


A «armadilha sexual» é um tipo comum de espio-
nagem e consiste numa operação pensada para 
comprometer sexualmente um adversário, com 
vista à obtenção de informações da parte desse 
indivíduo. Numa armadilha sexual, os sedutores 
são designados por «corvos»; as sedutoras são 
designadas por «andorinhas».

Tradução da definição de «Sexpionage» na Wikipédia
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MONTREAL, 2016

G race Elliott estava sentada num sofá roxo coberto de 
manchas no hotel mais barato do centro de Montreal. 
A suite júnior não sofria remodelações desde a década 

de 1980, altura em que as fotografias desbotadas de surfistas a 
posar na praia eram consideradas obras de arte. Havia buracos 
nas paredes e na alcatifa, manchas de bolor no teto e listas rosa-
-néon no espelho baço. No nono andar era permitido fumar. 
O quarto 927 tresandava a anos e anos de hálito a cigarros e 
cerveja, odores corporais e fracasso.

Aos olhos de Grace, aquele quarto era lindo. Memorizou  
todos os detalhes, de modo a poder evocá-los amiúde; aquela 
tarde haveria de marcar o relançamento da sua carreira.

O gravador digital estava ligado, assim como a aplicação  
instalada no seu telemóvel, como medida de prevenção. Os dis-
positivos captavam a voz roufenha da mulher alta que estava 
sentada na esquina da cama e cujo nome artístico era Violet 
Rain. Parte do acordo para garantir a entrevista contemplara 
que Violet tivesse à disposição cigarros Davidoff, pastilhas Juicy 
Fruit e uma garrafa de Rioja de 48 dólares. 

Naquele momento, Violet fumava, mascava pastilha elás-
tica e bebia em simultâneo. Apesar de tal suplício, mantinha 
um branco imaculado nos dentes. Os seus chinelos amarelos 
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de enfiar o dedo estavam ligeiramente desbotados, mas o cabelo 
e as unhas dos pés apresentavam-se tão impecáveis como os 
dentes. Para Grace, os seios artificiais de Violet pareciam um 
fardo admirável, mas penoso de suportar.

— Então, ele nunca lhe deu dinheiro?
— Que raio de pergunta é essa? Porque haveria de dar? —  

Violet olhou em volta, como se houvesse mais gente no quarto 
que pudesse acompanhá-la na sua indignação. — Não sou 
nenhuma puta. Sou uma atriz. A Julia Roberts era alguma puta 
quando comeu aquele velhadas no Pretty Woman? Não. Só fazia 
de puta no filme.

Aquilo contradizia diretamente a fonte de Grace.
— Peço desculpa. 
— Não se rale. Não é a única a pensar assim. Os meus pais e o  

meu irmão, que são todos beatos e que cortaram relações comi- 
go quando eu tinha 19 anos, também não compreenderam.  
Já fez sexo de certeza. Está a ver toda aquela gemedeira e gritaria? 
É pura representação. Sou uma atriz igual às outras. Quando 
estou com um homem longe das câmaras, na minha vida real, 
um homem especial, eu sou apenas eu e ele é apenas ele.

— Sempre quis ser atriz, Violet?
— Estudei representação no ensino preparatório e secundá-

rio. Cheguei a interpretar Julieta! Dizia assim: «A despedida é 
uma dor tão doce que te direi boa noite até amanhecer.» Viver 
nesta maldita capital franciú da pornografia durante 20 anos 
não foi uma escolha minha. Aconteceu. Mas, finalmente, vou 
entrar no mundo da televisão, e a Grace vai ajudar-me.

Sendo americana, Grace não conseguia imaginar que Montreal  
pudesse ser a capital fosse do que fosse, quanto mais da porno-
grafia. Só teve noção disso quando foi obrigada a mudar-se para 
a cidade. Na sua terra natal, sempre fora um componente ful-
cral do sistema educativo emocional: tudo o que era moderno, 
relevante, bom ou condenável provinha dos Estados Unidos.

Grace inclinou-se para a frente, de cotovelos apoiados nos 
joelhos, suficientemente perto para o fumo do cigarro de Violet 
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se entranhar no seu cabelo. Precisaria de um duche, mas certa-
mente não naquele quarto.

— Se ele não lhe deu dinheiro, deu-lhe o quê? Quer dizer, 
ele é muito mais velho do que a Violet, que é deslumbrante,  
ao passo que ele… Bem, ele é ele. 

— A idade não tem importância. Bem vistas as coisas, os ho- 
mens são quase todos uns porcos. — Violet suspirou, apagou o 
cigarro e acendeu outro. — Acho que mais vale contar-lhe tudo. 
Quando veio falar comigo, dei-lhe para trás durante a primeira  
semana porque não quero ser chiba. Não é do meu feitio arran-
jar problemas aos outros. Ele não fez nada de ilegal ou estranho, 
a menos que considere estranho trair a mulher. Sabe porque 
decidi finalmente responder às suas mensagens? Porque ele é 
um mentiroso. Ele disse, e juro que é verdade, que ia levar-me 
para Nova Iorque e para Los Angeles, e apresentar-me a alguns 
produtores. Ia ajudar-me a entrar no mundo da televisão.

— E não cumpriu?
— Desapareceu sem dar cavaco. Estivemos juntos cinco vezes 

e estava sempre tudo prestes a acontecer, talvez um reality show, 
talvez uma telenovela, mas depois… nada. Não admito que me 
façam uma coisa dessas.

Meia hora antes, Violet falara nos seus pais rígidos. Tinha 
abandonado o secundário e mudara-se da zona norte de Ontário 
para Montreal quando tinha 17 anos. O plano era começar como 
modelo, dar o salto para Nova Iorque, Londres ou Paris, ganhar 
algum dinheiro, conhecer as pessoas certas e começar a fazer 
cinema. Agora, no final de uma carreira no mundo da porno-
grafia, estava com 36 anos. Andava envolvida com um atuário 
casado, mas a relação tinha caído por terra recentemente por 
motivos financeiros.

Enquanto ouvia Violet, Grace pensou que uma estrela por- 
no e uma jornalista de um tabloide de supermercado podiam  
ter muita coisa em comum. Ambas tinham escolhido viver  
em Montreal por motivos profissionais, com a ideia de que  
seria uma situação temporária. Ambas esperavam que aqueles  

Nome de Codigo Aguia-Real.indd   9 31/01/2019   14:38



Nome de Código: Águia-Real

10

90 minutos no Hotel Clementine voltassem a colocá-las na rota 
dos seus sonhos, que aquela história viesse a mudar tudo. 

Quando estava no sétimo ano, Grace vencera um concurso 
de escrita na sua cidade natal de Bloomington, no Minnesota. 
Parte do prémio consistia num almoço em Minneapolis com 
um jornalista do Star Tribune. Ainda se lembrava de cada mo- 
mento. A ideia de poder pedir o que quisesse da ementa, uma 
entrada e um prato principal, fora pura magia. Era um novo 
mundo que se abria diante dela.

Mas 1998, o ano em que se formara com notas medianas 
e um mestrado em Jornalismo, fora de vacas magras para os 
jornais. Ou pelo menos para a sorte de Grace Elliott nos jornais. 
Enviou o seu currículo para todos os grandes jornais diários 
do país, incluindo o Star Tribune. E depois, quando não obteve 
respostas, para jornais diários e revistas de média dimensão. 
Primeiro, ficou um pouco desgostosa, e depois muito. Não tivera 
um mentor enquanto estudava, e o jornalista que a levara a almo-
çar em Minneapolis tinha morrido. A única resposta que obteve 
às candidaturas foi para um estágio não remunerado na Esquire. 
A sua situação financeira não lhe permitia aceitar um estágio 
não remunerado numa das cidades mais caras do mundo, por 
isso num fim de semana sombrio ela respondeu a um anúncio 
indireto do quadro de publicações da faculdade que não especifi-
cava o National Flash ou a sua localização. A empresa detentora 
da publicação mudara-se de Nova Iorque para o Canadá porque o 
presidente do conselho tinha conseguido assinar um contrato de 
arrendamento de 30 anos num armazém da Velha Montreal por 
um dólar anual. A negociata estava relacionada com questões de 
desenvolvimento económico resultantes de um namorico com 
elementos do movimento separatista do Quebeque, mas Grace 
nunca percebera o que tinham os locais ganhado com aquele 
investimento. O Flash empregava apenas três canadianos.

— Quando vai ser a sessão fotográfica? — perguntou Violet, 
no final da entrevista. — Se não tiver ninguém, conheço um 
tipo. Costumava fotografar anúncios para a Guess. 
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— Tive um par de calças dessa marca. — Grace estava à beira 
da euforia. Violet revelara detalhes soturnos e humilhantes so- 
bre o seu caso com o homem que algumas pessoas esperavam 
e outras temiam que viesse a ser o próximo presidente dos 
Estados Unidos da América. Em breve, estariam as duas em 
Nova Iorque, a dar entrevistas para a CNN. Quando desligou 
os gravadores, Violet já despejara a garrafa de Rioja para dois 
copos de plástico, e as duas brindavam agora ao que se segui-
ria. — Envio-lhe uma mensagem com as datas muito em breve. 
Mas vamos certificar-nos de que as fotos são sensuais e fortes.

— Ao poder das mulheres. — Violet ergueu o seu copo.
— Ao poder das mulheres. — Grace tocou com a borda do 

seu copo de plástico na borda do copo de Violet e as duas bebe-
ram. Com quase um metro e oitenta de altura, Violet era alguns 
centímetros mais alta do que Grace e muito mais voluptuosa.  
O último homem com quem Grace tivera um encontro amo-
roso apelidara-a de «vigorosa, mas no bom sentido», o que a  
fez sentir-se tão sedutora como uma maratonista. Enquanto 
bebiam o vinho, o silêncio que se instalara permitiu-lhes ouvir 
um casal a fazer sexo no quarto adjacente.

— É óbvio que ela está a fingir — sussurrou Violet. — Então, 
e agora?

— Vou voltar para a redação e tratar do seu contrato. Não 
pode falar deste assunto a mais ninguém, pelo menos até a 
notícia ser publicada.

— Quando é que me pagam?
— Assim que tiver luz verde do departamento jurídico.  

Vou pedir-lhes para apressarem o pagamento. Quando o meu 
editor ouvir a sua história…

— Acha que ele pagaria 200 mil dólares em vez dos 150 mil? 
Preciso de um carro novo.

— Vou dizer-lhe que insistiu em 250 mil. Ele vai querer ne- 
gociar, por isso talvez fechemos o negócio por 200 mil. 

O facto de estar a defender os interesses de Violet não 
incomodou Grace. O proprietário do National Flash financiava 
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grande parte das piores coisas que aconteciam nos Estados 
Unidos. Os seus professores de Austin ficariam horrorizados 
se soubessem que ela pagava às suas fontes. Mas tudo no jorna-
lismo era muito diferente daquilo que ela imaginara na década 
de 1990.

Na rua, o fim de tarde estava frio, mas soalheiro. As últi-
mas folhas de outubro que ainda restavam nas árvores do adro 
de uma igreja soltaram-se e vieram alojar-se no seu cabelo. 
Enquanto caminhava para sudeste desde o centro até à Velha 
Montreal, ligeiramente tocada pelo vinho, Grace deu por si a 
adorar tudo aquilo que costumava detestar: lojas de penhores 
e cadeias de restaurantes de fast food, beatas de cigarros nas 
sarjetas, graffiti, jovens punks com múltiplos piercings e roupa 
de cabedal escura sentados em pedaços de cartão, a pedirem 
esmola na companhia de cães escanzelados. Pensou que havia 
uma enorme humanidade em tudo aquilo. Nada podia per- 
turbar aquele sentimento, visto que estava prestes a publicar  
o maior — ou melhor, o primeiro — furo da sua carreira. Tinha 
43 anos, era divorciada e sem filhos por opção, dona de um 
apartamento T1 e de um gato, e tinha três receitas de anti- 
depressivos por aviar na mala. Em média, passava cinco noites 
por semana sozinha, na companhia de comédias românticas  
a que assistia na Netflix e de vinho que não se aproximava da  
qualidade da garrafa de Rioja que comprara para Violet. Violet 
Rain! Durante dois meses, tinha corrido atrás de Violet. Até  
mesmo os ilustres professores de Jornalismo da Universidade 
do Texas, em Austin, teriam de reconhecer que não é fácil entrar  
em contacto com uma estrela porno, conquistar a sua confiança 
e convencê-la após vários encontros para tomar café a tornar 
pública a sua história. 

O National Flash haveria de ser sempre motivo de chacota  
para os seus colegas de turma que conseguiram colocação em  
publicações de renome antes de completarem 30 anos, mas todos  
dariam a mão à palmatória, pois o que Grace conseguira era um  
exemplo paradigmático de jornalismo de investigação minucioso,  
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paciente e ético. Após a divulgação da história, se encontrasse 
um editor com alguma imaginação e apetite pelo risco, tam-
bém ela daria o salto. Poderia finalmente fazer aquilo com que 
sempre sonhara desde os 12 anos: ser uma jornalista a sério.

Grace sorria aos estranhos que passavam por ela. Parou para  
fazer festas a um golden retriever. Numa loja que cheirava a bau-
nilha e que ficava a um quarteirão da redação, experimentou 
um lenço de caxemira de 300 dólares que trazia debaixo de 
olho há vários meses. Até àquele dia, tivera medo de lhe tocar. 
Quando escrevemos legendas para fotografias de celebridades 
em baixo de forma a apanhar sol em praias do Mediterrâneo, 
não merecemos tocar em caxemira. Frente ao espelho, endirei-
tou os ombros, abanou a cabeça de modo que o cabelo castanho 
caísse da melhor forma sobre o lenço e o casaco, tirou os ócu-
los, voltou a pô-los e voltou a tirá-los.

— Dá-lhe um ar muito sofisticado — elogiou a lojista.
Comprou o lenço porque a antiga Grace, a Grace anterior a 

Violet, nunca o faria. Aquele era o ponto fulcral, o momento da 
sua reinvenção. 

No armazém, cumprimentou a rececionista da entrada prin- 
cipal e subiu as escadas a pé em vez de apanhar o elevador.  
O chefe de Grace, Steadman Coe, que era chefe de redação e 
editor do National Flash, falava ao telefone no seu gabinete envi-
draçado. Estava sentado na sua cadeira com os sapatos em cima 
da secretária, com a voz tonitruante e a gargalhada caraterís- 
tica a ecoarem pelo espaço. Apesar das baixas temperaturas, 
Coe não usava meias. Vestia um fato azul-claro e uma gravata 
preta. Costumava rapar o cabelo de manhã, mas, àquela hora, 
já se lhe via a auréola de cabelo a despontar acima das orelhas.  
Era o dia seguinte ao de produção, por isso a redação estava vazia, 
à exceção dos designers de videojogos que arrendavam o canto 
noroeste do edifício. Grace desviou o olhar de Coe e ensaiou 
o seu discurso. Conseguia visualizar-se a proferir as palavras, 
com o seu lenço novo, refletida no vidro. Estava encurvada. 
Porque teimava em andar sempre encurvada? Endireitou-se e 
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pôs os ombros novamente para trás. Este vai ser o maior furo da 
minha carreira… e da tua.

Anoitecia mais cedo naquela altura do ano. As nuvens so- 
bre o rio São Lourenço denotavam tons de rosa e roxo. Afagou 
repetidas vezes o seu lenço novo, que preservava o aroma a 
baunilha da loja. Das últimas três vezes que fora ao médico, 
com os receios habituais de uma mulher de meia-idade — uma 
sensação estranha no seio esquerdo, um caroço atrás do joelho 
direito, dores de cabeça não motivadas pelo vinho —, todos os  
exames tinham sido negativos, negativos e novamente negativos.  
Mas a sessão seguinte de perguntas e respostas sobre a sua saúde  
mental não tinha corrido da melhor maneira. Grace recusava-se  
a admitir que estava deprimida, não obstante o diagnóstico em  
contrário do médico. Só quando chegou ao terceiro piso do 
armazém praticamente vazio, com Steadman Coe a vociferar 
atrás do vidro, é que conseguiu dar voz ao seu autodiagnós-
tico: estava simplesmente insatisfeita. Não tinha alcançado o 
seu potencial. Sentia pena de si mesma, como se o jornalismo, 
o seu ex-marido e a situação económica mundial fossem respon-
sáveis pela vida que levava. Como é que ela não tinha percebido 
esta verdade profunda? A escolha tinha sido sua.

— A escolha é minha. 
— Estás a falar sozinha, Gracie. — Coe permanecia no seu 

gabinete com a porta aberta e um charuto apagado nos lábios.
Endireita as costas, ombros para trás.
Coe voltou a sentar-se e a pôr os sapatos em cima da secre-

tária e, antes que Grace pudesse contar a sua história, começou  
a falar da vitória insignificante relacionada com publicidade que  
resultara do seu telefonema. Os outros jornais estavam a per-
der receitas publicitárias. Eles estavam a aumentá-las, graças à 
campanha presidencial que se aproximava.

— Mas isso vai passar depressa.
— A menos que ele ganhe — disse Coe. — Estas empresas 

de sondagens desvalorizam e não compreendem o nosso povo, 
o teu povo, Gracie…

Os seus ombros começavam a ceder à curvatura habitual.
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— Steadman.
— São quase 18 horas. O que fazes ainda aqui?
— Há dois meses que ando de volta de…
— Tens de sair mais, tirar férias. Vai fazer ioga ou uma treta 

dessas, inscreve-te numa associação.
— Eu já faço ioga. Ouve…
— Sou todo ouvidos.
— Acabei de fazer uma entrevista de fundo a uma estrela 

porno chamada Violet Rain.
— Boa. Pediste-lhe um autógrafo para mim?
— Ela teve um caso, há quatro anos, com Anthony Craig. 
Coe tirou os pés de cima da secretária e depositou o cha-

ruto numa chávena de café vazia. O sorriso desapareceu-lhe do 
rosto, juntamente com os resquícios do bronzeado.

Grace contou-lhe a história até ao brinde comemorativo  
com Rioja no Hotel Clementine. Sim, 250 mil dólares era 
muito dinheiro, mas faltava menos de um mês para as eleições. 
Por mais efémero e belo que fosse, este haveria de ser o maior 
furo do mundo.

A voz de Coe estava invulgarmente sumida quando ele falou.
— Toda a gente está a par dos casos amorosos dele. Os di- 

vórcios…
— Com estrelas porno? Queres um presidente que tem 

casos com estrelas porno?
Coe encolheu os ombros. No rosto, tinha uma expressão que  

não era minimamente a que ela esperava. Havia garrafas de 
Veuve Clicquot no pequeno frigorífico que zumbia a um canto do 
gabinete. Pensou que, naquela altura, ele já tivesse aberto uma. 
Seria a maior tiragem do ano. A matéria podia ser aprofundada 
online. Violet tinha fotografias no telemóvel: provas sórdidas!

— Podes dar-me um minuto? Vou ligar ao Jack. — Coe 
levantou-se lentamente.

— Steadman, eu sei que ele é o nosso candidato. «O candi-
dato do povo.» Mas isto…

— Dá-me um minuto, por favor. Fecha a porta.
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Grace saiu do gabinete e voltou para a cadeira dela, obser-
vando a cara de Coe do outro lado do vidro. Jack Dodson era o 
proprietário do National Flash, assim como de casinos, hotéis e 
de uma cadeia de hamburguerias em expansão com raízes cris-
tãs evangélicas. Era um dos grandes financiadores do partido 
e da campanha presidencial de Anthony Craig. Mas Dodson 
também tinha sido jornalista. Ele compreenderia a gravidade 
da situação.

O chefe demorou menos de um minuto a chamá-la de volta.
— Senta-te — disse Coe quando ela abriu a porta.
— Prefiro ficar de pé. Diz.
— Quem te contou essa história? 
Grace não tinha obrigação de lhe dizer. Um editor a sério de 

um jornal a sério não faria tal pergunta. Suspirou.
— Porquê?
— Pode pôr em causa a tua relação com a Elena.
Grace pensara nisso muitas vezes, sobretudo porque Elena 

era a sua fonte. A história tinha sido divulgada por acaso, após 
alguns copos de champanhe, mas uma jornalista a sério não perde 
horas de sono por causa dessas coisas.

— Pode, mas…
— Nós compramos a história.
— A sério? — Bateu palmas. — Confesso que já temia o pior, 

Steadman.
— Vamos pagar-lhe 200 mil dólares.
— Ela vai ficar encantada. Vou escrever a peça até amanhã 

à noite. Teremos de marcar uma sessão fotográfica e o departa-
mento de grafismo…

— Vamos comprar a história, Gracie. Mas não vamos publicá- 
-la. Dá-me os dados dela. O advogado do Jack trata do assunto.

— O quê? Porquê?
— Estamos demasiado perto das eleições. É inconveniente.
— A nossa notícia de capa de sexta-feira é sobre a Roseanne 

Barr de biquíni.
Ele encolheu os ombros.
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— A decisão não é minha.
— Não podes fazer isto, Steadman. Agimos muitas vezes 

mal, mas isto é errado. Temos de publicar esta história. As pes-
soas precisam de saber tudo sobre a Violet, sobre ele…

— Sinto muito, Gracie. 
Aquele era o momento ideal para se despedir. Tinha de ser! 

Não havia alternativa. Mas a mensalidade do lar da mãe, na 
Florida, levava um terço do seu ordenado. Além disso, havia o 
empréstimo da sua própria casa. Não tinha poupanças. Sentiu 
um ardor nos olhos, mas não ia chorar à frente de Steadman 
Coe. Por isso estendeu o braço por cima da secretária e tirou o 
charuto cubano da chávena de café, com uma ponta molhada 
(que nojo!), partiu-o ao meio e atirou-o contra a parede.

— Tenho algo que te vai fazer sentir melhor. — Em vez de 
continuar a olhar para a cara cheia de botox de Coe, Grace saiu 
do gabinete. — Nunca foste à Europa, pois não? — Ele seguiu-
-a, e o som dos sapatos de sola de cabedal a bater no chão de 
madeira ecoava pelo espaço. Era o único som que se ouvia na 
redação. Até os designers de videojogos já tinham ido para casa.

Grace deitou o lenço novo no caixote do lixo vazio que se 
encontrava junto à sua secretária. Estava maculado pelo fra-
casso, como a fotografia irónica de Barry Manilow pendurada 
na parede do seu cubículo e a gerbera que repousava numa 
flûte de champanhe que ela própria comprara — que ela própria 
comprara.

Onde tinha a cabeça? Claro que aquilo nunca iria correr 
bem. Nunca nada corria bem a Grace Elliott, nem a nenhum 
dos Elliotts da sua família. 

Ela estava amaldiçoada, tal como a sua mãe cega, o seu fale-
cido pai, os seus pobres e esquecidos avós e, antes deles, os seus 
bisavós. Passaria pela farmácia a caminho de casa para aviar 
uma receita. Isso e uma garrafa de vinho australiano barato 
resolveriam o assunto.

Coe inclinou-se e pousou um pedaço de papel grosso com um 
logótipo familiar na secretária dela: La Cure Craig. Em baixo, 
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a assinatura floreada de Elena rematava um bilhete pessoal. 
«Mudança de planos. Venha ter comigo, duše moje.» 

— Vais viajar de avião para um sítio muito mais exótico do 
que Nova Iorque para a tua próxima sessão com ela. Ela não é 
candidata a presidente, mas pode ter algo a dizer em relação ao 
ex-marido. Gracie, pensa no assunto. Se ele ganhar, se o fizer 
com a nossa pequena e modesta ajuda, podes ter acesso exclu-
sivo a uma das suas maiores confidentes. A Elena Craig deu-te 
uma alcunha. Podes até escrever um livro. — Fez uma pausa 
e, em seguida, apontou para o papel. — Não tiraste férias no 
verão porque disseste que não tinhas dinheiro para isso. Bem, 
aqui tens, com todas as despesas pagas. Gracie, Praga espera 
por ti.
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NOVA IORQUE, 2014

N a primeira noite que passou em Nova Iorque desde o  
fim de semana do seu 21.º aniversário, Grace Elliott ficara  
hospedada num pequeno hotel, numa esquina barulhenta 

perto de Times Square. Não foram as sirenes nem os gritos dos 
lunáticos durante a noite que a privaram do sono. Para isso, tinha 
tampões para os ouvidos. Grace não dormiu porque às 9 horas 
do dia seguinte tinha reunião marcada com Elena Craig.

Quando Elena se divorciara do seu famoso marido no início 
da década de 1990, dera azo a um escândalo em Manhattan e a 
uma história que ecoara pelo mundo. Elena aparecera em todos 
os canais noticiosos locais e em todos os jornais internacionais. 
Porém, sem querer perder a oportunidade, aproveitara para 
lançar a sua empresa: La Cure Craig.

Durante 16 anos, Grace escrevera sobre pessoas famosas 
para o National Flash, mas nunca passara uma manhã na com-
panhia de uma. Decidira usar o seu vestido preto sem mangas 
e com pintas vermelhas da Gap, o melhor que tinha no seu rou-
peiro. Ao pequeno-almoço, enquanto revia a lista de pergun-
tas pela última vez, derramara um pouco de café no vestido, 
mudando a cor de uma das pintas de vermelho para castanho.

A reunião com Elena Craig teria lugar na sede da La Cure 
Craig, perto de Central Park West. Grace decidira ir a pé, para 
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acalmar o nervosismo e apreciar as vistas da cidade, mas estava 
um dia de março particularmente ventoso. O vento soprou-
-lhe o cabelo em todas as direções. Quando chegou, o seu pen-
teado à Taylor Swift estava transformado num penteado de fim 
de dia de praia. A anfitriã, que podia ter desfilado vestuário 
viking, usava muito rímel preto. Pareceu-lhe demasiado rímel, 
mas Grace sabia que era um erro pensar tal coisa. Uma habi-
tante do Centro-Oeste parte sempre do princípio de que, em 
Nova Iorque, os únicos erros de moda possíveis são aqueles 
que ela própria comete. 

Em La Cure Craig tudo era vidro. Os lustres eram de cris-
tal, a escadaria era de cristal, a mobília era de cristal forrada 
a cabedal branco imaculado. O piano de cauda que estava à 
entrada era de cristal e, naquela sua primeira visita ao spa, no 
segundo dia da primavera de 2014, tocava automaticamente 
uma sonata de Chopin. Em La Cure Craig, o que não era de 
cristal era branco.

Porquê cristal? Grace descobrira, ao assistir na Netflix ao 
episódio de uma série sobre pessoas ricas dedicado a Elena 
Craig, que os fabricantes de cristal checos eram os melhores 
do mundo. A cerveja e o vidro eram duas componentes essen-
ciais da cultura checa, tal como o sushi e o saqué o eram da 
cultura japonesa, ou o xarope de ácer e o excesso de desculpas 
o eram da cultura canadiana. A entrada do spa cheirava a ervas 
aromáticas quentes e doces. Para se acalmar enquanto espe-
rava que Elena Craig aparecesse para a sua reunião prelimi-
nar, concentrou-se na música de Chopin. Havia uma palavra 
para aquele tipo de pianos que tocavam sozinhos, mas Grace 
não se lembrava de qual era. Estava tão cansada e tão nervosa 
que o cérebro começava a falhar-lhe. A pálpebra esquerda 
começou-lhe a tremer.

Precisamente às 9 horas, Elena Craig desceu a escadaria 
de cristal num fato tão branco que mais parecia camuflagem 
naquele cenário. Grace levantou-se para a cumprimentar e  
sentiu-se extremamente baixa. As duas mulheres eram mais 
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ou menos da mesma altura, mas havia algo de gigante em Elena. 
Preenchia uma sala com a sua personalidade, algo que não 
transparecia na televisão. Havia dois tipos de notícias relacio-
nadas com Elena Craig. Por um lado, era a ex-mulher troféu  
com sotaque estranho que nunca conquistou o seu lugar na 
fina nata da sociedade nova-iorquina. Por outro, Elena era uma  
mulher inteligente e formidável que desenhava veículos de luxo 
icónicos, que lançara uma das cadeias de spas com mais êxito 
na América e que continuava a ser uma das conselheiras mais 
próximas do seu ex-marido. O instinto de Grace dizia-lhe que 
esta segunda faceta era a verdadeira e que a primeira fora criada 
e reforçada por homens que se sentiam intimidados por Elena 
Craig e não gostavam nada disso. 

— Sra. Elliott?
— Pode tratar-me por Grace — disse, estendendo a mão.
Elena apertou-a. Os seus olhos pareciam perscrutar Grace, 

detetando a mancha de café no vestido, os sapatos baratos de 
centro comercial, os vestígios de uma borbulha na testa. Grace 
tentou esconder a mancha com o bloco de notas, mas Elena 
conseguia de alguma forma ver além dele. Ainda antes de abrir 
a boca, Grace teve a certeza de que Elena a dispensaria. Não 
era suficientemente inteligente, não tinha estilo, nem estava 
à altura de se encontrar na presença daquela mulher, quanto 
mais escrever do seu ponto de vista.

— Quando é que chegou, Grace?
— Ontem.
— Espero que o Steadman Coe lhe tenha reservado um hotel 

decente, tendo em conta o que lhe estou a pagar.
— Sim, é ótimo.
— Deveras?
— Não, Sra. Craig. É um hotel pavoroso.
— Da próxima vez, escolhemos um melhor. — Elena esbo-

çou um sorriso e pegou nas mãos de Grace. — Está nervosa. 
Nunca tinha vindo a Nova Iorque? — Elena encaminhou Grace 
para uma sala privada com vista para o parque. — Lembro-me 
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da primeira vez que vim a esta cidade, já lá vão tantos anos.  
É diferente de todas as outras, não acha? Sentimo-nos uns inse-
tos, não é verdade?

— Sim, é verdade. — Grace quase que disse «sim, obri-
gada». Perguntou-se como é que Elena sabia tudo aquilo sobre 
ela, como é que estava a par de tudo, apesar de todo o seu esforço 
para parecer sofisticada e confiante.

— A Grace é uma mulher do Centro-Oeste?
— Sou, como é que sabe? 
Em vez de responder à pergunta, Elena instou Grace a 

sentar-se e perguntou-lhe o que gostaria de beber ou comer. 
Gostaria de fazer uma visita guiada a La Cure Craig agora ou 
mais tarde? Depois da conversa, aceitaria uma massagem, ou 
talvez uma manicura?

Elena Craig era o oposto do que Grace imaginara; o seu 
poder estava na sua capacidade de reparar nas outras pessoas, 
de fazê-las sentirem-se importantes, dignas e à vontade. Dez 
minutos mais tarde, depois de revelar pormenores sobre a  
sua própria infância passada no Minnesota, o confronto entre 
as suas ambições jornalísticas e a realidade do ramo, e a sua 
total ignorância relativamente à moda, Grace percebeu que 
Elena sabia tudo sobre si, e que ela sabia ainda menos sobre 
Elena.

O trabalho em questão era uma coluna de conselhos se- 
manal no National Flash, patrocinada pela La Cure Craig, com 
supervisão de Elena. Devia versar temas como a moda, a gas-
tronomia, o glamour, o divórcio, a maternidade, as segundas 
núpcias e aquilo a que Coe se referira como «sofisticação em 
conta».

De seis em seis meses, Elena Craig e Grace Elliott teriam 
um encontro para pensarem em 12 perguntas e respostas. 
Inventariam o nome de uma mulher para cada pergunta e dar-
-lhe-iam uma origem corriqueira. Elena suportaria as despe-
sas de deslocação e estadia, além de proporcionar a Grace uma 
remuneração diária de 120 dólares, que Coe desconhecia.
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No primeiro encontro, Grace percebeu que não sabia ser 
escritora-fantasma. Não era o mesmo que ser jornalista. As pri-
meiras três perguntas que fez eram demasiado generalistas e 
versavam a filosofia de vida de Elena no sentido mais lato.

— Ninguém quer saber disso para nada, pois não? — per-
guntou Elena. — As pessoas não querem saber coisas mais es- 
pecíficas? — Grace riu-se. — O que foi? Estou enganada, Grace?

— Não, tem piada, mas a Elena tem razão em relação a tudo. 
— Isso é que tem piada. Mas também não deixa de ser triste, 

se pensarmos bem. Muito bem, duše moje, antes de começar-
mos, aceita um mimosa?

Grace nunca provara aquele cocktail.
— Aceito. O que me chamou?
— É uma expressão checa. É qualquer coisa como «minha 

alma». Vi Pinóquio com a minha filha e, no filme, a alma do 
rapazinho mentiroso era um grilo.

— O Grilo Falante.
— Esse grilo é a Grace. — Elena pediu dois mimosas. — Ima- 

gine que é uma mulher de meia-idade do Nebraska. — Elena 
parecia retirar um especial prazer de dizer «Nebraska». — O que 
gostaria de saber sobre mim?

— Bem, foi casada com Anthony Craig.
— Durante muitos anos.
— Ele é… famoso.
— Isso é um eufemismo.
— Porque manteve o apelido dele após o divórcio? Foi tudo 

tão público. Vi há pouco tempo um documentário sobre vocês. 
Ele tratou-a muito mal.

Uma funcionária chegou rapidamente com os mimosas,  
e Elena trocou com ela olhares plenos de significado quando 
lhe agradeceu. As flûtes cheias de sumo e champanhe resplan-
deciam em cima da mesa de cristal.

— Duše moje, agradeço a sua preocupação. Mas foi quase 
tudo uma encenação, sabe. Na vida, tudo é representação. Diga- 
-me, lembrar-se-ia do nome Elena Klimentová?

Nome de Codigo Aguia-Real.indd   23 31/01/2019   14:38



Nome de Código: Águia-Real

24

— Talvez.
— Não precisa de ser simpática. Seja sincera. Esquecer-se-ia.  

Já se esqueceu, verdade? Sou uma mulher de negócios. O nosso 
nome é a nossa marca.

Cinco minutos depois, Grace escrevera o seguinte: 

Querida Elena,
Apanhei o meu marido a trair-me com uma das 

minhas amigas, que nem sequer é muito bonita. Claro 
que pedi o divórcio. Mas devo manter o apelido dele?

Desolada em Hackensack

Após este primeiro encontro, passaram a trabalhar ao final da 
tarde com uma garrafa de champanhe não maculada por sumo 
de laranja. Grace ouvia Elena, e Elena fazia de Elena. Citava algu-
mas frases-chave para parecer autêntica. E, com base nesses 
apontamentos, Grace preenchia 25 centímetros de texto.

Para Coe, era uma manobra cínica: um projeto publicitá- 
rio lucrativo. Para Elena, uma forma de se manter relevante, de 
manter o contacto com um determinado tipo de mulher que 
lhe interessava verdadeiramente: o tipo de mulher que com-
prava tabloides na caixa do supermercado, almejando um estilo 
de vida diferente. Para Grace, mesmo que as colunas não fos-
sem assinadas por ela, era uma forma de chegar a milhões de 
leitores todas as semanas com textos da sua lavra. A menos que 
houvesse um verdadeiro escândalo nessa edição, «Pergunte a 
Elena» era sempre o artigo mais lido do National Flash.

— O divórcio foi doloroso e humilhante. Mas eu e o Anthony 
somos amigos, parceiros na vida da nossa filha, nos nossos 
interesses empresariais e nas nossas ambições. — Bebeu um 
gole demorado da sua bebida. — Não pode pôr isto que lhe vou 
dizer na minha coluna, mas há outro motivo. O meu Tony vai 
ser o homem mais poderoso do mundo.

— Desculpe — Grace parou de escrever —, não percebo o 
que quer dizer.
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Elena Craig debruçou-se sobre a mesa de cristal. Por baixo 
dela, o champanhe borbulhava nas flûtes. Elena não tinha o menor  
indício de um sorriso nos lábios nem no olhar. Tamborilou no 
seu relógio Cartier. 

— Espere para ver, duše moje.
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PRAGA, 2016

G race Elliott ficou contente por ter ido buscar o seu novo 
lenço de caxemira ao lixo, no armazém situado na Velha 
Montreal. Mesmo no aeroporto, a caminhar com a mala 

atrás, ele fê-la sentir-se mais europeia. Era a primeira vez que 
saía da América do Norte. No secundário, tinha havido uma 
visita de estudo à Alemanha, mas, na altura, os pais não pude-
ram pagar os 1500 dólares da viagem. Grace foi uma de apenas 
três crianças do segundo ano a ficar em casa, e a vergonha que 
sentira permanecia quase 30 anos depois.

A sua melhor amiga, Manon, que tinha tios em França, 
dissera-lhe que a melhor forma de contornar o jet lag era manter- 
-se acordada até ser noite no seu destino. O conselho era des-
necessário. Apesar de ser meio-dia quando chegou — e depois 
de descobrir que não conseguia dormir em aviões —, Grace 
sentia-se tão entusiasmada por estar na Europa que não pon-
derou sequer fazer uma sesta. O motorista da Uber não falava 
inglês, mas isso não impediu Grace de reparar em todas as 
coisas europeias à sua volta: carros, autocarros, ambulâncias, 
árvores, sinais rodoviários, cartazes, rotundas.

— Aquilo são as coisas comunistas? — Grace apontou para 
um complexo de edifícios de betão. — Quando nos queremos 
queixar de arquitetura feia na América, dizemos que é comunista.
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O motorista, que usava um boné preto dos Yankees, enco-
lheu os ombros e grunhiu.

Quando entraram na zona antiga de Praga, Grace teve de 
se conter para não desatar a tirar fotografias de má qualidade 
da parte de trás de um veículo em movimento. De que outra 
forma conseguiria demonstrar satisfação e assombro em 2016?

Elena pagara o voo de Grace e o quarto no Hotel Four Seasons 
onde ia lançar a sua nova linha de perfumes. O quarto só ficaria 
pronto dali a uma hora, por isso Grace decidiu passear pelo 
pequeno jardim de topiária que ficava nas traseiras do hotel. 
No dia 25 de outubro, um vento frio arrancou as poucas folhas 
amarelas que permaneciam nos ramos dos choupos, atirando-
-as para as águas turvas do rio Vltava. 

Um bando de pássaros sobrevoou os telhados vermelhos 
de Malá Strana, o «lado pequeno» do rio. As cores de eleição 
na zona central de Praga consubstanciavam as várias tonalida- 
des da luz solar. Os turistas, sem se deixarem dissuadir pelo 
vento, congregavam-se na Ponte Carlos com os seus smartpho-
nes em riste. O plano era encontrar-se com Elena para beberem 
um copo após uma conferência de imprensa marcada para as 
16 horas. O casaco de Grace estava guardado na mala que ficara 
na sala de bagagem do hotel, por isso, em vez de explorar a 
zona antiga da cidade, resolveu ficar a ler um livro de um autor 
local na elegante sala de estar do hotel, de modo a compre- 
ender melhor o espírito de Praga: O Castelo, de Franz Kafka. 
Teve dificuldades em concentrar-se. Na entrada do hotel, garra-
fas de vinho e bebidas espirituosas repousavam num enorme 
armário de madeira com um espelho ao centro. Grace aprovei-
tou para se olhar ao espelho, com o seu lenço azul e a camisola 
vermelha.

Vinte minutos antes da conferência de imprensa, uma mul-
tidão de homens e mulheres elegantemente desalinhados atra-
vessaram a sala de estar do hotel e desceram a escadaria para o 
salão de baile que ficava na cave: escritores, fotógrafos, peque-
nas equipas de filmagem. Chegada a altura da conferência de 
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imprensa, Grace pagou a sua bebida indicando o número do 
quarto que ainda não tinha visto e desceu a escadaria.

No salão de baile, pejado de jornalistas, um jovem de fato de 
quatro botões fazia a apresentação recorrendo aos seus aponta- 
mentos. Grace sentou-se numa das últimas cadeiras disponíveis,  
que ficava três filas a contar do fundo. O jovem extravagante com 
sotaque britânico refinado falava de renovação e renascimento 
e, quando referiu o nome de Elena, ela surgiu numa porta à es- 
querda dele. Os jornalistas, assumindo o seu papel de jornalis- 
tas, não a brindaram com uma salva de palmas efusiva, o que fez 
com que a sua entrada grandiosa parecesse um pouco ridícula. 

A cara de Elena revelava uma firmeza renovada, fruto da  
mais recente microcirurgia a que se sujeitara no início do verão. 
Trazia um vestido vermelho, com bordados asiáticos, e o cabelo 
era de um louro-claro. Àquela distância, a Elena com 66 anos 
podia ser confundida com a Elena de 36 anos que era retratada 
nos documentários. Preservava a boa forma física e o controlo 
resultantes do treino de ginasta da sua juventude.

— Meu Deus — disse um dos jornalistas que estavam atrás 
de Grace quando Elena fez uma pausa e olhou para a plateia. 
O tom de voz denotava alguma sobranceria. Apeteceu-lhe virar-
-se para trás e perguntar o que queria ele dizer com aquilo.  
O que tinha contra ela? Seria ela demasiado bonita? Demasiado 
glamorosa? Demasiado poderosa? 

— Quando decidi relançar a minha linha de perfumes, sabia 
que não queria dar o meu nome a uma fragrância que qualquer  
pessoa pudesse criar. O que vão ver esta tarde tem por base os 
frutos, ervas aromáticas, sementes e flores das minhas duas 
pátrias, a Boémia e a América. — Respirou fundo e trocou olha- 
res com alguns dos jornalistas antes de voltar a olhar para os 
seus apontamentos. — Este é o nascimento de uma nova era, 
que requer uma nova linha de perfumes. Apresento-vos, ou 
volto a apresentar: Elena.

Um homem de cabelo branco que estava ao fundo da sala 
deu início à vaga de aplausos, com excesso de entusiasmo. 
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Grace virou-se e reconheceu-o de algum lado. Primeiro, pen-
sou que fosse da televisão, mas depois lembrou-se: Montreal.

O mestre de cerimónias substituiu Elena ao microfone.
— Temos amostras para todos. — Em seguida, repetiu em 

checo. — Alguma pergunta em relação aos perfumes?
Duzentos braços ergueram-se em simultâneo.
— Lester Allan, The New York Times. Sendo uma cidadã ame- 

ricana nascida num país estrangeiro, Sra. Craig, o que acha das 
propostas do seu ex-marido sobre a imigração?

— Perfumes? — O jovem mestre de cerimónias olhou em 
volta. Vários braços continuavam levantados. — Muito bem,  
a senhora.

— Anna Rocard, Agência France-Presse. Enquanto femi-
nista e empresária, repudia as palavras de Monsieur Craig sobre 
as mulheres e as mais recentes alegações de assédio que sur-
giram contra ele? Durante o processo de divórcio, a senhora…

— Perguntas sobre os perfumes? — O jovem moderador 
bateu com a caneta no palanque.

Quando Elena sorriu, Grace percebeu que isso exigiu um 
grande esforço da sua parte. O homem na fila atrás de Grace 
resfolegou. 

— Não estaríamos aqui, nem nós nem ela, se não fosse o  
sacana do ex-marido. São só perfumes, por amor de Deus.

Restavam apenas alguns braços no ar.
— Garrick O’Byrne, BBC. Vai assumir funções na Casa Branca 

se o seu ex-marido vencer as eleições? Ele diz que é uma das 
suas conselheiras mais próximas. Sobre que matérias é que o 
aconselha?

Um homem nas filas da frente gritou: 
— Desodorizante!
Os jornalistas riram-se e aplaudiram.
Agência France-Presse, BBC, The New York Times: enquanto 

estudava na universidade e até aos 30 e poucos anos, aquelas 
eram as instituições para as quais Grace mais queria trabalhar, 
destinos de eleição para jornalistas sérios. Apesar de tudo o que 
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tinha feito desde que terminara os estudos, ainda era assim que 
ela se via. Ainda não tinha chegado lá.

O episódio em Montreal, com Violet Rain, atirara-a para o 
vazio que separava as suas ambições, aquilo que ela ainda con-
siderava ser o que tinha de mais verdadeiro e melhor, do que 
fazia realmente para ganhar a vida. O National Flash devia ter 
sido uma curta ponte para um futuro melhor. Mas já lá estava 
há quase 20 anos. Há 20 anos! Era demasiado tempo para ser 
temporário, para ela se sentir envergonhada. Agora, sempre 
que viajava até aos Estados Unidos e alguém lhe perguntava o 
que fazia na vida e onde morava, Grace mentia.

Olhou em volta. Alguns jornalistas ainda se compraziam 
mutuamente, repetindo a piada do desodorizante. Já não havia 
braços no ar. Alguns repórteres preparavam-se para sair. Havia 
provavelmente um milhão de dólares em despesas de desloca-
ção jornalística naquela sala, tudo isso desperdiçado num lacó-
nico «sem comentários».

— Grace Elliott, National Flash. — Mais risos. Uma gota de 
suor desceu-lhe lentamente pelas costas. — Sra. Craig, importa-
-se de desenvolver um pouco mais o porquê de considerar ser 
este o momento certo para um renascimento da indústria dos 
perfumes? 

— Obrigada. Obrigada, Grace. Algum de vocês fica com dor 
de cabeça quando passa pela secção de perfumes da Saks Fifth 
Avenue? Eu fico! E deixem-me que vos diga…

No final de uma longa resposta sobre ervas aromáticas bio- 
lógicas, apenas alguns dos jornalistas permaneciam na sala.  
O moderador perguntou se havia mais perguntas sobre a nova  
linha de perfumes, em inglês e em checo, mas, naquela altura,  
já se tornara evidente que a festa tinha chegado ao fim. Enca- 
minhou Elena para a porta lateral.

Grace sorriu às últimas quatro mulheres que permaneciam 
na sala, enquanto arrumavam os seus gravadores, blocos de 
notas, telemóveis e malas. Nenhuma delas devolveu o sorriso. 
No corredor havia uma máquina de café e alguns biscoitos, mas,  
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quando Grace lá chegou, o café já tinha acabado, assim como 
os biscoitos e as amostras de perfume.

Na casa de banho das senhoras, uma fila imensa de jornalis-
tas troçava de Elena: das roupas, do sotaque, do penteado, dos 
olhos e lábios operados, da forma como se referia a si própria 
na terceira pessoa. Mas sobretudo do ex-marido. Quando não 
aguentou mais, Grace saiu da fila e voltou para a sala de estar, 
onde a aguardava o homem bem-parecido de cabelo branco que 
vira aquando da conferência de imprensa.

— Sra. Elliott, queira acompanhar-me ao andar de cima.
Ela lembrava-se do nome dele: Josef Straka. Integrara o 

Conselho da Orquestra Sinfónica juntamente com Steadman 
Coe, e era presença assídua nas festas de Natal do National 
Flash. Os dois homens eram figuras influentes, mas discretas, 
na cena cultural do Quebeque.

— Monsieur Straka. Não sabia que era amigo da Elena.
Entraram no elevador. Ele usava um fato azul-escuro com 

uma camisa bem engomada e excessivamente branca, e chei-
rava vagamente a La Cure Craig. Os dois botões de cima esta-
vam desapertados. Manteve o contacto visual mais tempo do 
que uma pessoa normal faria num elevador, apesar de Grace 
não conseguir decidir se aquele gesto era perturbador ou pater-
nal. Questionou-se se teria sido Straka a propor a Steadman 
Coe o projeto da coluna «Pergunte a Elena», em 2014.

Straka olhou fixamente para ela. Perturbador, sem dúvida. 
Retirou um cartão de visita do casaco e entregou-lho.

Na sala de estar do hotel, quando Kafka se revelara uma lei-
tura demasiado densa, Grace pegara numa brochura. O Four  
Seasons congregava quatro estilos arquitetónicos distintos que  
correspondiam às quatro grandes épocas da cidade: Barroca, 
Renascentista, Neoclássica e Moderna. Grace tentou perceber  
por que épocas estavam a passar, a caminho da suite presidencial.

Elena estava diante de uma janela de grandes dimensões, 
sobranceira ao rio. Tal como Josef Straka, mantinha uma pos-
tura perfeita, e foi fácil para Grace imaginá-los juntos, àqueles 
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dois aristocratas da Europa Central. Pela janela, Grace avistou 
o castelo, a Ponte Carlos e a colina Petřín. Alguns raios do sol 
vespertino perpassavam pelas nuvens e iluminavam os telha-
dos vermelhos de Malá Strana. De uma elegante coluna Bose 
posicionada a um canto da sala emanava suavemente música 
de piano clássica. Em cima da mesa, repousava uma garrafa de 
vodca aberta e já meio vazia, juntamente com uma lata de água 
tónica e um limão cortado em quartos. Elena pegou num copo 
e bebeu um gole. Não se virou.

— Duše moje. 
— Lamento o que aconteceu lá em baixo. — Grace falou 

sem constrangimentos, mas teria preferido estar sozinha com 
Elena. Ainda não eram propriamente amigas, mas ela gostaria 
que fossem. Aquele era o lado positivo do fracasso da história 
de Violet Rain; não tinha traído a confiança de Elena. Em vez de 
se retirar para a cozinha da suite, ou pelo menos de se concen-
trar no seu telemóvel, Straka olhava fixamente para elas.

— Obrigada, minha querida. Receei que fosse um desastre, 
e assim foi. Eles têm razão. Quero ter o melhor de dois mundos. 
Ser uma mulher independente, mas também aquela mulher. 
É esse o meu problema. — Straka disse algumas palavras em 
checo. — Não, Josef, estou a falar muito a sério. «Problema» é 
a palavra certa.

Elena virou-se para os confrontar. Grace contava ver lágrimas,  
ou pelo menos tristeza (desilusão), mas os olhos de Elena não 
estavam húmidos; traduziam antes uma expressão de desafio.

O último encontro com ela acontecera nos Hamptons, na 
primavera. Anthony Craig acabara de ser nomeado candidato 
do Partido Republicano e Elena mantinha-se afastada, «a bem 
da integridade da campanha». Trabalharam juntas nas edições 
dos seis meses seguintes de colunas «Pergunte a Elena» numa 
varanda com vista para o mar, na companhia de uma garrafa de 
champanhe Gosset Grand Blanc de Blancs. O tempo estava quen- 
te, mas nublado, com alguns chuviscos a caírem sobre o areal.  
A casa de praia de seis quartos e telhado azul fazia parte de 

Nome de Codigo Aguia-Real.indd   32 31/01/2019   14:38



Nome de Código: Águia-Real

33

um condomínio, o qual era propriedade de indivíduos que  
falavam línguas eslavas, usavam  fatos de treino a combinar, 
fumavam cigarros e conduziam Range Rovers e Porsches, que 
ouviam música techno de finais dos anos 1990 e bebiam e dan-
çavam até altas horas da noite. 

Grace nunca a vira taciturna. Partira do princípio de que Elena 
quereria desempenhar um papel importante na campanha pre-
sidencial, que se sentia cruelmente excluída pela máquina do 
partido, mas, depois de terminada a garrafa de Gosset, Elena 
admitiu que fora convidada para a convenção. Convidaram- 
-na para discursar, mas ela recusara, o que nem parecia seu.  
Os proprietários do condomínio aborreciam Elena, mas, quando 
Grace perguntou quem eram, ela mudou de assunto. Falou 
sobre a atual mulher de Anthony Craig e sobre Violet Rain. 
Grace não conseguia perceber se Elena tinha ciúmes ou se era 
algo completamente diferente.

Foi, de longe, o dia mais estranho que passaram juntas.

Querida Elena,
O seu ex-marido é o presumível nomeado do Partido 

Republicano e será candidato a presidente no outono. 
Como chegou a prever, ele pode muito bem tornar-se o 
homem mais poderoso do mundo.

Ele continua a ser seu sócio e até mesmo seu amigo.
Porque age como se o seu cão tivesse acabado de 

morrer?
Curiosa em Westhampton Beach

Na suite presidencial do Four Seasons, Elena encaminhou 
Grace para a janela e, juntas, ficaram a olhar para o exterior em 
silêncio, sendo a música de piano a banda sonora perfeita para 
a cena melancólica que se desenrolava diante dos seus olhos:  
o crepúsculo numa Praga outonal. Quis fazer perguntas sobre a  
campanha, mas isso já tinha sido feito até à saciedade por mui-
tas outras pessoas naquele dia.
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Ao fundo da sala, Straka pigarreou.
— A Sra. Elliott conhece-me.
— De Montreal — atalhou Grace. — É amigo do Steadman 

Coe.
Elena abanou a cabeça.
— Receio que o nosso Sr. Coe esteja a exagerar no seu apre- 

ço pelo Tony. O que lhe parece? Não é um exagero?
— Ele acredita que partilham o mesmo público.
Elena pegou na mão de Grace.
— Contava trabalhar consigo esta tarde na coluna de «Per- 

gunte a Elena», com uma vodca tónica e algo delicioso e calórico 
encomendado do serviço de quartos. Mas não me sinto capaz.  
O dia de hoje foi um erro — suspirou. — Quando vencer, o Tony 
vai arrancar o sorriso presunçoso da cara daquelas pessoas.

Straka encheu o copo de Elena com vodca. Não ligou à água 
tónica ou ao limão e nem sequer ofereceu uma bebida a Grace.

— Amanhã, duše moje, vou à minha cidade natal.
— Mladá Boleslav?
— Muito bem, lembrou-se. Quero que venha comigo. 

Trabalhamos na coluna. Sim?
— Com todo o gosto. 
Straka pousou a mão esquerda nas costas de Grace e com a 

mão direita indicou a porta da suite. Não lhe pareceu boa ideia 
deixá-lo sozinho com Elena, mas não sabia porquê.

— Sente-se bem, Sra. Craig?
— Amanhã, às 10 horas, duše moje. Até lá, já estarei recupe- 

rada.
Grace não tinha opção. Permitiu que o homem a acompa-

nhasse até à saída.
— Se precisar de alguma coisa, estarei no meu quarto.
— Ela sabe onde encontrá-la, Sra. Elliott — disse-lhe Straka, 

à porta. — Boa noite.
Grace fez uma pausa e ficou a observar Elena no lusco-fusco 

da suite presidencial, enquanto Josef Straka fechava a porta.
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