Menzies, «C», como era conhecido nos círculos dos Serviços 
Secretos, queria utilizá-lo para descobrir tudo o que fosse possível sobre 
o seu homólogo na Abwehr, o almirante Wilhelm Canaris. Canaris era 
um opositor peculiar, e Menzies recolhera provas suficientes de que 
o almirante não era nazi, nem apoiava Hitler. Mais interessante era a 
informação de que Canaris chegara mesmo a avisar os Aliados da data 
da invasão da Polónia. Mas, para ter a certeza, «C» precisava de uma 
confirmação vinda de dentro. 

O major T. A. «Tar» Robertson, enquanto diretor da secção do MI5 
que controlava os agentes duplos, também podia servir-se dos talentos 
de Popov, que falava cinco línguas, era doutorado em Direito, e vinha 
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de um meio endinheirado. Podia viajar e misturar-se nos meios sociais 
mais elevados. Como Popov diria mais tarde, os britânicos tinham a cer- 
teza de que ele «sabia estar» e como usar um garfo e uma faca. Mas, tal 
como com SNOW, havia um risco tremendo de Popov ser um agente 
triplo: não era britânico, estudara na Alemanha, e fora inicialmente 
recrutado pela Abwehr. O MI5 teria de tomar precauções redobradas. 

Em poucos meses, Popov estava a trabalhar para o MI5 e o MI6.  
No entretanto, foi registado nas fileiras das agências e recebeu o pri-
meiro nome de código, SKOOT. 

* * *

A aprovação da visita de Popov a Londres foi finalmente enviada por 
Berlim, mas em vez de o mandar viajar diretamente, Munzinger indi-
cou-lhe que fosse primeiro a Roma, onde alguém haveria de o contac-
tar. Os britânicos, por sua vez, disseram-lhe que alguém o procuraria 
em Inglaterra com a senha «Rubicão». Uma vez que Popov estava em 
regime experimental em ambos os lados, apercebeu-se de que podia ter 
duas sombras — uma alemã e uma britânica.

Se tudo corresse bem, não se cruzariam.

* * *

No dia 17 de novembro de 1940, Popov partiu de comboio em direção a 
Roma, onde chegou dois dias depois. Seguindo as instruções que rece-
bera, dirigiu-se de imediato à Ala Littoria; Munzinger dissera-lhe que 
não teria dificuldade em adquirir uma passagem para Lisboa. O fun-
cionário da companhia aérea não tinha bilhetes, no entanto, entregou  
a Popov um recado escrito à máquina, em alemão: 

Estimado Dusko, não parta sem se encontrar comigo; estarei em 

Roma, no Hotel Excelsior. Johann

De regresso ao centro da cidade, Dusko hospedou-se no Hotel 
Ambasciadore, marcou o número que Munzinger lhe dera em caso de 
emergência — Rome 44168 —, e deu o seu nome e hotel como código. 
Quando mencionou o bilhete de avião, o homem disse que devia haver 
um engano, que não fazia ideia do que é que ele estava a falar. Popov 
repetiu o nome e explicou qual era a sua missão. O homem disse que 
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nunca ouvira falar nem de um, nem do outro. Popov desligou e tentou 
encontrar o número Roma 44168 na lista telefónica. 

Nem sinal.
Meia hora depois, dois homens apareceram no hotel. Um era de 

estatura baixa, na casa dos 60 anos, de cabelo branco, rosto pálido e ar 
adoentado, e apresentou-se como Dr. Campiagni. O segundo italiano 
era alto e com cerca de 45 anos. Não disse nada. Campiagni fez algu-
mas perguntas e Popov, a quem Munzinger não dissera nada sobre este 
encontro, deu apenas respostas genéricas. Alguns minutos depois, os 
italianos assumiram que conheciam a missão de Popov e que ela estava 
a «ser analisada». Estendendo-lhe o seu cartão, Campiagni sugeriu-lhe 
que o visitasse daí a dois dias. No cartão estava escrito:  «Ardanghi — 
Advogado, via Torino, 7, 4.º andar.»

Na noite seguinte, a 20 de novembro, Popov foi beber um copo com 
Johnny. A operação Leão-Marinho sofrera atrasos, disse Johnny, devido a  
desentendimentos entre os diferentes ramos das Forças Armadas. O que  
nem Johnny nem Dusko sabiam na altura, era que os Serviços Secretos 
britânicos estavam a intercetar as mensagens de Goering para os coman- 
dantes da Luftwaffe, encriptadas pela máquina ENIGMA, que Bletchley Park  
conseguira decifrar o código, e enviavam para o MI6 muito mais infor- 
mações do que Johnny sabia. No fim de julho, o ULTRA — nome de código 
britânico para informação secreta produzida a partir de mensagens 
intercetadas e desencriptadas — revelou que a Marinha e o Exército ale- 
mães discordavam quanto à forma de transportar por via marítima as tro- 
pas e os bens necessários para pôr em marcha a operação Leão-Marinho.

Johnny falou de tudo aquilo que sabia sobre os planos do general 
Franz Halder, o chefe do Estado-Maior do Exército alemão, e passou a 
descrever-lhe a delegação para onde Dusko fora destacado — Lisboa.  
A capital portuguesa era o mais importante posto avançado da Abwehr, 
disse ele, e o responsável pelas operações de Dusko seria o major 
Ludovico von Karsthoff, que chefiava o escritório de Lisboa. Austríaco 
de Trieste4, o seu verdadeiro nome era Kremer von Auenrode. Homem 
misterioso, foi registado na lista de pessoal da Embaixada Alemã como 
«Albert von Karsthof». Queria que lhe chamassem Ludovico e, por 
vezes, assinava documentos como Anzuweto.

4 Trieste chegou a ser uma cidade austríaca. Hoje é italiana. [N. do T.]
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Johnny avisou Dusko de que o major era bastante charmoso e de que 
iria gostar dele, o que poderia implicar um certo perigo. Johnny temia 
que, se se tornassem amigos, Dusko estaria mais sujeito a cometer erros. 
De facto, tornaram-se mesmo amigos e, mais tarde, Popov lamentaria 
essa situação. «Ele era uma pessoa terrivelmente agradável», contou a 
um entrevistador depois da guerra. «Eu gostava muito dele e sentia-me 
sempre culpado por ele ser o principal instrumento que eu usava para 
enganar o governo nazi.» Ossos do ofício de um agente duplo. 

Antes de partir, recordaria Dusko, Johnny deu-lhe instruções espe-
cíficas para o encontro que o esperava: quando chegasse a Lisboa, 
deveria ligar para Von Karsthof de uma cabine telefónica e perguntar 
por Karl Schmidt, dizendo que tinha instruções de um primo dele de 
Estugarda para o contactar. Schmidt viria ao telefone e indicar-lhe-ia a 
hora e o local exato onde deveriam encontrar-se. Dusko tinha de chegar 
uma hora antes do acordado e aguardar. Uma mulher haveria de passar 
por ele, piscar o olho e conduzi-lo a um carro que estava à sua espera 
para o levar à reunião.

Nenhuma palavra seria proferida.

* * *

Os elaborados sistemas de códigos e de encontros clandestinos, mesmo 
em países neutros, eram mais do que necessários. Em Madrid, no 
Estoril e em Lisboa, cafés e bares eram os principais campos de bata-
lha da espionagem da Segunda Guerra Mundial, e os sítios onde se 
ia e as pessoas com quem se falava podiam ser vistos pelo inimigo. 
Surpreendentemente, cada lado tinha uma quantidade espantosa de 
informação sobre os agentes secretos, os quartéis-generais e os proce-
dimentos do adversário. 

Em novembro de 1939, os alemães tinham raptado dois dos mais 
experientes agentes do MI6, o capitão S. Payne Best e o major Richard 
Stevens, e obtido nomes de guerra e outras informações classificadas. 
Fazendo-se passar por membros da resistência nazi, Walter Shellenberg 
e os seus assistentes haviam atraído Best e Stevens até um restaurante 
em Venlo, na fronteira da Holanda com a Alemanha, e rapidamente os 
dominaram. Um homem morreu nesse incidente e os agentes do MI6 
foram transferidos de imediato para Berlim, onde foram interrogados  
e mantidos sob prisão até 1945.
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Enquanto durou a guerra, cada fação desenvolveu esforços concer-
tados para descobrir as operações da outra. Walter Shellenberg escreveu 
nas suas memórias que tinha «listas completas» de pessoal ameri-
cano e britânico destacado em Espanha. Nas fileiras britânicas, na pri-
mavera de 1940, o Serviço de Segurança de Rádio intercetava tantos 
sinais de rádio alemães que se dizia que os decifradores de Bletchley 
Park sabiam das ordens de Hitler antes dos seus generais. Além disso, 
todos os espiões alemães que puseram os pés em Inglaterra em 1940 e 
1941 acabaram presos, alguns deles foram executados e quatro torna-
ram-se agentes duplos. A partir de 1941, todos os agentes alemães que 
trabalhavam em Inglaterra eram controlados e geridos pelos britânicos.

Ninguém era mais cuidadoso com o valor da informação do que 
os próprios chefes dos Serviços Secretos. No escritório que ocupava no 
4.º andar no número 54 da Broadway, «C» tinha uma passagem secreta 
que conduzia à sua residência oficial, no número 21 de Queen Anne’s 
Gate. Esgueirando-se pelas portas ocultas em ambos os locais, podia 
movimentar-se entre o seu local de trabalho e a sala de estar do seu 
apartamento sem ninguém o ver. 

Do lado alemão, Walter Schellenberg — que tinha inúmeros inimi-
gos no interior do Terceiro Reich — era menos subtil. No seu escritório 
havia microfones escondidos dentro de um candeeiro, na sua secretária 
e até atrás das paredes. As janelas estavam tapadas com malha metá-
lica e tinham carga fotoelétrica de maneira a que soasse um alarme 
se alguém se aproximasse. A secretária em si, escreveu ele, era como 
«uma pequena fortaleza»: 

Tinha duas armas automáticas embutidas que podiam dis-

parar balas para todos os cantos do escritório. Estas armas apon-

tavam para o visitante e seguiam-no no seu caminho em direção 

à minha secretária. Tudo o que eu tinha de fazer em caso de 

emergência era carregar num botão e as duas armas disparavam 

simultaneamente. Ao mesmo tempo, eu podia premir outro 

botão e uma sirene alertava os guardas para cercarem o edifício 

e bloquearem cada saída. 

Quando viajava, Shellenberg protegia-se da hipótese de ser obri-
gado a revelar informações levando consigo duas cápsulas de cianeto 
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— uma inserida dentro de um dente artificial, outra disfarçada sob a 
pedra do anel que usava. 

E não eram apenas os alemães e os britânicos que tomavam precau-
ções. Popov diria depois da guerra que em cada hotel, independente-
mente do local, a sua bagagem era revistada uma e outra vez por toda a 
gente — alemães, britânicos, americanos, russos, italianos, japoneses. 
Para sobreviver, devia manter sempre junto a si qualquer informação 
que tivesse valor para os Serviços Secretos. Agia, movia-se e vivia de 
acordo com códigos e disfarces. 

* * *

Na manhã seguinte, 21 de novembro, foi ao encontro do Dr. Campiagni, 
na via Torino, número 7. O verdadeiro nome do médico, disse ele, era 
major Conti, e o advogado — Ardanghi — era o chefe italiano da con-
traespionagem. Com cerca de 45 anos, Ardanghi era alto, teria perto de 
1,80 metros e falava alemão como um nativo. Conti apresentou-se e, 
juntos, Popov e o chefe contactaram o Ministério do Ar. 

Não havia voos disponíveis para Lisboa. 
Popov saiu de lá sem saber se os alemães e os italianos estavam a tes-

tá-lo, ou se a burocracia de Roma era pior do que a da Jugoslávia. Ligou 
para Jebsen e, ao almoço, Johnny pediu a tinta de espião que Munzinger 
lhe dera. Deitou a tinta fora e deu-lhe instruções para criar uma fór-
mula melhor: a piramidona. Dusko teria de dissolver um comprimido 
e meio de amidopirina numa colher grande contendo 75 por cento de  
uma bebida alcoólica de cor clara, como o gin. Devia enrolar a ponta  
de um lápis em algodão, mergulhá-lo na solução e escrever em maiús-
culas entre as linhas de qualquer correspondência. Teria então de espe-
rar meia hora para a tinta secar e esfregar suavemente uma folha do 
mesmo tipo de papel sobre a mensagem secreta para disfarçar qualquer 
letra que eventualmente sobressaísse. 

Johnny disse ainda a Dusko que qualquer mensagem de Lisboa 
deveria ser enviada para Don Augustin Mutiozobal, Colom Larreategni, 
n.º 7, Armado, Bilboa. Qualquer carta, concluiu, deveria dizer: «Ainda
[…] vagões por entregar». O número de vagões referia-se aos dias que
Dusko ainda pretendia lá ficar. Quando terminaram a refeição, Johnny
sugeriu-lhe que tentasse ir mais uma vez à Ala Littoria.

Como por magia, havia um lugar disponível no dia seguinte.
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