


Para a Katie, que acredita sempre;
e para o John, que tenta acreditar.
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A profecia detém um poder único sobre a consciência 
humana. Por mais secular que seja a raça, por mais agnós-
tica que se torne em relação à crença religiosa, a noção 
de que o futuro pode ser conhecido perfeita e plenamente 
seduz e atemoriza em igual medida.

É a forma mais absoluta de controlo mental, pois, se 
aquilo que ainda está para vir já for do nosso conheci-
mento e estiver determinado, não poderá ser evitado. E se 
o futuro não puder ser evitado, o que mais poderá restar 
além do desespero?

Extraído do diário pessoal de Emil Durré
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O coração do velho faraó era empedernido, mas o do novo faraó é ainda pior.

Deporei de novo a minha mão sobre ele e sobre o seu povo, e os meus 

sinais e os meus prodígios multiplicar-se-ão.

Lançarei contra eles a minha fúria, para que conheçam o meu juízo — 

tal como o farei contra aquele que revelar ao mundo estes escritos; e a sua 

morte será funesta e célere.

Terá lugar no 17.o ano do segundo milénio após o advento do Sol, quando 

a grande estrela atingir o zénite sobre a Cidade Eterna.

Como primeiro indício, o rio correrá tingido de sangue…
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PRIMEIRA PARTE

A DESCOBERTA
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Capítulo 1

Presente — manhã

Aconteceu durante a noite, ou porventura de manhã cedo. Pelo menos,  
a julgar pelos relatos oficiais que emergiram oportunamente da con-
fusão gerada pela descoberta e pelo consequente caos dos dias que se 
seguiram.

Segundo os relatos mais fidedignos, a descoberta ocorreu às 4h15. 
Mais tarde, rezaria a lenda que teria sido um praticante de jogging, com 
os olhos ainda a habituarem-se à cambiante luz da manhã, o primeiro 
a aperceber-se do que se passava; mas, perante um acontecimento de 
uma dimensão tal que se alastrou por uma cidade de tantos milhões 
de habitantes, semelhante história só podia ser mera ilusão. A comu-
nicação social, como o mundo bem sabe, procura sempre avidamente 
identificar o ponto de contacto inicial, alguém que proclame ter sido 
«o primeiro a chegar ao local». E, amiúde, essa mesma comunicação 
social acaba por inventar aquilo que não consegue encontrar.

Quanto à hora a que tudo começou, a especulação terá de ser neces- 
sariamente remetida para o domínio do palpite, já que variava entre  
poucos minutos antes dos primeiros ajuntamentos, ocorridos ao ama- 
nhecer, até possivelmente várias horas antes. A escuridão agora esva-
necente da noite romana, iluminada apenas pelos azuis e laranjas das 
luzes elétricas, tornou impossível discernir a verdadeira cor do rio 
antes de os primeiros raios de luz da madrugada começarem a des-
pontar por detrás dos telhados.

Mas, quando o Sol surgiu por inteiro e os seus raios se fizeram 
sentir na plenitude, deixou de haver espaço para palpites.

Algo se tinha passado.
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À luz cada vez mais forte da manhã, o majestoso rio Tibre refulgia 
como uma fita de cor esbatida pelo tempo que serpenteava ao longo de  
uma cidade desprevenida. Nunca saberemos durante quantos milénios  
o rio abriu caminho por entre a paisagem, porém, enquanto monu-
mento, é certo e sabido que é tão antigo como a História escrita. E ape- 
sar de, naquele dia, correr na mesma direção de sempre, seguindo  
o mesmo curso que delineara através das sete colinas de Roma desde 
os tempos em que a cidade emergira do domínio dos mitos e das 
lendas, a luz daquele dia revelou-o como nunca antes na sua história.

O rio corria vermelho; denso, carmesim e opaco.
Entre as duas margens, esta artéria pulsante seguia o seu curso 

como uma pincelada furiosa riscada ao longo da Cidade Eterna, gal-
gando os enormes pedregulhos que, a espaços, delimitavam a cor-
rente do Tibre, assim como as barreiras de betão que circunscreviam 
a sua passagem nas zonas mais centrais. A cidade despertou, contem-
plou o prodígio e acorreu em massa à beira-rio.

O cheiro continuava nauseabundo como sempre. Há anos que o 
Tibre estava poluído até aos limites do que poderia ser considerado uma 
catástrofe ecológica e, apesar de manter a sua beleza natural, poucos  
eram aqueles que procuravam nas suas margens o refrigério das ca- 
minhadas revigorantes ou das lufadas de um ar que, de puro, muito 
pouco tinha. Mas naquela manhã, velhos e novos saíram dos seus 
apartamentos; executivas, taxistas que estacionaram à pressa, todos 
eles se juntaram e enfrentaram a provação de tapar o nariz nas mar-
gens do rio, de modo a contemplarem aquela veia de sangue a rasgar 
o coração da sua veneranda cidade.

Todos pararam para ver — uma multidão de gente aglomerada 
nas margens, à espreita através de janelas com vista para a beira-rio 
ou atenta à transmissão difundida pelas televisões ou pela Internet. 
Perplexos. Confusos. Uns riam, outros tiravam fotos e lançavam 
novas tendências nas redes sociais, à medida que a curiosidade se 
espalhava pela Internet e que nos fóruns online e no Twitter surgiam 
memes que aventavam hipóteses que procuravam explicar os comos e 
os porquês. Alguns espetadores procuravam esconder a sua preocu-
pação, enquanto outros verbalizavam abertamente a sua indignação, 
protestando, queixando-se e procurando responsáveis. 
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Outros mantinham a distância, assustados.
Mas o rio ignorou-os a todos. Tal como o sangue pulsa nas arté-

rias, tenha ou não plateia, o velho rio limitava-se a seguir o seu curso; 
resoluto, calmo, sinistro, refletindo a vermelhidão do sangue. 

Um mês antes 
Centro de Roma, próximo da Basílica de São Clemente

O objeto que viria a mudar o curso da História não tinha proporções  
impressionantes. Não era volumoso nem ornamentado, e não era 
visualmente atrativo. Nas mãos de Manuel Herrero, que tinha os 
dedos delicadamente cerrados sobre os rebordos, o artefacto parecia 
quase mundano. E, no entanto, simultaneamente majestoso.

Manuel estava coberto de pó e sujidade, a pele marcada com 
cortes vermelhos do esforço físico da escavação. Envergava o habi-
tual fato-macaco, puído e sujo de anos de serviço, a cara encharcada  
em suor que realçava as marcas de lama ali deixadas pelas costas  
da mão. Nunca fora homem de dar grande importância a formalida-
des ou à aparência, porém, naquele momento, sentiu-se subitamente 
indigno. Momentos como aquele estavam reservados a homens 
mais merecedores do que ele. Homens sofisticados, autoritários e 
bem-vestidos.

Não obstante, era ele e não outro quem segurava o objeto nas mãos, 
e os olhos de Manuel refulgiam. Parecia quase surrealista que esti-
vesse na sua posse — que aquele objeto estivesse refém dos seus dedos 
cansados. Um achado.

Manuel imaginou que a pedra pudesse ter estado enterrada du- 
rante gerações. À espera, em silêncio. A terra que a cobria teria sido 
inicialmente uma fina camada de poeira. O resíduo físico do céu — 
partículas inócuas que flutuavam ao sabor da brisa e que, porventura, 
se teriam acumulado suavemente sobre o objeto ao longo dos anos. 
Gradualmente, a poeira transformara-se em camadas de terra nova.  
As antigas partículas de céu eram agora terra e limo, camada após 
camada, cobrindo a superfície lisa da pedra e resguardando-a da vista 
até esta ficar totalmente oculta, a coberto dos olhares da História.
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Ou, porventura, a pedra — talvez lhe devesse chamar tábua, visto 
que se assemelhava mais a uma tábua do que a uma pedra — tivesse 
sido enterrada de forma intencional. Quem sabe se numa noite escura 
— afinal o cenário mais apropriado — quer desprovida de estrelas 
quer pontilhada por uma imensidão delas. Qualquer uma das circuns-
tâncias se enquadraria na perfeição. Um homem, certamente enver-
gando vestes largas e um capuz que lhe cobriria o rosto magro, teria 
cravado a sua espada afiada no solo pedregoso. Teria ele aberto uma 
cova funda? Certamente não tão funda como aquela de onde a pedra 
fora agora desenterrada, a muitos metros de profundidade do barulho 
das ruas movimentadas à superfície, coberta por todo um mundo que 
se erguera sobre si ao longo dos séculos. Talvez tivesse um braço de 
fundura, a cova em que fora originalmente enterrada. O suficiente 
para fugir ao escrutínio da vista humana, tão intencional como qual-
quer outro enterro, apesar de muito mais secreto.

Ou talvez nem tivesse sido enterrada. Talvez tivesse sido consa-
grada num altar, ali mesmo, naquele local. Não atirada para uma cova 
aberta na calada da noite, mas erigida e glorificada. Venerada, votada 
à memória eterna e à proteção da força divina que inspirara a sua 
criação.

Requiem æternam dona ei, Domine…

Certamente que teria havido cânticos e cerimoniais, com hinos 
como aqueles que se dedicam às almas que partem, preservando o 
objeto de onde haveria de emanar a luz que influenciaria o futuro.

Lux perpetua luceat ei…

Manuel olhou à sua volta. A escavação de rotina, uma imposição 
do município, já nada tinha de cerimoniosa. A lama e a poeira tinham 
solidificado, formando sulcos distintos lavrados pela enorme escava-
dora que se inclinavam em ângulos incongruentes rasgados no alca-
trão e nas pedras do pavimento. A tábua estava posicionada sobre uma 
laje de pedra calcária que se adivinhava ter sido outrora bege, antes de 
a sudação dos minerais subterrâneos se ter infiltrado e alterado a sua 
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cor para uma mescla confusa de cinzentos e verdes. Feia, comezinha 
e perfeitamente inconsequente. Mas é possível que tivesse começado 
por ser algo mais. Uma mesa. Um altar. Um oratório.

Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat iuventutem meam…

Sim, pensou Manuel, acercar-me-ei do altar de Deus. O antigo versí-
culo do salmo ganhou involuntariamente forma no seu pensamento. 
Os anos de educação católica persistiam em moldar o seu raciocínio. 
A Deus, todo o meu júbilo. Este seria o tipo de louvores que teriam sido 
entoados — e haveria decerto um coro escondido algures num recan- 
to que há muito teria seguramente ruído. Que língua seria aquela? 
Não tinha conhecimentos suficientes sobre línguas antigas para ter 
noção do que estaria inscrito na tábua, mas nem mesmo esses conhe-
cimentos teriam bastado para obter uma resposta inequívoca. A tábua 
podia muito bem ser mais antiga do que a sociedade, fosse ela qual 
fosse, que a tinha enterrado e consagrado naquele local.

Muito mais antiga.
Manuel tinha apenas a certeza de que, de alguma forma, o achado 

que segurava agora nas mãos iria mudar a sua vida. Ele não voltaria a 
ser o mesmo e nunca mais olharia para o mundo da mesma maneira.

Sob a superfície da sua pele, na camada de gordura subcutânea rica 
em nutrientes que a separa da carne, dos tendões e dos ossos, uma 
multidão de moléculas estranhas ao corpo do hospedeiro começaram 
a hidratar-se e a unir-se às vibrantes células sanguíneas que pulsavam 
nos capilares de Manuel Herrero. Através deles, estas forças minús-
culas tinham agora acesso às suas artérias e veias mais recônditas, 
para as quais se dirigiram a uma velocidade rítmica. O facto de o seu 
coração bater descompassado, a um ritmo mais frenético do que o 
habitual, só ajudava a acelerar o processo.

O seu formato podia ser biológico, molecular e, por conseguinte, 
desprovido de inteligência para delinear qualquer tipo de plano ou 
esquema, mas o composto que invadia a sua carne era um agente 
patogénico que fazia jus à sua designação. O pathos, essa expressão 
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antiga tão apropriada que significa «sofrimento», começaria a fazer 
sentir os seus efeitos muito em breve. Em antecipação, a substância 
tomou rapidamente conta do seu corpo, em busca dos órgãos vitais do 
hospedeiro, fixando-se com uma ferocidade e permanência tais que 
quase poderíamos considerar fervor ou zelo.

À superfície do invólucro de carne e pele, o homem continuava a 
segurar a tábua nas mãos, a cara ruborizada com a alegria da desco-
berta e a mente assoberbada por pensamentos de uma vida prestes a 
mudar. Sob a superfície, no espaço de poucos minutos, os seus órgãos 
começaram a decompor-se.

Quando teve noção de que a sua vida estava prestes a chegar ao 
fim e não a mudar como ele pensara, já era demasiado tarde. A tábua, 
a profecia e a morte do seu descobridor — sempre foram pensadas 
para andarem a par.

E esse vaticínio foi cumprido.
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Capítulo 2

Presente 
Centro de Roma

Os corpos deslocavam-se em ondas pela Piazza della Rotonda, reful-
gindo numa mescla estonteante de cores e indumentárias. Deles 
emanava um zumbido constante de dezenas de línguas e centenas de 
conversas — o cenário colorido e ruidoso da Roma moderna, exalando 
um aroma a café e cigarros, numa algazarra de complexidade vibrante 
e normalidade caótica.

Angelina Calla observava-os a todos, como fazia tantas vezes.
Corpos que se movem como a maré. O pensamento era automático, 

uma voz interior que já se tornara uma matraca habitual dentro da sua  
cabeça, apesar de as palavras que soavam agora terem um tom dema-
siado poético. Refletiu, com os ombros descaídos, em busca de uma 
alternativa. Como escaravelhos. Escaravelhos imparáveis. Um ligeiro 
aceno de concordância, apenas para si própria. Era a imagem mais 
acertada, e Angelina Calla regozijou-se, apesar da triste constatação.

Como há muito descobrira, o turismo não tem época baixa em 
Roma. Existem picos e quebras em determinadas alturas do ano,  
mas não existem alturas em que a calma volte a tomar conta da ci- 
dade, tão eterna no bulício como no caráter lendário. Tinha sido a 
primeira lição que Angelina aprendera após tomar a decisão involun-
tária de se dedicar à sua atual ocupação. Toda a vida admirara Roma. 
Adorava a cidade. Era capaz de recontar a sua história e mitologia 
como os melhores, suplantando inclusivamente a maioria. Mas foi 
apenas quando começou a calcorrear as ruas e deitou mãos à obra  
— forçada a tal e não por vontade própria — que descobriu que a 

O Setimo Mandamento 400pp.indd   17 09/10/2017   14:59



Tom Fox

18

Roma antiga tinha outrora sido o paradigma da cidade que nunca 
dorme ou abranda.

Quem me dera que tudo abrandasse, mesmo que só por um instante.  
O tempo suficiente para endireitar o mundo.

As vagas de turistas chegavam em ciclos ondulantes. A princípio, 
os seus movimentos pareciam tão aleatórios como os dos escarave-
lhos que povoavam agora a mente de Angelina, com igual medida de 
imprevisibilidade. Só após um período de observação cuidada é que 
se tornou evidente que havia um padrão subjacente ao seu compor-
tamento frenético. O movimento oscilante e aparentemente fortuito 
descrito entre fontes, igrejas e praças específicas ocultava um anseio 
mais transversal e consistente: o de encontrar o posicionamento per-
feito à frente do monumento certo para tirar a selfie — o absurdo da 
designação! — que tornava os turistas X, Y e Z indistintos dos turistas 
A, B e C, e de todos os outros narcisistas que tinham alguma vez com-
prado bilhetes de verão para a Meca italiana.

Escaravelhos. Ou talvez lemingues?
Merda.
Ela sabia que tinha de alterar o seu estado de espírito. É imperioso, 

nesta altura da minha vida. Refletiu, com uma ligeira amargura, sobre  
a sua realidade. Não tenho outra opção.

Endireitou a mala de pele sintética branca no colo e o dourado 
falsificado do fecho da Versace Aurora barata refulgiu sob a luz do sol 
italiano, fazendo refletir os seus raios nos cabelos ruivos de Angelina. 
Simultaneamente, ela própria assumiu uma postura mais composta à 
mesa de metal do café. À distância, enquadrada pelos edifícios circun-
dantes erguidos ao longo dos séculos — o que não os tornava menos 
impressionantes —, a estrutura circular do Panteão destacava-se na 
periferia da paisagem urbana que lhe servia de cenário.

Para uma mulher cuja subsistência dependia dos apetites insaciá- 
veis desses visitantes curiosos, pelo menos mil dos quais se afadigavam 
agora a pouca distância da sua mesa, filtrados em filas intermináveis 
que desapareciam através das colunas do antigo templo outrora dedi-
cado a todos os deuses de Roma e agora servindo de altar aos mártires 
da cristandade, a sua presença constante garantia a continuidade da sua 
profissão. Sem turistas não há visitas guiadas. E, para uma guia turística,  
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sem visitas não há dinheiro, o que significaria a impossibilidade de 
pagar o café ridiculamente caro tomado na esplanada onde ela agora 
lamentava a sua triste sina.

Mas não era fácil aceitar uma realidade que afrontava o mais ínti- 
mo do seu ser. Angelina Calla tinha estudado para seguir a via acadé-
mica. Educara a sua mente, alimentando-a de sabedoria, antiguidade 
e História, convicta desde as tardes passadas em criança a percorrer 
o Museu de História e Cultura de Lanciano de que, um dia, encontra-
ria o seu lugar naquele cenário. Quando decidiu dedicar-se ao estudo 
do acádio clássico na universidade — uma língua associada a uma 
cultura que havia prosperado na Babilónia e na Mesopotâmia quase 
cinco milénios antes do seu nascimento, muito anterior ao cristia-
nismo —, Angelina tinha a noção de que optara por enveredar por 
um percurso académico trilhado por muito poucos. A própria língua 
ia ao encontro dos seus interesses linguísticos: o seu distinto aspeto  
angular e semelhante às runas fora uma das caraterísticas que desper- 
tara o seu interesse quando, ainda adolescente, ela encontrara um 
exemplar do clássico de Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, e dera 
por si fascinada com as histórias do dilúvio de Gilgamesh e de Enuma 
Elish, da deusa Astarte e do Código de Hamurabi, todos eles revelados  
no esplendor das maravilhas e da fantasia antigas. Outros tinham optado  
pela religião e deleitavam-se com os mitos de Abraão e Noé, mas 
Angelina — humanista conscienciosa e, por associação, ateia convicta 
— nunca dera grande importância a tais fábulas ou às crenças a elas 
associadas. Ela tinha a antiga Babilónia e as emoções espirituais da 
história humana sem o fardo da ideologia religiosa, e isso bastava-lhe.

Ao concluir o mestrado em Língua e Cultura Acadiana, Angelina 
passou a ser uma das poucas pessoas no mundo que podiam consi-
derar-se proficientes numa escrita há muito extinta, e o seu grau aca-
démico permitiu-lhe aceder a círculos de conhecimento ainda mais 
restritos. Era mais do que um ramo académico ou o cerne de uma 
carreira futura. Era a sua paixão.

Ao fim e ao cabo, traduziu-se em pouco mais do que isso. Uma car- 
reira em potência fora forçosamente relegada para a categoria de 
passatempo. Os sonhos académicos de Angelina foram estilhaça-
dos por uma Academia que parecia não querer aceitá-la. Um rol de 
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candidaturas profissionais sem sucesso e de entrevistas desanimado-
ras fez com que se visse obrigada a aceitar qualquer tipo de emprego 
— atualmente, desempenhava as funções de guia turística, a mais 
sobrequalificada de Roma.

— Era ali que César ia buscar água?
Angelina mexia o café com um pauzinho de madeira já dobrado à 

medida que o seu mal-estar geral se convertia em recordações concre-
tas das duas visitas guiadas que fizera nessa manhã — visitas a pé de 
uma hora sob o tema «A Roma da História Antiga» que constituíam 
o sustento da sua atual existência. A estranha pergunta fora colocada 
por um elemento particularmente inquisitivo do seu segundo grupo, 
pouco antes da hora de almoço: uma mulher que posava recorrente-
mente no seu largo vestido florido para uma série infindável de foto-
grafias que o seu solícito marido tirava sofregamente. A pergunta foi  
colocada enquanto a própria apontava para uma fonte em mármore com 
a figura imponente do deus greco-romano Tritão ao centro, cuja data de  
construção, «1643 d. C.», estava claramente gravada na coluna central.

— Não, minha querida. Foi um bom palpite, mas um bocadinho 
ao lado. — A resposta que se formara nos lábios ligeiramente resse-
quidos de Angelina fora afável, cordial e compreensiva,  caraterísticas 
que adquirira com a prática. — Esta é a Fonte do Tritão, construída 
um pouco mais tarde. Foi uma oferta de um dos escultores e arqui-
tetos mais famosos do Renascimento, Gian Lorenzo Bernini, ao  
Papa Urbano VIII. Foi também ele que projetou grande parte da Praça 
de São Pedro. Mas Júlio César viveu, de facto, nesta zona da cidade.

Vinte séculos antes. Ela sorriu, num esforço tremendo.
A turista aquiesceu com conhecimento de causa, como se sempre 

tivesse desconfiado de que aquela era a resposta certa. A pala protetora 
de plástico que trazia na testa e que se assemelhava ao bico de um pato 
projetava uma sombra roxa sobre a sua cara, cuja expressão sugeria 
que só por gentileza é que ela condescendera a ser corrigida por uma 
guia turística. Angelina adivinhou a redução do montante da sua gor-
jeta na expressão de desagrado da mulher.

Era um fenómeno frequente, ao qual Angelina se habituara ao longo 
dos 13 meses que levava no seu estranho, mas necessário emprego. 
O turista comum ia a Roma «ciente» de apenas dois factos sobre a 
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cidade antiga: que Júlio César viveu e morreu na cidade e que os gla-
diadores — os quais, nas suas mentes, possuíam um sotaque austra-
liano frio e monocórdico e eram obviamente parecidos com Russell 
Crowe — lutavam pelas ruas quase diariamente. Todos os locais por 
onde essas pessoas passavam seriam necessariamente o cenário quer 
de um quer de outro desses factos, até serem forçosamente convenci-
das do contrário; sendo as correções recebidas com grande desdém.

Assim se tinha passado a manhã de Angelina. Igual à de ontem.  
E à de anteontem. E à de amanhã.

Seguiu-se mais um suspiro, mais um café e mais um lamento 
interior. E o dia de Angelina prosseguiu tal como todos os outros.

O peso dos seus pensamentos foi quase suficiente para manter Angelina 
abstraída dos estranhos movimentos da multidão à sua volta. Os pen-
samentos podem ser como âncoras, sendo os mais desanimadores forjados a 
partir de ferro pesado que nos fixa ao nosso local específico no mar, alheios 
às ondas do mundo que nos rodeia, atolados e imóveis, lamentara-se em 
mais do que uma ocasião, num monólogo interior. Mas, apesar de 
a âncora de Angelina ser pesada naquele momento e de o seu navio 
estar encalhado, conseguia discernir o suficiente para além das ondas 
para reparar que algo no movimento dos corpos na praça antiga se 
tornara… invulgar.

Sim, muitos continuavam a fazer fila por entre as colunas do Panteão, 
à espera de poderem pisar o chão de mármore clássico e contemplar a  
cúpula cujos adornos em bronze e ouro haviam sido arrancados no 
século xvi para serem fundidos e transformados nas decorações artís-
ticas da Basílica de São Pedro. E, sim, tal como Angelina, muitos con-
tinuavam sentados nas esplanadas espalhadas pela praça.

Mas havia movimentações para fora da praça que fugiam ao habi-
tual. Multidões de corpos afadigavam-se para escapar pelas suas arté-
rias — a pitoresca Via della Rotonda, a sul, e a Salita de’ Crescenzi,  
a oeste — e pelas ruelas que seguiam para norte. Por norma, todas as  
vias de acesso ao Panteão serviam de entrada. Contudo, naquele momento, 
todas pareciam ter-se transformado em saídas. Todas exceto aquelas 
viradas a leste, que permaneciam praticamente vazias.
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Curioso, ponderou Angelina. O único sentido que não desemboca  
no rio.

Algo parecia atrair as pessoas como um íman, afastando-as do 
monumento.

Sem nada melhor para fazer, Angelina Calla levantou-se da mesa, 
atirou alguns euros para o cinzeiro de vidro que não tinha usado e se- 
guiu a multidão em direção ao rio.
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Capítulo 3

Gabinete dos funcionários 
Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum 
Cidade do Vaticano

O Dr. Ben Verdyx estava sentado no seu gabinete em absoluto silêncio.  
Não havia auriculares pendurados nas suas orelhas e ele não tinha por 
hábito ligar o computador a menos que houvesse uma necessidade 
imediata de o usar. Além do leve murmúrio do ar condicionado, que 
projetava ar fresco para a sala isolada na cave, ao redor de Ben reinava o  
silêncio, o seu cenário de eleição. Estava sozinho, outra das situações 
preferidas de Ben Verdyx. Uma das grandes vantagens do seu cargo 
era o facto de, ao contrário de tantos outros, não ter de lidar com pessoas.

Ironicamente, o preenchimento desta vaga nos «Arquivos Secretos» 
do Vaticano — a tradução mais comum e errónea do latim archivum 
secretum — envolvera os mesmos anúncios públicos e o mesmo pro-
cesso de entrevistas comum a todas as candidaturas de emprego. 
Anos antes — cinco dali a alguns meses — ter visto a frase «Gosto 
pelo trabalho em equipa» na descrição do cargo causara espasmos de 
ansiedade a Ben, ao ponto de ele quase descartar a ideia de se can-
didatar. Mas mantivera-se resoluto, vindo depois a perceber, para seu 
grande alívio, que aquilo mais não era do que palavreado de Recursos 
Humanos que pouco ou nada tinha que ver com as expetativas em 
relação à função. Um arquivista sénior dos veneráveis Arquivos tinha 
de ser um apaixonado por livros e manuscritos, fólios com páginas 
castanhas e memórias históricas, e não pelo som da sua voz ou da voz 
de terceiros. Ben Verdyx adorava aqueles tanto quanto detestava estas, 
o que o tornava a pessoa indicada para o cargo.
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Claro que a sua família o incentivara a ter objetivos mais elevados. 
Os seus pais, Deus tenha as suas almas em descanso, nunca deixaram 
de o incitar a procurar cargos de maior relevo e, consequentemente, 
maior rendimento, desde a juventude de Ben até às suas mortes — 
ambas separadas por oito meses, fruto dos previsíveis, apesar de sem-
pre lamentáveis, avanços da idade. Tinha sido muito difícil perder os 
dois num tão curto espaço de tempo, mas fora essa a vontade de Deus, 
dissera Ben para si próprio na altura. Sempre misteriosa, raramente 
explicável, mas norteadora do destino de todos nós.

Ben sempre fora inteligente, talvez até mesmo brilhante, por isso 
a mãe sempre quisera que ele fosse advogado, e o pai que ele enve-
redasse pela política; mas a personalidade extremamente introvertida 
de Ben excluíra essas sugestões. Pensar nos contextos interpessoais 
que as duas carreiras implicavam era suficiente para lhe causar uma 
dor física no peito, como se duas mãos descomunais o asfixiassem e 
lhe causassem um aperto no coração. Até a pequena fotografia dele, 
na parede à esquerda da entrada dos Arquivos Secretos do Vaticano, 
era prova do seu desconforto social generalizado. Há cinco anos que a 
cara de Ben integrava a pequena coleção de retratos dos funcionários, 
tendo sido captado pela máquina com a testa coberta de suor e os 
olhos parecendo apontar em duas direções distintas e igualmente des-
confortáveis: o olhar de um homem fotografado a caminho da prisão.

Mas, pelo menos, Ben não tinha de olhar para a fotografia. Podia 
passar por ela todos os dias de manhã sem a fixar, cruzar o posto de 
segurança e depois descer pela escada a caminho da segunda subcave 
dos Arquivos, para um gabinete que era o seu oásis no presente e um 
portal para o passado. Ali, as únicas vozes que falavam consigo eram 
as que emanavam das palavras há muito silenciadas dos mortos, e os 
únicos sons que perturbavam a sua paz eram os proferidos pela sua 
imaginação imbuída em História — os sons de cascos de cavalos a 
percorrer as rotas comerciais já batidas entre a Ásia e a Europa, no 
século xiv, ou o sinistro som metálico de 600 espadas numa falan- 
ge romana no século iii, ou a voz calma e serena de um poeta a decla-
mar versos áticos num anfiteatro cheio de ouvintes gregos fascinados 
500 anos antes. Estes eram os sons de vida com que Ben conseguia 
lidar. Os sons que adorava.
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Porém, de tempos a tempos, a sua paz era perturbada e, quando 
isso acontecia, era sempre um mau agouro. Quando o pequeno tele-
fone que repousava em cima da sua secretária deu subitamente sinal 
de vida, dançando sobre o tampo de madeira enquanto o toque estri-
dente ecoava pelo ar reciclado, Ben sentiu um aperto no estômago  
e previu a sua tranquilidade a debandar como um cocheiro, em fuga 
do campo de batalha.

Cinco minutos depois, Ben estava à porta dos Arquivos, rodeado pela alve- 
naria antiga que resguardava o pátio no centro da Cidade do Vaticano. 
Ficava para lá da Porta di Santa Anna, no interior de uma das três  
praças abertas da enorme estrutura localizada a norte da Capela Sistina, 
comummente conhecida como Palácio do Vaticano. Para desgosto de 
Ben, o pátio exterior dos Arquivos Secretos era o único dos três que tinha 
sido, por necessidade, transformado em parque de estacionamento.  
À sua volta, toda a glória e esplendor de um edificado que aproximava a 
humanidade da Cidade de Deus… e o seu gabinete dava para o alcatrão.

Ansiava desesperadamente por um cigarro, mas fora informado 
pelo Padre Alberto de que fumar não agradava a Deus e, por conse-
guinte, a devoção de Ben levou-o a obedecer. Há meses que Ben fazia os  
possíveis por deixar de fumar. Imitava os adolescentes que via por 
toda a parte com cigarros eletrónicos, que, na opinião de Ben, em tudo 
se assemelhavam aos cigarros convencionais excetuando o prazer 
legítimo proporcionado pela nicotina, mas era melhor do que nada.  
O pequeno círculo vermelho luminoso indicava que o seu cigarro ele-
trónico estava ligado e, quando Ben deu uma longa inalação, a nuvem 
de vapor que dela resultou dissipou qualquer dúvida.

O telefonema perturbara-o sobremaneira. Habitualmente, já não 
era grande apreciador de telefonemas, mas gostava ainda menos dos 
anónimos, e este era o segundo que recebia no espaço de um mês. 
Não lhe agradaria de todo que aquilo se tornasse rotina. Sobretudo se 
fossem tão disparatados como aquele. 

Ben sempre foi um homem mais crente do que a maioria. Os pais  
abominavam a inclinação de Ben para a vertente mais mística do 
Catolicismo e, por um gesto de graça divina, já estavam ambos junto 
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do Criador quando Ben descobriu o Movimento Carismático Católico 
e a sua comuna de devotos pentecostais renegados na zona oriental 
da cidade. Mãos erguidas em oração e assomos de línguas proféticas  
teriam horrorizado a sua mãe conservadora, não obstante o efeito avas- 
salador que tivera na alma de Ben. A simples menção do êxtase profético 
teria causado ao seu pai um enfarte ainda mais grave do que aquele 
que lhe havia tirado a vida.

Mas, apesar das suas inclinações místicas, Ben sabia que o reino 
da oração e da esperança era diferente do reino da experiência e dos 
encontros quotidianos. Havia amplo espaço para a fé e para as visões 
na igreja, e depois havia a forma como o mundo funcionava, dia a dia, 
fora das suas portas.

Mas o telefonema…
Deu mais uma baforada digital e atravessou o parque de estacio-

namento, passando por duas arcadas interligadas que desembocavam 
no labirinto de passagens que ligavam o Palácio Apostólico à Capela 
Sistina e, mais à frente, a São Pedro. Ao chegar à grande praça circular,  
uma das praças públicas mais famosas do mundo, preparou-se para 
encher os pulmões com mais uma dose de químicos.

Mas, em vez disso, parou, pés e fôlego paralisados.
Diante de si, o movimento do mundo pareceu… Ben teve dificul-

dade em encontrar a expressão certa. Às avessas.
Todos os dias desde que começara a trabalhar ali, Ben passava a 

dada altura pela Praça de São Pedro, e a paisagem era sempre a mesma. 
Turistas e fiéis acorriam ao local sagrado para contemplar a grandio-
sidade da basílica ou a impressionante estatuária que ornamentava as 
duas colunatas toscanas de Bernini, rodeados pelas quatro fileiras de 
gigantescas colunas. Como girassóis à procura do Sol, giravam sem-
pre na mesma direção, de olhos postos nos mesmos monumentos.

Porém, naquele momento, o seu olhar estava fixo na direção con-
trária. Ben nunca vira tal coisa: centenas de pessoas, todas de costas 
voltadas para a capital do mundo católico, com os olhos postos numa 
visão que ficava para além dos seus confins.

Ben olhou na mesma direção e viu algo ainda mais estranho.
Pouco depois, os seus pés tomaram o mesmo caminho que eles.
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Capítulo 4

Edifício do Governador, Cidade do Vaticano 
Gabinete do Cardeal Giotto Forte

— Não pode enviar este tipo de informações para a Guarda Suíça sem 
nos avisar, Giotto.

A reprimenda dirigida a Giotto Forte, Cardeal Prefeito da Congre- 
gação para as Causas dos Santos, foi proferida pelo Cardeal Dylan 
Camaugh, o prelado de ascendência irlandesa que havia passado os últi-
mos 40 anos enclausurado no interior das muralhas da cidade, outrora ao 
serviço como Cardeal Secretário de Estado e agora, alguns anos após 
a idade da reforma estabelecida pela Igreja, um dos principais conse- 
lheiros da cúria. A sua voz denotava o tom de desaprovação que só os  
irlandeses atingem de forma eficaz: desdenhoso e desinteressado, porém,  
com o empenho suficiente para transmitir um desagrado veemente.

— É o tipo de informação que nos deve preocupar a todos.
— Não estou certo de que deva preocupar seja quem for — retor-

quiu o Cardeal Forte. Mantinha-se impassível atrás da secretária, ape-
sar de ser evidente a sua crescente irritação. — O mais certo é não 
ser nada de mais. Seguramente, nada que diga diretamente respeito 
à cúria. Entrei em contacto com a Guarda apenas por uma questão de 
protocolo. Perante um acontecimento que possa ser considerado, por 
outros, como tendo um significado religioso, é preferível informar a 
Guarda. Os ajuntamentos formam-se rapidamente e têm tendência  
a agir de forma errática.

— Crê que se formarão ajuntamentos?
— Já se formaram — rematou uma terceira voz. O Arcebispo 

Jovan Wycola estava sentado num dos cadeirões vermelhos ao fundo 

O Setimo Mandamento 400pp.indd   27 09/10/2017   14:59



Tom Fox

28

do gabinete de Giotto. Participava neste tipo de reuniões há quase tanto 
tempo como o Cardeal Camaugh, apesar de a sua batina ainda ser vio- 
lácea e não vermelha. — Estão neste preciso momento a acorrer às 
margens do rio. O que chama àquilo?

— Chamo-lhes multidões, Excelência — respondeu o Cardeal 
Forte —, multidões de curiosos ansiosos por ver algo que, apesar de 
ser invulgar, nada tem de milagroso.

— Não obstante — retomou Camaugh o seu argumento inicial, 
mantendo a sua postura formal no centro da sala —, este organismo é 
o segundo na hierarquia da cúria e deve ser informado de tudo o que 
se passa. Somos nós que informamos o Cardeal Secretário de Estado, 
que, por sua vez, informa o Sumo Pontífice caso se verifique o agrava-
mento de uma situação, seja ela qual for.

— De acordo, de acordo — aquiesceu Giotto. — Peço desculpa, 
meus irmãos. Mas ainda sou da opinião de que a nossa intervenção 
nesta questão em particular não deverá ir além de informar a Guarda 
da possível agitação causada pela multidão, mas aceito a correção e 
concordo que devia ter-vos consultado mais cedo.

O ato de submissão pareceu satisfazer o Cardeal Camaugh.
— Posto isto — retomou o cardeal —, qual é a substância do mate-

rial que os seus funcionários descobriram?
— Está relacionado com o rio, como é óbvio — retorquiu o seu 

congénere —, mas não só. A partir de hoje, está também relacionado 
com dois indivíduos que subitamente ultrapassaram o estatuto de 
pessoas de interesse.

Exterior, rio Tibre

Desde as primeiras horas do dia, quando a água do rio adquirira uma 
tonalidade vermelha, ainda ninguém tinha sido capaz de identificar 
a causa da alteração. Quando aqueles cujo foco de interesse são as 
medições e as investigações começaram a desempenhar a sua função, 
a cor do Tibre já tinha mudado desde Settebagni, a norte da cidade, até 
Tor di Valle, a sul, e a única coisa que se sabia ao certo era que aquela 
se tinha tornado a principal notícia de Roma.
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Muito se especulava em relação às causas e ao seu significado. 
Numa cidade com uma história religiosa tão significativa, poucos 
eram aqueles a quem escapava o simbolismo do vermelho. Itália não 
era o Egito, mas os relatos da transformação do Nilo num canal de 
sangue no tempo de Moisés faziam parte de uma história comum.

Mas aqui não havia sangue — um facto que se tornara evidente 
assim que os primeiros jornalistas curiosos desceram as margens  
de cimento do rio e recolheram amostras de água para fazerem um 
teste de olfato básico. As mentes científicas aventavam a possibilidade 
de se tratar de minerais provenientes de um depósito inesperada- 
mente agitado no leito do rio, ou de uma alga ou outra planta que pudes- 
se ter sido sujeita a um rápido processo de oxidação da noite para o dia.

Junto de outros grupos, a especulação seguia pistas distintas. O go- 
verno temia tratar-se de um atentado terrorista e desconfiava que a 
cor indiciasse a presença de um veneno, apressando-se a emitir um 
alerta geral em que aconselhava os cidadãos a consumir apenas água 
engarrafada até ser instaurado um inquérito que apurasse as causas 
— apesar de a água que corria nos canos não parecer ter sido afe-
tada, saindo das torneiras com a limpidez que era habitual em Roma.  
Os ambientalistas lançaram imediatamente acusações contra a polui-
ção, apontando o dedo a uma empresa ainda não identificada que 
porventura teria sido responsável pelo despejo de uma qualquer subs-
tância de madrugada, o que reforçava a sua antiga convicção de que as 
grandes empresas eram capazes de destruir o ecossistema de um rio 
se isso lhes permitisse poupar alguns euros no custo de eliminação 
dos resíduos químicos.

Claro que havia outras explicações. Os fanáticos religiosos viam 
naquele prodígio um aviso, os arruaceiros viam uma partida e a Internet 
via conspiração, como era seu apanágio. Enquanto isso, o rio seguia 
o seu percurso, vermelho como o sangue, atravessando uma cidade 
que desconhecia a explicação deste fenómeno, a sua origem e o seu 
significado. Até que, numa altura preestabelecida que o rio guardava 
para si como um segredo, a cor começasse a desvanecer. Haveria de 
voltar ao normal antes do fim do dia. Era isso que estava previsto. Mas 
o mundo ao seu redor não voltaria a ser como dantes.

Também isso estava gravado na solidez duradoura da pedra.
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Capítulo 5

Ponte Sisto 
Travessia do rio Tibre 

Foi quando Angelina Calla chegou às margens do rio que o seu mundo 
começou a ruir.

As multidões que se afastavam do Panteão aumentaram a afluên-
cia às margens do rio, formando um grande caudal que percorria o 
centro da cidade. 

Quando Angelina emergiu do Vicolo del Polverone e desembo- 
cou na zona ribeirinha, mal conseguiu romper por entre a mole 
humana que ali se encontrava. Fosse o que fosse que estivesse a atrair 
a atenção das pessoas revelava-se extremamente eficaz nesse intento.  
Por norma, este tipo de multidões acorria apenas a audiências papais 
ou a grandes eventos cívicos, nenhum dos quais estava marcado para 
aquele dia.

Chegou à ponte — à extremidade leste da famosa Ponte Sisto, seis- 
centista — pouco depois.

Aos seus pés, o Tibre apresentava uma incompreensível cor ver- 
melha.

Só conseguiu olhar para o rio quando já estava quase em cima 
dele. As elevadas margens de pedra que enquadravam o rio no cen-
tro da cidade mantinham a água afastada da vista, e Angelina teve de 
avançar alguns passos na ponte pedonal que havia sido reconstruída 
para usufruto da cidade pelo Papa Sisto IV para conseguir vislumbrar 
alguma coisa.

Mas aquilo que agora via era totalmente incompreensível aos seus 
olhos.
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Piazza Pia 
Perto do Castel Sant’Angelo

Ben seguiu a multidão até à entrada da Via della Conciliazione, que 
seguia em linha reta da Praça de São Pedro na direção da famosa for-
taleza papal circular situada na zona ribeirinha, cuja função original 
era servir de mausoléu do Imperador Adriano. Só tivera um vislum-
bre do seu objetivo final por cima das cabeças em movimento e do 
trânsito intermitente, mas este exercia sobre si uma estranha e invul-
gar atração.

Quando chegou, um entre centenas, conseguiu ver claramente.
O rio estava tingido de vermelho cor de sangue.
A voz ao telefone não se enganara. Não se tratava unicamente de 

misticismo ou de nervosismo expectante. O Tibre estava realmente 
encarnado como o sangue que sai de uma veia aberta.

Ou de uma ferida aberta no lado de Cristo.
O corpo de Ben tornou-se rígido, o seu raciocínio toldado. À sua 

volta, os turistas balbuciavam imbuídos do espanto mais profundo, 
especulando se seria aquela uma tradição estival de Roma, seme-
lhante ao que acontecia nos EUA quando o rio Chicago era tingido de 
verde para os festejos do Dia de São Patrício. As máquinas fotográficas 
disparavam de forma quase constante. Os selfie-sticks erguiam-se no ar 
para captar a imagem de casais sorridentes a posar em frente àquelas 
águas invulgares.

Mas Ben sentiu apenas a trepidação do fervor religioso perplexo  
e do medo inquietante que derivava do facto de ter sido avisado de que 
isto iria acontecer por uma voz do outro lado da linha telefónica que não 
conseguira identificar.

Ponte Sisto

Angelina esforçava-se para obter uma vista mais desafogada por cima 
das amuradas da antiga ponte. Tinha passado o dia a ser atormentada 
por multidões e esta revelava caraterísticas particularmente irritantes. 
Murmúrios de «rios de sangue» e de «sinal dos céus» pareciam às 
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convicções ideologicamente ateístas de Angelina tão absurdas como  
a sugestão de que César bebia água de fontes medievais, mas a ver-
dade é que esses comentários eram proferidos por várias pessoas à 
sua volta. Tamanha ignorância. Tamanho chorrilho de crenças infunda-
das. Gente que não conseguia distinguir o Fórum de um buraco no 
chão só podia confundir um fenómeno que tinha claramente uma 
explicação científica com os desígnios do reino místico do além.

Por fim, conseguiu desbravar caminho até chegar à amurada de 
pedra que ladeava toda a extensão da ponte. Da posição onde agora se 
encontrava podia debruçar-se sobre o parapeito e olhar diretamente 
para a água.

Por brevíssimos instantes, Angelina sentiu-se tentada a aventar 
uma explicação mais etérea do que a sua habitual visão académica. 
O estranho caudal do rio vermelho era hipnotizante, sobrenatural. 
Contemplou o reflexo difuso do seu rosto, apesar de o seu cabelo, 
quase da cor da água, parecer diluir-se na corrente.

Mas depressa voltou à realidade. Há uma explicação para tudo neste 
mundo e, segundo a experiência de Angelina, essa explicação rara-
mente estava ligada a forças obscuras.

Estava prestes a rever as possibilidades na sua mente, sendo o 
conforto da análise académica uma distração agradável do absur- 
do que emanava da multidão, quando foi subitamente interrompida. 
Os seus pensamentos foram dissipados pelo som explosivo de um tiro 
e pela dor causada pelo impacto dos estilhaços de pedra que lhe atin-
giram o estômago, projetados do parapeito da amurada que explodira 
ao seu lado.
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Capítulo 6

Ponte Sisto

As duas balas calibre .380 que atingiram a amurada de pedra da ponte 
fizeram com que esta explodisse numa nuvem de pó e fragmentos 
angulares de granito. À dor dos estilhaços de pedra que lhe acertaram 
no estômago e nas pernas juntou-se o constrangimento causado pela 
gravilha que foi projetada para a sua vista, e Angelina sentiu as pálpe-
bras a raspar nas lentes à medida que piscava os olhos numa tentativa 
de recuperar da cegueira súbita e de perceber o que se estava a passar.

Antes de readquirir totalmente a visão, outra explosão ecoou atrás 
de si. Um milissegundo depois, novos estilhaços de pedra, desta feita 
apenas um ou dois centímetros à sua esquerda.

O primeiro impacto ocorrera poucos centímetros à sua direita.
A multidão irrompeu em correrias e gritos instantâneos. Algumas 

pessoas atiraram-se para o chão num gesto repentino e defensivo que 
pouco ou nada as protegeria contra o fogo das armas, mas que não 
deixava de refletir um forte impulso humano. Outras desataram a cor-
rer em todas as direções, confusas e aterrorizadas.

Os pensamentos de Angelina eram tão frenéticos como os corpos à 
sua volta. O seu catálogo de experiências de vida não contemplava nada 
semelhante, e a sua mente ficou paralisada num bloqueio que refletia 
o choque que sentia. No entanto, houve algo dentro de si que a instou 
a juntar-se àqueles que tinham decidido fugir. Sem parar para pensar 
nas suas opções, desatou a correr na direção de onde tinha vindo.

Para lá das duas filas de trânsito que ocupavam a ampla Lungotevere 
dei Vallati, que corria em paralelo com a margem oriental do Tibre e 
estava repleta de carros estacionados dos dois lados, ficava a entrada 
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da mais pequena Via dei Pettinari — uma rua transversal que parecia 
ser o único local abrigado por perto, ladeada por edifícios altos com 
pouco espaço entre si. Um porto de abrigo, pelo menos na mente de 
Angelina.

Concentrou toda a sua energia nas pernas e começou a correr.

Piazza Pia

Ben Verdyx só conhecia o som dos tiros dos filmes, por isso quando o 
estampido de balas reais interrompeu o murmúrio da multidão à sua 
volta, o seu cérebro não soube como interpretar o que estava a ouvir.

A resposta surgiu sob a forma do respingo de sangue que salpicou 
a sua cara. O homem estivera a uns dois metros de si, a olhar para o 
mesmo rio vermelho, de Samsung Galaxy brilhante em punho a filmar 
o momento. Um milissegundo após a estranha explosão ter soado à 
distância, a sua cabeça simplesmente desintegrara-se. Fragmentos de 
ossos e órgãos foram projetados para o casaco bege de Ben. Enquanto 
via o corpo à sua frente oscilar e tombar no chão, o seu estômago 
revolveu-se num vómito. 

A única explicação que a sua mente conseguia formular tomou 
conta dos seus sentidos.

Um homicídio. Acabei de presenciar um…
Foi naquele instante que Ben ouviu uma nova explosão e percebeu 

que o tiroteio ainda não tinha terminado.
À sua esquerda, uma mulher deu meia-volta num movimento 

repentino. Ben inclinou a cabeça na sua direção, mesmo a tempo de 
ver um jorro de sangue a sair dos seus ombros. Não, isto não é possível… 
Os atentados a tiro contra multidões não eram invulgares no mundo, 
porém, para ele, eram apenas manchetes de jornais. Coisas que acon-
teciam noutros países. Em Roma não havia tiroteios em massa. Não 
podia ser verdade, não ali.

A mulher que estava ao seu lado tinha tido mais sorte do que o 
homem que estivera à sua frente. A bala atingiu o ombro, mas falhou 
a cabeça ou qualquer órgão vital. A amiga que estava ao lado amparou-
-a nos braços e tratou de a arrastar para longe do rio.
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A multidão no seu todo tinha-se transformado numa massa in- 
forme de corpos frenéticos que fugiam em todas as direções, mas Ben 
permanecia imóvel. Diante de si, o corpo disforme do homem morto 
jazia a seus pés, repugnantemente inanimado no meio de uma poça 
de sangue que se espalhava numa combinação quase perfeita com a 
cor do rio.

Quando soou um terceiro tiro, Ben deu um salto. Não com o im- 
pulso de fuga que tinha invadido todas as pessoas à sua volta, mas 
apenas porque o piso em pedra sob os seus pés explodiu com uma 
força tal que ele se sentiu impelido para o ar.

Foi quando a mente de Ben Verdyx compreendeu finalmente a si- 
tuação em que se encontrava. O homem à sua frente havia sido morto 
a tiro. A mulher ao seu lado havia sido atingida por uma bala. E agora, 
com a multidão a dispersar e Ben imóvel e sozinho naquele local, 
uma bala havia aterrado a centímetros dos seus pés.

Quem estava a disparar tinha-o a ele como alvo.

Ponte Sisto

Durante os primeiros passos impulsionados pela adrenalina, o pânico 
instalou-se na consciência de Angelina. De repente, toda a realidade se  
tornara presente e a voz dos seus pensamentos desvairados gritou a 
plenos pulmões: Somos todos alvos, todos nós que estamos em cima da 
ponte. Todos os que estão nas margens do rio. Somos todos…

Mais um disparo soou à luz da tarde enquanto Angelina fugia, 
despedaçando o lancil por baixo do seu pé direito. Ela quase perdeu o 
equilíbrio, mas o tornozelo compensou o desnível e o impulso proje-
tou-a para a frente, o que lhe permitiu recuperar a postura e acelerar o 
passo de corrida em direção à rua principal.

Mais um disparo. Mais um tiro que falhou por muito pouco.
Um carro guinou abruptamente para evitar atropelá-la quando ela 

se atirou para o meio do trânsito, e o condutor fez soar prontamente a 
buzina metálica em protesto. Num instante, o corpo de Angelina ficou 
encharcado em suor, resultante tanto do medo como do esforço físico.

Quatro disparos. E ela estivera na linha de tiro de cada um deles.
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A quinta bala falhou um dedo do seu pé esquerdo por menos 
de um milímetro, e foi então que, no meio do caos das suas terrí- 
veis constatações, Angelina percebeu que os tiros não eram aleatórios. 
Ela não tinha sido apanhada na multidão quando o atirador decidiu 
descarregar fortuitamente a sua arma. Ela era um alvo.

Essa realidade impossível espicaçou-a com um novo vigor de 
pânico e velocidade.

Do outro lado da rua 
Ao longo da Lungotevere dei Tebaldi

— Por amor de Deus, vê se acertas na mulher! — gritou Ridolfo para 
o seu parceiro, com a irritação latente e volátil na voz.

— Eu trato dela! — O homem mais magro, com a cara distorcida 
num esgar de frustração e concentração, ripostou agastado. — Tem lá 
calma, porra!

O segundo homem, André, três anos mais novo do que o parceiro, 
mantinha a pistola ao nível dos olhos. A arma movia-se lentamente à 
medida que ele tentava fazer mira à mulher que corria pela rua api-
nhada de gente.

Tem lá calma. Ridolfo nem podia acreditar que André não tinha 
acertado à primeira. Já ia no sexto tiro e a mulher continuava a correr, 
obviamente incólume — que era tudo o que eles não queriam. Por esta 
altura ela já devia ter percebido que era o alvo, o que Ridolfo queria 
ainda menos.

André não podia ter permitido que ela continuasse viva. As pes-
soas que sabem que estão a ser atacadas têm tendência a tentar prote-
ger-se, tal como ela estava a fazer. Era evidente que a mulher não era 
perita em fugas, mas estava a correr em direção às ruas secundárias, 
em busca de abrigo. Um instinto correto e louvável.

André voltou a pressionar o gatilho da sua arma, todavia, à seme-
lhança dos tiros anteriores, pressionou com demasiada força o meca-
nismo sensível de uma bela peça de combate com elevado padrão de 
qualidade. O cano de 102 mm da Glock 25 acompanhou o movimento 
do seu pulso, e a bala descreveu um movimento amplo e elevado, 
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alojando-se na lateral de um carro estacionado um metro à frente  
da mulher.

— Raios te partam! Disseste-me que sabias o que estavas a fazer!
O outro homem não olhou para ele, mas Ridolfo sabia que o co- 

mentário irritaria o seu parceiro. Ainda bem. André garantira-lhe que, 
apesar de nenhum dos dois ser assassino profissional, sabia manu-
sear uma arma.

Ridolfo partira do princípio que essa aptidão incluía pontaria.
— Aponta para o peito dela e depois alguns centímetros mais à 

frente para compensar o movimento — indicou-lhe de forma concisa, 
ciente de que tinham apenas mais alguns segundos com a mulher em 
mira. Ela aproximava-se do outro lado da rua movimentada o mais 
depressa que conseguia, tendo em conta os ziguezagues a que era 
obrigada perante o trânsito compacto. — A seguir, pressiona o gatilho, 
mas sem grandes sacões.

No instante seguinte, a Glock de André voltou a dar sinais de vida. 
Ao fundo da mira, a bala chegou ao seu destino, porém, mais uma 
vez, foi na alvenaria que acertou e não no peito do seu alvo.

— Porra! — Foi o grito que saiu dos seus lábios, acompanhado de 
uma boa dose de perdigotos. André não precisava das reprimendas 
de Ridolfo. Estava furioso consigo mesmo, e o seu pescoço pulsava de 
indignação.

Quando voltou a alinhar a vista com a mira, já era demasiado 
tarde. A mulher de cabelo ruivo havia escapado por entre os edifícios 
do outro lado da rua.

O seu alvo havia desaparecido.
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Capítulo 7

Piazza Pia

Ben não conseguia ver quem estava a disparar contra si, mas também 
não tinha a menor vontade de perscrutar as zonas circundantes. Virou 
costas ao corpo disforme e ensanguentado que estava a seus pés e deu 
uma volta de 180 graus nas solas de cabedal, correndo na direção da 
multidão em fuga.

Na outra extremidade da rua situava-se o Auditorium Conciliazione, 
uma enorme estrutura para lá da qual seria possível encontrar abrigo 
num conjunto mais denso de edifícios. Mas, no frenesi da fuga, o 
pensamento de Ben concentrou-se não no conjunto de edifícios, mas 
num específico e mais pequeno que ele sabia estar situado do outro 
lado da passagem elevada, designada Passetto di Borgo, que contor-
nava o auditório e ligava o Castel Sant’Angelo ao Vaticano. 

Os Carabinieri, uma das três forças policiais que asseguravam a 
segurança pública em Itália, tinham a sua esquadra de São Pedro no 
pequeno edifício ao virar da esquina, e Ben não imaginava outro sítio 
onde preferisse estar naquele momento do que na segurança de uma 
esquadra de polícia.

Encaminhou-se para a rua que fazia a ligação e procurou aumen-
tar a velocidade da corrida que havia iniciado, mas as suas pernas não 
reagiram. 

O disparo que se seguiu trouxe consigo uma nova aflição. Ciente 
de ser um alvo, Ben foi assolado por uma série de visões desencadea- 
das pelo som — todas elas com contornos terrivelmente definidos  
e vívidos na sua mente — de uma bala a alojar-se na sua coluna ou  
na sua nuca, provocando o mesmo tipo de explosão de crânio e pele 
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a que assistira há instantes e que vitimara o homem que estava à  
sua frente.

O mundo de Ben ameaçava ficar ofuscado pela cegueira avassala-
dora do pânico. Mas o tiro não o atingiu, e ele limitou-se a verbalizar 
uma oração suplicante: 

— Ajuda-me, Senhor!
E desatou a fugir.

Em terra, para lá da Ponte Sisto

Por fim livre do trânsito e depois de ultrapassar a principal via junto 
à margem do Tibre, Angelina correu a esconder-se na primeira ruela 
que encontrou com toda a energia que lhe restava no corpo. Com 
balas a aterrar a poucos centímetros dos pés, a sua única esperança 
era escapar à mira do atirador. Ficar longe da vista.

Escapar.
A ruela levava-a para longe da rua ribeirinha e tinha menos de 

um terço da sua largura. Em vez de ser delimitada por árvores e pelo 
rio, era ladeada por edifícios de tijolo que subitamente se tornaram os 
seus melhores amigos. Angelina correu por entre eles a uma veloci-
dade que até então lhe era desconhecida. Tinha a certeza de que a cada 
segundo que passava e a cada novo passo que dava se seguiria o som 
da próxima explosão e a sensação, fosse ela qual fosse, de ter uma bala 
a rasgar-lhe a pele.

Não obstante, conseguiu chegar inteira à pequena Via dei Pettinari. 
Apesar de o som dos tiros ter cessado assim que ela entrou na ruela, 
não permitiu que os seus pés abrandassem o ritmo.

Não pares! Corre!
A voz que soava na sua mente ordenou e Angelina obedeceu. 

Nunca tinha ouvido a sua consciência ou os seus pensamentos fala-
rem daquela forma — nunca passara por uma situação em que o seu 
eu interior fosse forçado a pronunciar tais ordens. Mas aquilo que 
ouvia agora fazia sentido. Ela tinha de se afastar daquele local.

E a única forma de o fazer, de conseguir sair dali, era continuar a 
correr.
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Algumas ruas mais atrás

— Mexe-te, idiota! — Ridolfo estava já a saltar de trás do sedã verde 
que ele e André tinham usado como poleiro para o que deveria ser 
uma simples execução. Devia ter sido ele a matar a mulher, não devia 
ter confiado a tarefa ao seu companheiro. Por algum motivo o pai de 
André tinha o filho em tão pouca conta.

Mas aquele era um erro que Ridolfo podia remediar. Assim que apa- 
nhassem a mulher, haveria de a abater com a própria arma. Só esperava 
que a outra equipa, posicionada a poucos quilómetros dali noutro ponto 
junto ao rio, tivesse tido melhor sorte com o seu alvo.

— Ela esgueirou-se pela rua secundária — gritou na direção de 
André, à medida que avançavam ambos para a estrada.

As buzinas fizeram-se ouvir e os carros guinaram como tinha 
acontecido há instantes com Calla e como acontecia agora com os 
outros peões aterrorizados que tentavam fugir do local.

— Eu vou atrás dela — continuou. — Segue por uma rua ou duas 
mais acima e bloqueia-lhe a passagem. — Indicou com o braço uma 
zona mais à frente na via ribeirinha e lançou o seu olhar mais temível 
a André. — Não deixes aquela cabra fugir!

Enquanto fugia, pensando, aterrorizada, que aqueles podiam ser os seus  
últimos momentos, Angelina ficou espantada ao perceber que as ima- 
gens da nossa vida passam mesmo diante dos nossos olhos nos mo- 
mentos que antecedem o final. Viu os pais à sua volta e o irmão mais 
novo numa festa de Natal quando eram os dois crianças, rodeados de 
presentes embrulhados em papel colorido. Viu um baloiço de corda 
pendurado numa árvore, onde se balouçara durante horas na sua 
juventude. Viu o seu primeiro dormitório de estudante, espartano na 
sua simplicidade, que tanto a havia inspirado e entusiasmado.

As cenas eram significativas, alegres e, contudo, simultaneamente 
pesarosas. O filme da sua vida tinha um peso que ela não antecipara.

Já perdera a conta às vezes que dobrara esquinas e alterara o seu  
percurso, apesar de o seu ritmo estar a abrandar à medida que a adrenali- 
na do medo e as alterações químicas associadas, que haviam alimentado 
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o arranque de velocidade que a afastara dos tiros, começou a diminuir 
e a impactar os músculos com o ardor da exaustão, e não do revigo-
ramento. Os suores frios causados pelo choque deram lugar à trans-
piração genuína da corrida e, quando uma nova vaga de apreensão 
voltou a arrefecer a sua pele, a roupa colou-se-lhe ao peito e às costas 
com uma asfixia nauseante e opressiva.

Já há algum tempo que Angelina começara a olhar por cima dos 
ombros, aterrada com a possibilidade de ver o cano de uma arma 
apontado aos seus olhos, mas o que via era apenas o frémito da multi-
dão que ficara para trás, algumas pessoas a olhar para ela espantadas 
ou divertidas, sem saberem se deviam encarar a sua corrida pelas ruas 
como algo a recear que merecia a sua compaixão, ou simplesmente 
como outra manifestação da loucura recorrente das estranhas gentes 
que compunham o cadinho de culturas que era a sua metrópole.

Mas os seus pés começavam a ficar mais pesados. As pernas ardiam, 
fazendo aumentar a temperatura a cada passo, até a dor se tornar tão 
intensa que as lágrimas começaram a correr-lhe pela cara.

E foi isso, mais do que tudo o que lhe acontecera até então, que 
irritou Angelina soberanamente.

Não sabia quem eram as pessoas que a perseguiam ou porque 
tinham desatado aos tiros. Tinha apenas vislumbrado homens, des-
focados em visões nas quais não tinha tempo para se concentrar. 
Não sabia se sobreviveria a este momento inesperado e indesejado 
da sua vida. Mas sabia uma coisa acerca dos seus perseguidores. Eles 
tinham-na feito chorar. E isso era uma afronta, pois Angelina Calla 
não chorava!
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