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SARILHOS DUPLOS

Era uma bela manhã de primavera, aquela em 
que o Rodolfo Raposo saiu do Aeroporto JFK, em 
Nova Iorque, e apanhou um táxi amarelo.

— Para a Residência Ovelhina, por favor — pediu 
ao condutor.

— Tem a certeza, amigo? — retorquiu o taxista. 
— Não sabe que a velhota vive como uma reclusa?  
Ela não abre a porta a ninguém.

O Rodolfo sorriu.
— Não há problema. Tenho alguém lá dentro.
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O taxista encolheu os ombros e pôs o carro em 
andamento. Alguns minutos mais tarde, olhou 
para o espelho retrovisor.

— Ei, acho que o conheço — afirmou.
O Rodolfo ficou tenso. Não gostava de ser reco-

nhecido. Na qualidade de maior detetive do mun-
do, devia ser discreto.

— Sim, chama -se Raposo, não é? Já vi fotogra-
fias de si nos jornais.

O Rodolfo recordou os seus casos mais  
recentes. O Caso do Falsificador Falso e a Cons-
piração do Perfume. Teriam sido publicitados 
na imprensa dos Estados Unidos? Houve aque-
la ocasião em que a presidente perdera o livro 
de endereços, que continha os nomes de todos 
os espiões norte -americanos, e o Rodolfo a aju-
dara a recuperá -lo. (O livrinho estava a fazer de 
calço a um dos pés da secretária, para ela não 
abanar.) Mas tinha sido uma operação altamente  
secreta.

— Sim — prosseguiu o taxista —, é aquele  
cantor, o Frederico Raposo. Vá lá, cante um boca-
dinho.

O Rodolfo descontraiu -se.
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— Desculpe, mas não sou eu.
— A sério? — replicou o taxista. — Bem, é mes-

mo igual a ele. Como se fossem duplos.
O Rodolfo sorriu. Não acreditava em duplos. 

Toda a gente era única — para quem soubesse 
observar.

O Rodolfo bateu com força à grande porta de 
carvalho da Residência Ovelhina. O edifício, an-
tigo e majestoso, era sombrio e tinha janelas  
estaladas e heras a trepar pelo exterior. A jovem 
ovelha que abriu a porta começou a falar antes 
mesmo de o Rodolfo ter a oportunidade de se  
apresentar.

— Não sei como é que ele conseguiu. Ele  
é o duplo do meu irmão! — disse ela bruscamente.

— O quê? Quem é um duplo? — perguntou o  
Rodolfo, confuso.

— Desculpe. Esqueci -me das boas  maneiras 
— desculpou -se a ovelha. — Entre, vou contar -lhe 
tudo.
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O Rodolfo seguiu a ovelha por um enorme átrio 
e um corredor comprido, até chegarem a uma 
sala de estar gigantesca. Havia rachas no teto e 
os móveis pareciam velhos e gastos.

A ovelha indicou ao Rodolfo que se sentasse 
numa poltrona desbotada.

— Vou começar pelo princípio — disse ela, 
sentando -se à frente do detetive. — Em primeiro 
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lugar, o meu nome é Olívia Ovelha. Presumo que 
tenha recebido o e-mail que lhe enviei anterior-
mente.

— Sim, vim de imediato. Pareceu -me urgente  
— retorquiu o Rodolfo.

— E é — confirmou a Olívia. — A minha avó, Olga 
Ovelha, é um dos animais mais ricos dos Estados 
Unidos. Os meus pais morreram quando eu era 
ainda nova e foi ela quem me criou, junto com o 
meu irmão gémeo, o Olavo.

O Rodolfo assentiu.
— Informei -me antes de vir.
— Claro que sim — comentou ela. — Então 

também saberá que, há dois anos, o meu ir-
mão foi fazer uma viagem científica ao Peru. 
Dirigiu -se à Amazónia para estudar a aranha-
-de -nove -patas, um dos animais mais raros 
do mundo. Mas eis aquilo que o Rodolfo não 
sabe: há dois meses, perdemos o contacto 
com ele. Nem um telefonema, nem um e -mail, 
nada. Durante as primeiras semanas, partimos 
do princípio de que ele estava doente e não po-
dia escrever. Passou outro mês, e começámos 
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a entrar em pânico. Estávamos prestes a con-
tactar a Embaixada dos Estados Unidos no Peru  
quando...

— … ele telefonou? — tentou o Rodolfo.
— Ele voltou — afirmou a Olívia. — Só que não  

é ele. Trata -se de um impostor.
— Muito bem — assentiu o detetive. — Então, 

porque o deixou entrar?
— Não deixei. Foi o mordomo. E levou -o direta-

mente ao quarto da minha avó. Ela é muito idosa. 
Está bastante doente. Não sai de casa há mais de 
uma década. E sempre adorou o Olavo. Por isso, 
ela quer acreditar que é mesmo ele. Parece -se 
com o meu irmão, mas sei que não é ele.

— Como pode ter tanta certeza? — perguntou  
o Rodolfo.

— Somos gémeos — respondeu a Olívia. — 
Sempre conseguimos ler os pensamentos um do 
outro. Mas com este animal não se passa... nada. 
Foi por isso que chamei o Sr. Raposo! Não quero 
confrontar o impostor até descobrirmos o que ele 
fez ao meu irmão.

— Mas ele parece -se com o Olavo? — indagou 
o detetive.
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— A questão é essa. É a cara chapada dele. Até 
usa o relógio que a minha avó lhe deu quando ele 
fez 18 anos.

— Hmm... Então os dois devem ter -se cruzado. 
E o impostor deve ter roubado o relógio. E é possí-
vel que tenha vindo até aqui porque quer o dinheiro  
da sua avó.

— Claro — irritou -se a Olívia. — Mas isso não 
me importa. Só quero descobrir o que ele fez 
ao meu irmão. O Olavo está vivo, eu sinto -o!  
Encontre -o, Sr. Raposo, antes que seja tarde  
demais.

— Muito bem. Descreva -me o Olavo. Que mar-
cas especiais tem? — perguntou o detetive.

— Ele tem um tufo de lã preta numa das ore-
lhas — descreveu a Olívia. — É alérgico a amen-
doins e tem uma cicatriz em ziguezague na pata  
esquerda.

— É um bom começo — agradeceu o Rodolfo. 
— Agora tenho de conhecer o impostor. Ele está 
aqui?

A Olívia abanou a cabeça.
— Foi certamente às compras, gastar dinheiro, 

com os cartões de crédito da minha avó. Mas esta 
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noite é o Baile dos Milionários. Ele vai estar pre-
sente, assim como os animais mais ricos de Nova 
Iorque.

— Consegue arranjar -me um convite? — per-
guntou o Rodolfo.

A Olívia assentiu.
— Pode ir comigo. Encontramo -nos no átrio do 

Empire State Building às 20 horas em ponto.
— Lá estarei — disse o Rodolfo. Quando se le-

vantou, acrescentou: — Posso dar uma vista de 
olhos antes de me ir embora?

— Esteja à vontade — respondeu a Olívia —, mas 
não se aproxime do quarto da minha avó. Ela não 
pode descobrir que o contratei.

O Rodolfo agradeceu e regressou ao enor-
me átrio. Observou a escadaria e viu uma fileira  
de portas. Então subiu ao andar de cima.

O primeiro quarto que encontrou perten-
cia à Olívia. O Rodolfo varreu a divisão com 
o olhar e reparou imediatamente numa  
estatueta invulgar em cima da mesa de cabecei-
ra. Era um macaco esculpido em madeira que 
sorria de orelha a orelha. Na sua base estava 
 gravado:
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O Rodolfo pousou a estátua, 
mas nesse momento viu algo 
a cintilar num olho do macaco. 
Com um dedo, tirou o que ali se 
encontrava: um microfone pre-
so a um fio.

Parece que este macaco é es‑
pecial, pensou o detetive. Porque 
é que o Olavo quereria ouvir as con‑
versas da irmã?

Pôs o microfone no bolso, deu mais uma olha-
dela ao quarto e saiu.

O Rodolfo vasculhou rapidamente as outras di-
visões daquele andar — duas casas de banho, um 
quarto de hóspedes e um pequeno gabinete de 
trabalho — até dar com o que parecia ser o quarto 
do Olavo.

PARA A MINHA QUERIDA IRMÃ,

UMA LEMBRANÇA DA AMAZÓNIA.

COM AMOR, DO OLAVO
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Estava perfeitamente arrumado. Uma fileira 
de fatos limpos no armário, camisas habilmente 
dobradas nas gavetas. Na mesa de cabeceira es-
tava o passaporte do Olavo. O Rodolfo verificou 
a marca de água na contracapa do documen-
to. Era autêntica. Isto só podia significar uma de 
duas coisas: que o verdadeiro Olavo regressara 
e a Olívia estava enganada; ou que o passapor-
te fora roubado ao verdadeiro Olavo junto com  
o relógio.
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O Rodolfo olhou para o espelho que havia na 
parede, por cima da cama do Olavo. Viu o seu re-
flexo e refletiu sobre aquele caso.

Vamos partir do princípio de que a Olívia está 
certa e que este Olavo é um vigarista, pensou  
o Rodolfo. Ele terá feito um plano para ficar 
com todo o dinheiro da Olga Ovelha. Isso expli‑
ca o porquê, mas não o como. Como é que o 
falso Olavo conseguiu ficar com a aparência do  
Olavo verdadeiro, de tal forma que as autoridades 
oficiais e até a própria avó não desconfiaram de 
nada?

O Rodolfo deu um passo em frente. De súbito, 
o espelho partiu -se com grande alarido. Estilha-
ços de vidro voaram por todo o quarto. O Rodolfo  
agachou -se e, quando ouviu a porta fechar -se, 
voltou -se. 

Saiu disparado para o corredor, 
mas não havia ali ninguém. 

Regressou ao quarto e fitou 
o local onde antes estava o 
espelho. Um dardo venenoso 
espetara -se na parede e da sua 
ponta escorria um líquido verde.
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O Rodolfo agarrou o dardo e retirou -o cuidado-
samente da parede.

— Outra lembrança da Amazónia — murmurou. 
— Que pensará o Alberto disto?




