


Para a Natalie
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Em tempos muito remotos,  
no topo da Grande Pirâmide de Gizé,  

existia uma magnificente pedra  
de remate feita em ouro. 

Desapareceu na Antiguidade. 
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UMA COLEÇÃO DE MARAVILHAS  
DE TODO O MUNDO

TÍTULO DE UM CONJUNTO DE DOCUMENTOS ESCRITOS

POR CALÍMACO DE CIRENE, BIBLIOTECÁRIO-CHEFE  

DO MUSEU DE ALEXANDRIA, QUE DESAPARECEU QUANDO  

A FAMOSA BIBLIOTECA FOI DESTRUÍDA, NO ANO 48 A. C.

ENCOLHAM-SE DE MEDO, GRITEM EM DESESPERO, 

VÓS, POBRES MORTAIS,

PORQUE AQUILO QUE O GRANDE PODER CONCEDE

IGUALMENTE VOS PODE SER TIRADO.

A MENOS QUE A PEDRA BENBEN SEJA DEPOSITADA  

NO LUGAR SAGRADO, NO TERRENO SAGRADO,  

À ALTURA SAGRADA,  

SETE PORES DO SOL APÓS A CHEGADA DO PROFETA DE RÁ,  

NO APOGEU DO SÉTIMO DIA, 

AS CHAMAS DO DESTRUIDOR IMPLACÁVEL DE RÁ A TODOS  

NOS DEVORARÃO. 

INSCRIÇÃO HIEROGLÍFICA COM 4500 ANOS DE EXISTÊNCIA,  

DESCOBERTA NO TOPO DA GRANDE PIRÂMIDE DE GIZÉ,  

NO PONTO ONDE OUTRORA SE ENCONTRAVA A PEDRA DE REMATE.

ALCANCEI E CONTEMPLEI O PODER SEM LIMITES,  

E, DAÍ, RECOLHI UM ENSINAMENTO APENAS:  

ELE CONDUZ OS HOMENS À LOUCURA.

ALEXANDRE, O GRANDE
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RODES

SUDANSUDÃO

SUDÃO
14 DE MARÇO DE 2006

6 DIAS ANTES DO TÁRTARO
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A ESTÁTUA MAIS GRANDIOSA DA HISTÓRIA

Erguia-se como um deus à entrada do porto de Mandraki, o porto prin-
cipal do estado insular de Rodes, muito à semelhança do que acontece 
atualmente com a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque. 

Concluída no ano 282 a. C., após 12 anos de construção, foi a mais 
alta estátua de bronze jamais erigida. Do cimo dos seus espantosos  
34 metros, impunha-se com sobranceria até sobre o navio de maior 
dimensão que passasse ao largo. 

Fora moldada à imagem do deus do Sol grego, Hélio, musculado 
e forte, ostentando uma coroa de folhas de oliveira e um colar de pin-
gentes em ouro maciço, e erguendo ao alto, na mão direita, uma tocha 
flamejante. 

Os peritos continuam divididos sobre se a grande estátua estaria 
escanchada sobre a entrada do porto ou colocada no extremo do longo 
quebra-mar que formava um dos seus lados.

Como nota curiosa, embora os rodienses a tivessem erigido para cele- 
brar a sua vitória sobre os antigónidas (que haviam montado um cerco à 
ilha de Rodes durante um ano), a construção da estátua foi suportada 
pelo Egito, mais precisamente por dois faraós egípcios: Ptolemeu I e o 
seu filho, Ptolemeu II. 

Contudo, enquanto o homem demorou 12 anos a construir o Colosso 
de Rodes, a natureza precisou de 56 anos para o destruir. 

Quando a imponente estátua ficou gravemente afetada, na sequên-
cia do terramoto de 226 a. C., foram de novo os egípcios que se ofere-
ceram para a reparar: desta vez, o novo faraó, Ptolemeu III. Era como 
se o Colosso tivesse um significado maior para os egípcios do que para 
os rodienses. 

Temerosos dos deuses que a haviam derrubado, os habitantes de 
Rodes declinaram a oferta de Ptolemeu III para reconstruir o Colosso, 
e aquilo que restou da estátua permaneceu abandonado, em ruínas, 
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durante quase 900 anos, até 654 d. C., ano em que os invasores árabes 
a fragmentaram para a venderem em pedaços. 

Existe, todavia, um pormenor que permanece envolto em mistério. 
Uma semana após a recusa dos rodienses da oferta de Ptolemeu III para 
reconstruir o Colosso, a cabeça da estátua tombada, que media, na tota-
lidade, cinco metros, desapareceu. 

Os rodienses alimentaram sempre a suspeita de que fora levada 
numa embarcação de carga egípcia que saíra de Rodes no início dessa 
semana. 

A cabeça do Colosso de Rodes nunca mais foi vista.
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Entrada setentrional
(Equipa europeia)

Entrada meridional
(Os Nove)

Acampamento naval

Ensecadeira 
e acesso principal 

à mina

Montanha

PÂNTANO DE ANGEREB,
LESTE DO SUDÃO

Átrio
Túnel baixo

(com poços transversais)

Primeira Porta
Câmara de água

Segunda Porta
Poço de diorito

Rampa

Terceira Porta

Entrada setentrional
(com ensecadeira)

Entrada meridional

RampaRampa
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PÂNTANO DE ANGEREB
SOPÉ DAS MONTANHAS DA ETIÓPIA
PROVÍNCIA DE KASSALA, LESTE DO SUDÃO
14 DE MARÇO DE 2006, 16h55
6 DIAS ANTES DO TÁRTARO

As nove figuras corriam através do pântano infestado de crocodilos,  
céleres, curvadas. Todas as probabilidades jogavam contra si. Os seus  
adversários ultrapassavam-nos em duzentos homens. Eles eram somen- 
te nove. 

Os seus opositores dispunham de um apoio logístico e técnico ma- 
ciço: helicópteros, projetores para as atividades noturnas e embarcações  
de todo o género, desde canhoneiras, casas flutuantes, barcos de comuni-
cações, três dragas gigantes para escavações, já para não falar do dique  
provisório que haviam conseguido erguer. 

Os Nove transportavam unicamente aquilo de que iriam precisar no 
interior da mina. 

Nesse momento, conforme acabavam de descobrir, uma terceira 
força rumava à montanha, no seu encalço, uma força bem maior e mais 
perigosa do que a dos seus inimigos imediatos, já por si suficientemente 
perigosos. 

A todos os títulos, aquela era uma causa irremediavelmente per-
dida, com inimigos na dianteira e inimigos na retaguarda, mas isso não 
demovia os Nove de continuarem a correr. 

Porque tinham de o fazer. Era o seu derradeiro esforço. A jogada 
final. Constituíam a última esperança para o pequeno grupo de nações 
que representavam. 

Os seus adversários imediatos, uma coligação de nações euro- 
peias, haviam localizado a entrada setentrional para a mina dois dias 
antes, e seguiam já bastante avançados na sua rede de túneis, nesse 
momento. 
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Uma transmissão de rádio intercetada uma hora antes revelava que 
esta força pan-europeia, composta por militares franceses, engenheiros 
alemães e um chefe de missão italiano, acabara de chegar ao último alça- 
pão de entrada, do seu lado da mina. Assim que estes o transpusessem, 
alcançariam o interior propriamente dito da Grande Caverna. 

Estavam a avançar rapidamente. O que significava que estavam, 
igualmente, familiarizados com as dificuldades que encontrariam no 
interior da mina. Dificuldades letais. Armadilhas.

Não obstante, o avanço dos europeus não fora destituído de perdas: 
três membros da sua equipa de coordenação haviam sofrido mortes 
horrendas numa armadilha, ao primeiro dia. Ainda assim, o líder da 
expedição europeia, um padre jesuíta oriundo do Vaticano, chamado 
Francisco del Piero, não deixara que aquelas mortes o fizessem abrandar. 

Determinado, imparável e completamente destituído de emoção, 
Del Piero incitara a sua gente a avançar. Tendo em conta o que estava 
em jogo, as mortes eram um revés aceitável. 

Os Nove continuavam a arremeter pelo pântano, no lado sul da mon- 
tanha, inclinando a cabeça contra a chuva e chapinhando sobre a lama. 
Corriam como soldados, curvados e velozes, com equilíbrio e propósito, 
baixando-se sob os ramos, transpondo turfeiras, mantendo-se sempre 
em fila indiana. Nas mãos, carregavam armas: MP-7, MP-16, Steyr-AUG.  
Nos coldres de perna, pistolas de todo o género. Às costas, levavam mo- 
chilas de tamanhos diversos, repletas de cordas, equipamento de esca-
lada e escoras de aço de aspeto estranho.

Por cima deles, planando graciosamente sobre as copas das árvores, 
via-se uma pequena silhueta, uma ave de uma espécie qualquer. 

Sete dos Nove eram realmente soldados. Tropas de elite. Forças espe- 
ciais. Todos de países diferentes. Os dois restantes membros eram civis, 
o mais velho dos quais era um professor de 65 anos, com uma longa 
barba, chamado Maximilian T. Epper; nome de código: Mago.

Os sete elementos militares da equipa tinham alcunhas um pouco 
mais agressivas: Caçador, Feiticeiro, Arqueiro, Maria Sangrenta, Saladino, 
Matador e Atirador. Porém, curiosamente, nesta missão, todos haviam 
adotado novos nomes de código: Lenhador, Felpudo, Estica, Princesa 
Zoe, Ursinho Pooh, Noddy e Orelhas.

A alteração dos nomes de código deveu-se ao nono elemento da 
equipa: uma menina de 10 anos.
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A montanha para onde se dirigiam era a última de uma longa cordi-
lheira que se estendia até às proximidades da fronteira entre o Sudão e 
a Etiópia. 

Através dessas montanhas, prestes a despedir-se da Etiópia e a 
embrenhar-se no Sudão, corria o rio Angereb. As suas águas faziam 
uma paragem breve no pântano, para depois prosseguirem rumo ao 
país vizinho, onde acabariam por se unir ao Nilo. 

O principal habitante do pântano era o Crocodylus niloticus, o famo- 
so crocodilo-do-nilo. Chegando a atingir seis metros de comprimento,  
é conhecido pelo seu tamanho impressionante, pela sua astúcia temerária 
e pela ferocidade do seu ataque. É, entre os crocodilianos, o maior devo- 
rador de homens do mundo, sendo responsável por mais de 300 vítimas 
por ano. 

Enquanto os Nove faziam a sua abordagem à montanha pelo lado 
sul, os seus adversários europeus haviam montado a base de operações 
no lado setentrional, que mais parecia uma verdadeira cidade flutuante. 

Embarcações de comando, bem como navios auxiliares, navios-
-quartéis e canhoneiras formavam esta pequena esquadra, interligada 
por uma rede de pontes flutuantes e inteiramente virada para o ponto 
fulcral da operação: a gigantesca ensecadeira que a equipa edificara con-
tra a encosta setentrional da montanha. 

Tratava-se, sem dúvida, de uma obra-prima da engenharia: um dique 
de contenção curvo, com 100 metros de comprimento por 12 de altura, 
que travava o fluxo das águas do pântano, deixando a descoberto um 
pórtico de pedra quadrado, talhado na base da montanha, 12 metros abaixo 
da linha de água. 

O trabalho artístico no pórtico de pedra era extraordinário. Hieró- 
glifos egípcios cobriam cada palmo da sua superfície, embora se des-
tacasse, no lugar de honra, mesmo ao centro do lintel de pedra que 
encimava a portada, um glifo muito frequente nos túmulos faraónicos, 
no Egito: 
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Duas figuras amarradas a um mastro, que hasteia a cabeça de cha-
cal de Anúbis, o deus egípcio do Submundo. 

Representava o que a vida após a morte reservava aos ladrões de 
túmulos: a sujeição eterna a Anúbis. Uma forma nada agradável de pas-
sar a eternidade.

A mensagem era clara: não entrar. 

A montanha encerrava, no seu âmago, uma mina antiga aberta durante 
o reinado de Ptolemeu I, por volta do ano 300 a. C. 

Na época de maior prosperidade do Egito, o Sudão era conhecido 
como «Núbia», um termo derivado da palavra egípcia «nub», que sig-
nifica «ouro». 

Núbia: a Terra do Ouro. E era-o, de facto. Foi de Núbia que, na 
Antiguidade, os egípcios retiraram o ouro de que precisavam para os 
seus múltiplos templos e tesouros. 

Documentos encontrados em Alexandria revelaram que as reser-
vas de ouro se esgotaram 70 anos após a abertura da mina e que esta 
ganhou uma segunda vida como pedreira de uma rocha dura e rara,  
o diorito. Depois de o diorito também se esgotar, por volta do ano  
226 a. C., o faraó Ptolemeu III resolveu servir-se da mina para um obje-
tivo muito particular. 

Para isso, convocou os serviços do seu melhor arquiteto, Imhotep V, 
e uma força de dois mil homens. Dedicaram-se ao projeto, em absoluto 
sigilo, durante três anos. 
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A entrada setentrional para a mina correspondia ao acesso principal  
de origem. Ao início, encontrava-se ao nível da linha de água do pân-
tano, e, através das suas portas, um amplo canal penetrava horizontal-
mente na montanha. Era por esta via que as barcaças repletas de ouro e 
de diorito saíam da mina. 

Contudo, mais tarde, a chegada de Imhotep V operou uma revira-
volta nesta situação.

Com o recurso a um dique provisório, não muito diferente daquele 
que a força europeia utilizava agora, os seus homens haviam sustido as 
águas do pântano, ao mesmo tempo que os seus engenheiros baixavam 
o nível do pórtico, fazendo-o descer 12 metros. O acesso original foi 
entaipado e coberto de terra.

Por fim, Imhotep mandou derrubar o dique, permitindo que as águas 
avançassem de novo, submergindo o pórtico, deixando-o oculto durante 
mais de dois mil anos. Até hoje. 

Existia, no entanto, uma segunda entrada para a mina, menos co- 
nhecida, do lado sul da montanha. Tratava-se de uma porta traseira,  
o terminal de uma rampa que se destinara a escoar os resíduos durante 
a escavação original da mina. Também ela sofrera alterações. Era esta 
entrada que os Nove pretendiam alcançar. 

Guiados por Mago, alto e de barba grisalha, com um rolo de papiro 
muito antigo numa mão e um leitor de ressonância acústica de última 
geração na outra, pararam subitamente ao atingirem um montículo de 
lama, a cerca de 80 metros do sopé da montanha, ensombrado por qua-
tro árvores de lótus inclinadas. 

— Aqui! — exclamou, avistando qualquer coisa. — Céus, os rapa-
zes da aldeia deram realmente com ele! 

Embutida ao centro da pequena elevação lamacenta, havia uma 
pequena abertura quadrada que dava à justa para a passagem de um  
homem. Os seus bordos estavam cobertos de lodo acastanhado, com 
um cheiro fétido. 
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Passaria despercebida se não se viesse especificamente à sua pro-
cura, mas era exatamente aquela abertura o que o Professor Max T. 
Epper procurava. 

Leu rapidamente o que estava escrito no rolo de papiro que trazia 
consigo: 

No pântano nubiano, a sul da mina de Sóter, 
Entre os súbditos de Sobek, 
Procura os quatro símbolos do Reino Inferior. 
É ali que se encontra o portal para o caminho mais difícil.

Epper ergueu os olhos, fitando os seus companheiros. 
— Quatro árvores de lótus: o lótus era o símbolo do Reino Inferior. 

Os súbditos de Sobek são os crocodilos, uma vez que Sobek era o deus-
-crocodilo egípcio. Num pântano a sul da mina de Sóter… Sóter é o 
outro nome de Ptolemeu I. É aqui. 

Uma pequena cesta de verga jazia ao lado do buraco lamacento, um 
utensílio comummente usado pelos camponeses sudaneses. 

— Imbecis! Que rapazes imbecis! — Mago atirou a cesta para longe 
com um pontapé. 

No seu percurso, os Nove tinham passado por uma pequena aldeia. 
Segundo os habitantes, poucos dias antes, quatro dos seus jovens, esti-
mulados pelo interesse dos europeus em relação à montanha, haviam-
-se aventurado numa exploração ao pântano. Um deles regressara à 
aldeia, contando que os outros três tinham desaparecido por um buraco 
no chão e não haviam voltado à superfície. 

O chefe dos Nove deu um passo em frente e espreitou para o inte-
rior da abertura. A restante equipa ficou à espera de que ele falasse. 

Pouco se sabia em relação ao chefe daquele grupo. Na verdade, o seu 
passado estava envolto em mistério. Sabia-se apenas que se chamava 
West — Jack West Jr.; nome de código: Caçador. 

Aos 37 anos, apresentava a singularidade rara de aliar a forma-
ção militar à académica: fora membro da unidade de forças especiais 
mais elitista do mundo, enquanto, por outro lado, estudara História  
da Antiguidade na Trinity College, em Dublin, com o Professor Max 
Epper. 

De facto, na década de 1990, quando o Pentágono classificou  
os melhores soldados do mundo, apenas um dos nomes na lista dos  
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dez melhores não era norte-americano: Jack West. Ocupava a quarta 
posição. 

Contudo, mais tarde, por volta de 1995, West eclipsou-se no radar 
internacional. Assim, sem mais nem menos. Não voltou a ser visto em 
exercícios nem em missões internacionais, nem mesmo durante a 
invasão do Iraque por uma força de países aliados, em 2003, apesar da 
experiência que havia recolhido nesse terreno durante a Tempestade no 
Deserto, em 1991. Partiu-se do princípio de que colocara um ponto final 
na carreira militar, arrumando as suas coisas e retirando-se. Ninguém  
o viu ou ouviu falar dele durante mais de dez anos…

Até hoje. 
Agora, Jack West estava de volta. 
Encontrava-se em excecional forma física. Tinha cabelo escuro e 

uns olhos azuis profundamente penetrantes, que pareciam estar sem-
pre semicerrados. Ao que parecia, era dotado de um sorriso cativante, 
raramente visto. 

À semelhança dos outros membros da equipa, West envergava um 
uniforme decididamente não militar: um grosseiro casaco de lona cor 
de caramelo, calças folgadas com bolsos laterais, já bastante usadas,  
e botas de escalada Salomon com solas de aço, ostentando as marcas de 
muitas aventuras. 

As suas mãos estavam protegidas por luvas, mas um olhar mais 
atento ao punho esquerdo do casaco distinguiria um brilho de metal 
prateado. Escondidos pela manga e pela luva, o antebraço e a mão de 
West eram artificiais, mecânicos. O que teria levado a isso era algo que 
poucas pessoas sabiam; mas uma delas era Max Epper.

Treinado com destreza na arte da guerra, conhecedor erudito dos 
meandros da História e ferozmente protetor da menina que estava ao 
seu cuidado, Jack West Jr. não deixava dúvidas relativamente a um facto: 
a haver alguém capaz de levar aquela missão impossível a bom porto, 
esse alguém era ele.

Nesse momento, com um crocito, um pequeno falcão-peregrino 
castanho desceu vertiginosamente dos ares, vindo do cimo das copas 
das árvores e aterrando suavemente no ombro de West — tratava-se do 
pássaro que, antes, planava no céu. Observou a zona em volta de West, 
imperiosamente, protetoramente. Chamava-se Hórus. 

West nem reparou no pássaro. Perdido em pensamentos, limitava-
-se a fitar o buraco quadrado e escuro, no meio do lodo. 
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Desviou alguma lama do bordo, deixando a nu um hieróglifo gra-
vado na orla: 

— Voltamos a encontrar-nos — murmurou para o entalhe. De se- 
guida, deu meia-volta. — Bastão luminoso — pediu. 

Passaram-lhe um bastão luminoso, que ele fez estalar antes de o 
lançar para o buraco. 

O bastão percorreu meia dúzia de metros, iluminando um poço re- 
vestido a pedra, semelhante a um cano, até atingir a água, com um ruído 
surdo, revelando uma imensidão de crocodilos. Crocodilos-do-nilo.  
A morder, a grunhir e a bramir. Deslizando uns sobre os outros. 

— Mais uns quantos súbditos de Sobek — observou West. — Bonito. 
Muito bonito. 

Nessa altura, o operador de rádio da equipa, um jamaicano alto, 
de rastas descoloradas, com o rosto fortemente marcado por bexigas 
e braços grossos como troncos, levou a mão ao auricular, alarmado.  
O seu nome verdadeiro era V. J. Weatherly, e o nome de código original, 
Feiticeiro, mas, ali, todos o tratavam por Felpudo. 

— Caçador — disse ele —, os europeus acabaram de transpor a 
Terceira Porta. Já acederam à Grande Caverna. Neste momento, estão 
a levar para lá uma espécie de grua, para passarem por cima dos níveis 
mais baixos. 

— Merda!
— Pior do que isso. Os americanos acabam de passar a fronteira. 

Aproximam-se de nós a toda a velocidade. Uma grande força: 400 ho- 
mens, helicópteros, meios blindados, com porta-aviões para apoio ao 
combate a caminho. E as forças terrestres são comandadas pela CIEF. 

Aquilo despertou, realmente, a atenção de West. 
A CIEF — Commander-in-Chief’s In Extremis Force — era a 

mais avançada unidade de operações especiais dos Estados Unidos, 
exclusivamente às ordens do presidente e detentora daquilo que se 
podia designar por licença para matar. Conforme a sua dura experiência 
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pessoal lhe ensinara, West não queria estar presente quando aquela 
força chegasse. 

— Quem é o comandante? — inquiriu, erguendo-se. 
— Judah — respondeu Felpudo, com um ar sinistro. 
— Achei que ele não viria pessoalmente. Raios! Temos mesmo de  

nos despachar. — West voltou-se para a sua equipa. — Muito bem. Noddy,  
ficas de sentinela. Quanto aos outros… — Desprendeu do cinto um 
capacete de aspeto bizarro e colocou-o. — Está na altura de passarmos 
à ação. 

Com isto, todos desceram ao subterrâneo sombrio. Rapidamente. 
Um tripé de metal com uma corda suspensa fora instalado pela 

equipa junto ao poço em forma de cano, e, com West na dianteira, oito 
elementos dos Nove fizeram a sua descida em rappel.

Um único homem — um comando espanhol de cabelo escuro, 
anteriormente conhecido como Matador, e agora como Noddy — ficou 
à superfície, a guardar a entrada. 
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West foi deslizando pela corda, com um som sibilante, passando veloz-
mente por três poços transversais acentuadamente inclinados, que inter- 
setavam a conduta principal. 

Com o falcão confortavelmente instalado numa pequena bolsa que 
trazia ao peito, levava na cabeça um capacete de bombeiro desgastado 
pelo uso, com a insígnia «FDNY Distrito 17». O velho capacete tinha 
uma viseira para proteção dos olhos e uma potente lanterna em forma 
de caneta acoplada do lado esquerdo. Os restantes elementos da equipa 
dispunham de capacetes similares, com algumas variações relativa-
mente a lanternas, viseiras e câmaras. 

West perscrutava os poços transversais, à medida que passava por 
eles. Sabia os perigos que se ocultavam no seu interior. 

— Atenção! Mantenham-se em alerta. Não toquem, repito, não 
toquem nas paredes do poço. 

Ele não o fez, e os restantes também não. 
Chegou ao fim da corda, em segurança.

O Átrio

Suspenso na corda, West emergiu do teto, na extremidade de uma divi-
são comprida com paredes de pedra. Não se deixou pousar no chão, 
ficando, antes, a oscilar a pouco mais de dois metros do solo. 

A luz amarela e fantasmagórica do seu bastão luminoso original 
permitiu-lhe divisar um espaço de formato retangular, com cerca de 
30 metros de comprimento. O chão estava coberto com uma camada 
superficial de água lamacenta, a fervilhar de crocodilos-do-nilo. Não 
existia um palmo livre daqueles répteis. 

Imediatamente abaixo de West, emergindo parcialmente da água, 
encontravam-se os corpos meio comidos e ensopados de dois sudaneses 
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com pouco mais de 20 anos. Ambos boiavam, inertes, enquanto três 
grandes crocodilos lhes arrancavam enormes pedaços, à dentada. 

— Orelhas — disse West para o seu microfone de garganta —, 
temos aqui um cenário não aconselhável a menores. Diz à Lily para não 
olhar para baixo quando desceres com ela. 

— De acordo, chefe. — A resposta que chegou ao seu auricular 
tinha um forte sotaque irlandês. 

West lançou um foguete luminoso âmbar para o lado oposto do 
átrio. 

A câmara pareceu despertar para a vida. 
Linhas de hieróglifos profundamente entalhados cobriam todas as 

paredes. Eram aos milhares. 
No canto mais afastado da câmara, West encontrou aquilo que pro-

curava: uma abertura trapezoide atarracada, implantada a vários metros 
do chão alagado. 

O clarão feérico do foguete revelou, igualmente, outro elemento 
importante do átrio: o teto. 

Encaixadas ao longo do teto, havia uma série de barras de suspen-
são, que seguiam até à abertura elevada. Cada uma daquelas barras 
estava, no entanto, alojada numa cavidade quadrangular escura, que 
desaparecia no interior do teto. 

— Mago — disse West —, encontrei barras de suspensão. 
— De acordo com a inscrição no túmulo de Imhotep, temos de evi-

tar a terceira e a oitava — instruiu a voz de Mago. — Há gaiolas prontas 
a cair sobre elas. As restantes não são problemáticas. 

— Entendido. 
Os Oito atravessaram o átrio rapidamente, sustendo-se nas barras, 

em movimentos balançados, até chegarem ao lado oposto, evitandos 
as duas barras perigosas e com os pés a oscilar a poucos metros dos 
crocodilos. 

A menina, Lily, seguia no meio do grupo, agarrada ao elemento 
mais corpulento da equipa, rodeando-lhe o pescoço com os dedos entre-
laçados, enquanto ele se movia de barra em barra. 

O Túnel Baixo

Um túnel baixo e longo partia do átrio, seguindo em direção ao interior 
da montanha.
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West e a sua equipa lançaram-se por ele numa corrida, curvados 
para diante. Hórus, já liberto, partira a voar à frente de West e planava 
ao longo da passagem. Lily corria direita, não necessitando de se baixar.

A água caía em gotas do teto de pedra, mas atingia os capacetes 
dos elementos da equipa, resvalando-lhes para as costas curvadas, sem 
atingir os olhos. 

O túnel era perfeitamente quadrado, com 1,3 metros de largura por 
1,3 metros de altura. Curiosamente, estas dimensões eram exatamente 
as mesmas das passagens no interior da Grande Pirâmide de Gizé.

À semelhança da entrada para o poço, anteriormente, este túnel 
horizontal era intersetado por três poços transversais, embora estes 
fossem verticais e abarcassem toda a largura do túnel, atravessando-o 
através de aberturas idênticas no teto e no chão.

A determinado momento, o guardião de Lily, o grande soldado cha-
mado Orelhas, deu um passo em falso quando se preparava para trans-
por, de um salto, um dos poços transversais, pisando uma pedra que 
funcionava como gatilho.

Apercebeu-se de imediato do seu erro, estacando abruptamente à 
beira do poço precisamente quando uma torrente de água lamacenta 
jorrou da abertura superior, formando uma cortina à sua frente, desa-
parecendo, de seguida, pela abertura congénere no solo. 

Caso ele tivesse saltado, a força da água tê-lo-ia arrastado, juntamente 
com Lily, para as profundezas desconhecidas da abertura inferior. 

— Cuidado, querido irmão — advertiu-o o elemento da equipa que 
seguia à sua frente, assim que a água parou de jorrar. 

Tratava-se da única mulher do grupo, e um membro da unidade 
especial de comandos irlandesa, a Sciathan Fhianoglach an Airm. 
Antigo nome de código: Maria Sangrenta. Novo: Princesa Zoe. O seu 
irmão, Orelhas, era igualmente um membro da SFA. 

Ela estendeu-lhe a mão, e, com a sua ajuda, o homem saltou por cima 
do poço transversal. Seguiram caminho, no encalço do grupo, man-
tendo Lily entre os dois. 
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A CÂMARA DE ÁGUA

Câmara de água
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O túnel baixo desembocava numa câmara com as dimensões de uma 
pequena capela. Incongruentemente, o chão parecia estar revestido de 
um tapete luxuriante de erva verdejante. 

Só que aquilo não era erva. Eram algas. E, sob as algas, água… um re- 
servatório quadrangular de água perfeitamente serena, imperturbável. 

Sem nenhum crocodilo. Nem um. 
Ao fundo da câmara, do outro lado da grande lagoa tranquila, ime-

diatamente acima da linha de água, havia três aberturas baixas e retan-
gulares, embutidas na parede mais afastada, com o tamanho de um 
caixão, aproximadamente. 

Um objeto flutuava na água, junto à entrada. West reconheceu-o de 
imediato. Um corpo humano. Morto. O terceiro e último sudanês. 

Mago chegou junto de West, a arquejar. 
— A Primeira Porta. Sim, senhor, muito engenhoso! É uma câmara 

de chão falso, exatamente igual à que vimos sob o vulcão, no Uganda. 
Ah, Imhotep V! Sempre privilegiou as armadilhas tradicionais…

— Max… — interrompeu-o West.
— Oh, e isto articula-se com uma escolha salomónica entre entra-

das de espigões: três acessos, em que apenas um é seguro. Temos aqui 
uma espécie de porta. Aposto que o teto está apoiado em cilindros…

— Max! Podes escrever um livro sobre isto mais tarde. O estado da 
água…?

— Sim, desculpa, hum… — Mago retirou a vareta de um kit de teste 
de água que trazia no cinto e mergulhou-a no reservatório coberto de 
algas. A ponta adquiriu rapidamente um tom vermelho-vivo. 

O professor franziu o sobrolho. 
— Níveis extremamente elevados do verme parasita Schistosoma 

mansoni. Tem cuidado, meu amigo, porque a água está altamente conta- 
minada. Está cheia de S. mansoni. 
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— O que é isso? — indagou Orelhas, atrás deles. 
— É um verme microscópico que invade o corpo através da pele ou 

de algum orifício exposto e deposita os ovos na corrente sanguínea — 
explicou West. 

— A infeção provoca uma inflamação na medula espinal, a que 
se segue a paralisia da parte inferior do corpo e, por fim, um aneu-
risma cerebral e a morte — acrescentou Mago. — Os antigos ladrões de 
túmulos enlouqueciam após passarem por locais semelhantes a este. 
Culpavam os deuses irados e as pragas místicas, mas é bem possível 
que tudo se devesse ao S. mansoni. Céus, com os níveis que aqui temos, 
a água pode matar-te em minutos! Faças o que fizeres, Jack, não caias 
lá dentro. 

— Então, muito bem — prosseguiu West. — Agora, podemos ver  
o esquema das alpondras?

— Certo, certo… — O velho professor apressou-se a extrair um 
bloco de notas do bolso do casaco, começando a folheá-lo. 

Uma «câmara de chão falso» era uma armadilha bastante comum 
no mundo do Antigo Egito, sobretudo por ser de fácil execução e obter 
grandes resultados. O seu funcionamento passava pela ocultação do 
caminho seguro, feito de pedras, através de uma camada artificial de 
líquido, que, na realidade, poderia ser de natureza diversa: areias move-
diças, lama fervente, alcatrão ou, na maioria dos casos, água contami-
nada por bactérias. 

A forma de se conseguir transpor uma câmara de chão falso pas-
sava, exatamente, por saber a localização das pedras que continha. 

Mago encontrou a folha que procurava.
— OK. Aqui está. A mina de Sóter. Núbia. Primeira Porta. Câmara 

de água. Ah-ah! Uma grelha de cinco por cinco. A sequência das alpon-
dras é: 1-3-4-1-3.

— 1-3-4-1-3 — repetiu West. — E qual é a entrada que escolho entre 
as três? Vou ter de decidir rapidamente.

— Chave da vida — respondeu Mago, consultando o seu bloco de 
notas. 

— Obrigado. Hórus, para o peito. — O falcão precipitou-se em dire-
ção ao peito de West àquela ordem, alojando-se no interior da bolsa.  
O chefe da equipa virou-se para o grupo reunido atrás de si. — OK, 
pessoal, escutem com atenção. Vão ter de me seguir rapidamente. Se o  
nosso amigo Imhotep V respeitar o seu modus operandi habitual, assim 
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que eu pisar a primeira alpondra, tudo se irá precipitar de uma forma 
diabólica. Temos de nos manter juntos, porque não dispomos de muito 
tempo. 

West virou-se e contemplou o lago sereno, com as suas águas cober-
tas de algas. Mordiscou o lábio por um segundo. A seguir, inspirou pro- 
fundamente. Então, impulsionou-se em direção à câmara, saltando sobre 
a água, projetando-se para o lado esquerdo.

Foi um salto longo. Não teria sido capaz de alcançar aquele ponto 
a andar. 

Mago ficara a olhar para ele, de respiração suspensa. 
Surpreendentemente, em vez de mergulhar no reservatório mortal, 

West aterrou suavemente na superfície do lago verde e tranquilo, pare-
cendo caminhar sobre as águas. 

As suas botas de sola grossa afundaram-se uns escassos centímetros. 
Encontrava-se sobre alguma espécie de pedra, escondida sob a super- 
fície coberta de algas. 

Mago soltou o ar que sustivera. 
Mais discretamente, West fê-lo também. 
Contudo, aquele momento de alívio revelou-se demasiado breve, 

pois, de seguida, o mecanismo da armadilha da câmara de água desper-
tou da sua inatividade, ruidoso e espetacular. 
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O teto começara a descer. Todo o teto da câmara, um único bloco de 
pedra gigantesco, tinha começado a baixar, com um ruído surdo e inces-
sante, em direção ao lago verde e tranquilo. 

O propósito era claro: em cerca de 20 segundos, iria atingir a linha 
de água e bloquear qualquer acesso às três aberturas baixas e retangu-
lares, ao fundo. 

Isso deixava apenas uma alternativa em aberto: saltar ao longo das 
alpondras escondidas e chegar à abertura retangular correta antes de o 
teto descendente atingir a água. 

— Todos! Mexam-se! Sigam-me passo a passo! — gritou West.
Assim, enquanto o teto descia ruidosamente sobre a sua cabeça, foi 

transpondo a câmara, arriscando tudo em cada grande salto, fazendo a 
água esparrinhar à sua volta. Se falhasse uma única pedra, cairia à água, 
e tudo estaria perdido. 

O seu percurso seguia a grelha de referência que Mago lhe dera:  
1-3-4-1-3. Era uma grelha de cinco por cinco, com o seguinte aspeto: 

ENTRADA

SAÍDA

1       2      3       4      5  

1       2      3       4      5  

1       2      3       4      5  

1       2      3       4      5  

1       2      3       4      5  

Sentido 
da deslocação
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West atingiu a parede mais afastada, enquanto o resto da equipa 
atravessava a câmara, no seu encalço. O amplo teto continuava a descer, 
por cima de todos. 

Perscrutou as três aberturas retangulares, embutidas na parede do 
fundo. Já tinha visto aquele género de aberturas antes: tratava-se de en- 
tradas de espigões. Contudo, apenas uma delas seria segura, possibili-
tando a passagem ao nível seguinte do labirinto. As outras duas estariam  
munidas de espigões aguçados, que se abateriam a partir do topo da 
cavidade, assim que alguém a transpusesse. 

Cada entrada de espigões ostentava um símbolo, gravado por cima: 

Tinha de escolher a abertura certa, enquanto o teto ia descendo 
acima de si, prestes a empurrar a sua equipa para a água. 

— Tem calma, Jack — disse West para si próprio. — OK. Chave da 
vida, chave da vida…

Observou o símbolo sobre a abertura da esquerda: 

Era parecido, mas não era aquele. Tratava-se do hieróglifo da magia. 
Imhotep V estava a tentar baralhar o explorador desorientado e ansioso, 
que se encontrava numa situação de grande pressão, sem se conseguir 
concentrar o suficiente. 

— O que te parece, Jack? — Orelhas e Lily apareceram ao seu lado, 
juntando-se a ele, sobre a última alpondra. 

Nesse momento, o teto já estava bastante baixo, com mais de me- 
tade da descida percorrida, num movimento constante. Era impossível 
recuar. Tinha de escolher a abertura certa. 

Sete Maravilhas Mortais.indd   33 04/09/2019   21:02



34

Matthew Reilly

— West… — incitou alguém atrás dele. 
Tentando manter o sangue frio, observou o símbolo sobre a aber-

tura do meio.

Identificou-o como o hieróglifo de «ankh», ou vida longa, também 
conhecido pelos egípcios, na Antiguidade, como «a chave da vida».

— É esta! — exclamou. 
Porém, só havia uma forma de o provar. 
Tirou o falcão da bolsa e passou-o a Lily. 
— Ei, miúda, toma conta do Hórus por mim, caso eu me engane. 
De seguida, virou-se, baixou-se e, dando um impulso em frente, 

rolou para dentro da abertura, fechando os olhos por segundos, à espera 
de que meia dúzia de espigões ferrugentos se projetassem do topo e se 
cravassem no seu corpo.

Nada aconteceu. 
Escolhera a abertura certa. De facto, uma passagem estreita e cilín-

drica nascia a partir dali, descrevendo um ângulo apertado para subir 
na vertical. 

— É esta! — gritou West para trás de si, começando a ajudar os res-
tantes elementos da equipa a passar, puxando-os para dentro da aber-
tura em que se encontrava. 

Orelhas e Lily foram os primeiros, seguidos de Mago.
O teto estava a pouco mais de um metro de distância da superfície 

da água em que se encontrava. 
Felpudo e Zoe treparam igualmente.
Os últimos dois elementos da equipa rolaram para o interior da 

abertura, e, por fim, West entrou também, desaparecendo no interior 
da cavidade retangular, precisamente quando o teto desceu ao seu lado, 
com um som cavo, atingindo a superfície da água com um estrondo 
retumbante. 
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A passagem apertada que progredia na vertical a partir da entrada de 
espigões tinha cerca de 15 metros, até desaguar num longo túnel, que 
empreendia, igualmente, uma subida inclinada, penetrando mais a 
fundo no coração da montanha.

West lançou um novo foguete âmbar para o túnel. 
Era uma rampa antiga. Com a largura de um carro, aproximada-

mente, correspondia, afinal, a uma longa e estreita escadaria, flan-
queada por duas faixas de pedra lisa, escoradas nas paredes do túnel. 
Em tempos remotos, estas faixas funcionavam como vias-férreas pri-
mitivas. Apoiando-se nas centenas de degraus que se estendiam entre 
ambas, os antigos mineiros utilizavam-nas para a circulação ascendente 
ou descendente de contentores gigantes cheios de desperdícios. 

— Felpudo — chamou West, espreitando para o túnel. — Distância?
O seu companheiro apontou um telémetro a laser PAQ-40 para a 

escuridão. 
Enquanto isso, West premiu um botão do rádio. 
— Noddy, ponto de situação? 
— Os americanos ainda não chegaram, Caçador — respondeu 

Noddy —, mas estão a aproximar-se rapidamente. A imagem do satélite 
coloca os seus helicópteros de ataque a 50 quilómetros de distância. 
Despachem-se! 

— Estamos a fazer os possíveis — retorquiu West. 
Mago interveio no diálogo. 
— Não te esqueças de avisar o Noddy de que vamos perder o con-

tacto via rádio quando ativarmos os Rouxinóis. 
— Ouviste?
— Ouvi. Noddy, terminado. 
O telémetro de Felpudo emitiu um bip. 
— Podemos contar com espaço vazio durante uns… 150 metros.
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West fez um esgar. 
— Porque é que eu tenho a sensação de que não vai estar nada 

vazio?
Tinha razão. 
A rampa que iam percorrer continha várias armadilhas, desde poços 

com quedas de água demolidoras até buracos armadilhados, prepara-
dos para provocar fraturas nos tornozelos. 

Porém, os Oito continuaram a correr, esquivando-se às armadilhas, 
até, a meio do túnel, encontrarem a Segunda Porta.

A Segunda Porta era simples: um poço de diorito com três metros 
de profundidade, que se abriu de súbito à frente deles, provocando um 
hiato no piso da rampa com cerca de cinco metros. 

A parte inferior do poço, no entanto, não tinha paredes laterais: 
em seu lugar, havia apenas duas grandes aberturas com cerca de três 
metros de altura, de onde partiam corredores perpendiculares à própria 
rampa. E saber-se-ia lá o que poderia sair dali…

— Um poço de diorito — informou West. — Nada consegue perfu-
rar o diorito, à exceção de uma rocha ainda mais dura, chamada diolito. 
Uma picareta não nos serviria de nada para o tentar atravessar. 

— Tem cuidado — advertiu Mago. — O Texto de Calímaco refere 
que esta porta está articulada com a seguinte. Ao atravessá-la, vamos 
acionar o mecanismo da armadilha da Terceira Porta. Precisamos de 
ser rápidos. 

— Não há problema — respondeu West. — Nisso, nós somos real-
mente bons.

Acabaram por conseguir transpor o poço, recorrendo a pistolas 
pneumáticas para cravar parafusos de aço no teto de pedra, cada um 
com uma pega acoplada. 

Contudo, no momento em que West se deixou cair sobre o rebordo, 
do outro lado do poço, descobriu que o primeiro degrau desse lado era 
uma grande pedra com um mecanismo de gatilho. Assim que lhe tocou, 
o largo degrau afundou-se imediatamente alguns centímetros no solo…

Bum! De repente, o chão estremeceu, fazendo todos dar meia- 
-volta. Algo volumoso caíra para o túnel envolto em trevas, à sua frente. 
Em seguida, ouviu-se um ruído ameaçador, surdo e prolongado, vindo 
desse ponto. 

— Merda! A próxima porta! — exclamou West.
— Pote dos palavrões… — disse Lily.
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— Mais tarde — replicou West. — Agora, temos de correr! Orelhas, 
pega nela e segue-me! 

A Terceira Porta

Todos se precipitaram numa corrida pela rampa íngreme, mantendo-se 
sempre nos degraus, entre as faixas de pedra. 

O ruído cavo e ameaçador continuava a repercutir-se, vindo das tre-
vas, mais à frente.

Continuaram a correr ao longo da subida, esforçadamente, fazendo 
apenas uma pausa para transpor um poço guarnecido de espigões, com 
um metro e meio de largura, que lhes bloqueava o percurso. Porém, 
estranhamente, as faixas de pedra da rampa acompanhavam também 
o perímetro do poço, permitindo-lhes contornar o obstáculo com bas-
tante facilidade, saltando para uma das faixas e retomando o percurso 
a seguir. 

Sem parar de correr, West lançou um foguete para a escuridão à sua 
frente, revelando a ameaça em perspetiva. 

— É uma pedra deslizante! — bradou Mago. — A guardar a Terceira 
Porta.

Um gigantesco bloco de granito quadrangular, ocupando por inteiro 
a largura do túnel e com a face posterior coberta de espigões mortais, 
deslizava pela rampa, em direção a eles.

O seu método de morte era claro: caso não lograsse atirá-los para 
dentro do poço de espigões, o bloco passaria por cima desse poço, 
deslizando pelas faixas de pedra, e arrastá-los-ia para o poço de diorito, 
desabando, então, em cima deles e esmagando-os, antes que o que quer 
que estivesse nos túneis laterais fizesse a sua chegada triunfal. 

Céus!
A meio caminho entre eles e a pedra deslizante, embutida na super-

fície inclinada da rampa, havia uma abertura que dava acesso a uma 
galeria horizontal. 

A terceira e última porta. 
Os Oito lançaram-se num sprint rampa acima. 
O bloco aumentou de velocidade, deslizando, impulsionado unica-

mente pela gravidade e pela sua massa descomunal. 
Disputavam uma corrida, tentando alcançar a porta. West, Orelhas 

e Lily atingiram a abertura embutida no piso íngreme, curvando-se 
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para passar para o outro lado. Seguiu-se Mago, e logo depois Felpudo  
e Princesa Zoe. 

O bloco de granito atingiu o início da abertura precisamente no 
momento em que os últimos dois elementos da equipa estavam prestes 
a alcançá-la. 

— Estica! Pooh! Depressa! — incitou West.
O primeiro homem, um indivíduo alto e magro, conhecido como 

Estica, atirou-se para o chão, deslizando rente à pedra em movimen- 
to, uma milésima de segundo antes de esta obstruir a entrada por  
completo.

O último homem chegou tarde demais. Era, indubitavelmente,  
o mais anafado e pesado do grupo. Tinha a pele morena e a barba opu-
lenta e cerrada de um xeque das Arábias. No seu país, dava-se pelo 
nome de código do poderoso Saladino, mas aqui era…

— Ursinho Pooh! Não! Nããão! — bradou Lily. 
A pedra deslizou sobre a abertura, e, apesar de um desesperado 

mergulho final, Pooh foi intercetado, ficando na rampa, à mercê do 
grande bloco. 

— Não! — berrou West, atingindo com o punho a parte de trás da 
pedra deslizante, enquanto esta seguia o seu caminho, arrastando con-
sigo o indefeso Pooh. 

— Oh, meu Deus, pobre Zahir… — disse Mago.
Por um momento, ninguém proferiu uma única palavra. 
Os restantes sete elementos do grupo mantinham-se num silêncio 

petrificante. Lily começou a soluçar baixinho.
West piscou os olhos, com algo dentro de si a incitá-lo à ação. 
— Vamos avançar, pessoal. Há uma missão a cumprir e, para isso, 

temos de continuar. Sabíamos que isto não ia ser pera doce. Raios!  
E ainda é só o início…

Virou-se, perscrutando a passagem horizontal que os aguardava.  
Na extremidade oposta, via-se uma escada, talhada na parede do fundo, 
que subia até uma abertura circular no teto. 

Uma luz branca emanava dessa abertura. Luz elétrica. Luz produ-
zida pelo homem. 

— E a situação está prestes a piorar drasticamente — acrescentou. 
— Acabámos de chegar junto dos europeus. 
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West assomou a cabeça através da abertura circular, deparando-se com 
um cenário absolutamente espantoso. 

Encontrava-se na base de uma caverna descomunal, no coração da 
montanha, que teria, de longe, mais de 120 metros de altura. Tratava-se 
de uma antiga pedreira para extração de rocha, vagamente triangular, 
com a base mais larga e o topo afunilado. 

West estava no extremo sul da caverna; no extremo norte, oposto a  
ele, a cerca de cem metros, encontravam-se os europeus, com os seus 
projetores, as suas tropas… e uma grua em fase de montagem. 

O aspeto mais impressionante da caverna era, no entanto, inegavel-
mente, a sua parede de diorito cor de carvão. Elevava-se a toda a altura 
da caverna, fundindo-se com a escuridão, fora do alcance dos projetores 
dos europeus, como uma muralha negra de tamanho colossal. 

Durante o funcionamento da pedreira, na Antiguidade, os egípcios 
haviam explorado o filão de diorito sistematicamente, talhando quatro 
passadiços estreitos na grande muralha, o que lhe dava, presentemente, 
o aspeto de um edifício de 30 pisos agrupados em 4 níveis escadeados. 
Cada passadiço abarcava completamente a extensão da parede, mas era 
perigosamente estreito, mal dando para dois homens se cruzarem. 

Como se isso não oferecesse já bastante risco, Imhotep V havia tor-
nado aquela invulgar estrutura uma obra-prima de engenharia defen-
siva. Por outras palavras, apetrechara-a com centenas de armadilhas. 

Cada passadiço progredia em meandros sinuosos, terminando numa 
subida acentuada junto a uns degraus talhados na rocha, que condu-
ziam ao nível seguinte. A única exceção era uma escada de parede, entre 
o primeiro e o segundo níveis. Localizava-se precisamente ao centro da 
caverna, equidistante das entradas setentrional e meridional, como se 
Imhotep V quisesse provocar uma disputa entre fações rivais para ver 
quem chegava primeiro. 
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Uma vez que cada um dos exíguos passadiços estava talhado em diorito 
puro, um grampo de ancoragem revelar-se-ia inútil — não seria possível 
fixá-lo naquela rocha dura e negra. Para chegar ao topo, seria necessário  
percorrer os quatro níveis, ludibriando cada armadilha ali escondida. 

E eram tantas!
Ao longo dos passadiços, disseminavam-se pela grande muralha, irre-

gularmente, pequenas fortificações arqueadas, ocultando armadilhas.
Centenas de orifícios com o diâmetro de bolas de basquetebol  

multiplicavam-se pela parede de pedra, contendo todo o tipo de líquidos 
letais inimagináveis. Nos pontos onde não fora possível abrir orifícios, 
longos canos de pedra desciam pela superfície, como serpentes, fazendo 
lembrar chaminés invertidas, terminando num bico aberto, prontas a 
expelir líquidos nauseabundos sobre o visitante incauto. 

Observando os orifícios, West detetou o odor distinto a petróleo no 
ar, dando-lhe uma ideia do que poderia vir dali de dentro. 

Havia ainda um elemento final. 
A Cicatriz. 
Correspondia a uma grande fenda irregular que percorria a parede 

de rocha de cima a baixo, atravessando implacavelmente a sua superfí-
cie e os passadiços. Parecia o leito de um curso de água já seco, embora 
progredindo na vertical, em vez de na horizontal. 

A fenda partia do topo da caverna, num troço largo e único, mas 
alargava-se ao aproximar-se da base, subdividindo-se em duas fendas 
mais pequenas. Uma cascata gotejante acompanhava o seu percurso, 
provindo de uma nascente desconhecida, no interior da montanha. 

Atravessar a Cicatriz ou qualquer um dos quatro passadiços envol-
via percorrer cuidadosamente um trilho com cerca de 30 centímetros  
de largura ou saltar sobre um pequeno espaço vazio… em ambos os 
casos, enfrentando os orifícios na parede ou outros recantos sombrios. 

A cascata que descia pela Cicatriz ia alimentar um grande lago, na base  
da muralha de pedra, que, nesse momento, separava West e a sua equipa da  
força europeia, e albergava cerca de 60 crocodilos-do-nilo, uns a dormir, 
enquanto outros se atropelavam ou se envolviam em escaramuças. 

No topo desta estrutura colossal, havia um pequeno pórtico de 
pedra que dava acesso ao fabuloso tesouro da mina: a cabeça de uma 
das Maravilhas da Antiguidade. 

Espreitando por cima do rebordo da abertura circular, West obser-
vou os europeus e a sua grua em fase de montagem. Sob o seu olhar 
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atento, dezenas de homens arrastavam para a caverna novas peças des-
tinadas à enorme grua, passando-as aos engenheiros, que, por sua vez, 
supervisionavam a sua montagem na máquina em crescimento. 

No meio daquela azáfama, West localizou o líder da expedição euro-
peia, o jesuíta Del Piero, de pé, muito direito, de mãos entrelaçadas 
atrás das costas. Com 68 anos, Del Piero tinha o cabelo preto e escor-
rido já a rarear, olhos cinzentos e espetrais, o rosto marcado por rugas 
profundas e a expressão severa de um homem que passara a vida a fitar  
as pessoas de sobrolho franzido. 

Contudo, era a pequena figura junto a Del Piero que atraía a atenção 
de West. 

Um rapazinho. De cabelo negro e uns olhos ainda mais negros.
West fez uma expressão de espanto. Já tinha visto aquele rapaz. Dez 

anos antes…
O rapaz estava ao lado de Del Piero, de mãos atrás das costas, imi-

tando a postura imperiosa do velho jesuíta. Parecia ter mais ou menos 
a idade de Lily. Não, corrigiu-se West. Tem precisamente a idade da Lily. 

Focou-se de novo na grua.
Era um plano inteligente. Uma vez montada, a grua iria guindar os 

europeus acima do primeiro nível e depositá-los no segundo. Além da 
dezena de armadilhas a que, assim, se esquivavam, conseguiriam evitar 
a mais perigosa daquela caverna: a Armadilha-Mor. 

West tomara conhecimento da sua existência através do Texto de 
Calímaco — e desconfiava que Del Piero e a sua equipa teriam tido acesso 
a uma cópia desse documento a partir do Vaticano, embora pudessem 
tê-lo sabido a partir de outros textos antigos escritos sobre Imhotep V.

Enquanto os outros Imhoteps tinham as suas próprias armadilhas 
peculiares, Imhotep concebera a Armadilha-Mor, um engenho acio-
nado antes de se chegar à câmara mais recôndita do sistema, tornando 
o troço final da jornada um binómio de superação de uma armadilha e 
luta contra o tempo. Ou, como Mago costumava dizer: «Superar uma 
armadilha é uma coisa; superá-la em contrarrelógio é outra.» 

A Armadilha-Mor não era rudimentar ao ponto de arruinar o sis-
tema de armadilhas global. À semelhança da maioria das armadilhas 
de Imhotep, voltava a recompor-se, no seu estado inicial, podendo ser 
reutilizada. Na maior parte dos casos, impunha o dilema entre fazer e 
morrer: quem fosse suficientemente audaz ficaria com o tesouro; quem 
não fosse morreria. 
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O Texto de Calímaco referia que a pedra de gatilho da Armadilha- 
-Mor deste sistema estava alojada no centro do primeiro nível, na base 
da escada que ali se encontrava. 

Mago juntou-se a West, espreitando pela abertura circular. 
— Ah, uma grua. Vai possibilitar ao Del Piero e aos seus homens 

evitar acionar a Armadilha-Mor. Isso dar-lhes-á mais tempo para esta-
rem no mais sagrado dos sagrados. Muito inteligente. 

— Não, não é inteligente — ripostou West, sem rodeios. — É contra 
as regras. 

— As regras?
— Sim, as regras. Tudo isto faz parte de uma competição com qua-

tro mil anos de existência entre os arquitetos egípcios e os ladrões de 
túmulos. Esta competição pauta-se por um código de honra, ou seja, 
nós atacamos e o Imhotep V defende-se. Mas, ao passar ao lado de 
uma pedra de gatilho desta importância, o Del Piero está a fazer batota.  
E, por outro lado, a dar mostras da sua fraqueza. 

— E que fraqueza é essa?
— Não acreditar que nós somos capazes de vencer a Armadilha-Mor. 

— West sorriu. — Mas somos. — Com um salto, regressou ao fundo 
da escada e virou-se para a sua equipa. — Muito bem, pessoal. O treino 
que recebemos destinava-se a isto. Progressão por lanços1, e fixem os vos-
sos lugares. Lily, tu ficas comigo, ao meio. Felpudo, tu segues à frente 
para desativares a primeira. A seguir, o Orelhas, a Zoe e o Estica. Mago, 
vais ter de substituir o Pooh, que ia ocupar a quinta posição. Eu aciono 
a Armadilha-Mor. — Todos assentiram, de rosto imperturbável. West 
virou-se novamente para Mago. — OK, professor. Os Rouxinóis estão  
a postos? É que, assim que ficarmos visíveis, os europeus abrem fogo. 

— Tudo a postos, Caçador — respondeu Mago, erguendo um grande 
dispositivo de formato bélico, semelhante a um lançador de granadas 
M-203. — Vou precisar de quatro segundos, talvez, antes de avançarem.

— Dou-te três. 
Então, todos juntaram as mãos ao meio, ao estilo de uma equipa 

desportiva, e gritaram: «Kamaté!» A seguir, separaram-se, com Mago a 
tomar a dianteira na subida da escada, enfrentando o combate iminente.

1  Técnica muito usada em operações militares que consiste na divisão das forças, em 
que um ou mais elementos avançam alguns metros (lanços), enquanto os outros 
ficam parados, e depois alternam, apoiando-se mutuamente, apenas a observar ou 
a abrir fogo. [N. T.]
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Mago surgiu da abertura circular com o seu lança-granadas em posição. 
Disparou três vezes, cada disparo a emitir um som estridente seme-
lhante a algo a ser punçado. 

Pam! Pam! Pam!
Os projéteis disparados pareciam granadas, mas não o eram, na 

verdade. Prateados, redondos e volumosos, dispersaram-se pelos três 
cantos da gigantesca caverna, com as pequenas luzes-piloto vermelhas 
a piscar. 

Os europeus ouviram o primeiro disparo, e, ao terceiro, já tinham 
localizado Mago. 

Um atirador especial francês, posicionado na cabina da grua, fez 
girar a espingarda, apontou à testa de Mago e disparou.

A bala parecia ter enlouquecido. Desceu a pique, assim que saiu do 
cano da espingarda do francês, atingindo um infeliz crocodilo em cheio 
na cabeça, matando-o. Os Rouxinóis tinham entrado em ação. 

Os três projéteis prateados de aspeto insólito disparados por Mago 
tinham a designação formal de Desestabilizadores [Eletromagnéticos] 
de Campo Atmosférico Fechado, mas todos lhes chamavam simples-
mente «Rouxinóis». Correspondendo a uma das raras invenções de 
Mago no campo militar, destinavam-se a criar um campo magnético 
que afetava a trajetória dos objetos metálicos com velocidades subsóni-
cas elevadas, nomeadamente as balas, criando uma zona protegida do 
disparo das armas. 

O professor, um dos expoentes máximos em aplicações eletromag-
néticas, vendera aquela tecnologia revolucionária à Raytheon, em 1988, 
por 25 milhões de dólares, a maior parte dos quais fora para a sociedade 
de capital de risco nova-iorquina que financiara a sua pesquisa. Tendo 
acabado por ficar apenas com 2 milhões, jurara a si próprio nunca mais 
voltar a trabalhar com investidores de capital de risco.

Ironicamente, o exército dos Estados Unidos, convencido de que 
sabia mais do que ninguém, como de costume, ordenou à Raytheon 
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que remodelasse o sistema dos Rouxinóis, criando problemas monu-
mentais e provocando a paralisação do sistema durante mais de 15 anos, 
não estando ainda em atividade. 

Sendo de nacionalidade canadiana e não norte-americana, Mago con- 
servara, obviamente, alguns protótipos consigo, três dos quais estava a 
utilizar naquele momento. 

Os Sete saíram precipitadamente da abertura circular, um após o 
outro, movendo-se com celeridade em direção à escada embutida mais 
próxima para ascenderem ao primeiro nível. 

Enquanto corria, no meio da sua equipa, West libertou Hórus, e o 
pequeno falcão-peregrino elevou-se no ar, acompanhando o avanço da 
marcha.

Felpudo, o jamaicano, tomou a dianteira, percorrendo, num passo 
ligeiro, uma estreita passagem de pedra que acompanhava a parede da 
caverna à sua direita. Encostada ao rebordo inferior da passagem, cir- 
culava uma massa compacta de crocodilos. Felpudo levava nas mãos 
uma barra de titânio leve, em forma de «X». 

Mais ou menos a meio, a passagem suspendia-se num breve troço. 
Ao centro desse espaço, uma alpondra quadrangular, igualmente rente 
à parede, destacava-se uns escassos centímetros da superfície da água 
infestada de crocodilos. Na parede de pedra, imediatamente acima da  
alpondra, abria-se um buraco escuro aproximadamente com um metro  
de diâmetro. 

Felpudo não hesitou um segundo. Saltou da passagem para a alpon-
dra, ouvindo um agitar violento de água no interior do buraco da parede, 
acompanhado por um bramido crocodilino. Enfiou firmemente a barra 
de titânio em forma de «X» no buraco, premindo o interruptor. 

Vap!
A barra expandiu-se bruscamente, acionada por uma mola podero-

síssima, encaixando-se firmemente na boca do buraco. 
Fora no momento certo. Um segundo depois, um repuxo de água 

despenhava-se da abertura, imediatamente seguido pelas mandíbulas  
de um enorme crocodilo, que se precipitaram sobre a barra em forma de  
«X» com uma velocidade tremenda. O gigantesco réptil bramiu em cólera,  
mas as suas mandíbulas estavam bloqueadas pela barra, não podendo 
ir mais além. O jorro de água atingiu Felpudo em cheio, mas não o fez 
desequilibrar-se. 

— Armadilha 1 desimpedida! — gritou. 
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Os outros já se encontravam junto dele, avançando rapidamente. 
Foram passando em segurança, enquanto Felpudo se mantinha de ata-
laia ao crocodilo aprisionado no buraco da parede, a retorcer-se.

Nesse momento, Orelhas seguia na dianteira, lançando-se numa 
corrida em direção à escada, na base da gigantesca muralha de pedra, 
para desativar a próxima armadilha, seguido pelos outros e deixando 
Felpudo para trás. 

Aos europeus, restava-lhes apenas observar, com um espanto impo-
tente, os Sete a correrem ao longo da parede oposta, a caminho da base 
da muralha de pedra. Entre eles, Francisco del Piero fitava West, aten-
tamente, lançando-lhe um olhar penetrante e gélido, vendo-o a correr 
com Lily ao seu lado, agarrando firmemente na mão da menina. 

— Vejam só… — disse Del Piero. — Quem é que leva consigo, 
Capitão West?

Os Sete atingiram a base da muralha rochosa. 
A extensão de rocha, com a altura de um edifício, elevava-se sobre 

eles, escura como a noite. Orelhas cumprira a sua tarefa, desativando 
duas armadilhas, a meio da escada, cujo objetivo era decepar mãos. 

Nesse momento, Princesa Zoe assumia a frente da marcha. Avan- 
çava com enorme destreza atlética, em perfeito plano de igualdade com 
os homens. Com cerca de 30 anos, Zoe tinha cabelo louro pelos ombros, 
sardas e luminosos olhos azuis, típicos das raparigas irlandesas. 

Trepou rapidamente ao primeiro nível, erguendo dois aerossóis 
que levava consigo, despejando uma espuma expansiva densa em dois 
orifícios, na parede. As forças do mal que pudessem ocultar, fossem 
quais fossem, tinham sido apanhadas e neutralizadas pela espuma. 
Assim que concluiu a sua ação, foi substituída, na frente, pelo sétimo 
elemento do grupo, um operacional alto e magro que dava pelo nome 
de Estica, conhecido, noutros tempos, como Arqueiro. Tinha um rosto 
avermelhado, longo e ossudo, e era originário da mortífera unidade de 
atiradores especiais israelita, a Sayeret Matkal.

Estica alcançou o braço direito da Cicatriz, fazendo acionar uma 
grande armadilha, a uma distância segura: uma gaiola de bronze que 
se despenhou de uma reentrância escura da Cicatriz, atingindo o lago 
com um estrépito. Se os elementos da equipa tivessem avançado pelo 
passadiço estreito, passando em frente à reentrância, a gaiola tê-los-ia 
intercetado, lançando-os ao lago, onde seriam devorados pelos crocodi-
los ou afundados pelo peso da própria gaiola. 
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Agora, eram West e Lily que lideravam a marcha, seguindo pelo 
pequeno trilho perpendicular à Cicatriz, tentando chegar rapidamente 
ao ponto central do primeiro nível, onde encontraram a pedra de gati-
lho para a Armadilha-Mor, colocada na base da escada de parede que 
subia para o segundo nível. West preparava-se para lhe colocar o pé 
em cima…

— Capitão West! — Parou a meio do movimento e voltou-se.  
Del Piero e as suas tropas erguiam os olhos para ele, junto à base da 
grua inacabada, empunhando, absurdamente, as suas armas inúteis. 
— Vá lá, Capitão West, reflita, por favor, antes de fazer isso! — bradou 
Del Piero. — É realmente necessário? Mesmo que ative a Armadilha- 
-Mor, está apenas a adiar o inevitável. Se chegar a alcançar a peça, ire-
mos liquidá-lo antes de tentar sair da montanha. E, se não o conseguir, 
os meus homens limitar-se-ão a regressar depois de a armadilha estar 
desativada, e iremos encontrar a cabeça do Colosso e a peça da pedra de 
remate que ela contém. Seja em que circunstância for, vamos conseguir 
a peça, capitão. 

West semicerrou os olhos, sem proferir uma palavra. 
Del Piero abordou Mago. 
— Max, Max, meu antigo colega, meu velho amigo. Por favor, chama 

o teu jovem protegido impetuoso à razão. 
Mago abanou a cabeça. 
— Eu e tu escolhemos caminhos diferentes, Francisco. Tu segues o 

teu método; nós seguimos os nossos. Jack, aciona o gatilho. 
West olhava tranquilamente para Del Piero.
— Com prazer — respondeu. 
Calcou a pedra de gatilho, cravada no chão à sua frente, acionando 

a Armadilha-Mor.
O espetáculo da Armadilha-Mor de Imhotep a entrar em atividade 

era extraordinário. Jatos demolidores de petróleo negro saíram dispara-
dos das centenas de orifícios semeados pela caverna, quer na muralha 
de pedra quer nas partes laterais. Dezenas de cascatas de petróleo escor-
riam pela superfície rochosa, lançando-se em borbotões sobre os seus 
quatro níveis. O líquido negro jorrava das paredes laterais, percorrendo 
uma altura de 60 metros até chegar ao lago dos crocodilos. 

Os répteis entraram em completo delírio, atropelando-se para con-
seguirem escapar ao crude, desaparecendo no interior de pequenos 
buracos nas paredes ou aglomerando-se na zona mais afastada do lago. 
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