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NOTA DO AUTOR

Para facilitar a leitura a quem não domina o italiano, usaram-se 
nomes transliterados dos locais: Florença e não Firenze, por exem-
plo. Em contrapartida, respeitou-se o costume italiano no que toca a 
nomes de pessoas. Maria Concetta Cacciola, por exemplo, torna-se 
Concetta, ou ’Cetta, a partir da segunda referência. Noutra diferença 
com os costumes anglo-saxónicos, as mulheres italianas conservam 
o apelido do pai quando casam. Assim, Lea Garofalo conservou o 
nome depois de casar com Carlo Cosco, mas a filha do casal chamava- 
-se Denise Cosco.
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I

O símbolo de Milão é uma serpente gigante a devorar uma criança 
que grita1. A principal cidade da Itália setentrional tem outros totens: 
um javali lanudo, uma imagem dourada de Nossa Senhora e, mais 
recentemente, as marcas de estilistas que fazem de Milão a capital 
mundial da moda. Contudo, a velha imagem, com 800 anos, de uma 
cobra enroscada a cravar as presas no corpo contraído e ensanguen-
tado de uma criança continua a ser o seu emblema mais popular, 
figurando em bandeiras e em baixos-relevos das paredes da cidade, 
na insígnia da Alfa Romeo e nas camisolas do Inter de Milão. É um 
estandarte estranhamente ameaçador para um povo que costuma 
ser mais associado à família e à comida, e estranhamente brutal para 
uma cidade cujo desempenho artístico atinge os píncaros sublimes 
de A Última Ceia de Leonardo da Vinci, e a maioria dos milaneses 
afirma quase sempre desconhecer o seu significado. Em momentos 
mais sinceros, porém, alguns confessarão a sua suspeita de que a 
imagem deve a sua perenidade ao modo como ilumina uma verdade 
sombria no coração da cidade: a de que o dinamismo e feitos pelos 
quais Milão é famosa dependem, entre outras coisas, de quem se está 
preparado para destruir.

Nos quatro dias que passaram em Milão em finais de novembro 
de 2009, antes de o pai lhe ter assassinado a mãe e depois apagado 
todos os vestígios deixados por ela no mundo, Denise Cosco quase 
conseguiu acreditar que a sua família fora além das suas próprias 
trevas particulares. Denise tinha 17 anos. A mãe era Lea Garofalo,  
a filha de 35 anos de um mafioso, e o pai dela era Carlo Cosco, um trafi- 
cante de cocaína com 39 anos. Lea casara-se com Carlo aos 16 anos,  
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tivera Denise aos 17 e testemunhara aos 21 o assassinato por Carlo e 
o seu irmão de um homem em Milão, tendo depois ajudado a meter 
Carlo na prisão de San Vittore aos 22 anos. Denise cresceu sempre 
em fuga. Durante seis anos, de 1996 a 2002, Lea escondera-se com a 
filha nas ruelas estreitas e sinuosas da cidade medieval de Bérgamo, 
nas colinas do sopé dos Alpes. Lea fizera daquilo um jogo — duas 
raparigas do Sul a esconderem-se no Norte cinzento de Itália — e, 
com o passar do tempo, elas tinham-se tornado o mundo uma da 
outra. Quando caminhavam pelas ruas empedradas de Bérgamo, 
como um par de duendes de mãos dadas e cabelo escuro encaraco-
lado preso atrás das orelhas, as pessoas julgavam-nas irmãs.

Numa noite do ano 2000, Lea espreitou pela janela do aparta-
mento e viu o seu velho Fiat a arder. Em 2002, depois de lhes ter  
sido roubada uma motoreta e de a porta de casa ter sido incendiada, 
Lea disse a Denise que tinha um jogo novo. Foi de mãos dadas com  
a filha de 10 anos até uma esquadra de carabinieri e informou o 
espantado agente que estava na receção de que testemunharia con-
tra a máfia em troca de ser colocada num programa de proteção 
de testemunhas. Entre 2002 e 2008, mãe e filha viveram em casas 
seguras das autoridades. Nos últimos oito meses, por razões que 
Denise só em parte compreendia, ficaram novamente por sua conta. 
Por três vezes, os homens de Carlo tinham-nas encontrado. Por três 
vezes, Lea e Denise tinham escapado. No entanto, na primavera de 
2009, Lea estava exausta, sem dinheiro e a dizer a Denise que só lhes 
restavam duas opções. Ou arranjavam de alguma maneira dinheiro 
para fugir para a Austrália, ou Lea tinha de fazer as pazes com Carlo.

Não sendo as probabilidades favoráveis a nenhuma delas, pelo 
menos a reconciliação com Carlo parecia possível. O Estado abando-
nara os esforços para o condenar com recurso às provas fornecidas 
por Lea e, embora isso a deixasse furiosa, significava também que 
ela já não constituía uma ameaça para ele. Em abril de 2009, enviou  
uma mensagem ao marido dizendo que deviam perdoar e esquecer,  
e Carlo pareceu concordar. As ameaças pararam e não houve mais 
carros incendiados. Carlo começou a levar Denise em viagens pela  
antiga região da Calábria. Numa noite de setembro, chegou a convencer  
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Lea a saírem juntos e foram de carro até à costa, conversando até 
altas horas da madrugada acerca do verão em que se tinham conhe-
cido, muitos anos antes.

Assim, quando, em novembro de 2009, Carlo convidou a mu- 
lher e a filha para passarem alguns dias com ele em Milão e Denise, 
a tapar o bocal do telefone com a mão, olhou expetante para a mãe, 
Lea encolheu os ombros e concordou, fariam umas miniférias.  
As recordações que Lea tinha de Milão no inverno eram de uma 
cidade fria e triste, as árvores a parecerem relâmpagos negros 
recortados no céu, os ventos a ribombarem como avalanches pelas 
ruas, empurrando consigo pequenas monções de chuva gelada.  
No entanto, Denise adoraria as lojas de Milão, Lea e Carlo preci-
savam de falar acerca do futuro de Denise e desde o verão que Lea 
dava por si a interrogar-se novamente a respeito de Carlo. Vinte anos 
antes, ele segurara-lhe o rosto entre as mãos de gorila e prometera 
afastá-la da máfia e da matança, e Lea acreditara nele, principal-
mente porque ele próprio parecia acreditar no que estava a dizer. 
Ela continuava a usar uma pulseira e um colar de ouro que Carlo lhe 
oferecera nessa altura. Também não havia dúvidas de que Carlo sen-
tia amor por Denise. Talvez a filha tivesse razão, pensou Lea. Talvez 
os três pudessem recomeçar. A ideia de que a nova brandura de Carlo 
fazia parte de um plano elaborado para a apanhar desprevenida era 
simplesmente demasiado rebuscada. Havia maneiras mais fáceis  
de matar alguém.

Lea Garofalo sempre tivera um estatuto muito superior ao de Carlo 
Cosco. Carlo conquistara a sua posição junto dos clãs, mas Lea nas-
cera princesa da máfia, uma Garofalo de Pagliarelle, filha de aristo-
cratas da ’Ndrangheta da costa oriental. Carlo era robusto e formoso 
como um urso, mas Lea era muito mais distinta, com uma elegância 
natural realçada por maçãs do rosto bem definidas, a silhueta esguia 
e o longo cabelo escuro, espesso e encaracolado. O domínio tarta-
mudeado que Carlo tinha da língua italiana e a sua maneira de ser 
mal-humorada e taciturna nunca se tornavam mais óbvios do que  
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quando estava com Lea, que se exprimia com a sofisticação das gen-
tes do Norte e a paixão das do Sul, rindo, discutindo e chorando no 
espaço de cinco minutos. Noutro mundo, teria sido da ordem natu-
ral das coisas que Lea tivesse abandonado Carlo ao fim de poucos 
anos de casamento, sem nunca olhar para trás.

Pelo menos, Carlo estava a esforçar-se por não se regozijar com 
o mal dela, pensou Lea. Enviara-lhe por um amigo 100 euros para 
os bilhetes de comboio com destino a Milão. Quando Lea e Denise 
desembarcaram na estação central da cidade, o opulento monu-
mento em vidro e mármore de Mussolini à ordem e ao poder seten-
trional, o próprio Carlo foi buscá-las num Audi preto e levou-as para 
o Hotel Losanna, um confortável e discreto estabelecimento a um 
quarteirão da Corso Sempione, os Campos Elísios de Milão, a curta 
distância a pé do antigo apartamento da família na Viale Montello. 
E, nos quatro dias que se seguiram, Carlo recusou-se até a discutir  
o passado. Não referiu a ’Ndrangheta, nem como Lea violara a 
omertà, ou a maneira como quase destruíra tudo aquilo para que 
ele e os irmãos haviam trabalhado. Em lugar disso, Denise con-
tou que os três tinham desfrutado de umas miniférias «tranquilas 
e agradáveis», o tipo de férias em família que nunca tinham feito.  
Os salões de exposição da Ferrari e as lojas Armani em Milão ficavam 
a um milhão de quilómetros das pastagens de cabras da Calábria,  
e Carlo parecia feliz por a mulher e a filha apreciarem a estadia.  
Com o casaco pousado sobre os ombros ao estilo milanês, e Lea e 
Denise de calças de ganga e espessos anoraques, os três passearam 
pelos canais e pelas piazzas pavimentadas a pedra polida, comeram 
pizza e cannoli, viram as montras na galleria do século xix em frente 
à aparatosa catedral gótica de Milão. Carlo pagou tudo: roupas para 
Denise, jantares para os três, cafés e gelados. Carlo providenciou até 
que as duas mulheres fossem arranjar as sobrancelhas num salão 
de beleza que pertencia ao seu amigo Massimo. Noutra ocasião, 
quando Lea estava sem haxixe, Carlo recorreu a um primo, Carmine 
Venturino, e assegurou-se de que ela não tinha de o pagar.

Claro que nem tudo foi perfeito. Denise estava a alimentar um 
vício adolescente em cigarros e tinha aversão a comida italiana pesada.  
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Carlo, vendo a mulher e a filha somente pela segunda vez em 13 anos  
e reparando como elas eram parecidas, não pôde deixar de se sentir 
transportado ao dia em que, 19 anos antes, Lea, então com 16 anos,  
fugira com ele para Milão. Entretanto, Lea debatia-se para con- 
servar a calma. Pedira a Carlo para não contar a ninguém que es- 
tava em Milão, mas ele já se antecipara e apresentara-a a Massimo  
e a Carmine, e este parecia mais do que apenas amigo de Carlo. 
Ela teve também uma sensação recorrente de que andavam a ser 
seguidas.

Lea deu consigo a regressar a um velho hábito. Havia muito que  
precisava de um ou dois charros para conseguir dormir à noite e, 
como comprovavam as beatas que Denise encontrava no quarto 
dela, agora andava também a fumar regularmente ao longo do dia. 
Claro que poder dormir e estar em paz era bom, e algo muito raro 
para Lea. Porém, não deixava de ser questionável a sensatez de tol-
dar a consciência perto de Carlo, um mafioso que passara os últimos 
13 anos a persegui-la pela Itália e a tentar matá-la.

Ainda assim, a viagem correu melhor do que o receio de Lea 
permitia prever. A princípio, pedira a Denise que ficasse junto dela 
quando Carlo estivesse por perto porque, nas palavras de Denise,  
«se eu lá estivesse, nada lhe aconteceria». Em breve, porém, Lea  
sentiu-se suficientemente segura para ser deixada a sós com o ma- 
rido. Na noite de 23 de novembro, Denise foi deitar-se cedo e Lea e 
Carlo jantaram sozinhos. Se os anos tinham crispado os nervos de  
Lea, o tempo parecia ter descontraído Carlo. Era agora um homem  
de tronco maciço, com orelhas grossas, cabeça rapada e nariz de pugi-
lista, mas os modos eram brandos e corteses. Quando Lea referiu o 
plano de Denise de frequentar a Universidade de Milão, Carlo ofere-
ceu-se para tomar conta dela. Quando Carlo declarou que pusera de 
parte 200 mil euros para a filha e Lea o repreendeu pelas dezenas de mi- 
lhares que ele gastara a tentar localizá-las — «e sem justificação, 
porque chegavas sempre demasiado tarde!» —, Carlo aceitou invul-
garmente bem aquela desfeita. Depois de pagar a conta, Carlo levou 
Lea num passeio de carro pela cidade. O casal deslizou pelas ruas 
vazias em silêncio, apenas a apreciar as vistas e a companhia um do 
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outro. Carlo estava tão distraído que passou um semáforo vermelho, 
o que deu a Lea o deleite de ser contemplada com o espetáculo do 
grande mafioso a tentar furtar-se a uma multa.

Ao vê-los juntos naqueles dias — Lea a fumar e a rir, Carlo a 
esfregar o pescoço de brutamontes e a deixar que um sorriso lhe sua-
vizasse a fisionomia carrancuda —, Denise disse ser evidente que 
haviam estado apaixonados em tempos. Parecia até possível que as 
coisas voltassem a resultar com os três. Os três «comiam juntos» 
como em família, contou Denise mais tarde. Carlo estava a mostrar-
-lhes como era «dedicado e bondoso». E não se podia negar que Lea 
continuava atraente. Mesmo sem um cêntimo no bolso, e apesar de 
tudo o que acontecera, a mãe dela continuava a ser qualquer coisa 
de raro e belo, uma fada da floresta calabresa com o mesmo espírito 
puro que a distinguira de todas as outras raparigas de Pagliarelle 
muitos anos antes. Denise tinha a certeza de que Carlo estava a 
apaixonar-se outra vez por Lea. «Não me ocorriam absolutamente 
nenhuns maus pensamentos a respeito do meu pai», declarou.

O último dia de Lea e Denise em Milão foi 24 de novembro de 
2009. As duas mulheres planeavam apanhar o comboio das 11 e 
meia da noite, com vagões-cama, de regresso à Calábria. No quarto 
do Losanna, Lea e Denise fizeram as malas. Para ajudar a levar as 
malas para a estação, Carlo trouxera um grande Chrysler cinzento 
que pedira emprestado a um amigo.

Enquanto metia as malas no carro, Carlo perguntou a Denise se 
gostaria de jantar nessa noite com os primos: o tio Giuseppe, a tia 
Renata e os seus dois filhos, Domenico com 18 anos e Andrea com 
15. Denise devia aproveitar a oportunidade para passar tempo com a 
família, disse Carlo. Uma noite a sós também daria aos pais a opor-
tunidade para discutir alguns últimos assuntos.

Denise concordou. Ela e Lea seguiram a pé pela cidade para fazer 
ainda algumas compras. Estava um dia enevoado, com temperatura 
um pouco menos do que glacial, e um vento carregado ressoava 
entre os edifícios. Uma câmara de vigilância revelou posteriormente 
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Lea de blusão negro com a gola de pelo levantada e Denise num 
casacão branco, carapuço posto e com uma mochila preta aos om- 
bros. Mãe e filha vaguearam pelas arcadas, aquecendo-se em cafés e 
indo almoçar ao McDonald’s, felizes por andarem juntas na cidade 
e, por uma vez, sem precisarem de olhar por cima do ombro.

Uma hora depois de escurecer, imediatamente antes das 6 da 
tarde, Denise telefonou a Carlo. Ela e Lea estavam perto do Arco 
da Paz no parque de Sempione, não muito longe do hotel. Alguns 
minutos depois, Carlo chegou no Chrysler, ligou os piscas e lembrou 
a Denise, pela janela do condutor, que a esperavam para jantar com 
os primos. Lea, que já entrara no carro, não quis ir: mesmo estando 
a dar-se melhor com Carlo, não queria ter nada que ver com a família 
dele. Carlo propôs ir lá deixar Denise e regressar depois para levar 
Lea a jantar num sítio tranquilo. Depois de todos terem comido, 
Carlo apanharia Denise e seguiriam os três para a estação. As mu- 
lheres concordaram. «Vejo-te na estação, mamã», disse Denise a 
Lea quando entrou no carro. «Até logo», respondeu Lea, apeando-se. 
«Vou beber um copo.»

Carlo conduziu Denise ao n.º 6 da Viale Montello, na periferia 
da Chinatown de Milão. O n.º 6 de Viale Montello — um grande e 
sórdido edifício de seis andares, sem elevador, com mais de uma 
centena de apartamentos dispostos em torno de um triste pátio 
interior — pertencera em tempos ao Maggiore Ospedale, um dos 
primeiros hospitais públicos da Europa quando foi inaugurado em 
1456. No entanto, o prédio foi ficando arruinado e acabou por ser 
abandonado. Na década de 1980, a ’Ndrangheta de Pagliarelle tomou 
conta dele para servir de centro de acolhimento ao seu negócio de 
heroína e cocaína. O piso térreo era agora ocupado por meia dúzia 
de lojas chinesas de produtos baratos — mercearias, lavandarias, 
tabacarias —, cujos estores metálicos estavam decorados com grafit-
tis extravagantes. A maioria dos apartamentos alojava imigrantes da 
China, da Roménia, da Albânia, da Polónia, da Eritreia e da Nigéria, 
inquilinos cujo estatuto legal incerto garantia que não eram simpa-
tizantes da lei. Os restantes haviam sido atribuídos a cerca de uma 
dúzia de famílias da máfia. Carlo, Lea e Denise tinham vivido num 
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dos apartamentos no começo da década de 1990. Os irmãos mais 
velhos de Carlo, Vito e Giuseppe, ainda estavam instalados noutros 
com as mulheres e os filhos. Era para aquelas salas de estar que todos 
os anos eram transportadas toneladas de cocaína e heroína, antes de 
serem reembaladas e expedidas em direção ao norte, para a Europa.

Carlo deixou Denise com Renata, tia dela, às 6 e meia da tarde no  
Bar Barbara, um café gerido por chineses na Piazza Baiamonti,  
no extremo da Viale Montello, e depois seguiu no carro para ir bus-
car Lea. Denise pediu um espresso. Renata informou que o jantar 
seria sopa minestrone e carnes frias. Denise disse à tia que não estava 
com muita fome, por isso ela e Renata foram a um supermercado 
asiático algumas portas mais adiante para lhe comprar um pequeno 
tabuleiro de sushi. Denise tentou pagar, mas Renata não o consentiu 
de maneira nenhuma.

Em retrospetiva, Denise diria que foi por essa altura que aca-
bou a farsa. No apartamento do segundo andar do primo, em Viale 
Montello, Denise comeu o sushi sozinha. Depois sentou-se com 
Renata, Domenico e Andrea enquanto eles comiam a sopa e as carnes 
diante do televisor. Longe de ser o convívio familiar que Carlo refe-
rira, os primos passaram a noite toda a entrar e a sair. O tio Giuseppe 
nem sequer estava em casa, o que era duplamente estranho, pois ha- 
via um jogo importante nessa noite, o AC Milan jogava em Barcelona. 
Havia também outra coisa: Denise lembrava-se de pensar, quando 
passara tempo com Renata noutras alturas, que a tia era uma mulher 
ciumenta e telefonava constantemente a Giuseppe para lhe pergun-
tar onde estava, com quem estava, o que estava a fazer e quando iria 
para casa. Nessa noite, reparou Denise, Renata não telefonou uma 
única vez a Giuseppe.

Denise, que ao cabo de anos em fuga desenvolvera um sexto sen-
tido para essas coisas, começou a sentir que algo não batia certo. Por 
volta das 8 horas da noite telefonou à mãe. O telemóvel de Lea não 
estava disponível. Também isso era estranho. Lea certificava-se sem-
pre de que tinha o telemóvel ligado. Denise enviou uma mensagem 
para a mãe. «Algo do tipo “Onde raio estás tu?”», disse mais tarde 
em tribunal.
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O jogo começava às 20h40 e o Barcelona marcou rapidamente. 
Denise enviou mais um par de mensagens a Lea. Continuou a não 
haver resposta. Renata disse a Denise que não se preocupasse por 
fumar em frente da família — ninguém contaria a Carlo — e, com a 
noite a avançar, Denise apercebeu-se de que estava a fumar cigarro 
atrás de cigarro. Os primos suspiraram quando o Barcelona marcou 
um segundo golo imediatamente antes do intervalo. Algures por 
volta das 9 horas da noite, quando Denise começava realmente a  
sentir-se nervosa, Giuseppe espreitou pela porta, inteirou-se do resul-
tado e da presença de Denise, e voltou a sair. Alguns minutos depois,  
o telefone de Denise tocou. Era Carlo. Estaria ali dentro de poucos 
minutos para a apanhar e levar à estação. Deveria esperar por ele no 
apartamento do tio Vito, no primeiro andar.

Denise despediu-se dos primos e da tia com um beijo e depois 
desceu para a casa de Vito. Carlo ainda não chegara, por isso a 
mulher de Vito, Giuseppina, serviu-lhe um café. Passava já das 9 e  
meia — mais de três horas desde que Denise falara com a mãe — 
e ela debatia-se com uma sensação crescente de pânico. Passado um 
bocado, Vito apareceu à porta. Por trás dele, ao fundo do corredor, 
Denise viu de relance o pai à entrada de outro apartamento. Ela nem 
sequer sabia que Carlo estava no edifício. Em lugar de ir buscá-la, 
estava a conversar com o irmão Giuseppe e dois outros homens. 
Carlo lançou um olhar à filha e bradou-lhe que o fosse esperar no 
carro. Denise desceu para a rua e encontrou o Chrysler. Lea não 
estava lá dentro. Eram já 10 horas da noite. Quando Carlo entrou no 
carro, Denise perguntou-lhe de imediato:

— Onde está a minha mãe?
— Deixei-a ao virar da esquina – respondeu Carlo. – Ela não quis 

vir até aqui e ver toda a gente.
Carlo conduziu em silêncio para uma rua nas traseiras da Viale 

Montello. Denise observou-o. Ele parecia perturbado, pensou. A ma- 
neira como conduzia, quase sem se concentrar na estrada. «Scossato», 
disse ela posteriormente. Abalado.

Quando viraram a esquina, Lea não estava lá. Denise ia falar quan- 
do Carlo a interrompeu. Lea não estava à espera deles, disse Carlo, 
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porque o que acontecera fora que Lea lhe pedira dinheiro e ele dera-
-lhe 200 euros, mas ela gritara-lhe que não era suficiente, por isso 
ele dera-lhe mais 200, mas mesmo assim ela fora-se embora intem-
pestivamente. Não tinham jantado. Na verdade, disse Carlo, ele não 
tinha comido nada.

Carlo calou-se e Denise não disse nada.
— Sabes como é a tua mãe —, disse Carlo. — Não há nada que 

ninguém possa fazer.
Cautelosamente, Denise perguntou ao pai:
— Onde está a minha mãe agora?
— Não faço ideia — respondeu Carlo.
Denise achou que o pai era péssimo a mentir. «Não acreditei 

nele nem por uma fração de segundo», disse. «Nem numa só pala-
vra.» Toda a gentileza dele naqueles últimos dias, o segurar as por- 
tas, ir buscar os casacos e passeá-las de carro — todo o número de 
bella figura milanesa —, tudo desaparecera. Carlo parecia ter regre-
dido. Parecia rude, quase primitivo. Nem sequer olhava para ela.  
E, de súbito, Denise compreendeu. O jantar com os primos. Os tele-
fonemas para Lea que não eram atendidos. A espera interminável. 
A discussão urgente entre os homens no apartamento ao fundo do 
corredor. Lea tivera sempre razão. Denise, que suplicara à mãe que 
concordasse com a ida a Milão, estivera catastroficamente errada. 
«Eu soube», disse Denise. «Soube imediatamente.»

Denise compreendeu mais duas coisas. Primeiro, que já era de- 
masiado tarde. Há mais de três horas e meia que Denise não conse-
guia falar com a mãe. Lea nunca desligava o telemóvel durante tanto 
tempo e decerto não o faria sem alertar Denise. Está feito, pensou 
Denise. Ele já teve tempo.

Segundo: confrontar o pai seria suicídio. Se queria sobreviver, 
nesse momento tinha de aceitar o destino de Lea e mentalizar-se de 
que não era possível ou reversível, mas certo e definitivo. Ao mesmo 
tempo, tinha de persuadir o pai de que não fazia ideia do que aconte-
cera, quando na realidade não tinha a mínima dúvida. «Compreendi 
que havia muito pouco que eu pudesse fazer então pela minha 
mãe», disse Denise. «Mas não podia deixar que ele me percebesse.»  
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Interiormente, obrigou o seu espírito a ocultar a possibilidade. «Fize- 
ram o que tinham de fazer», disse para consigo. «Teria sempre de 
terminar assim. Era inevitável.» Exteriormente, desempenhou o 
papel que lhe teria cabido uns minutos antes: uma filha preocupada 
à procura da mãe ausente. A velocidade dos acontecimentos ajudou. 
Era absurdo, até mesmo irreal, como num instante Denise perdera 
a mãe, a melhor amiga e a única pessoa que alguma vez a conhecera 
verdadeiramente. Não tinha de fingir estar a debater-se para assi-
milar aquilo. Teve até a sensação de que, se o desejasse com força 
suficiente, poderia devolver a vida a Lea.

Foi neste estado, com Carlo desorientado e Denise a compor-
tar-se como se ainda houvesse esperança no mundo, que pai e filha 
circularam por toda a cidade de Milão. «Fomos a todos os lugares 
em que tínhamos estado», disse Denise. «Onde tínhamos tomado  
uma bebida, onde tínhamos comido pizza, o hotel onde estivéramos 
hospedadas, nas proximidades do parque de Sempione. Fomos a um 
café local, a um centro comercial, ao estabelecimento da McDonald’s 
onde tínhamos almoçado e à estação dos comboios, onde o meu pai 
comprou dois bilhetes, para a minha mãe e para mim. Percorre- 
mos toda a cidade. Eu continuava a tentar ligar para a minha mãe 
e a enviar-lhe mensagens. Claro que não encontrámos nada nem 
ninguém.»

Por volta da meia-noite, imediatamente após a partida do com-
boio para a Calábria, o telefone de Denise tocou. Denise sobressal-
tou-se ao ler a palavra «mamã» no ecrã. Porém, a voz do outro lado 
era a da tia Marisa, irmã de Lea que vivia em Pagliarelle, e Denise 
recordou-se que pedira emprestado o telemóvel da prima antes de 
partir para Milão.

Recompondo-se, Denise disse a Marisa que não encontrava Lea 
em parte nenhuma e que tinham acabado de perder o comboio em 
que iam regressar a Calábria. «Tiveste notícias dela?», perguntou 
Denise à tia. «Telefonou-te?»

A tia Marisa respondeu que tinha uma chamada não atendida  
de Lea cerca das 6 e meia da tarde, mas que não conseguira falar  
com ela desde então. Telefonava para saber se estava tudo bem. 
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Denise respondeu que o telemóvel de Lea estivera indisponível 
toda a noite.

«Fizeram-na desaparecer», disse Marisa a Denise, abruptamente, 
estando Carlo sentado mesmo ao lado.

«Ela era tão direta», disse Denise. «Como se supusesse que todos 
o esperávamos. Como se todos sentíssemos o mesmo.»

Denise e Carlo continuaram a percorrer Milão no carro até à 
uma e meia da manhã. Por fim, Denise disse que não havia mais 
onde procurar e que deviam dar parte do desaparecimento à polícia. 
Carlo levou-a até uma esquadra dos carabinieri. O agente informou 
Denise de que teria de esperar 48 horas para poder dar alguém como 
desaparecido. Com Carlo presente, Denise não podia dizer ao agen- 
te que ela e Lea tinham andado durante anos escondidas do ho- 
mem que estava ao seu lado, por isso agradeceu-lhe e regressaram 
ao apartamento de Renata, onde a tia ensonada abriu a porta de robe.

Renata ficou surpreendida ao saber que Lea estava na cidade. 
«Viemos cá juntas», explicou Denise. «Não vos dissemos porque 
não queríamos chatear ninguém.» Os três permaneceram à entrada 
do apartamento por um instante. Denise deu consigo a observar o 
vestuário do pai. Ele tivera aquelas roupas vestidas durante toda a 
noite. Aquilo acontecera com aquele casaco, pensou Denise. Aquela 
camisa. Aqueles sapatos.

Carlo quebrou o silêncio, dizendo que continuaria mais algum 
tempo à procura de Lea e dirigiu-se de novo para o carro. Renata 
disse que Denise podia dormir no quarto de Andrea. Para lá chegar, 
Denise tinha de atravessar o quarto de Renata e Giuseppe. «Vi que 
o Giuseppe não estava lá», declarou ela mais tarde. «E ignorei esse 
facto. Ignorei tudo durante um ano. Fingi que nada acontecera. Comi 
com aquelas pessoas. Trabalhei na pizzaria delas. Fui de férias com 
elas. Brinquei com os filhos delas. Mesmo quando sabia o que elas 
tinham feito. Tinha de ter tanto cuidado com o que dizia. Eles conti-
nuavam a dizer que a minha mãe estava viva mesmo depois de eu já 
não a ver havia mais de um ano. Limitava-me a fingir que não sabia. 
Mas sabia. Soube no primeiro momento.»
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Na Calábria, o desaparecimento de Lea Garofalo não carecia de expli-
cação. A máfia tinha até uma expressão para pessoas que, um dia, 
simplesmente desapareciam: lupara bianca («espingarda branca»), 
uma morte que não deixava cadáver e que ninguém testemunhara. 
Em Pagliarelle, a remota aldeia de montanha no arco da bota da 
Itália, onde Lea e Carlo haviam nascido, as pessoas sabiam que não 
deviam voltar a pronunciar o nome de Lea.

Porém, não seriam capazes de a esquecer completamente. O mo- 
desto estúdio de Lea, num primeiro andar, com as persianas e os 
algerozes pintados num rosa de pastilha elástica, ficava a poucos 
metros da praça central. No entanto, os 400 habitantes de Pagliarelle 
tinham aprendido há muito a viver com os seus fantasmas. Em três 
décadas, 35 homens e mulheres haviam sido assassinados em ven-
detas da máfia só em Pagliarelle e na povoação próxima de Petilia  
Policastro, incluindo o pai de Lea, Antonio, o seu tio, Giulio, e o 
irmão, Floriano. Num lugar como aquele e numa família como 
aquela, o desaparecimento de Lea podia parecer inevitável, até uma 
espécie de desfecho forçoso. Anos mais tarde, Marisa, a irmã dela, 
olharia da rua para a janela de Lea no primeiro andar e diria: «A Lea  
queria liberdade. Nunca curvou a cabeça. Mas, para as pessoas que 
seguem a ’Ndrangheta, esta opção é considerada deveras impró-
pria. Muito séria. Quer-se ser livre? Paga-se com a vida.» Na ver-
dade, o que Marisa estava a dizer era que não havia nada que alguém 
pudesse fazer1.

Alessandra Cerreti sabia que muitos dos seus colegas partilha-
vam desta opinião. Quando chegara à Calábria vinda de Milão, sete 
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meses antes, como a mais recente magistrada da província, ficara 
admirada com a quantidade de calabreses que ainda aceitavam a 
’Ndrangheta como facto imutável da vida. Fora da Itália meridional, 
a máfia era vista como um filme ou um romance policial, uma lenda 
para entretenimento, até mesmo fascinante, que em tempos poderia 
ter tido alguma verdade histórica, mas que, numa época de preocu-
pações mais sofisticadas, como as crises financeiras, as alterações 
climáticas ou o terrorismo, se considerava fábula de uma era pas-
sada. Não era assim na Calábria. Tal como as suas primas mais famo-
sas da Sicília e de Nápoles, a ’Ndrangheta fora fundada na segunda 
metade do século xix. Contudo, embora os sicilianos, em particu-
lar, vissem o seu poder paulatinamente desgastado pela repressão 
estatal e a resistência popular, a ’Ndrangheta consolidara-se cada vez 
mais. A organização continuava a ser dirigida pelos seus fundadores 
originais, 141 antigas famílias da pastorícia e da cultura da laranja 
que governavam os vales isolados e as povoações das encostas da 
Calábria. Os seus soldados também continuavam a extorquir dis-
cretamente milhares de milhões de euros por ano aos lojistas,  
aos donos dos restaurantes e aos fabricantes de gelados calabreses —  
e a assassinar os ocasionais carabinieri, juízes ou políticos renitentes 
que se lhes atravessavam no caminho. Todavia, o que transformara 
a ’Ndrangheta fora um novo internacionalismo. Por esses dias, tra-
ficava 70 a 80 por cento da cocaína e da heroína que circulava na 
Europa. Defraudava o Estado italiano e a União Europeia em biliões 
de receita potencial. Vendia armas ilegais a criminosos, rebeldes e 
terroristas por todo o mundo, incluindo a todas as partes envolvidas 
na guerra civil na Síria. Pelas contas dos procuradores, em 2009  
o império da ’Ndrangheta estendia-se por 50 países, um quarto do 
planeta, da Albânia ao Togo, ligando uma guerra de fações da máfia 
em Toronto ao assassínio de um advogado em Melbourne, e a pro-
priedade de todo um bairro em Bruxelas a uma pizzaria distribui-
dora de cocaína em Queens, Nova Iorque, chamada Cucino a Modo 
Mio («Cozinho à Minha Maneira»). Na alvorada da segunda década 
do novo milénio, a ’Ndrangheta era, a quase todos os níveis, a orga-
nização criminosa mais poderosa do planeta.

As Boas Maes.indd   32 18/07/2018   17:35



AS BOAS MÃES

33

Se a violência impiedosa era o carburante deste império global, 
a riqueza assombrosa era o seu resultado. A estimativa era que, 
todos os anos, a organização angariava receitas de 50 a 100 mil mi- 
lhões de dólares2, o equivalente a 4,5 por cento do PIB de Itália, 
ou duas vezes os rendimentos anuais conjuntos da Fiat, da Alfa 
Romeo, da Lancia, da Ferrari e da Maserati. Havia ali tanto di- 
nheiro que lavá-lo e ocultá-lo exigia todo um segundo negócio. E os  
calabreses tinham-se tornado tão proficientes na lavagem de di- 
nheiro, fazendo circular milhares de milhões através de restauran-
tes e empresas de construção civil, pequenos bancos em offshore  
e grandes instituições financeiras, até mesmo o mercado holandês  
de flores e o comércio europeu de chocolate, que os colegas procura- 
dores de Alessandra estavam a obter indícios de que outros grupos 
de crime organizado — europeus de Leste, russos, asiáticos, afri-
canos, latino-americanos — pagavam à ’Ndrangheta para fazer o 
mesmo com as suas fortunas. Isto significava que a ’Ndrangheta 
geria o fluxo de centenas de milhões, ou até biliões de dólares ilícitos 
em todo o mundo.

E era isto, a dispersão pela ’Ndrangheta do dinheiro do crime 
global pelo planeta, que garantia que os calabreses estavam presen-
tes na vida de toda a gente. Milhares de milhões de pessoas viviam 
nos seus edifícios, trabalhavam nas suas empresas, faziam compras 
nas suas lojas, comiam nas suas pizzarias, transacionavam ações das 
suas sociedades comerciais, negociavam com os seus bancos e ele-
giam políticos e partidos por eles financiados. Sendo a organização 
tão rica como os maiores negócios, bancos ou governos, o dinheiro 
gerido pela ’Ndrangheta fazia mover os mercados e afetava vidas 
de Nova Iorque a Londres, de Tóquio a São Paulo ou Joanesburgo. 
Nas primeiras duas décadas do novo milénio, era difícil imaginar 
outro empreendimento humano com tamanha influência sobre tan-
tas vidas. E o mais extraordinário de tudo era que quase ninguém 
ouvira alguma vez falar dela.

* * *

As Boas Maes.indd   33 18/07/2018   17:35



ALEX PERRY

34

A ’Ndrangheta — que se pronuncia an-drang-guét-a, uma palavra  
derivada do grego andraganthateai, que significa sociedade de ho- 
mens de honra e valor — era um mistério até para muitos italianos3.  
Na verdade, esta ignorância devia-se tanto à perceção como ao 
engano. Muitos italianos do Norte tinham dificuldade em imaginar 
acumulação de riqueza ou empreendimentos bem-sucedidos no Sul. 
E o contraste era surpreendente. O Norte tinha Florença e Veneza, 
prosciutto e parmesão, Barolo e vinagre balsâmico, o Renascimento 
e o Iluminismo, o AC Milan e o Inter de Milão, a Lamborghini e 
a Maserati, Gucci e Prada, Caravaggio, Miguel Ângelo, Pavarotti, 
Puccini, Galileu, Leonardo da Vinci, Dante, Maquiavel, Marco Polo, 
Cristóvão Colombo e o papa. O Sul tinha limões, mozarela e sol no 
inverno.

Alessandra sabia que esta era a grande mentira de uma Itália 
unificada. Dois mil anos antes, o Sul fora uma fonte da civilização 
europeia. Porém, na altura em que o general nortenho Giuseppe 
Garibaldi fundiu a península italiana numa só nação, em 1861, estava 
a tentar unir a parte instruída, industrial e civilizada com a feudal, 
inculta e desprovida de esgotos. A contradição revelara-se excessiva. 
O Norte prosperava na indústria e no comércio. O Sul deteriorava-se 
e milhões de sulistas partiram, emigrando para o norte da Europa, 
para as Américas ou para a Austrália.

Com o tempo, as províncias a sul de Roma vieram a ser conhe-
cidas por Mezzogiorno, a terra em que o sol do meio-dia irradiava a 
pino, uma vastidão seca e dormente de camponeses e pescadores de 
pequena escala que se estendia de Abruzzo, passando por Nápoles 
até à ilha de Lampedusa, a 110 quilómetros do Norte de África. Para 
grande parte do Sul, uma descrição tão radical constituía um este-
reótipo grosseiro. Porém, para a Calábria, a biqueira, era rigorosa. 
Os Romanos tinham-lhe chamado Brutium e, ao longo de 250 qui-
lómetros de norte para sul, a Calábria pouco mais era do que uma 
charneca de espinheiros e montanhas despidas, entremeada por 
olivais enrugados e campos de poeira cinzenta fina. Apresentava-se 
sinistramente vazia: mais de um século de emigração fizera com que 
existissem quatro vezes mais calabreses e seus descendentes fora de  
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Itália do que na sua terra nativa. Ao sair de Régio para o campo, 
Alessandra passou por uma sucessão de vilas vazias, aldeias deser-
tas e quintas abandonadas. Parecia o rescaldo de uma catástrofe 
gigantesca – o que, se se tivessem em conta os séculos de indigência 
opressiva, era de facto.

Ainda assim, havia uma beleza dura naqueles lugares. Bem no 
alto das montanhas, lobos e javalis vagueavam pelas florestas de 
faias, cedros e azinheiras. Abaixo dos cumes, abriam-se na rocha 
fendas profundas para ravinas escarpadas, pelas quais rios de água 
gelada corriam em tropel para o mar. Onde o declive se suavizava, os 
bosques cediam lugar a vinhas e pastagens de verão, sucedendo-lhes 
planícies de estuário repletas de pomares de limoeiros e laranjeiras. 
No verão, o sol abrasava a terra, transformando o solo em pó e os  
arbustos espinhosos em hastes de ouro queimado. No inverno, a neve  
cobria as montanhas e as tempestades açoitavam as falésias na costa 
e arrastavam as areias das praias.

Alessandra questionava-se se seria a violência da terra que nutria 
tal ferocidade nos calabreses. Viviam em vilas antigas erguidas em 
fortalezas rochosas naturais. Nos seus campos cultivavam pimen-
tos e jasmins intoxicantes, e criavam vacas com grandes chifres e 
cabras montanhesas que assavam inteiras em lareiras abastecidas 
com lenha nodosa das vinhas. Os homens caçavam javalis com 
espingardas de caça e espadartes com arpões. As mulheres tempe-
ravam sardinhas com malaguetas e secavam trutas ao vento durante 
meses antes de as transformarem num estufado castanho picante. 
Para os calabreses, era também indistinta a divisória entre o sagrado 
e o profano. No Dia de Todos os Santos, às procissões da manhã 
seguiam-se, à tarde, arraiais de rua em que as mulheres serviam 
pratos gigantes de macarrão com ’nduja, um enchido quente, macio 
e apimentado da cor de tijoleira, que era empurrado com vinho tinto 
muito carregado que manchava os lábios e queimava a garganta. 
Com o sol a declinar, os homens dançavam a Tarantella, cujo nome 
deriva dos efeitos da mordedura venenosa da tarântula. Ao som de  
um bandolim, do percutir numa pandeireta em pele de cabra e  
de uma canção sobre amores frustrados, o amor de mãe ou o frémito 

As Boas Maes.indd   35 18/07/2018   17:35



ALEX PERRY

36

do jorro de sangue quente do coração de um traidor apunhalado,  
os homens competiam durante horas para determinar quem era 
capaz de dançar mais depressa e por mais tempo. «A Grécia da 
Itália», escreviam os jornais, embora na verdade isso fosse um 
insulto para a Grécia. Ao contrário da sua vizinha jónica, a economia 
legal da Itália meridional não crescera desde a viragem do milénio. 
O desemprego entre os jovens, superior a um em cada dois, estava 
entre os piores da Europa.

No entanto, o Sul passara por um tipo de desenvolvimento. Muitos 
sulistas viam a criação por Garibaldi de um Estado italiano domi-
nado pelo Norte como um ato de colonização. Já condenados por 
serem quem eram, pouco lhes importavam as opiniões nortenhas 
acerca do que faziam. Por todo o Mezzogiorno, desde o nascimento 
da República, os bandoleiros eram habituais. Alguns organizaram-se 
em grupos familiares. No século e meio desde a unificação, algumas 
centenas de famílias em Nápoles, na Sicília e na Calábria tinham 
enriquecido. E, como rebeldes criminosos que reivindicavam estar 
secretamente a subverter um estado ocupante, usaram a intimidade  
e a lealdade da família, um código violento de honra e resistência 
justa para lançar um véu de omertà sobre a sua riqueza. Em 2009,  
os senhores do crime calabrês continuavam a vestir-se como produ-
tores de laranjas. Só nos últimos anos é que o governo italiano come-
çara a perceber que aqueles homens brutais, com as suas mulheres 
com cara de pássaro e filhos estouvados, estavam entre os grandes 
líderes mundiais do crime.

Dissipara-se, assim, o mistério sobre quem dirigia a ’Ndrangheta. 
A ausência de progresso no Sul era tanto social como material. 
A tradição determinava que cada família era um reino feudal em 
miniatura em que homens e rapazes reinavam soberanamente. 
Os homens concediam pouca autoridade ou independência às suas 
mulheres, e quase nenhuma vida para lá de uma existência como vas-
salas da propriedade e da honra da família. Como monarcas medie-
vais, os pais prometiam as filhas em casamento ainda adolescentes, 
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para firmar alianças de clãs. Os espancamentos de filhas e mulheres 
eram rotineiros. Para os homens, as mulheres eram desejáveis, mas 
débeis, não merecedoras da confiança de que seriam fiéis ou para 
dirigirem as suas próprias vidas, devendo ser mantidas estritamente 
na linha para seu próprio bem. As mulheres que não eram leais, 
nem que fosse para com a memória de um marido falecido havia  
20 anos, eram mortas às mãos dos seus pais, irmãos e filhos. Só o  
sangue podia lavar a honra da família, diziam os homens. Era fre-
quente incinerarem os corpos ou dissolverem-nos em ácido, para 
garantirem que eliminavam a vergonha da família.

Uma tal perversão da família teria sido extraordinária em qual-
quer tempo ou lugar. Era-o especialmente em Itália, onde a família 
era quase sagrada4. A inflexibilidade da misoginia levou alguns pro-
curadores a comparar a ’Ndrangheta com os militantes islâmicos. 
Tal como o ISIS e o Boko Haram, os ’ndranghetisti aterrorizavam de 
forma rotineira as suas mulheres e chacinavam os seus inimigos 
segundo um código imutável de honra e de justiça.

Por isso, os procuradores da Calábria afirmavam que a vida de 
uma mulher da ’Ndrangheta, como Lea Garofalo, era trágica. E que 
o sexismo desumano da ’Ndrangheta era mais uma razão para a des-
truir. Tal não significava, porém, que as mulheres tivessem grande 
utilidade nessa luta. Quase desde o dia, em abril de 2009, em que 
Alessandra chegara de Milão, muitos dos seus colegas disseram- 
-lhe que as mulheres da máfia eram somente outras das suas mui-
tas vítimas. «As mulheres não importam», disseram eles5. Quando 
souberam do desaparecimento de Lea, concordaram que a notícia 
era dilacerante, sobretudo para aqueles que tinham conhecido Lea 
e Denise na proteção de testemunhas. Contudo, a morte de Lea era 
apenas um sintoma do problema, insistiram. Não tinha relevância 
para a causa.

Alessandra discordou. Não pretendia ter um discernimento par-
ticular das dinâmicas familiares. Tinha 41 anos, era casada e sem 
filhos, e a sua aparência — elegante, meticulosamente trajada, cabelo 
liso curto com um risco bem vincado à rapazinho — transmitia  
a ideia de profissionalismo frio. No entanto, no que dizia respeito 
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à «Família», Alessandra afirmava ser simplesmente lógico que as 
mulheres deviam ter um papel substancial na organização crimi-
nosa estruturada em torno da parentela. A família era a seiva da 
máfia. Como um cordão umbilical invisível e não cortado, a famí-
lia era o meio pelo qual a máfia se nutria, fortalecendo o seu pró-
prio poder. E no coração de qualquer família estava uma mãe. Além 
disso, argumentava Alessandra, se as mulheres não tivessem real-
mente importância, por que razão os homens arriscariam tudo para 
assassiná-las? As mulheres tinham de ser mais do que meras víti-
mas. Como siciliana e mulher integrada no poder judicial italiano, 
Alessandra sabia também algo a respeito de patriarquias que menos-
prezavam as mulheres, mesmo que dependessem delas. Segundo 
ela, a maioria dos responsáveis judiciais não tinha consciência da  
importância das mulheres da ’Ndrangheta porque eram homens.  
«E os homens italianos subestimam todas as mulheres», disse.  
«É um verdadeiro problema.»

Na altura do desaparecimento de Lea Garofalo, as provas que 
fundamentavam as opiniões de Alessandra ficaram bem visíveis  
em todos os jornais italianos. Durante dois anos, a imprensa 
enchera as suas páginas com as alegações chocantes e atitudes 
claramente conservadoras de um procurador público de Perúsia 
chamado Giuliano Mignini. Mignini acusara uma estudante ame- 
ricana, Amanda Know, de — com o auxílio de dois homens, um dos  
quais seu namorado há apenas cinco dias — assassinar a cole- 
ga de apartamento, Meredith Kercher. Mignini alegou que os 
dois homens estavam cativos da sedução diabólica de Amanda. 
Aproveitando a deixa de Mignini, um advogado envolvido no pro-
cesso descreveu Amanda como uma «mulher-demónio […] lucife-
rina, diabólica […] rendida à luxúria.» Com 59 anos, católico devoto e 
pai de quatro filhas, Mignini declarou posteriormente ao realizador 
de um documentário que, embora as provas forenses contra Amanda 
fossem insuficientes, o seu caráter «desinibido» e  «falta de moral» 
o tinham convencido. «Ela levava rapazes para casa», argumentou. 
«O prazer a qualquer preço é o que está no âmago da maioria dos 
crimes.»6
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No final, Amanda e o namorado foram absolvidos em recurso, 
por duas vezes, e os procuradores punidos pelo Supremo Tribunal 
de Itália por apresentarem o caso com «falhas assombrosas». Con- 
tudo, na altura do desaparecimento de Lea, Amanda estava a dias de 
ser considerada culpada pela primeira vez e a versão dos aconte- 
cimentos de Mignini — a de que uma mulher americana solteira 
que dormira com sete homens era precisamente o género de per-
vertida demoníaca que levaria escravos sexuais a assassinarem-lhe  
a colega de quarto — era a verdade aceite.

Alessandra não pregava sermões aos colegas sobre emancipação 
feminina. Nas suas próprias vidas, eles eram livres de ter as opiniões 
que desejassem e ela não estava disposta a deixar que algum deles 
pensasse que ela pretendia tratamento especial. No entanto, quando 
se tratava de penetrar a omertà que ocultava a maior máfia da Europa, 
Alessandra defendeu que o Estado tinha razões pragmáticas para 
se preocupar com os preconceitos dos criminosos. A ’Ndrangheta 
era uma organização criminosa quase tão perfeita quanto alguma 
vez eles viriam a encontrar. Tinha já um século e meio de existên-
cia, contava com milhares de colaboradores em todo mundo e fazia 
biliões por ano. Não só era o maior obstáculo individual para que a 
Itália se tornasse finalmente um país moderno e unido, mas tam-
bém uma perversão diabólica da família italiana, que era o coração 
e a essência da nação. E, não obstante, até há poucos anos, o Estado 
italiano quase não estava ciente da sua existência. Quando ela che-
gara a Régio de Calábria, ninguém no Palácio da Justiça fora capaz 
de fornecer a Alessandra mais do que estimativas grosseiras de 
quantos homens colaboravam com a ’Ndrangheta, onde esta atuava 
ou sequer quanto dinheiro ganhava, além de um valor aproximado  
de 50 mil milhões por ano. O tipo de livre-arbítrio e independên-
cia que Lea Garofalo representava, e o chauvinismo assassino que 
se abateu sobre ela em consequência, representou uma das poucas 
vezes em que a ’Ndrangheta alguma vez deixou cair a máscara. O tes- 
temunho de Lea contra Carlo Cosco foi um dos primeiros vislumbres 
que os procuradores tiveram do interior da organização. A into- 
lerância violenta da ’Ndrangheta não era somente uma tragédia, 
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declarou Alessandra. Era também uma grande falha. Com o estí-
mulo adequado, poderia tornar-se uma crise existencial. «Libertar- 
-lhes as mulheres», disse Alessandra, «é a maneira de derrubar a 
’Ndrangheta.»
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