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A presente obra respeita as regras 
do Novo Acordo Ortográfico.

Tradução de João Henrique Pinto
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Para a Virginia,
a minha melhor amiga.
Amo-te com todo o meu coração.

Quando te seguro nos meus braços, e tu me abraças de volta,
é o mais puro dos momentos... É a perfeição... É o meu lar.

Obrigado por fazeres com que a nossa vida exceda os meus sonhos.



8  



9  

A G R A D E C I M E N T O S

A vida é muito mais agradável quando trabalhamos com pessoas de quem 
gostamos genuinamente e respeitamos. É com grande prazer que agradeço 
às seguintes pessoas:

A Gene e Wanda Sgarlata, pelo seu apoio contínuo e sem cuja amizade vo-
cês não estariam a ler estas palavras. A Irwyn Applebaum, por ter iniciado 
um sonho; a Nita Taublib, por ter dirigido o espetáculo; a Kate Miciak, por 
ter orientado a minha carreira e me ter ensinado mais do que ela alguma 
vez virá a saber. A Josh Pasternak, por ter aparecido vindo nada, com inspi-
ração, orientação e entusiasmo. Estou muito feliz por trabalharmos juntos. 
A Madeline Hopkins, cuja competência para rever textos me agarrou onde 
eu caí. A Joel Gotler, por aquele conselho de perito acerca da Costa Ociden-
tal. A Maria Faillace e a todos os da Fox 2000, por terem criado a excitação 
inicial e a seguinte da série Ladrões.

E, invulgarmente superior a todos os outros, a Cynthia Manson. É sempre 
um dia raro quando encontramos um amigo verdadeiro neste mundo, e 
encontrar um com quem se possa trabalhar é algo realmente mágico. Obri-
gado pela tua forma inovadora de pensar, fé contínua, e absoluta tenacida-
de. 

Obrigado à minha família: ao Richard, pelo teu espírito criativo, força de 
caráter e sentido de humor perante as difi culdades encontradas. À Margue-
rite, pela tua persistente abordagem à vida, coração bondoso e interminável 
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sentido de estilo, independentemente das circunstâncias. À Isabelle, pelo 
teu sorriso, pelo teu perfeccionismo em todas as coisas de maior ou menor 
importância, e pelo teu constante sentido de admiração perante o mundo 
que te rodeia. Ao meu pai, por sempre ter sido o meu pai e por me ter en-
sinado aquelas lições que, passados todos estes anos, acabei fi nalmente por 
compreender.

E, mais importante, obrigado, Virginia, por teres suportado os meus hábi-
tos de trabalho intermináveis a meio da noite. Tu és a minha musa, a canção 
dentro da minha alma, és a razão de tudo o que há de bom na minha vida. 
Tu enches-me de vontade de rir, de alegria e de amor. Hás de fazer o meu 
coração dançar para sempre.

Finalmente, obrigado a si, o leitor, que nunca ouviu falar de mim, mas que 
comprou O Ladrão da Fé. Espero ter excedido as suas expectativas. E aque-
les que tiveram a oportunidade de comprar O Ladrão do Céu, obrigado por 
terem voltado outra vez.
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A S  D O L O M I T A S  I T A L I A N A S

Tentando alcançar o Céu, cobertas de neve e puras, olhando ma-
jestosamente para baixo, na direção do Vale Cortina, no Nordeste de Itália, 
as Dolomitas de Belluno projetam uma sombra maciça ao longo de quase 
cinquenta quilómetros no horizonte, encobrindo o vale, privando-o dos úl-
timos raios de Sol em pleno inverno.

O pequeno chalet instalado no sopé da montanha, com as suas pa-
redes feitas de troncos de árvores, retiradas das fl orestas circundantes de 
pinheiros, com o seu telhado coberto de colmo, mais à prova de água do 
que qualquer outro de conceção moderna. Mas, à exceção de pequenas re-
parações, a cabana mantivera-se inalterada durante cento e cinquenta anos. 
A mobília, talhada grosseiramente, feita da madeira das mesmas fl orestas 
de pinheiros que a casa, era limitada e espartana. A própria cabana não 
possuía quaisquer confortos modernos: a água provinha de um poço, o 
seu aquecimento de uma enorme lareira, a sua luz de antigas lamparinas 
a petróleo. De facto, não se poderia dizer que nos encontrávamos no sécu-
lo XXI, se não fosse o computador portátil e o telefone por satélite que se 
encontravam em cima da mesa de madeira da sala de jantar. O ecrã estava 
aberto numa página do Banco Safra, no Luxemburgo. Genevieve Zivera 
abriu cada uma das contas, examinando-as com a precisão de um relojoei-
ro, apercebendo-se de que cada uma das suas contas, uma vez mais, tinha 
sido encerrada.

O homem caminhou ao longo de pouco mais de seis quilómetros, subindo 
pela vertente traseira do vale, com as botas para andar na neve a pairarem 
por cima da camada de neve solta, que tinha um metro de altura. Os ventos 
vindos do oriente, ao mesmo tempo que lhe roubavam o calor do corpo, 
apagavam convenientemente a existência do rasto das suas pegadas. O fato 
branco para a neve ocultava-lhe o corpo, e a mochila estava bem apertada 
para não a perder. A respiração explodia em nuvens pesadas, vindas da sua 
boca, através de uma barba densa e negra, que começava a fi car espessa 
com pingentes de gelo. O seu cabelo, comprido e negro, saía para fora pela 
parte de trás do gorro de lã branca, e oscilava ao sabor dos ventos que não 
paravam de aumentar de intensidade. Não parara uma única vez durante 
as três horas de viagem através da fl oresta invernosa, acabando por emergir 
acima da linha das árvores, numa clareira que fi cava abaixo das montanhas 
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cinzentas, semelhantes a navalhas. Tinha planeado a duração da sua esca-
lada na perfeição — o Sol estava a começar a pôr-se, e ele teria tempo sufi -
ciente para deitar mãos à obra e escapar, protegido pela escuridão da noi-
te. Os perigos da hipotermia, da ulceração provocada pelo frio e da morte 
deixavam-no quase tão pálido como o facto de ser apanhado. A sua tarefa 
nunca poderia ser do conhecimento de quem quer que fosse.

A cabana de Genevieve tinha-se tornado no seu retiro do mundo. Há mais 
tempo do que ela se conseguia recordar, tinha chegado àquele lugar para 
desanuviar a mente, para comungar com o seu coração. Encontrava-se 
isolada, sem qualquer distração, e fora sempre assim que ela encontrara 
soluções para os problemas que a atormentavam. Poderia caminhar pelo 
rude terreno da montanha, carregando com o fardo da ansiedade, com os 
obstáculos que a vida lhe iria trazer, arrasada por problemas aparentemente 
inultrapassáveis. E, passada uma única semana, ela desceria, não apenas 
com a cabeça e o coração mais desanuviados, mas também com soluções, 
respostas e uma nova determinação encontrada. De cada vez, tratava-se de 
um renascimento. Um renovar da sua mente, corpo e espírito. Uma redes-
coberta de esperança.

Já se encontrava ali instalada há três dias, e tinha resolvido todos os 
problemas que levara com ela para o cimo da montanha. Todos menos um, 
e tratava-se de um problema bem maior do que ela alguma vez imaginara, 
ao longo de todos aqueles anos. Uma vez que ela se tinha recusado entre-
gar-se-lhe, ela tinha-lhe recusado aquilo que ele mais pretendia. Ele tentara 
o charme e o dinheiro, a suave persuasão e ameaças dissimuladas, a pressão 
exterior e a intimidação sem rodeios. E ao fi m de tudo isso, ela recusara-se 
a capitular.

E então, ele atacou-a utilizando toda a sua infl uência, poder e ri-
queza, a fi m de desmantelar a vida dela, sem qualquer preocupação 
com aqueles que saíam afetados. Ele retirou-lhe a sua vasta fonte de 
fundos. As suas contas nos bancos foram encerradas, o seu orfanato 
foi fechado, e as crianças abruptamente dispersadas para um mundo 
de adoção. Mas, mesmo assim, ela não se dobrou; a sua vontade não 
podia ser dobrada.

E depois ele chegara, a meio da noite. Revistara cuidadosamente a casa 
dela e, quando não encontrara aquilo que procurava, incendiara-a de cima 
a baixo. A vida dela encontrava-se à beira da falência fi nanceira, física e 
mental.

Era apenas uma questão de tempo. Pois, agora, ele caçava-a sem des-
canso, implacável na sua perseguição.

. . .
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À medida que o homem de barba negra colocava a última das cargas explo-
sivas na vertente rochosa da montanha, a neve parou momentaneamente 
de cair, a cortina de nuvens afastou-se, revelando uma nesga de céu azul. 
Ele olhou para baixo, na direção do vale, enquanto os últimos fragmentos 
do Sol do fi m da tarde brilhavam, pintando o mundo com uma tonalida-
de dourada. A vista corria pelo horizonte, pacífi co e puro, numa ininter-
rupta imensidão. Mas para o pequeno chalet que via à distância, não havia 
qualquer sinal de civilização, pelo menos até onde o seu olhar conseguia 
alcançar. E nessa altura, os ventos voltaram a soprar, a cortina de nuvens 
moveu-se até se fechar, permitindo à noite que se movesse vagarosamente 
pela terra, e a neve regressou como uma vingança.

O homem carregou a mochila e verifi cou o relógio. Puxou um peque-
no dispositivo, que segurava desastradamente nas mãos com luvas. Rodou 
o pequeno cronómetro até que os LED vermelhos brilhassem, mostrando 
20:00 horas. Empurrou um botão que se encontrava de lado. Momentos 
mais tarde, no interior dos entalhes sobressaídos da superfície rochosa, 
afastadas com intervalos de vinte metros, as sete cargas brilharam com um 
tom avermelhado. O primeiro mostrador marcava 20:00, ao passo que em 
cada uma das outras cargas sucessivas, que tinham o seu tempo aumentado 
em dois segundos, o seu brilho carmesim já desaparecia por baixo de uma 
névoa de neve recente.

O homem lançou um derradeiro olhar para a cabana e voltou a diri-
gir-se para o cume.

Pela primeira vez na sua vida, Genevieve conheceu o medo: não o medo de 
ser capturada, não o medo da morte, mas medo de que o homem encon-
trasse aquilo de que andava à procura, aquilo que ele considerava ser seu 
por direito de nascença. Pois aquilo que ele buscava não podia ser com-
prado, não podia ser adquirido e nada o faria parar até que o obtivesse. Ele 
era, realmente, a última pessoa na Terra que poderia alguma vez deter tal 
conhecimento, um segredo há muito tempo escondido do mundo.

Ela conhecia esse homem. Ela estava a par das atrocidades que ele co-
metera, das violações por ele perpetradas contra os que lhe eram chegados, 
e tudo em nome das suas crescentes ambições.

E então, ela voltou-se para a direção que sempre tentara evitar, lamen-
tando já o apelo que fi zera ao seu amigo. Estava bem longe de se tratar de 
um simples pedido; de facto, era um pedido para fazer o impossível. Vio-
lava toda a moral e a ética do seu ser, mas ela sabia que, por vezes, mesmo 
as mais tenebrosas das ações eram necessárias para evitar um mal maior.

Ela não tinha o que quer que fosse que pudesse utilizar como forma 
de pagamento, nada de valor; tudo o que deixara foram palavras simples. 
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Suplicou ao coração dele, à sua alma. Pois ela sabia que existiam alguns se-
gredos que nunca poderiam ser revelados. Segredos que nunca poderiam 
ser encontrados, nem nunca deveriam ser conhecidos.

Enquanto os ventos álgidos da noite gemiam por entre as torres rochosas 
e afi adas das Dolomitas, uma tempestade de neve batida pelo vento co-
meçava a aproximar-se, vinda dos céus, atingindo os topos da montanha, 
abafando-os com uma camada gelada. Havia uma quietude, uma calma, 
à medida que a neve fofa caía, absorvendo os poucos ruídos que ecoavam 
por entre os cumes.

E então, sem qualquer aviso, um estrondo despedaçou a noite em pe-
daços: uma série de explosões em sequência, ao longo da rocha pura das 
Dolomitas de Belluno. E, enquanto aquela força abria caminho por entre 
a encosta da montanha, camadas de rochedos eram arrancados dos seus 
apoios, expulsando gelo e neve enquanto caíam violentamente.

À medida que os ecos eram devolvidos por entre as montanhas, aca-
bando fi nalmente por se extinguir, absorvidos pela neve que caía, um novo 
estrondo fez-se ouvir. E, enquanto o primeiro tinha sido ensurdecedor, per-
dia um pouco de importância com este repentino ribombar. Crescia a cada 
momento que passava, como um comboio que se aproxima, cujo som fi ca 
cada vez mais alto, rasgando por completo o tecido da noite.

E enquanto a onda de neve lavava a encosta da montanha até ao fundo, 
submergindo tudo à sua passagem, arrancando árvores pelas raízes como 
se fossem ervas antes de serem ceifadas, deu-se a felicidade de que aquela 
parte da montanha, em particular, se tivesse mantido, misericordiosamen-
te, sem qualquer desenvolvimento. Não havia quaisquer aldeias no seu ca-
minho, nem esquiadores que se vissem obrigados a procurar um abrigo; 
havia apenas uma única cabana, com cerca de cento e cinquenta anos de 
idade. E essa não fi caria a salvo da avalanche.
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C A P Í T U L O  1

Michael St. Pierre corria a toda a velocidade pela Rue de 
Mont-Blanc acima, em Genebra, na Suíça, desviando-se dos carros e dos 
autocarros, dos candeeiros da rua e dos sem-abrigo.

Eram duas horas da manhã de uma quinta-feira. A última neve do 
inverno soprava, inesperadamente, das montanhas e encobria as já escorre-
gadias ruas de Genebra, com uma fresca capa branca. As livrarias, com as 
suas cores abafadas pela fria precipitação, passavam por ele numa névoa, à 
medida que corria como nunca antes o fi zera. Tinham apenas passado qua-
renta e cinco segundos desde que ele deixara o conforto do aquecimento 
moderno e essa sensação já tinha desaparecido, como se tivesse saído pelas 
suas orelhas. Os seus olhos azuis-escuros choravam por causa do vento, e 
cada fl oco de neve cravava-se no seu rosto como lâminas, à medida que o 
seu cabelo comprido e castanho serpenteava ao sabor do ar gélido da noite.

A pesada mochila preta, que levava às costas, não o ajudava a manter 
o equilíbrio, à medida que ele dobrava uma esquina, descendo uma rua 
escura e cortava caminho por entre as ruelas vazias, abrindo caminho em 
direção à zona histórica. Perdeu-se no meio das sombras, com o seu escuro 
e apertado fato-macaco misturando-se com a noite, ao passo que a sua res-
piração, que irrompia em staccato, ecoava pelos edifícios vizinhos.

Por fi m, chegou às traseiras do n.º 24 da Rue de Fleur. O apartamento 
indescritível daquela casa citadina com cinco andares parecia estar vazio 
durante a noite. Mas Michael sabia melhor que ninguém que as coisas com 
signifi cado e valor eram frequentemente escondidas por detrás do inespe-
rado e do mundano.

Enquanto a neve ia parando de cair, Michael enfi ou os dedos nos es-
paços existentes entre os blocos de granito, testando a pega da sua mão, ao 
mesmo tempo que agradecia às suas luvas com textura, que lhe forneciam 
o poder de pegar nas coisas com mais força. Olhou para cima, em direção 
ao telhado, com a neve a cobri-lo, como se a escalada conduzisse a um fan-
tasmagórico mundo branco e inferior.

Michael tentou concentrar a sua mente que divagava, desligando todo 
o tipo de distrações. Tinha menos de um minuto para realizar o desejo dela, 
já no leito da morte.

Michael apertou a mochila com força atrás das costas e começou a 
subida.
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. . .
— Nascentes morimur, a partir do momento em que nascemos, mor-
remos — disse o padre, enquanto o seu cabelo se mantinha enrolado 
pelo vento à volta do seu rosto. Ele era alto e tinha ombros largos. As 
suas mãos rudes pegaram num rosário, e o seu polegar esfregou a pri-
meira protuberância situada acima da cruz. O Padre Simon Bellatori 
parecia-se mais com um coronel grisalho do exército do que com um 
homem do clero, com a sua voz italiana e profunda soando mais apro-
priada para dar ordens do que bênçãos. — Alguns pensam no corpo 
como uma espécie de prisão que nos amarra à nossa existência mortal, 
ao passo que as nossas almas são eternas, e estão simplesmente à espe-
ra de serem libertadas desta carne terrena. Alguns pensam que a vida 
é fi nita, mas aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, estão cheios de 
esperança e têm a promessa do Paraíso. Por isso, é onde a vida eterna 
verdadeiramente existe, e é onde a nossa irmã Genevieve irá para sem-
pre residir.

O pequeno grupo encontrava-se num antigo cemitério, nas ime-
diações de Roma. O cinzento inverno italiano deixava Michael a tremer 
de frio, enquanto olhava na direção da cidade, na direção do Vaticano, 
que fi cava à distância. Inclinou a cabeça, ao mesmo tempo que se manti-
nha afastado do cemitério, a ouvir as orações dos seus amigos. Enquanto 
as poucas pessoas que assistiam ao funeral seguravam em missalettes1 e 
convocatórias para missas em memória dos falecidos, a mão de Michael 
agarrava com uma força de morte um envelope em papel manilha. Encon-
trava-se brasonado com um cruciforme azul e tinha chegado exatamente 
uma semana antes.

Ela tinha-lhe entregado o envelope sete dias antes, no momento em 
que ele lhe abrira a porta da frente da sua casa. Ela estava sentada no degrau 
da frente da casa, a esfregar a barriga aos enormes cães do Michael, Hawk e 
Raven, que a tinham recebido com o habitual ladrar de frenesim.

— Bem... Bom-dia, dorminhoco — disse Genevieve, olhando-o de 
baixo para cima, com um sorriso caloroso. Estava vestida com um longo 
casaco branco, com o cabelo negro penteado ao alto num rolo. Uma única 
pulseira de pérolas envolvia-lhe o pulso, enquanto um antigo crucifi xo lhe 
embelezava o pescoço. Ela estava elegante e requintada, o que fez com que 
Michael mostrasse os dentes, num sorriso ainda mais largo, à medida que 
olhava para ela, no solo coberto de neve, aconchegando-se contra os seus 
dois Cães Montanheses de Berna.

1 Pequenos missais, em especial quando publicados periodicamente. Um missal é o 
livro usado pelo clérigo durante a missa e que contém as orações eucarísticas. (N. do T.)
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Michael saiu para o exterior, para a fresca manhã de inverno. — Se 
soubesse que vinhas...

— O quê? Tinhas feito a barba? Limpado a casa? — disse Genevieve, 
com o seu suave sotaque italiano.

— Algo parecido com isso. — Michael sentou-se ao lado dela. — Pos-
so fazer-te o pequeno-almoço?

Ela olhou para ele. Os seus olhos estavam mornos, mas não conse-
guiam esconder a tristeza, uma emoção que Michael nunca tinha visto na 
sua amiga.

Conheceram-se por ocasião da morte da mulher de Michael. Gene-
vieve tinha sido enviada pelo Padre Simon Bellatori, que era a ligação ao 
arquivo do Vaticano, a fi m de lhe exprimir as condolências do Vaticano e 
do próprio Papa, pela morte de Mary St. Pierre.

O facto de Genevieve possuir um orfanato era algo mais do que iróni-
co; não fora uma coincidência o Padre Simon tê-la enviado a ela. Michael 
era órfão desde que nascera e, apesar de ter sido adotado por pais amoro-
sos, que já tinham falecido desde então, ele sentia um espírito de parentesco 
com aqueles que haviam sido abandonados... e com aqueles que abriam os 
seus corações e se preocupavam com os que andavam perdidos.

A relação entre Genevieve e Michael tinha vindo a crescer nos últi-
mos seis meses. Michael via nela uma irmã mais velha; ela compreendia a 
sua angústia, a sua dor. As suas palavras de conforto eram sempre curtas 
e subtis, sabendo que cada indivíduo sentia uma perda próxima de forma 
diferente, sentindo, cada um, a dor à sua maneira. Ela nunca julgou Michael 
pelo seu passado, dizendo que, por vezes, somos abençoados e sobrecarre-
gados com talentos não convencionais, e era o fi m para o qual se utilizava 
esses talentos que nos defi nia. Michael estava estupefacto com a perspetiva 
dela; a sua forma de ver a vida era sempre positiva, independentemente das 
circunstâncias. Não tinha medo do que quer que fosse e conseguia encon-
trar bondade mesmo na mais obscura das almas.

— Pronto... E aqui estamos, sem sermos propriamente vizinhos... 
Byram Hills fi ca a cerca de cinco mil e seiscentos quilómetros de Itália. Não 
acredito que fi zeste esta viagem só para me pedires o meu soprador de neve 
emprestado.

Genevieve sorriu para Michael, com um suave riso a escapar-se-lhe 
por entre os lábios, mas que rapidamente desapareceu. — Preciso de te pe-
dir um favor. — Ela disse-o rapidamente, como se tivesse algo que deitar 
para fora.

— Tudo o que precisares.
— Por favor, não me dês ainda a resposta. Vou pedir-te para refl etires 

acerca daquilo que estou prestes a contar-te.
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— Está bem — disse Michael, num tom de voz suave, sentindo a hesi-
tação na voz dela. Depois, inclinou a cabeça, mostrando que estava pronto 
a compartilhar os seus sentimentos; ele nunca a tinha ouvido falar de um 
modo tão sinistro.

— Existe um quadro. É o meu quadro, Michael, algo que se encontra 
no seio da minha família há imenso tempo. Trata-se de um dos dois únicos 
trabalhos que existem, produzidos por um artista obscuro. Pensava tê-lo 
perdido mas, recentemente, vim a saber que veio ao de cima no mercado 
negro. Contém um segredo de família; e um com terríveis consequências. 
— Genevieve fez uma pausa durante um momento, e continuou a esfregar 
a barriga do Hawk. Olhou fi xamente para o cão ao mesmo tempo que con-
tinuava. — Não é que eu o queira ter de volta; para dizer a verdade, prefi ro 
que seja destruído, antes que seja adquirido pela única pessoa que nunca o 
deveria ter em sua posse.

Michael sentou-se, compreendendo perfeitamente que ela lhe estava 
a pedir que cometesse um crime em seu favor. Michael olhou para o enve-
lope, para o cruciforme azul do brasão da família de Genevieve, e aquele 
momento parecia arrastar-se, à medida que o frio da manhã começava a 
penetrá-lo até aos ossos.

— Estou a ser perseguida, Michael. Perseguida para me obrigarem a 
desvendar o segredo dessa obra de arte.  

— O que queres dizer com “perseguida”? — perguntou Michael, com 
vestígios defensivos de raiva saindo da sua voz. Endireitou-se abruptamen-
te, para a escutar com mais atenção.

— O homem que está a tentar adquirir esse quadro tem o coração 
mais cruel de todos. É um homem sem compaixão, sem qualquer remorso. 
Não para diante do que quer que seja, para atingir os seus fi ns. Nenhuma 
vida é demasiado importante para ele, nenhuma ação é demasiado profa-
na. Ele encontra-se desesperado e, tal como um animal preso no laço de 
uma armadilha, que irá mastigar os seus próprios membros para escapar à 
mesma, um homem desesperado não conhece quaisquer limites, quaisquer 
fronteiras. E o caminho que ele procura, o caminho para onde este quadro 
o irá levar, apenas conduzirá à morte.

— Como sabes tu disso? — perguntou-lhe Michael. Havia uma com-
preensão amiga na sua voz, sem qualquer traço de ceticismo. — Como po-
des ter a certeza de que não estás a tirar conclusões precipitadas? Perseguir 
um ser humano... Quem poderia ser tão frio?

— O homem de quem te falei, sinto vergonha em dizê-lo, o homem 
que me persegue... — Genevieve olhou para Michael, com o coração des-
pedaçado refl etido nos olhos — é o meu próprio fi lho.

Michael fi cou ali, a absorver as palavras dela, sem quebrar o contacto 



19  

visual. Os olhos de Genevieve, que sempre haviam sido tão fortes, tão se-
guros de si, estavam agora desesperados, à deriva, como os olhos de uma 
criança perdida.

Finalmente, Genevieve abriu a fi vela de latão da sua mala de cabedal 
acastanhado, procurou no interior, e retirou as chaves do seu carro. Levan-
tou-se e sacudiu a poeira, recuperando a sua compostura e dignidade.

Michael ergueu-se silenciosamente, mantendo-se ao lado dela, obser-
vando-a. — Não sei o que dizer.

Genevieve inclinou-se e beijou-o suavemente na cara. — Não digas 
nada. Sinto vergonha por aquilo que te pedi. — Ela bateu gentilmente no 
envelope de papel manilha, que se encontrava na mão de Michael. — Eu 
compreendo se tu declinares o pedido; de facto, até espero que o faças. Foi 
uma insensatez da minha parte ter vindo aqui.

— Genevieve... — começou Michael, mas ela já não queria ouvir 
quaisquer palavras à medida que recuava.

— Telefono-te daqui a uma semana — disse ela, enquanto se voltava 
e partia.

Michael observou-a, enquanto ela descia pelo caminho coberto de 
neve, entrava para o carro e se afastava.

Ao longo dos dias que se seguiram, Michael pensou no pedido de Gene-
vieve: tratar-se-ia de uma reação exagerada, de uma resposta paranoica a 
um amor maternal traído? O desespero nos olhos dela... era tão contrário 
à sua personalidade, tanto quanto as suas palavras suplicavam à alma dele. 
Enquanto a mente de Michael se enchia de dúvidas, ele não questionou 
uma só vez o objetivo de Genevieve, pois fosse qual fosse a importância do 
quadro, ela acreditava nele com a força de todo o seu ser.

O pedido de Genevieve fora demasiado forte para Michael; ela es-
tava a pedir-lhe para voltar a entrar num mundo que há muito ele tinha 
deixado fi car para trás, e que ele não voltara a conhecer desde que Mary 
falecera. Uma vida que fi cou feliz por ter abandonado, em memória de 
uma mulher cujos princípios morais eram fortes como o aço. Além disso, 
as suas destrezas estavam enferrujadas e a sua mente, assim receava ele, 
tinha começado a perder o seu vigor. Ela pedia-lhe não apenas para roubar 
um quadro, mas também que o mesmo nunca viesse a cair nas mãos do 
seu próprio fi lho.

Três dias depois, Michael pegou no telefone para lhe telefonar, para 
discutir o assunto, para lhe oferecer um apoio emocional, tal como ela fi -
zera com ele. Iria guardar a sua educada recusa para o fi m da conversa. Ela 
estava a pedir-lhe para assaltar uma galeria que apenas existia no mercado 
negro, tratando-se apenas de um rumor ouvido ao ser soprado pelo vento. 
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E mesmo que ele o viesse a encontrar no meio de um sonho, seria pratica-
mente impenetrável.

Mas o seu coração saltitou ligeiramente quando se deu conta de que 
o telefone dela se encontrava desligado. Voltou a pousar o auscultador no 
descanso e chamou imediatamente o Padre Simon. Michael não precisava 
de ouvir as palavras; fora o tom da voz da sua amiga que lhe dissera tudo.

Genevieve estava morta.

Belange não passava de um rumor no mundo da arte. Uma fi rma que 
operava no mercado negro, no “mercado cinzento” e até com mercado-
ria fora-do-mercado para quem tivesse gostos mais requintados. Quadros, 
esculturas, joias e antiguidades: artigos que se pensava estarem há muito 
desaparecidos. Uma organização que negociava com artefactos lendários. 
Mas o rumor era, na verdade, fi ctício. Belange era um nome de código para 
Killian McShane. Era uma organização formada por um único membro; 
o seu local de negócios era, atualmente, um conjunto de dez endereços, 
espalhados através da Suíça e de Amesterdão. Embora McShane fosse um 
verdadeiro amante da arte, sendo esta a sua ocupação a tempo inteiro, ne-
nhuma das moradas corroborava qualquer prova desse facto. Cada edifí-
cio era, na realidade, uma elegante casa citadina, com os seus inquilinos a 
terem uma propensão para o mundo dos serviços fi nanceiros. McShane 
devia manter um escritório na cave de cada endereço, o qual visitava apenas 
duas vezes por ano.

McShane agia como um comerciante clandestino para os tesouros es-
quecidos do mundo da arte, cobrando quinze por cento em todas as transa-
ções. O seu compromisso de sigilo e discrição era apenas excedido pela sua 
segurança; e a segurança do n.º 24 da Rue de Fleur era das mais sofi sticadas 
que havia. Estavam três guardas em permanência: na entrada principal, no 
vestíbulo e no cimo do telhado. Os seguranças não eram os típicos polícias 
de aluguer. McShane escolhia apenas antigos membros da Polícia Militar, 
aqueles que eram treinados segundo as destrezas necessárias para forne-
cer aos seus negócios o nível de proteção apropriado. Eram contratados 
de acordo com dois grandes talentos: deteção e boa pontaria para atingir o 
alvo; e instruídos para não hesitarem em fazer uso de qualquer uma delas, 
fi cando à sua discrição. As medidas eletrónicas utilizadas eram de cortar a 
respiração, obtidas a partir de conceções militares de topo e, ainda, estando 
ao nível das medidas de prevenção dos museus, o que era tudo inaudito, a 
não ser que fôssemos conhecedores do mundo dos ladrões.

Cada quadro, ou objeto a ser comercializado, era levado para um edi-
fício descaracterizado, sob forte segurança, e colocado em exibição sob um 
ambiente controlado numa divisão de uma cave, com medidas de segu-
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rança para apenas poder ser visto. No fi nal das negociações, o dinheiro era 
trazido e entregue a McShane. Nenhuma das partes intervenientes na tran-
sação tinha conhecimento da identidade da outra parte envolvida na mes-
ma, e mesmo McShane permanecia anónimo, operando através de inter-
mediários. O pagamento era estritamente feito por títulos de capitalização 
ao portador, por forma a evitar o inconveniente rasto da papelada deixada 
pelos bancos. Os títulos seriam entregues e guardados por um período de 
vinte e quatro horas, para verifi cação da sua validade. Após decorrido esse 
período de tempo, tanto a quantia em dinheiro como a obra de arte seriam 
entregues às partes envolvidas no processo, sem que restasse qualquer pro-
va de que a transação tivesse ocorrido.

O fogo de artifício sexual começou, tal como planeado, à hora exata, o que 
era uma perfeita distração que atraía o olhar, mesmo do guarda mais fi rme 
que se encontrava em cima do telhado, afastando-o do seu dever da mesma 
forma que o instinto tem a sua infl uência primitiva sobre a mais vigilante 
das mentes. Tratava-se de pirotécnicos com uma expressão íntima. Duas 
senhoras da noite chegaram ao telhado vizinho, o qual fi cava um andar 
abaixo, com um estudante levado a reboque e, ignorando o frio da noite, 
retiraram os seus casacos de pele, para revelarem corpos macios e nus de 
perfeição. Ligaram a aparelhagem portátil que traziam com elas, colocaram 
uma música techno avassaladora e continuaram a entreter o rapaz de vinte 
e dois anos com movimentos sensuais, que ele nunca teria sido capaz de 
imaginar, ao mesmo tempo que realizavam um espetáculo para o voyeur 
solitário, que se encontrava no telhado ventoso, do outro lado da ruela.

Michael deslizou pelo parapeito mais distante, sem o conhecimento 
do distraído e estimulado guarda. Ele tinha escalado a casa citadina de cin-
co andares com a ajuda do espaçamento regular dos blocos de granito, que 
lhe servira de um perfeito apoio para a colocação das mãos e dos pés. A 
divisória do elevador forneceu-lhe uma cobertura, à medida que ele abria 
silenciosamente a sua mochila, para depois retirar e fi xar um cabo de kern-
mantle2 de montanhismo, destinado à eventualidade de uma fuga à pressa. 
Colocou dois enormes ímanes no topo e na base da divisória do elevador, 
imobilizando assim os braços do alarme, tornando-os inúteis por não po-
derem indicar a presença de uma brecha. Michael trabalhou rapidamente 
com a fechadura da porta e esgueirou-se para o interior, fechando a porta 

2 Kernmantle é um cabo constituído por um núcleo interior (o kern), que, por sua 
vez, se encontra revestido exteriormente por um fi o entrançado (mantle). Foi cons-
truído para otimizar a força, durabilidade e fl exibilidade, por comparação aos cabos 
de nylon. (N. do T.)



22  

silenciosamente, sem se ouvir um único clique. Através das informações 
que lhe haviam sido fornecidas por Genevieve, bem como pelos seus pró-
prios contactos notáveis do submundo, Michael foi capaz de juntar as várias 
peças por forma a descobrir a atual residência de Belange, e de confi rmar a 
transação em curso. Comprar os projetos do edifício só lhe arranjara mais 
problemas, e ele apenas tinha passado uma vista de olhos nos mesmos à 
última da hora.

Michael espreitou para baixo, para o fundo do escuro poço do ele-
vador com cem anos; odores bafi entos de terra subiram numa baforada, 
atacando-lhe os sentidos. Retirou o motor excêntrico de descida de molas 
comprimidas da sua mochila e fi xou-o na estrutura do elevador que atra-
vessava o teto. A seguir, prendeu o arnês de montanhismo ao cabo de des-
cida, verifi cou a mochila que trazia às costas e, silenciosamente, desceu seis 
andares em direção à escuridão. O motor deixava-o cair a uma velocidade 
de descida controlada pelo controlo remoto que levava na mão. O motor 
excêntrico não era tanto para o fazer descer, mas antes pelo rápido efeito de 
faixa de elástico que teria, ao puxá-lo para cima do fundo da cave, para a sua 
bem-sucedida saída, com alguma sorte.

Abrandou até parar, cinco centímetros acima do teto da cabina do 
elevador, a qual estava parada, durante a noite, na subcave. Entrou para o 
elevador e encostou o ouvido à fria porta metálica. Ao ser cumprimentado 
pelo silêncio, soltou cuidadosamente as portas, deslizando-as para trás até 
embaterem nas calhas, e depois subiu para a escuridão do corredor da cave.

O mundo da arte, tal como todos os negócios, é acerca do lucro. Um carro, 
um computador, até mesmo uma prostituta, têm mais valor quando são 
frescos e novos, sem qualquer marca deixada pela idade, pelo desgaste e 
pela vida. O valor de um trabalho artístico, por outro lado, tal como um 
vinho delicado, leva tempo a ser apreciado. É apenas quando o seu criador 
já faleceu, e incapaz de recolher as verdadeiras recompensas da criação da 
sua alma, que uma obra de arte atinge o seu verdadeiro valor. A pintura, tal 
como a maioria da arte, é realizada através da interpretação do artista: vista 
pelos seus olhos e pela sua mente, fi ltrada através da sua alma e exprimida 
pelo seu coração. Cada trabalho é uma única obra de amor, cada obra é 
uma criança a ser amada, da qual se deve ter orgulho, forjada pela dor e so-
frimento da criação. E mesmo assim, com todo o trabalho árduo, é raro ser 
o artista a colher os frutos dos seus esforços, do seu potencial resultado. É o 
investidor, aquele que possui o dinheiro, aquele que sabe como tirar parti-
do do mercado, quem desfruta da pilhagem: indivíduos que nunca seriam 
capazes de ver a diferença entre uma tela e um pedaço de papel, entre um 
pincel e uma caneta de aparo, entre tinta e óleo. Embora consigam apreciar 
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aquilo em que negociam, é realmente o sentimento de possessão que os sa-
tisfaz de orgulho. Pois eles possuem um objeto exclusivo, o único que existe 
daquela espécie, impossível de ser reproduzido pelo seu criador já falecido.

É o desejo de obter o inatingível que impele o verdadeiro colecionador. 
Possuir aquilo que outros não conseguem obter. Artigos julgados há muito 
desaparecidos, perdidos no tempo, na História, em guerras e devastações. 
E, tal como o modelo económico dita, o preço é verdadeiramente uma fun-
ção de oferta e procura.

O Legado, de Chaucer Govier representava o auge da carreira de um 
artista, uma verdadeira obra-prima em todos os sentidos da palavra. Foi 
considerado como uma das suas grandes obras, dotado de uma rara beleza 
e emoção, e ele próprio sabia que nunca poderia igualar essa perfeição. Ele 
tinha sido, por breves instantes, abençoado por Deus, com um conheci-
mento da criação e afastou-se com uma diferente realização.

Govier não era um artista muito conhecido, mas nos dias que estão 
para vir, a sua história daria origem a manchetes nos jornais. O diário da 
sua irmã foi recentemente encontrado e autenticado. Embora o diário des-
crevesse os detalhes da vida de Govier, foi a última página que captou a 
atenção do mundo. Tratava-se da narrativa da sua morte, em 1610, que iria 
transformar o mundo da arte num delírio sem fi m. A vida de Govier riva-
lizava com o drama de Van Gogh.

Para pagar os custos do seu quadro, Govier fazia um pouco de tudo 
para o Mosteiro de Trinity. Todas as semanas, ele cavalgava até às terras 
altas da Escócia, trazendo bens para os monges, assim como também lhes 
fazia pequenos consertos no mosteiro. Foi num domingo, enquanto apli-
cava resina de pinheiro numa fuga do telhado, que ele teve uma conversa 
com um monge que estava a morrer e que dava pelo nome de Zhitnik. Go-
vier mal conseguia compreender o inglês com sotaque russo do homem, 
à medida que meditavam sobre o tempo, a natureza e a vida. Por fi m, a 
conversa voltou-se para a arte e Deus, paixões que ambos tinham como 
sendo muito queridas. Zhitnik falou-lhe das grandes obras em Moscovo, e, 
particularmente, no Kremlin, mantendo Govier com uma profunda aten-
ção a tudo o que ele lhe dizia. Falou-lhe de lendas e relatos, de Deus e dos 
seus anjos, narrativas que mantiveram Govier cheio de pavor até bem de-
pois das nove horas dessa noite, altura em que o jovem artista se despediu 
do idoso e moribundo monge. Mas a caminho da porta, o monge chamou 
o jovem artista, pedindo-lhe que se aproximasse de um dos lados da sua 
cama e entregou-lhe duas peças espessas de tela. O monge pediu-lhe que 
criasse dois quadros representando as histórias que ele contara e pediu-lhe 
que os entregasse numa morada no Sul da Europa. Deu a Govier a cruz que 
trazia à volta do pescoço e pediu-lhe que a enviasse juntamente com as te-



24  

las, por motivos de autenticação. O monge não lhe podia oferecer qualquer 
pagamento para além das suas orações e despediu-se de Govier com a sua 
bênção.

Fascinado, Govier pôs mãos à obra e trabalhou arduamente, sem 
qualquer descanso, durante duas semanas, transpondo as histórias do 
monge para as telas, interpretando O Legado e O Eterno. Na manhã a se-
guir à sua conclusão, Govier chorou perante a beleza dos quadros, perante a 
sua verdadeira representação de Deus e enviou-os, juntamente com a cruz, 
tal como o monge lhe havia solicitado. E quando o seu coração se despe-
daçou nessa manhã, perante a sua espantosa realização de génio, ele saltou 
da Fonx Tower, para dentro do furioso Rio St. Ann, sendo transportado 
pelas cascatas, com o seu corpo e talento a serem despedaçados contra os 
rochedos.

Embora o seu quadro irmão, O Eterno, tivesse desaparecido da face 
da Terra, O Legado foi mudando de mãos, movimentando-se através da 
Europa, até fi car pendurado com muito orgulho na propriedade da família 
Trepaud, nos arredores de Paris, até ao dia 14 de junho de 1940: o dia em 
que os nazis assaltaram a cidade. Erwin Rommel comandou as suas tropas 
até à cidade com facilidade, apropriando-se de todas as obras de arte que 
encontrava pelo caminho, incluindo O Legado. A maioria das suas pilha-
gens foram para a sua coleção privada, e fi caram perdidas para a História, 
até ao dia da sua morte, em 1945, nas areias de África.

Mas, tal como todos os milagres de génios, “perdido” é um termo re-
lativo. O Legado sobreviveu à destruição, passando de mão em mão, ne-
gociado em segredo, enriquecendo aqueles por cujas mãos ele passava. 
Agora, repousava no cofre da cave ambientalmente controlada da fi rma do 
mercado negro Belange, uma localização apenas conhecida de McShane, o 
comprador de O Legado, e do homem vestido de negro que corria ao longo 
do corredor da sua cave.

Michael segurou-se ao teto, com os joelhos e as mãos agarrados ao suporte 
em alumínio que se encontrava fi rmemente cravado no teto, com o corpo à 
justa fora do alcance da câmara de fi lmar, que não parava de varrer o espa-
ço em redor. A única câmara rodava num arco de cento e cinquenta graus, 
com intervalos de vinte segundos. A divisão era simples, provida de dois 
cadeirões opulentos e um sofá. As paredes eram de madeira de cerejeira es-
cura, ao passo que a luz era subtil, fornecida por uma lâmpada desguarne-
cida e uma outra com caixilho. O chão possuía um tapete esverdeado, feito 
de lã fi rmemente entrançada, enfi ado através de uma fi na malha de metal. 
Ninguém conseguia ver o discreto ecrã, mas um passo descuidado no chão 
faria a descarga de um choque equivalente ao de uma arma de atordoar, 
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deixando rapidamente um intruso reduzido a uma patética bola de baba no 
chão, e momentaneamente paralisado.

Michael tinha estudado o quadro de Govier durante horas a fi o. Mas, 
toda a preparação anterior não o deixara adequadamente preparado para a 
tela que se apresentava agora diante de si. A sua perfeição era um eufemis-
mo. A sua atenção tinha-se dirigido para a forma como estava pendurado 
em suportes de segurança ligados a um alarme, para as paredes espessas 
daquela divisão, para a complexidade da segurança do edifício e para o trei-
no do seu pessoal. Mas agora, enquanto estava pendurado no teto, aperce-
beu-se de que estava a olhar para uma verdadeira obra-prima.

Observou o movimento circular da câmara, cronometrando-o, e si-
mulando o seu passo seguinte quatro vezes, fazendo-o desfi lar na sua men-
te como se estivesse, na realidade, a efetuá-lo. E então, como se se tratasse 
de uma rotina, Michael libertou as mãos e balanceou o corpo para trás, de 
cabeça para baixo, suspenso pelos joelhos. O seu canivete era uma névoa, 
enquanto ele analisava o perímetro da moldura, cortando a tela das suas 
amarras. Retirou a robusta tela da sua moldura e, com um único movimen-
to, colocou uma pintura substituta no seu lugar, com a proteção magnética 
que se colava aos suportes metálicos, montados onde a moldura estava fi xa-
da. A réplica não passava de uma fotografi a aumentada e com textura, mas, 
para a câmara, era a mentira perfeita. Balouçou-se, puxando novamente o 
corpo para cima, em sincronia perfeita com a câmara enquanto esta voltava 
a varrer a divisão, passando pela obra de arte.

Michael contorceu-se na sua viagem de regresso, sempre feita de cos-
tas ao longo do teto e lançou-se pela porta fora. Deixou-se cair no chão e 
desenrolou o quadro à sua frente. Olhou para a obra-prima mais de perto, 
admirando a sua beleza pelo mais breve dos momentos, antes de a sacudir.

Enquanto olhava para a tela, a sua mente ia fi cando cada vez mais con-
fusa. Passou a sua mão por cima dela, sentindo a sua textura áspera, exami-
nando a superfície acinzentada, à procura de qualquer sinal que Genevieve 
lhe havia dito que ali se encontrava e que era tão terrível. Mas Michael nada 
encontrou. E à exceção da assinatura de Govier no fundo, a parte de trás do 
quadro encontrava-se branca.

Michael levantou a tela, segurando-a bem ao alto. Projetou a luz da sua 
lanterna contra a parte de trás, mas o seu feixe não atravessou a obra de arte. 
Finalmente, Michael examinou os rebordos, dando voltas e mais voltas ao 
quadro. Foi a sua espessura que mais lhe atraiu a atenção.

Pegou no canivete e passou-o ao longo do rebordo, esperando estar 
certo, rezando para que não estivesse a destruir aquela obra de arte ines-
timável para nada. A sua navalha deslizou para o interior do quadro até 
ao cabo, perdendo-se em cada um dos lados da tela. Michael percorreu o 
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canivete ao longo dos rebordos da tela, deu a volta ao canto, e continuou a 
cortar, até que a lâmina regressasse ao seu ponto de partida. Os dois peda-
ços de tela caíram pesadamente, como uma banana descascada. Michael 
pegou em cada uma das partes daquilo que agora eram, obviamente, duas 
telas, e separou-as uma da outra. Pousou as duas metades no chão. A par-
te de trás do quadro inestimável encontrava-se branco. Mas a outra tela... 
Michael olhou fi xamente para ela. Tratava-se de um intrincado mapa que 
preenchia a tela de um metro por um metro e meio com um incrível de-
talhe, com uma representação multidimensional de edifícios requintados 
e transparentes, entremeados com caminhos designados com nomes em 
latim e russo. Embora o trabalho de Govier fosse uma obra-prima artística, 
aquilo tratava-se de algo mais. Aquilo foi o que assustou Genevieve, aquilo 
foi o que lhe custou a vida.

Michael colocou as telas uma em cima da outra, enrolou-as, enfi ou-as 
num tubo que trazia às costas e começou a correr pelo corredor.

Warner Heinz desceu os degraus do telhado, com o coração ainda a bater 
desalmadamente pelo espetáculo do trio de jovens a que assistira. Atraves-
sou o vestíbulo sem pronunciar uma única palavra, passando por Philippe 
Olav, e dirigiu-se automaticamente para a cozinha; esparrinhou a cara com 
água, pegou numa chávena de café e voltou a subir as escadas.

— Há uma festa a decorrer lá fora. Tu devias ver a vida selvagem de 
inverno do cimo do telhado — disse Heinz em alemão para Olav, o seu 
colega de segurança.

— Não vou trocar de postos por mais uma hora — respondeu Olav, 
sem desviar o olhar dos monitores das câmaras de segurança.

— Faz como quiseres — continuou Heinz, com sorriso, à medida que 
subia pelas escadas de incêndio.

Philippe expirou, com o interesse mais desperto. — Está bem, mos-
tra-me lá essa vida selvagem.

— Depois de eu verifi car a cave. — E Heinz começou a descer.

Michael regressou a correr pelo corredor, lançou dois cabos para trás 
das costas e saltou para o poço do elevador. Os movimentos da sua anti-
ga profi ssão regressavam rapidamente, enquanto ele prendia o arnês ao 
cabo ascendente que o esperava e, sem desperdiçar um momento que 
fosse, carregou no botão do controlo remoto. Foi puxado para cima, por 
entre as trevas, a uma enorme velocidade, subindo os seis andares em 
menos de três segundos, passando como um foguete para ir aterrar no 
chão da divisória do elevador.

Abriu a porta cuidadosamente, procurando o guarda, mas, surpreen-
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dentemente, ninguém se encontrava ali. Esperou um momento, permane-
cendo no cimo do telhado, e olhou para baixo, em direção à cidade de Ge-
nebra. A neve fresca tinha novamente começado a cair, limpando a cidade, 
criando um efeito de globo de neve por cima da arquitetura suíça. O Rio 
Ródano serpenteava por entre a cidade antes de fl utuar até França, através 
de Arles — onde Vincent van Gogh captara o corpo da água em Noite Estre-
lada —, antes de desaguar no Mediterrâneo. Não se viam quaisquer estrelas 
nessa noite, mas a calma cidade continuava inundada de beleza àquela hora 
tardia. Michael pensou em Genevieve, no quanto ela teria adorado aquela 
cidade, que possuía um nome tão semelhante ao dela. E enquanto ele estava 
a pensar na sua súbita visita, um breve sorriso emergiu na sua face, porque 
ele fora capaz de realizar o seu último pedido, o seu último desejo. Mas a 
serenidade daquele momento desapareceu de repente.

A divisória da porta das escadas de incêndio explodiu, abrindo-se. Os 
tiros de uma metralhadora começaram a ser cuspidos mesmo antes que 
Michael conseguisse ver o rosto do seu perseguidor. Então, ele correu para 
a parede do parapeito, agarrou-se ao cabo anteriormente aí deixado, e co-
meçou a descer pela parte lateral. Mas as balas disparadas pelo atirador que 
se encontrava lá em baixo começaram a partir os tijolos à sua volta. Michael 
voltou a puxar-se para cima da parede e, sem sequer pensar, correu em di-
reção ao lado oposto, com os tiros a silvarem à sua volta e fazendo ricochete 
nas paredes do parapeito. Finalmente, viu o seu perseguidor do telhado, 
vestido de preto: ele segurava na pistola com as duas mãos, numa posição 
com os joelhos agachados e os braços ligeiramente dobrados. Não restava 
qualquer dúvida: o homem era um profi ssional. Michael não parou para 
lhe ver o rosto; continuou a correr até à beira do edifício e, sem qualquer 
hesitação, saltou para o ar. Atravessou o hiato de catorze metros em voo, 
cinco andares acima da ruela, e aterrou com força no telhado do edifício 
adjacente, mesmo no meio do trio que se encontrava despido. As rapari-
gas começaram a gritar, enquanto Michael acabava de aterrar, rolando para 
lá deles, e o rapaz começou a vestir-se atabalhoadamente. Michael estava 
a correr o máximo que podia e, ao mesmo tempo que o fazia, puxou de 
um cabo que trazia às costas, prendeu-o no arnês à cintura, e continuou a 
correr através do telhado. No lado mais afastado parou, atou o cabo a um 
respiradouro do telhado e mergulhou para o lado. Desceu ao longo do cabo 
cerca de dois metros, com a fricção a queimar-lhe as mãos através das luvas 
e atingiu o passeio com um baque surdo. Não olhou para trás, enquanto 
corria pela Rue de Mont-Blanc; sabia que os seus perseguidores estariam 
rapidamente na sua peugada.

E estavam realmente lá. Agora eram três. Pareciam fl utuar por cima 
da rua. Aproximando-se. Michael aumentou o ritmo. Havia uma inegável 
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emoção em ser perseguido, uma excitação com sabor a medo. E isso pode-
ria ser viciante. Mas era um vício que rapidamente se curaria mal se fosse 
apanhado. E Michael não tinha a menor intenção de curar o seu vício na-
quele dia. Ele estava a divertir-se com aquele momento, com o medo a fazer 
as suas pernas correrem mais depressa.

A queda de neve aumentara, caindo em borrascas intermitentes, 
transportada em nuvens afuniladas pelos ventos em turbilhão. A rua fi cou 
mais escorregadia e os seus passos mais arriscados. Cair era a mínima das 
suas preocupações naquele momento. Foi precisa a máxima concentração 
de Michael para evitar os carros e os obstáculos que ia encontrando pelo 
caminho, ao mesmo tempo que se tentava manter à frente dos seus perse-
guidores. Pensou em Genevieve, na sua vida perdida naquela avalanche; 
pensou nas suas palavras suplicantes, no quadro que trazia às costas, e au-
mentou o ritmo. Não lhe iria negar o seu último desejo.

À sua frente encontrava-se a ponte. Atravessava os quatrocentos me-
tros de largura do Rio Ródano, com as suas águas frígidas, salpicadas com 
pedaços de gelo fl utuante. Era o destino de Michael, mas também poderia 
ser o lugar onde toda esta provação iria acabar. Tratava-se de um impasse, 
que o deixava em campo aberto, sem qualquer hipótese de se proteger, caso 
as balas começassem a voar na sua direção. Havia um infi ndável número 
de ruas, indo em todas as direções, o que lhe poderia fornecer, pelo me-
nos momentaneamente, um refúgio; edifícios e até mesmo túneis eram a 
oportunidade que ele tinha para se descartar dos seus perseguidores. Quase 
todos esses locais ofereciam uma hipótese melhor do que a ponte.

E logo a seguir, eles apareceram, derrapando até pararem no lado mais 
distante do rio: seis carros da Polícia, com as luzes ligadas. Os polícias saíam 
dos seus carros, com as armas em punho.

Michael olhou para as ruas laterais e pensou por um momento, com 
as palavras de Simon no cemitério a ecoarem-lhe na cabeça: — Nascentes 
morimur — a partir do momento em que nascemos, morremos. — E...

Ele atacou a ponte coberta de neve como um cavalo a sair pelo portão 
do seu estábulo. Três homens iam no seu encalço, seis carros da Polícia es-
tavam parados quatrocentos metros à sua frente. Ele estava a ser espremido 
e não tinha para onde ir. Mas resolveu correr, e pareceu-lhe ganhar velo-
cidade, distanciando-se dos seus perseguidores. Com a ponte vazia, sem 
a possível casualidade de vítimas inocentes àquela hora, a escolha da força 
letal era uma possibilidade bastante provável. Depois, a neve começou a 
cair com mais força, fustigada pelos ventos que sopravam por cima da água 
aberta, aproximando-se agora das condições de uma tempestade de neve 
batida pelo vento. O rio estava prestes a congelar, mas as condições meteo-
rológicas tinham cometido uma conspiração, e mantiveram a água a fl uir, 
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ao mesmo tempo que a deixavam salpicada com pedaços de gelo a fl utuar 
— embora a temperatura da água ainda fosse de 0,5 ºC letais.

A ponte encontrava-se infl amada de clarões vermelhos e azuis. 
Michael permaneceu no meio da via, com as suas pegadas já apagadas 
da existência pela tempestade de neve. Os três que seguiam atrás dele 
abrandaram o passo, os polícias à sua frente já tinham assumido posi-
ções à volta dos carros. As armas estavam sacadas: pistolas e carabinas 
todas apontadas na sua direção. Todavia, Michael continuava a correr, 
para grande confusão daqueles que estavam à espera. E correu com mais 
força, na verdade, acelerou o passo ao chegar à frente da miríade de ar-
mas empunhadas diante dele.

E nesse momento, sem qualquer aviso, hesitação, ou motivo, Mi-
chael desviou-se para a esquerda e saltou por cima do resguardo de 
proteção da ponte, mergulhando no frígido Ródano, desaparecendo 
imediatamente de vista. Os polícias estavam abismados, erguendo-se 
das posições que assumiam atrás dos carros. As suas armas descaíram, 
fi cando ao lado do corpo, ao mesmo tempo que olhavam fi xamente com 
olhos esbugalhados e boca descaída para o salto suicida do homem para 
dentro da água gelada. Foi um curto momento antes de começarem a 
correr para a ponte, semicerrando os olhos por entre a neve, como se a 
vista os tivesse enganado.

Ao mesmo tempo, os perseguidores de Michael chegavam ao local de 
onde ele tinha saltado, derrapando até pararem. Inclinaram-se por cima 
do corrimão de proteção e perscrutaram a água impetuosa, mas a única 
coisa que conseguiram ver foram pedaços de gelo fl utuantes, batendo de 
encontro aos pilares da ponte. Não havia qualquer pedaço de terra por bai-
xo da ponte, nenhum local onde ele se pudesse ter escondido. Mas os três 
seguranças não quiseram correr qualquer risco. Heinz passou por cima 
do resguardo de proteção da ponte e inclinou-se para baixo, espreitando 
por baixo da estrutura elevada. Não havia quaisquer sinais de Michael. 
Tratava-se de um instante suspenso no tempo. Os polícias encontravam-se 
embrenhados num murmúrio coletivo, estupefactos perante aquilo que ti-
nham acabado de testemunhar.

Sem berrar nem sequer gritar, um dos polícias apontou para o rio. A 
fl utuar a jusante do rio, um corpo vestido de negro ia aparecendo e desapa-
recendo à superfície da água. Estava a cerca de quatrocentos metros de dis-
tância. A Polícia mandou chamar um barco pelo rádio. Os três seguranças 
deram uma vista de olhos, sem pronunciarem uma única palavra; um deles 
mantinha os olhos fi xados no corpo, enquanto os outros dois continuavam 
a esquadrinhar as águas do rio.

 . . .
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Michael tinha batido na água como se tivesse mergulhado num tanque de 
lava. O seu rosto e as mãos gritavam, enquanto o frio cortante lhe penetrava 
a pele da cara. Por baixo do seu fato-macaco escuro, o corpo encontrava-se 
misericordiosamente coberto por um fato seco, o mesmo fato que o havia 
mantido quente durante o assalto, o mesmo fato que agora o estava a man-
ter vivo. Michael nadou sempre em frente, lutando contra a corrente do rio. 
Prendeu o cinto ao enorme saco de malha de aço que se encontrava fi rme-
mente seguro às estacas e que agora o segurava a ele. Alcançou o saco de 
malha e retirou uma válvula reguladora de uma botija de oxigénio, dando 
uma preciosa inspiração para o interior do seus pulmões agitados, sabendo 
que a corrente era sufi cientemente forte para levar as suas bolhas expiradas 
pelo rio abaixo, para jusante, onde reapareceriam à superfície, sem que nin-
guém se apercebesse delas com o marulhar das águas. Michael pegou numa 
touca com uma máscara de mergulho. Expirou pelo nariz para dentro da 
máscara, limpando-a da água, e olhou para o rio turvo que o rodeava. Lu-
tou contra a forte corrente e retirou a botija de ar, fi xando o controlo do seu 
fato de mergulho confortavelmente à volta do corpo.

Olhou para o relógio: tinha passado um minuto. Puxou o engate da 
bolsa de malha de aço e fi cou a observar enquanto o boneco vestido de pre-
to era levado pela corrente, fl utuando pelo rio abaixo. Ele sabia que levaria 
pelo menos quinze minutos até conseguirem mobilizar um barco e, com 
grande desapontamento, retirarem o engodo das frígidas águas do rio.

Michael tinha amarrado o seu equipamento na noite anterior, prote-
gido pela água e pela escuridão da noite. Nessa altura, tinha vestido um 
fato de mergulho de alta resistência e deslocara-se vindo de montante, num 
veículo de propulsão subaquática (VPS). Havia uma hipótese diminuta de 
o saco que continha o material se soltar do seu ponto de amarração, du-
rante as vinte e quatro horas que antecederam o assalto, mas Michael teve 
a sorte do seu lado. Agarrou nos punhos de controlo do VPS, olhou para 
a bússola instalada ao lado do punho e apontou-a rio acima. Carregou no 
botão elétrico do motor de arranque e segurou-se com força, à medida que 
o pequeno VPS o rebocava contra a corrente à velocidade de cinco nós.

Michael emergiu ao fi m de quilómetro e meio, a montante do rio, no 
meio de três ramos que se encontravam vergados pelo peso da neve. Exa-
minou minuciosamente o bosque, saiu para fora da água e, a seguir, de-
senterrou um saco com camufl agem que estava debaixo da neve, secou-se 
e vestiu-se com uma parka e um par de calças de ganga. Depois, deixou a 
corrente levar o equipamento que tinha acabado de despir, pegou na sacola, 
e afastou-se do bosque, dirigindo-se para um parque de estacionamento.

Aí chegado, abriu a mala de um Peugeot de 1983, retirou um bidão de 
vinte litros e pousou-o no chão, ao lado do carro. Colocou um par de luvas 
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de borracha pesadas e, com a ajuda de uma chave de fendas, forçou a tampa 
do bidão, como se se tratasse de uma alavanca. Olhou por cima do bidão; 
a jusante do rio, conseguia ver toda a confusão que se instalara na ponte, a 
pequena multidão de polícias a observarem, enquanto um barco ressaltava 
por cima da superfície de gelo, acelerando em direção a um corpo caído nas 
águas frígidas do rio. Michael não conseguiu evitar rir-se perante o choque 
que eles iriam sentir quando “o” retirassem da água.

Michael deu meia-volta para a tarefa que tinha em mãos, abriu o tubo 
à prova de água, retirou o quadro e o mapa do interior, e colocou-os no 
banco da frente do carro. Ele sabia o que tinha de fazer mas, não obstante, 
doía-lhe a alma por ter de o fazer. Tratava-se da criação de um homem, da 
manifestação do seu coração e da sua alma. Era uma obra de arte que se 
pensara perdida no tempo, e agora...

Olhou fi xamente para o mapa, o verdadeiro objetivo da sua demanda, 
e ponderou se o mesmo serviria para alguma coisa. Era meticulosamente 
detalhado, um submundo escondido por baixo de uma fortaleza de igrejas. 
Um mundo conhecido apenas por Genevieve, um guia para um mistério 
que havia encantado o seu próprio fi lho, embora a tivesse aterrorizado a ela. 
Michael não se importava onde o mapa o poderia levar, nem o que poderia 
vir a revelar. Apenas se preocupava com o facto de que tinha custado a vida 
à sua amiga.

Sem pensar em mais nada, pegou na navalha e cortou o mapa e o qua-
dro de Govier em pedaços. Deitou-os para dentro do pequeno bidão e fi cou 
a vê-los dissolverem-se rapidamente no ácido concentrado. Para que nunca 
mais fossem vistos por humano algum. Dessa vez, o segredo do monge, a 
obra-prima de Govier, um mistério vindo de um tempo esquecido, seriam 
verdadeiramente apagados da existência.
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C A P Í T U L O  2

Todas as manhãs, Paul Busch levantava-se às 06:30, independente-
mente da hora a que se deitara na véspera. Mesmo que não se tivesse encos-
tado à almofada até às 06:15, sairia para dar uma corrida na praia, ou para 
levantar pesos na sua garagem por volta das 06:32. Desde que se reformara, 
sempre conseguira manter fi rme a sua estatura de um metro e noventa e 
três de altura, de tal forma que, uma vez mais, os seus músculos se come-
çavam a insinuar e a deixar entrever através do corpo. Estava no duche por 
volta das 07:30, vestido e pronto para os deveres de pai às 07:50, hora a que 
tomava o pequeno-almoço com a sua mulher, Jeannie, e os seus fi lhos es-
coceses, gémeos com seis anos — nascidos com onze minutos de diferença 
um do outro —, Robbie e Chrissie. Levava-os até ao autocarro por volta das 
08:15 e aproveitava um pouco de tempo para dar uma vista de olhos em re-
dor, para sentir o cheiro do mar, para apreciar aquele momento e a vida que 
levava. Apesar de só ter acontecido há três meses, a reforma assentava-lhe 
como uma luva.

Busch dava então um salto para dentro do seu Corvette, descia a ca-
pota, e deixava o vento secar-lhe o cabelo louro, cor de areia. Fazia uma 
paragem no Shrieff er’s Deli para tomar uma chávena de café e comprar o 
jornal, assim como para pôr a conversa em dia com qualquer autóctone 
que por ali encontrasse. E todas as quintas-feiras e domingos, sem falta, 
comprava um bilhete de lotaria. Era como se fosse uma droga para ele, um 
recente otimismo de riqueza que rastejava no interior da sua mente. Depois 
de o enfi ar no bolso, afastava-se com a confi ança de que tinha consigo o 
bilhete vencedor da próxima tiragem. E aquela disposição acompanhava-o 
ao longo dos seus dias e das suas noites, colocando um sorriso no seu rosto 
e um tom caloroso na sua voz. Mas o poder eufórico do bilhete só durava 
até ao momento da extração do número premiado. Nessa altura, ele atingia 
o fi m do poço, fi cando desanimado por ter falhado o círculo de vencedores 
uma vez mais, mas com a manhã do dia seguinte e com o próximo bilhete 
comprado, esse sentimento era arrastado pela maré de uma nova esperan-
ça, que se instalava dentro do seu bolso — até à extração seguinte, de que 
ele estava certo de ganhar.

Fora Jeannie quem pressionara Paul a reformar-se. Enquanto ele se 
mostrara inicialmente relutante, acabaria por se adaptar à nova vida como 
um pato na água. Recebeu a reforma de uma só vez, uma enorme quanti-
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dade de dinheiro, e comprou quatro coisas: um restaurante com um bar 
sério, um Corvette de 68, uma guitarra Fender Stratocaster e o Black Album  
dos Metallica. Todas as noites, às sete horas, saltava para dentro do Vette, 
abria a capota, introduzia o CD dos Metallica e dirigia-se para o trabalho 
ao som da música “Th e Unforgiven”, enquanto a melodia daquela música 
signifi cava o seu “Vão-se foder!” para o mundo.

Ele adorava tomar conta do bar, e tinha sonhado com isso durante 
muito mais anos do que aqueles de que se conseguia recordar, mas, tal 
como acontece com muitos sonhos, o velho axioma não parava de lhe sus-
surrar aos ouvidos: Cuidado com aquilo que desejas... O bar era tudo o que 
ele poderia desejar. Jeannie geria o restaurante enquanto ele se ocupava 
a fazer propaganda ao álcool e a reservar entretenimentos, mas, passado 
cerca de um mês, isso, tal como muitas coisas, tornou-se numa rotina. Ele 
sentia falta da adrenalina, uma droga que parecia ter fi cado na secretária do 
seu antigo emprego, na Polícia. Mas havia sempre o lado positivo. A morte 
não parecia andar à espreita em cada esquina e, por isso, Jeannie encontrara 
alguma paz de espírito. E ele não lhe podia negar isso, de forma alguma, 
independentemente do quanto sentisse a falta.

Busch estava sentado no alpendre da frente, a olhar para o seu Corvet-
te amarelo, o único carro que se encontrava na entrada. Abriu o telemóvel 
e carregou numa tecla de marcação rápida. — Ei, vais aparecer ainda hoje?

— Eu disse-te que sim — respondeu Michael. — Tem calma.
— Estava só a confi rmar. Onde é que estás?
— Estou em casa — disse Michael rapidamente. — E tu, onde é que 

tu estás?
Busch olhou para baixo, em direção aos cães de Michael, fazendo-lhes 

festas por detrás das orelhas. — Também estou em casa. Até logo à noite.
Busch levantou-se e atravessou o caminho que dava acesso à casa. 

Abriu a porta do Vette e olhou para trás, para a casa de Michael, ao mesmo 
tempo que ia abanando a cabeça. Fez aos cães de Michael uma última festa, 
ligou o carro e foi-se embora.

Michael encontrava-se sozinho no meio do Cemitério de Banksville, per-
mitindo que o sofrimento se abatesse sobre ele, sentindo uma vez mais a 
perda que lhe esvaziara o coração. Olhava fi xamente para a sepultura de 
Mary. A prenda de Deus para Michael; a prenda de Michael para Deus. Já 
tinha passado um ano, mas o sofrimento, a mágoa, nem por isso haviam 
diminuído. Ele sabia, incontestavelmente, que ela se encontrava num local 
melhor, mas mesmo isso não conseguia preencher o vazio que havia dentro 
do seu coração.

À medida que o Sol poente projetava a sua tonalidade dourada sobre 



34  

o mar de lápides funerárias, fi nalmente, Michael ergueu a cabeça e olhou 
em redor do cemitério; era o único ali presente que se encontrava acima do 
solo, naquela noite húmida de junho. Olhou de relance para a sua esquerda, 
para as campas da sua mãe e do seu pai. Toda a família que ele alguma vez 
conhecera rodeava-o agora com a sua ausência. A morte de Genevieve au-
mentou ainda mais a solidão que Michael já sentia, a falta de família, a falta 
de razão. Isso fê-lo recordar-se da sua mortalidade, mas, mais do que isso, 
fê-lo recordar-se do funeral de Mary.

O telemóvel vibrou na bolsa que trazia à cintura. Pegou nele, desli-
gou-o com o polegar e enfi ou-o no bolso lateral do seu blusão. Não tinha 
vestido o blusão desde que Mary falecera. Não sabia o motivo disso. Era o 
favorito dela — um Ralph Lauren — mas desde que ela morrera, cada ob-
jeto existente em sua casa, na sua vida, parecia adquirir um qualquer signi-
fi cado. O último copo por que ela bebera, a última camisola que ela vestira, 
a sua caneta favorita. Tudo isso agora tinha um sentido, onde antes nunca 
existira. Algumas coisas faziam-no sorrir e outras chorar. Nunca apagaria as 
mensagens de voz que ela tinha deixado no seu telemóvel, reproduzindo-as 
quase diariamente, só para ouvir a sua voz, só para sentir as emoções dele.

Ela usava com frequência as camisas dele, os seus blusões e sempre lhe 
deixara uma lembrança do seu amor por ele nos bolsos: bilhetes para um 
jogo dos Yankees, um provérbio das bolachinhas da sorte, ou, em várias 
ocasiões, um bilhete de amor.

Por isso, quando Michael encontrou coragem para voltar a vestir o 
blusão Ralph Lauren, sentiu imediatamente a protuberância e soube do que 
se tratava mesmo antes de a retirar do interior do bolso do peito.

Ele não tinha tido intenções de ir até ao cemitério naquela noite, mas a 
carta forçara-o a isso. Não se tratara de uma decisão consciente; limitara-se 
a pegar na bicicleta e começar a pedalar.

Gentilmente, abriu a aba do envelope, mantendo-o junto do seu rosto. 
Quando retirou a carta, a sua fragrância varreu-o de alto a baixo, levando 
a sua mente de regresso a um passado mais feliz; as emoções emanaram 
dele à medida que fechou os olhos, recordando-se do seu cheiro, desejando 
ardentemente o seu regresso.

Desdobrou o papel e olhou-o fi xamente. A caligrafi a dela era elegante, 
estilizada, derivada da sua educação numa escola católica. As letras esbor-
ratadas de lágrimas fi zeram-no fazer uma pausa.

Michael,
Esta é a carta mais difícil que eu alguma vez tive de escrever, mas 
sei que a minha dor é de longe menos importante quando compa-
rada com o que tu estás a sentir ao ler as minhas últimas palavras. 
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Por favor, quero que saibas que o meu amor por ti continua a ser 
eterno; que a curta vida que tivemos juntos foi uma vida digna de 
paixão; que a alegria que tu me deste foi maior do que aquela que 
eu alguma vez pudesse ter desejado.

O meu coração está despedaçado só por saber que te deixei 
sozinho no mundo, que te deixei sem fi lhos a quem tu pudesses 
chamar de teus, deixei-te sem família para te reconfortar enquanto 
sofres com grande mágoa. Ninguém te conhece tão bem quanto eu, 
Michael, e sei que vais tentar enterrar a tua dor, a tua angústia, 
mas imploro-te que não o faças, pois isso vai acabar por te consu-
mir, transformando o teu bom coração num mais amargo.

Muito provavelmente não vestiste este blusão durante vários 
meses, provavelmente apenas vestiste aquele blusão de cabedal pre-
to, que está tão coçado e sujo. Fico feliz por ver que, fi nalmente, 
vestiste algo decente.

Michael sorriu perante a perspicácia dela.

Não quero ser uma chata mas... Tens de ter a certeza de que comes, 
pelo menos, uma refeição saudável por mês, que levas as roupas 
à lavandaria e, acima de tudo, por favor, lembra-te de te barbear 
com mais frequência, para não esconderes o teu lindo rosto.

Michael passou a mão ao longo da barba áspera e voltou a sorrir.

Tens tanto amor para partilhar e, por mais furioso que te vá dei-
xar, devo dizer-te para tentares voltar a encontrar o amor. Ter al-
guém tão atencioso como tu sozinho, sem ninguém para sentir o 
teu amor, é um desperdício. Mas não vou insistir nesse ponto, pois 
não te quero incomodar. Tu saberás, quando chegar a altura certa, 
e garanto-te que esse momento irá um dia acontecer.

O que me leva de volta à minha verdadeira intenção, o motivo 
pelo qual trouxe papel e caneta pela última vez. Foi para te pedir 
para procurares, fi nalmente, algo para ti, para fazeres algo de ego-
ísta. Falámos disso por diversas vezes, mas a vida parecia sempre 
intrometer-se pelo meio.

Eles andam por aí, Michael, algures neste mundo. E tu, com os 
teus talentos, com as tuas capacidades, serás capaz de os encontrar.

Sempre esperei tê-los encontrado por ti. Comecei discretamen-
te à procura, voltando atrás no tempo, à procura de registos de nas-
cimento, tentando contactar pessoas que trabalharam no orfanato 
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onde o St. Pierre te adotou. Mas, para onde quer que me voltasse, 
só continuava a dar de caras com becos sem saída. A única coisa 
que tenho para te dar é a morada de um advogado que trabalha 
em pro bono para o Orfanato de Santa Catarina. Obtive o nome 
dele a partir de uma mulher que conheci, enquanto andava à pro-
cura dos registos de nascimento dos hospitais de Boston.

Mas eu conheço-te, Michael, assim como à tua predisposição 
para te colocares em último lugar; e é por isso que não te estou a 
pedir para encontrares os teus verdadeiros pais por ti, mas sim por 
mim. É esse o meu último desejo, aquele que me permitirá ir para o 
meu descanso fi nal sabendo que tu não estás sozinho nesse mundo. 
A família possui uma forma de nos fazer sentir como um todo, pre-
enchendo o vazio que se impregna nos nossos corações, restituindo 
a esperança que julgávamos perdida para sempre.

Amo-te, Michael. Sempre te amarei, estarei sempre contigo, 
eternamente dentro do teu coração.

A tua mulher, a tua amante, a tua melhor amiga,
Mary

No fundo da carta encontrava-se escrito a lápis um endereço: Franklin Stre-
et, n.º 22, Boston.

Michael olhou para as palavras dela uma última vez, dobrou a carta, 
colocou-a dentro do envelope e voltou a enfi á-lo no bolso do blusão.
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Estava-se no início do mês de junho e eles já se encontravam há 
cinco dias a suportar aquela primeira onda de calor do ano. E fi car sem ar 
condicionado todas as noites era o pior de tudo. O ar era tão quente que 
parecia fazer mirrar os pulmões a cada inspiração dada. E fi cava por ali 
a pairar, sem se mexer, sem haver qualquer circulação, como se quisesse 
abraçar as vítimas até elas sucumbirem ao calor. Paul Busch tinha a certeza 
de que a receita do bar seria mais do triplo do que a habitual faturação; as 
pessoas estavam a comprar bebidas unicamente por causa do gelo, e esse 
derretia-se numa questão de minutos. Era altura de voltar a atestar o copo; 
a embriaguez era geral, a temperatura do ar insuportável. A única coisa de 
que precisavam era de um temperamento mais fl amejante e isso seria o su-
fi ciente para contagiar todos os outros, terminando a noite numa sangrenta 
rixa, com a inevitável destruição do bar. O que não era lá grande coisa, para 
uma quarta-feira à noite, no mês de junho.

Valhalla era um restaurante topo de gama, numa cidade recentemen-
te elevada a topo de gama, que servia uma clientela topo de gama. As re-
feições eram americanas e completamente simples, servidas de um modo 
requintado. A jovem multidão de ego-mal-contido costumava fi car por ali 
até depois das onze horas, para ver se tinham a sorte de uma boa caçada, as-
sediando as suas presas com conversas suaves e bebidas ainda mais suaves. 
E a emoção da caçada não era apenas deixada para os caçadores; muitas ve-
zes, uma caçadora marcava o seu território desde quarta-feira até domingo 
à noite, com o grupo a inclinar-se para sessenta-quarenta por cento, a favor 
das mulheres.

O bar em madeira de cerejeira era o único que restava das anteriores 
encarnações de restaurantes: o Ox Yoke Inn, churrasqueira para homens, 
proibia a entrada a mulheres; o GG’s North, um bar de motards, fora fechado 
quando as drag racing3 com motos fi caram demasiado difíceis para serem 
controladas pelos onze homens da Polícia; o Par’s, uma desculpa fumarenta 
para uma espelunca de bifes. A madeira do bar estava lacada e encerada 
com o máximo brilho, e podia contar uma história mais decadente do que 
qualquer confessionário de uma igreja. O bar era o orgulho e a alegria de 

3 Corridas com motos muito potentes e normalmente com os pneus de trás muito 
largos que, ao arrancarem e devido à sua potência, deitam fumo queimado. (N. do T.)
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Paul, e, de momento, encontrava-se ocultado pela multidão amontoada 
que se acotovelava, tentando obter a atenção dele para a próxima rodada.

A música fl utuava, vinda de um pequeno Steinway, com cerca 
de dois metros de engenharia musical alemã, construído em Queens, 
Nova Iorque, por volta de 1928. O pianista espremia canção atrás de 
canção, sempre capaz de tocar uma melodia com a multidão amon-
toada no balcão, alternando a seleção desde a atual Pop até aos retro 
setenta, e mesmo até aos padrões de Perry Como. Com a temperatura 
interior pairando à volta dos 40 ºC, com uma humidade espessa numa 
sala de vapor, o suor jorrava pelos poros dos clientes, manchando os 
sovacos de negro, emaranhando os cabelos lisos e ondulando os en-
caracolados. A aparência húmida e bochechas avermelhadas de todos 
os presentes mantinha-se em perfeito contraste com o músico, que re-
produzia cada canção enquanto se mantinha absolutamente seco. Não 
se via um único indício de transpiração nas suas roupas nem na sua 
pessoa, à exceção de uma pequena gota de suor que lhe corria pela 
têmpora direita, fi cando pendurada mesmo por baixo de um monte 
do seu cabelo castanho desalinhado. A voz de Michael St. Pierre era 
suave como o whisky, áspera como a gravilha, possuindo tudo o que 
era necessário para atacar um acorde. Todas as quartas-feiras à noite, 
ele tocava e as mulheres atacavam, vagueando pelo bar, tentando atrair 
a sua atenção, para o seduzirem com um sorriso sedutor. E todas as 
quartas-feiras ele respondia educadamente com um sorriso, evitando a 
armadilha do contacto visual, permanecendo sempre calado, à exceção 
das palavras que cantava e dos ocasionais “obrigado!”

Havia uma alusão velada de dor nos olhos azuis de Michael en-
quanto ele cantava Wonderful Tonight de Eric Clapton, e todas as mu-
lheres se apercebiam disso, desejando que fosse para elas que ele estivesse 
a cantar, perguntando-se quem seria a mulher que conduzia a alma por 
detrás daquela voz.

Quando terminava a canção, levantava-se do piano, erguia-se até ao 
seu metro e oitenta e três de altura, pegava no seu blusão de cabedal — o 
seu favorito, suave e moldado ao corpo devido aos anos de uso — e diri-
gia-se para o canto mais afastado do bar.

— Estamos melancólicos, esta noite — disse Paul, abandonando os 
outros clientes, para servir um scotch puro com gelo ao seu amigo — sendo 
bastante generoso com o gelo.

— Está quente, aqui dentro? — disse Michael, meio a brincar e meio a 
mudar de assunto. Com a ajuda do dedo, mexeu a água fresca do seu copo 
ressuado e de seguida passou-o pela testa.

— Tenho gelo para talvez mais quinze minutos, depois disso, a casa 
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fi ca vazia. — Paul regressou para servir os seus clientes mas continuou a 
falar com Michael. — Apetece-te subir até ao sótão, para ver o resto do 
jogo dos Yankees, ou vais fi nalmente dar à sola e levar uma dessas elegantes 
senhoras para casa contigo? — Paul inclinou a cabeça, referindo-se indire-
tamente a um grupo de mulheres bem-acima-da-média, que aguardavam 
junto do bar para lhe fazer a corte.

Uma delas, ao ouvir as palavras de Paul, voltou-se para Michael e 
lançou-lhe um sorriso acanhado. O seu cabelo louro e curto parecia sur-
preendentemente bem arranjado para o tempo. Ela captou a atenção de 
Michael e começou a vaguear na sua direção. Muitos dos clientes mascu-
linos viram-na a aproximar-se de Michael e abandonaram a esperança de 
satisfazerem as suas fantasias nessa noite.

— Toca muito bem — disse-lhe ela.
— Obrigado — respondeu Michael, ao mesmo tempo que lançava a 

Paul um olhar de “obrigadinho!”
— O senhor não se parece com um pianista — continuou ela. E real-

mente não se parecia. Os seus ombros largos e mãos grosseiras faziam-no 
parecer-se mais com um atleta ou um lenhador.

— E com o que se parece um pianista? — O lábio de Michael do-
brou-se num semissorriso.

— Não sei... diferente! — disse ela, tentando segurá-lo. — Mas não 
como o senhor.

Michael fez um sorriso que lhe deixou os dentes a descoberto e deu 
um gole na sua bebida. — Lamento.

— Porquê? — perguntou ela, erguendo a cabeça.
Michael levantou a mão esquerda, meneando o seu dedo anelar.
— Não faz mal. — Ela também ergueu a sua, mostrando um anel de 

casamento com diamantes de quatro carates. — Eu também sou.
Michael não conseguiu evitar a gargalhada. — Obrigado, de qualquer 

forma.
A mulher olhou para ele durante um momento, captando o seu olhar, 

sorriu e depois foi-se embora.
Paul viu tudo o que se tinha passado, acabou de secar alguns copos e 

regressou. — Porque é que fazes isso?
— Faço o quê?
— Porque é que tens isso enfi ado no dedo? — Paul apontou para a 

aliança de casamento e sorriu de um modo compreensivo. — Não achas 
que talvez já seja tempo? Já honraste a sua memória, Michael. A Mary iria 
desejar que tu fosses feliz, que encontrasses alguém, que iniciasses uma fa-
mília.

— Esta noite não estou disposto a isso.



40  

Paul inclinou-se. — Eu sei que não estás. Tu nunca queres estar dis-
posto a isso sempre que a Jeannie ou eu trazemos o assunto à baila.

— Ouve, vocês têm uma família linda. Mas ter uma família não é para 
toda a gente.

— A família é o mais importante de tudo, Michael. É por ela que faze-
mos o que fazemos. Essas são palavras tuas, não minhas.

Michael fi cou calado, a olhar fi xamente para o seu amigo.
— Não podes percorrer a vida sozinho, Michael.
— Ei, eu tenho-te a ti! — disse Michael, lançando-lhe um semissorriso 

a mostrar os dentes.
— Pois... — Busch colocou a mão em cima do ombro de Michael. — 

Mas não sou um beijoqueiro por aí além.
— Não te desvalorizes nesse aspeto, queridinha.
— Michael, o que diria a Mary se te visse sozinho?
Michael sorriu, acabou a bebida e pegou no blusão. — Falo contigo 

pela manhã. — E saiu pela porta das traseiras do bar.
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O Reservatório de Kensico avançava em direção ao para-brisas 
dela como uma tempestade no horizonte. Ela não gritou; de facto, ela não 
emitiu qualquer som. Mas, obviamente, dentro da sua cabeça a história 
era outra. Os pensamentos deslocavam-se como mercúrio derramado. Ela 
agarrou-se com força ao volante do Buick branco, como se isso fosse, de al-
gum modo milagroso, impedir a sua queda, mas no fundo ela sabia que isso 
não aconteceria. Calculou que a altura da ponte deveria ser de aproxima-
damente vinte metros, e só se tinha despenhado há cerca de meio segundo. 
Conseguia vislumbrar o pedaço verde da antepara de proteção, que fora 
arrancada da ponte, e que seguia agora à sua frente em direção à água. Ela 
observava-o, enquanto caía às cambalhotas, rodando de uma ponta à outra, 
como uma faca lançada em direção a um alvo. 

A queda de três segundos não lhe deu tempo para rezar... Apenas para 
o arrependimento e o profundo remorso por se ter escondido por detrás de 
deslizamentos de terra e de obituários. Lamentava o subterfúgio, apesar de 
ser a única forma de desaparecer. Pelo menos, assim pensara ela, mas eles 
tinham-na encontrado.

As duas carrinhas Ford F-10 vieram na sua direção com os faróis apa-
gados, saindo silenciosamente do interior da noite, acelerando depois por 
trás dela. Eles passaram por ela na ponte, um por cada lado, acelerando até 
ao outro lado a cerca de cento e setenta quilómetros por hora. E depois, as 
suas luzes de stop acenderam-se, pintando a noite de vermelho, ao mesmo 
tempo que os seus travões se bloqueavam, libertando fumo dos pneus. Der-
raparam em simultâneo com a traseira até pararem, fi cando voltados de 
frente um para o outro e bloqueando o lado oposto da ponte. Dois homens 
saíram do interior das carrinhas, com espingardas apontadas a ela, como se 
fosse uma espécie de criminosa. Ela esperou até ao último segundo, espe-
rando que se tratasse de algum engano, que os homens dessem meia-volta 
e saltassem para dentro das carrinhas, regressando assim ao lado legal da 
vida. Mas eles não o fi zeram. Estava encurralada e dirigia-se àquilo que 
sabia ir ser a sua morte. Depois, pensou em fugir. Esperou até ao último 
momento possível, antes de guinar o volante com força para a direita, mas 
o carro não respondeu como ela estava à espera — o pneu direito rebentou 
e ela perdeu o controlo do veículo. Derrapou e carregou com os dois pés 
no travão, mas de nada lhe valeu. Despenhou-se através do resguardo de 
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proteção, e caiu na água, com o Buick a navegar pela noite fora, fl utuando 
por cima do lago como uma ave em pleno voo. Ela nunca chegou a ver um 
único rosto, nem sequer uma chapa de matrícula, e apenas reconheceu o 
modelo das carrinhas porque eram semelhantes à que um amigo dela tinha 
tido.

Tinha reparado num outro veículo diferente, cinco quilómetros antes 
— um Chevy Suburban prateado. Tinha-se colocado atrás dela mal saíra da 
autoestrada e mantivera-se a segui-la ao longo de duzentos metros. Quan-
do ela parou para meter gasolina, o Suburban desapareceu e ela pensou que 
se tratara de uma coincidência. Talvez de uma paranoia sua. Mas quando o 
viu a segui-la novamente, ao entrar na estrada cinco minutos mais tarde, a 
curiosidade rapidamente se transformou numa absoluta suspeita. E foi essa 
distração que a fez perder a concentração, perder a atenção relativamente à 
estrada, e não se aperceber das duas carrinhas Ford. Nunca imaginou que 
poderia haver vários perseguidores, mas esse pensamento, naquele instan-
te, não lhe serviria para nada. De outro modo, ela poderia ter reagido a 
tempo de evitar as carrinhas na ponte com quatro faixas. Ela sabia que iria 
morrer com muitas perguntas sem resposta e lamentava ter deixado fi car 
tantas para trás.

Estava a dez metros do impacto: o seu cabelo perfeito e a maquilha-
gem não lhe providenciavam o conforto que normalmente lhe forneciam 
em situações complicadas.

Ela tinha visto o Michael no seu funeral — um momento surrealista, o 
facto de ouvir o seu próprio discurso fúnebre —, enquanto ele se mantinha 
em segundo plano, escondido por baixo de um chapéu de abas largas e por 
detrás de uns óculos de sol Jackie Kennedy. Ela viu o sofrimento nos seus 
olhos, o pesar que ela tinha provocado a um homem que já se encontrava 
enlutado. A encenação da sua própria morte tinha deixado um rasto de dor 
em todos aqueles que a amavam, à exceção do seu cúmplice. Desde que ti-
nha abandonado as montanhas, e enquanto serpenteara sub-repticiamente 
pela Europa durante três meses, tivera esperanças de que o seu desapare-
cimento do mundo viesse a ser permanente, a tal ponto que a apagasse da 
memória daqueles que a perseguiam. Mas, retrospetivamente, tratava-se de 
uma ação que apenas antecipava o inevitável.

Estava a cerca de cinco metros do impacto, com o carro a cair na ver-
tical, quando se lembrou da sua bolsa. Genevieve voltou-se para trás, e en-
volveu a sua mão tremente à volta da mala de cabedal, puxando-a contra ela 
como se lhe fosse, de alguma forma, salvar a vida.

E o nariz do carro branco entrou no lago, provocando uma explosão 
de água que caiu em cascata, em forma de V. Os airbags acionaram-se ime-
diatamente, envolvendo a mulher num casulo de balões, protegendo o seu 
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corpo contra a força do impacto, com o cinto de segurança apertado fi r-
memente, prendendo-a ainda mais contra o brusco trauma da colisão com 
a água. Ela sentiu-se como se um milhar de pedras lhe tivessem caído em 
cima do corpo, vindo de todos os lados, ao mesmo tempo que a orientação 
da sua mente estava de pernas para o ar.

Os faróis abriram caminho através da água límpida, ao longo de cerca 
de trinta metros até ao fundo, altura em que se apagaram. O carro ressaltou 
para cima e para baixo durante breves instantes, enquanto os ecos do em-
bate reverberavam pelas colinas circundantes, até o silêncio ser novamente 
reposto.

Quando o carro fi cou fi nalmente estabilizado, fl utuando calmamen-
te, a sua parte da frente submergiu, o ar começou a escapar-se através de 
aberturas nas janelas de trás, de início devagar, depois mais depressa, até o 
sibilar poder ser ouvido no lado mais afastado do lago, parecendo-se com 
o grito de uma criança. Depois, como se o reservatório tivesse estendido a 
sua mão, o lago sugou o Buick para o fundo, como se se tratassem de areias 
movediças. Num espaço de trinta segundos, todos e quaisquer vestígios do 
veículo haviam sido removidos de toda a existência, e a água suavizou-se 
uma vez mais até obter a sua habitual superfície vidrada.
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A Harley-Davidson Softail cortou por entre a rua escura e vazia, 
com o troar do seu motor a rasgar o silêncio da noite. A copa das árvores 
salientes tapava o céu repleto de estrelas lá no alto, mas feixes de luar conse-
guiam atravessar, refl etindo-se no cromado polido do motociclo. O cabelo 
de Michael ondulava livremente ao sabor do vento, levando o capacete pre-
so na parte de trás da moto. Ele acelerou a moto até aos cento e cinquenta 
quilómetros por hora, com o vento a bater-lhe no rosto ao mesmo tempo 
que o libertava, sem ninguém para o incomodar, ninguém para ter pena 
dele. As suas bochechas recuavam, fazendo-o recordar-se de ter saltado de 
aviões numa vida anterior. Virou para a entrada em gravilha da sua casa, fa-
zendo saltar numa derrapagem com a roda de trás um punhado de pedras, 
e fez os quatrocentos metros que faltavam em vinte segundos.

A casa estava mais do que isolada; ali, ele estava sozinho, com o mun-
do deixado bem para trás. Tratava-se de um edifício com um só andar, de 
teto alto, com um misto de moderno e de casa de rancho, fi ltrado pela ca-
beça de um qualquer arquiteto de 1960. A pedra e a madeira exteriores 
misturavam-se com o ambiente dos arredores; para além da garagem com 
espaço para três carros, existente nas traseiras da casa, não lhe tinha feito 
grandes alterações desde que a comprara, seis meses antes. A companhia 
de segurança de Michael tinha fi nalmente encontrado uma posição fi rme, 
fornecendo um ordenado estável e emprego aos seus três empregados. O 
número cada vez mais crescente de habitações caras e negócios na área for-
necia um fl uxo regular de instalações e de manutenções contratuais; além 
disso, tinha recentemente começado a incluir mais trabalho remunerado 
de consultadoria.

Os dois Cães Montanheses de Berna de Michael saíram disparados 
numa correria, e começaram a ladrar para o pesado motociclo, até ele des-
ligar o motor. O Hawk tinha cinco anos de idade e a Raven pouco mais de 
um ano. Michael acabara por ceder e comprara um segundo cão, uma ca-
dela. Ela não era tão grande quanto o Hawk e não parava de ladrar a todas 
as sombras, mas era uma ótima companheira. Seguiram Michael até dentro 
de casa, depois de ele lhes ter aberto a porta. De seguida, ele arremessou 
com o blusão para cima da mesa de snooker que se encontrava na enorme 
sala e seguiu o caminho mais curto para a cozinha. Abriu uma cerveja e 
retirou a carta de Mary do bolso. Já tinha lido a carta duas vezes, ao mesmo 
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tempo que a sua mente se tentava debater com as palavras de Mary vindas 
do túmulo.

Michael tinha sido feliz, tão feliz com Mary que receara acordar um 
dia e descobrir que a sua vida não passara de um sonho. Mary completava-o 
da única forma que apenas o amor consegue fazê-lo. Ela era o seu centro, 
alguém que o amava com todos os seus defeitos e erros. Ela acreditava nele, 
tinha fé nele, enchia-o de otimismo.

E tudo isso morrera com ela: a sua fé, o seu amor, o seu otimismo e a 
sua esperança.

Mas enquanto lia uma vez mais a sua carta, esses sentimentos, essas 
emoções, eram reavivados. Mary tinha um modo de o fazer ver as coisas de 
uma forma mais clara, mesmo depois da sua morte.

Ele releu a última linha do seu apelo:

... que não te estou a pedir para encontrares os teus verdadeiros pais 
por ti, mas sim por mim. É esse o meu último desejo, aquele que me 
permitirá ir para o meu descanso fi nal sabendo que tu não estás 
sozinho nesse mundo. A família possui uma forma de nos fazer 
sentir como um todo, preenchendo o vazio que se impregna nos 
nossos corações, restituindo a esperança que julgávamos perdida 
para sempre.

O telefone tocou, fazendo Michael tremer nos seus pensamentos. Atraves-
sou a cozinha e pegou no auscultador.

— Michael St. Pierre? — A voz da mulher era ofi ciosa.
— Sim?
— Daqui fala do Departamento da Polícia de Byram Hills. Tenho o 

Capitão Delia em linha para falar consigo.
Michael não disse uma palavra e ouviu um estalido ao mesmo tempo 

que a chamada era transferida. O seu coração batia mais depressa do que o 
tempo parecia abrandar à sua volta. A Polícia não lhe telefonava por moti-
vos sociais... Nunca!

— Michael, preciso de o ver.

Cinco minutos antes, Paul Busch encontrava-se a limpar o bar, deitando 
fora as garrafas e arrumando os copos recentemente lavados. A caixa regis-
tadora nunca estivera tão cheia. Aquele bar tinha sido o seu sonho há mais 
tempo do que se conseguia lembrar. A sua mulher, Jeannie, deu-lhe mais 
do que apoio quando ele o comprou; ela sabia que isso o tiraria da linha 
de perigo, ao mesmo tempo que aceleraria a sua reforma. O rendimento 
era, de longe, bem maior do que o cheque que recebia na Polícia, e ele não 
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se importava com o facto de poder comer e beber à borla — apesar de ele 
sentir falta da adrenalina de uma perseguição, do encanto de uma caçada e 
da agitação que tudo isso junto lhe provocava.

Estava a despejar as caixas registadoras quando o telefone tocou. — 
Filho da puta de telefone. Já passa da meia-noite! — Paul levantou o aus-
cultador com o pensamento de arrancar a linha do telefone. — O que é!?

— Paul, é o Bob Delia. Lamento incomodar-te tão tarde.
Busch engoliu a sua raiva e fez uma curta pausa. — Não faz mal, ca-

pitão.
— Parece que um carro atravessou o resguardo de proteção da ponte 

de Kensico.
— Há quanto tempo?
— Há demasiado. Não houve quaisquer testemunhas, mas calculamos 

que deve ter sido, pelo menos, há cerca de uma hora. — O capitão fez uma 
pausa, como que para tentar perceber quem poderia ter tido uma morte em 
tão horríveis condições. — Escuta, os irmãos Bennett foram para o Maine 
passar uma semana, e nós não temos mais ninguém para mergulhar àquela 
profundidade. — Ele deixou a sua pergunta por fazer suspensa no ar. — E... 
Paul, se esperarmos até de manhã, a imprensa já terá chegado e Deus sabe 
o quanto eles se vão babar e ser desrespeitosos. Não quero ver as pobres 
almas a serem retiradas da água nas notícias da manhã.

Busch conhecia o Capitão Delia há vinte anos. Eles nunca tinham sido 
chegados, mas tinham mantido um respeito mútuo, desde os dias em que 
faziam patrulhas a pé, guardando as costas um do outro.

— Se houvesse mais alguém, eu teria telefonado...
Quando Busch estava na Polícia, era o líder dos mergulhadores e en-

carregava-se do barco do departamento, sempre que fosse necessário. Ele 
preferia isso ao seu habitual serviço de polícia e controlo de indivíduos em 
liberdade condicional, mas a necessidade de uma unidade marítima era 
quase tanta como nenhuma; conseguia contar com uma só mão a quanti-
dade de vezes que o barco fora chamado para sair.

— Estarei lá dentro de cinco minutos. Todavia, faça-me um favor.
— Basta dizer.
— Telefone ao Michael, diga-lhe para trazer o equipamento e para se 

encontrar comigo lá.
Delia não disse uma única palavra, fi cando aquele momento suspenso 

no ar. Busch esperou por uma reação, tal como sempre fi zera. Michael tinha 
sido um dos indivíduos em liberdade condicional a cargo de Busch e, sub-
sequentemente, tornaram-se grandes amigos. Foi Busch quem fugiu, para 
ir ajudar Michael num trabalho na Europa, uma ação que ia contra tudo 
o que Busch representava. Mas Michael era o seu melhor amigo. Quando 
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Busch regressou aos Estados Unidos, esmurrado e todo ferido, Delia fez os 
possíveis para o enviar, juntamente com Michael, para a prisão. Mas Busch 
manteve-se ao lado do seu amigo, jurando a inocência do mesmo. Delia 
esqueceu o assunto, tendo em conta os anos de serviço de Busch, mas con-
tinuou a manter grandes suspeitas relativamente a Michael.

— Capitão... O senhor sabe muito bem que não posso mergulhar so-
zinho — disse Busch.

— Eu sei disso. — O capitão da Polícia relaxou com um suspiro.

Michael e Paul desceram com difi culdade para o reservatório, com luzes 
gigantes de holofotes colocadas a vinte metros acima da ponte, para ilu-
minarem as águas à volta deles. A ponte encontrava-se bloqueada nos dois 
sentidos e já lá estavam veículos de emergência. Não havia quaisquer tes-
temunhas do acidente, mas as marcas de derrapagem com dez metros de 
comprimento, terminando na secção em que faltava a antepara de prote-
ção, deixavam no ar um óbvio ponto de interrogação.

Michael já tinha atravessado a ponte com quatro faixas milhares de 
vezes, desfrutando da paisagem serena das imensas águas a céu aberto, cir-
cundadas por densas fl orestas. Era um local que sempre lhe oferecera um 
momento de descanso em dias complicados, mas agora... enquanto olhava 
para as águas enluaradas, sabia que jamais lhe iriam proporcionar de novo 
esse consolo. Não conseguia deixar de imaginar o carro a descer a pique, 
com os seus passageiros a gritarem de terror por uma ajuda que nunca che-
gou.

Cada um deles, Paul e Michael, usava um complemento integral para 
equipamento de mergulho de verão: uma única botija de oxigénio, uma 
máscara, barbatanas e um colete com controlo de fl utuação. Cada um deles 
levava consigo uma faca, uma bússola, um saco de mergulho e uma enor-
me lanterna subaquática de alta intensidade.

— Já não nado aqui desde... Meu Deus, já devem ter passado uns vinte 
anos. — Michael olhou para cima, na direção das luzes dos holofotes que 
o cegavam à medida que se acendiam. Uma pequena multidão tinha-se 
reunido na ponte, observando em suspense.

— E pensava ele que nunca mais iríamos trabalhar juntos. — Paul 
acenou para o Capitão Delia, que estava na margem com os seus ajudan-
tes, uma equipa de paramédicos da Emergência Médica e um olhar furioso 
estampado no rosto. — Deve ter dado cabo dele... ter de pedir a tua ajuda. 
— Paul ajustou o seu regulador. — O que é que ele te disse?

— Disse que a única razão porque me estava a ligar era a de que pre-
cisava da tua ajuda e, em resultado disso, tu precisavas da minha. Mas não 
sugeriu, de forma alguma, que me estava a pedir fosse o que fosse.
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— E...?
— Respondi-lhe: “E se eu recusar?”
Paul riu-se. — E depois...
— Ele mandou-me lixar e desligou-me o telefone na cara. — Michael 

fez um sorriso de orelha a orelha, ao mesmo tempo que cuspia na máscara, 
esfregando depois a saliva pela lente. — Essa é uma das formas para nos 
acalmarmos.

Paul e Michael tentaram manter-se de bom humor, preparando-se 
para aquilo com que se pudessem vir a deparar; era uma forma de os man-
ter concentrados e de tranquilizar as suas mentes, para lidarem com os 
olhos dos mortos com que, momentaneamente, pudessem vir a encarar.

Nadaram até ao ponto estimado em que o carro tinha entrado no lago, 
verifi caram o material de cada um pela terceira vez, acenaram mutuamente 
e começaram a descida. Quando Michael quebrou a superfície, acendeu a 
lanterna, desobstruiu as orelhas e esperneou pela água fria e pura. O Re-
servatório de Kensico era o principal centro de abastecimento para a cida-
de de Nova Iorque, um lago construído pelo homem cujo resultado foi a 
inundação da cidade de Kensico no ano de 1915. Vestígios do seu mundo 
anterior ainda poderiam ser encontrados a assombrar o fundo do lago: ár-
vores fantasmagóricas, com braços sem folhas que se esticam para tentarem 
fazer tropeçar um mergulhador descuidado. As suas ruas cobertas de lodo 
e de silte, e edifícios de tijolos permaneciam silenciosamente à espera do 
regresso dos seus habitantes. Uma cidade fantasma, repousando nas trevas 
silenciosas. Logo que Michael e Paul alcançaram o fundo, instalaram uma 
grelha e, metodicamente, começaram a passar a pente fi no cada secção da 
mesma. Enquanto Michael nadava para oriente, a sua lanterna iluminou a 
antiga esquadra da Polícia, feita de tijolos, com as barras das janelas cober-
tas de limos, através das quais os peixes nadavam sem qualquer esforço.

Continuou e o volume de um carro emergiu da escuridão. Michael 
puxou da faca, bateu na botija de oxigénio para fazer sinal a Paul e apro-
ximou-se. O Buick encontrava-se num ângulo de quarenta e cinco graus, 
assente numa rocha enorme; a porta do lado do condutor estava aberta e 
os airbags acionados fl utuavam de uma forma fantástica, como se fossem 
espectros. Michael esperou um momento e fez o sinal da cruz, rezando por 
quem estivesse dentro do carro e nunca tivera uma oportunidade, rezando 
para que quem quer que fosse que tivesse encontrado a morte não fosse 
uma criança. De seguida, fez incidir a lanterna através da porta aberta e a 
tensão que estava a sentir foi subitamente aliviada. Verifi cou de novo e vol-
tou a verifi car, procurando no banco de trás, no chão do veículo, nas bolhas 
que tinham sido apanhadas e dançavam agora no tejadilho e, fi nalmente, 
saiu do interior do carro. Graças a Deus não havia qualquer ocupante. Deu 
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a volta, até ao lado da porta do passageiro, e tentou abri-la. Não se mexeu, 
presa por pequenas rochas. Continuou a nadar à volta do veículo e aperce-
beu-se de algo saliente, por baixo do banco. Esticou-se e retirou uma bolsa 
de cabedal acastanhada. Fez incidir a luz sobre a mesma, abriu o fecho e 
fi cou mais do que surpreendido ao encontrá-la quase vazia. Era a ausência 
do habitual que realçava a importância daquele simples objeto. Não havia 
um pente ou uma escova, nem havia maquilhagem, nem carteira, cartões 
de crédito, dinheiro, e nem sequer uma lima de unhas. Não havia nada no 
interior, à exceção de um único cartão de negócios. Felizmente, a água não 
fora capaz de lavar a tinta do mesmo.

Michael fl utuava acima do leito do lago, abruptamente consciente do 
silêncio, à exceção do seu pesado modo de respirar através do regulador, 
semelhante ao de Darth Vader. Não reconheceu o nome Stephen Kelley e 
aproximou-se para ver melhor. Quando projetou a luz sobre o cartão, um 
arrepio percorreu-lhe a espinha e apoderou-se da sua mente. O ar precipi-
tava-se no interior dos seus pulmões como se a botija de oxigénio se tivesse 
esvaziado subitamente. Foi assaltado pelo pânico; forçou-se a não hiper-
ventilar. O endereço era nítido, debaixo do feixe da sua luz, debaixo dos 
trinta metros de água. A morada era em Boston, um endereço que ele tinha 
memorizado há não mais de seis horas. O mesmo endereço escrito com a 
caligrafi a de Mary: Franklin Street, n.º 22, Boston.
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C A P Í T U L O  6

Ilya Raechen sentou-se a um canto do seu quarto de motel, con-
tando com complicações. Comeu mais um pouco da sua caixa de porco 
agridoce do restaurante chinês, fazendo desfi lar as últimas oito horas pela 
sua mente. Tinha passado três meses à volta do mundo à procura de Ge-
nevieve Zivera e, fi nalmente, encontrara o rasto dela. A informação que 
recebera referia-se ao Condado de Westchester, em Nova Iorque, e Boston, 
em Massachusetts. As localizações estavam, de algum modo, ligadas en-
tre si, mas ele não conseguiu encontrar a relação. Fartou-se de pensar na 
forma como haveria de a apanhar: deveria fazê-lo através de um rapto, ou 
limitar-se a esperar que ela chegasse ao seu destino, algemá-la e partir.

A sua tarefa não era fácil. Precisava de ir a casa; prometera ao seu fi lho 
que não estaria ausente por mais de um dia. Ao longo de todos os anos, 
nunca havia quebrado uma promessa feita ao seu fi lho. E agora, acima de 
tudo, ele não o podia desiludir. Pois o seu único fi lho, Sergei, estava de cama, 
com o seu estado de saúde a deteriorar-se. Tinha apenas seis anos de idade.

Quando Raechen recebeu o telefonema, protestou, mas os seus antigos 
superiores não quiseram saber dos seus problemas para nada. Apelaram ao 
seu orgulho, ao seu dever e à sua honra. Mas o que o fez mudar de ideias, o 
que fez Raechen abandonar a reforma e voltar a envolver-se, foi o apelo feito ao 
seu coração. Eles explicaram-lhe que, se ele os ajudasse e fosse bem-sucedido, 
encontrariam uma forma de salvar o seu fi lho da mão mortal do destino.

Raechen tinha um metro e oitenta e sete centímetros, e os músculos 
da sua estatura com cinquenta e dois anos de idade eram tão fortes e tensos 
como quando ele era um capitão com vinte e seis anos de idade no Exército 
Vermelho. O seu cabelo negro tinha fi cado grisalho nas têmporas, mas os 
olhos acinzentados eram tão penetrantes como aquando da sua juventu-
de. Tinha um rude ar eslovaco, que havia herdado por cortesia do lado da 
família da sua mãe; as feições eram severas e empedernidas, o que apenas 
contribuía para criar repulsa e medo. Era uma aparência que lhe assentava 
como uma luva, mas que não tinha o mesmo efeito nas suas irmãs.

O homem era uma lenda no pior dos círculos. A sua reputação, en-
quanto em atividade encoberta ao serviço da URSS, fora julgada por mui-
tos como tratar-se de fi cção, pois as ações que ele realizara para os seus 
superiores tinham tudo para serem assustadoras. Ele era um assassino, um 
adepto em extrair informações; possuía o dom das línguas, e recebera mui-
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tas vezes honras por se ter infi ltrado em governos estrangeiros. Os rumores 
da sua morte persistiram durante muitos anos, mas haviam sido, obvia-
mente, prematuros; a palavra que então circulou foi a de que ele tinha sido 
assassinado pela sua mudança de fi losofi a. Em vez disso, o homem sem 
consciência casou e, com o nascimento do seu fi lho, desenvolveu um co-
ração. Mas parece que o seu coração, ultimamente, se revertera ao anterior 
estado, como comprovado pelo seu recente regresso.

Pousou a comida e pegou no fi cheiro sobre Genevieve Zivera. As suas 
ordens eram simples: Encontra-a e trá-la! Enquanto Raechen possuía as 
competências necessárias para ações que ultrapassavam de longe o rapto, 
ele preferia manter essas habilidades afastadas. Há já sete anos que não ma-
tava, e a sua mente estava, misericordiosamente, a permitir aos rostos das 
suas vítimas que desaparecessem dos seus pesadelos. Por isso, tinha todas 
as intenções em levá-la tranquilamente, sem qualquer incidente, e viva.

Raechen tinha apanhado o rasto de Genevieve fora de Boston, atra-
vés do Connecticut, e depois seguira-a até Westchester. Quando as duas 
carrinhas passaram a acelerar por ele, com os faróis desligados e as buzinas 
a tocarem, o seu estômago apertou-se sozinho com nós de premonição. 
Observou, impotentemente, as duas carrinhas Ford a ultrapassarem o seu 
alvo a toda a velocidade, para depois pararem do outro lado, fazendo uma 
derrapagem, vomitando dois homens armados.

Ele gritou para ninguém, à medida que os acontecimentos se iam de-
senrolando à sua frente, enquanto a mulher tentava dar meia-volta ao Bui-
ck, mas só para lhe perder o controlo e despenhar-se através do resguardo 
de proteção da ponte. Ele travou a fundo e fi cou a ver, enquanto o carro 
navegava através do céu noturno, embatendo contra a superfície do reser-
vatório numa explosão de água. Não pôde deixar de pensar que a esperança 
do seu fi lho estava a desaparecer ao mesmo tempo que aquele veículo.

Olhou para as duas carrinhas, apenas para ver sombras e nada mais, 
ao mesmo tempo que aceleravam em direção à escuridão.

Raechen encostou o carro ao longo de um caminho de terra, bem lon-
ge da estrada, correu a toda a velocidade através dos bosques, e mergulhou 
no lago, esperando contra a esperança de que, de algum modo, ela ainda 
estivesse viva. Nadou o mais rápido que os seus braços lhe permitiram em 
direção ao carro ainda a balancear, apenas com a mala visível acima da su-
perfície. Deslizou à volta do carro, tentando inutilmente ganhar vantagem. 
A água rodopiava à sua volta, à medida que o motor quente libertava o vapor 
e as bolhas de ar que se escapavam faziam uma conspiração para agitar uma 
espuma tenebrosa. Ele conseguiu mergulhar na água escura, agarrou no pu-
xador do lado da porta do condutor, mas apenas para ser puxado para baixo, 
à medida que o último resto do carro deslizava para baixo da superfície.
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E ele foi para baixo, em direção à escuridão, com o carro a descer len-
tamente, acelerando como uma locomotiva que lança uma bola de vapor. 
Segurou-se com força, enquanto era sugado para o fundo, juntamente com 
os mil e quatrocentos quilos de destroços. Os pulmões ardiam-lhe ao ponto 
de ele ver estrelas, ao ponto de estar quase a desmaiar, com os ouvidos qua-
se a rebentarem devido ao súbito aumento de pressão. Raechen enterrou 
o seu sofrimento, sabendo que o dela era muito pior, pois dirigia-se para o 
fundo do lago presa num caixão com quatro rodas.

Agarrou no puxador com as duas mãos, apoiando os pés no carro que 
mergulhava para as profundidades, e nessa altura abriu violentamente a 
porta contra a pressão negativa. Penetrou na massa de airbags, atrapalhan-
do-se por cima do corpo inconsciente de Genevieve, e soltou o cinto de 
segurança, libertando-a, enquanto o carro continuava a descer em direção 
ao oblívio.

Raechen estava sentado no motel, a comer o resto da comida chinesa, com 
o olhar fi xado no corpo inconsciente de Genevieve, que se encontrava em 
cima da cama. Ela estava gelada mas viva. Tinha duas costelas partidas e 
uma contusão na testa. Iria sentir-se como se tivesse sido apanhada por 
uma debandada de elefantes quando acordasse, dali a doze horas, mas es-
taria viva. Ele retirou uma pequena garrafa castanha de halotano do bolso 
e deitou uma colher de chá numa toalha pequena. Voltou a enfi ar a garrafa 
fechada dentro do bolso e, delicadamente, colocou a toalha atravessada no 
rosto de Genevieve, que era um anestésico geral, para garantir a continua-
ção do seu estado de inconsciência. Olhou para ela, ali deitada, em paz. As 
fotografi as que tinha analisado dela tinham-na tornado tão familiar quanto 
a família. Havia nela uma inocência que o enchia de uma momentânea ver-
gonha, perante a violação que estava a cometer, mas rapidamente afastou 
essa ideia da sua mente, permitindo o sofrimento do seu fi lho substituir 
essa desonra, e preenchê-lo com a maior determinação pessoal que ele al-
guma vez conhecera.

Raechen suspeitava da identidade dos atiradores que tinham provoca-
do o acidente, e que também andavam atrás de Genevieve. Se voltassem a 
aparecer, ele iria ter de retirar os seus velhos talentos da reforma. Ninguém 
iria pará-lo. Genevieve Zivera não lhe iria fugir por entre os dedos, não 
depois de tudo aquilo por que ele acabara de passar.

Ele não iria falhar perante os seus superiores, não iria falhar perante o 
seu país, mas, acima de tudo, não iria falhar perante o seu fi lho. Ainda havia 
esperança.
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C A P Í T U L O  7

Alec Michael St. Pierre estava na sua loja. Tratava-se mesmo de 
uma garagem, mas ele convertera-a num atelier, completamente equipa-
do, para venda de madeira, metal e plásticos. Ao passo que a maioria dos 
pais passavam o tempo debaixo dos tejadilhos de carros superpotentes, ou 
a abanar um choupo vezes sem conta em busca do divertimento perfei-
to, o pai de Michael encontrara o seu bem-estar na criação. Dando forma 
e concebendo, talhando e afi ando; ele transformava madeira em mobília, 
metal em arte, e plástico em qualquer coisa para a qual o seu coração o con-
duzisse. Michael fi cava a observar o seu pai concentrado, perdido nas suas 
criações, parecendo abandonar o atelier — se não em corpo, seguramente 
em espírito —, pois nada parecia perturbar a concentração do pai quando 
estava perdido nos seus projetos. Ele maravilhava-se com a sua destreza, 
possuindo ele dedos tão atarracados.

Quando Michael tinha catorze anos, eles não podiam ser mais dife-
rentes um do outro. Michael era esguio e musculado, o pai dele era baixo 
e entroncado. Michael tinha o cabelo longo e encaracolado de um adoles-
cente, embora tivesse ainda de encontrar alguém sufi cientemente idoso 
para o fazer recordar do tempo em que o seu pai tinha cabelo. O seu pai 
era cerebral; Michael, sendo inteligente, inclinava-se mais para o lado do 
físico. Mas, como tantas vezes acontece, os opostos atraem-se. Michael 
sentava-se pacientemente com o pai todos os sábados de manhã, antes de 
sair para ir praticar um qualquer desporto que não estivesse fora de esta-
ção. Eles sentavam-se e falavam acerca de tudo e de nada. O pai tentava, 
subtilmente, fazer Michael interessar-se em trabalhar com as suas ferra-
mentas, em construir e criar. Ele insistia que Michael possuía uma mente 
tão criativa, e que se ele se decidisse a lapidá-la um pouco, seria capaz de 
criar tudo o que desejasse. Mas, à semelhança de tantos rapazes adoles-
centes, ele pura e simplesmente ainda não se sentia atraído pelas mesmas 
coisas que o seu pai. Michael não pensava que se tratasse de rebeldia, ele 
apenas pensava em desportos. E, ao passo que Michael escutava o pai e 
cooperava, não encontrava realmente muita alegria em construir fosse o 
que fosse, embora nunca dissesse uma palavra, sabendo que se tratava da 
paixão do pai.

Apesar de o seu pai nunca ter praticado desportos de grupo, nunca 
nos conseguiríamos aperceber disso a partir do seu vocabulário. Alec lia 
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tudo acerca de cada desporto em que Michael estivesse interessado, ao pon-
to de pensarmos que ele era um veterano grisalho.

— Segura nisto — disse Alec, segurando numa roda dentada de metal.
Michael pegou nela, inclinou-se sobre o pai, e espreitou para os com-

plexos mecanismos interiores do relógio do seu avô com quase dois metros 
de altura, que estava quase acabado. Cada peça tinha sido feita a partir de 
um rabisco: a caixa de madeira, os carrilhões, a roda do relógio, as engrena-
gens e até o mostrador.

— Estás pronto para o jogo de hoje? — perguntou-lhe o pai, sem le-
vantar a cabeça do trabalho.

— Acho que sim, temos umas quantas jogadas novas. Não obstante, 
Stepinac é uma excelente equipa.

Alec não respondeu, parecendo ter fi cado perdido naquele momento. 
Mas depois, passado um bom minuto, falou como se só tivessem passado 
alguns segundos: — É verdade, mas eles não têm um quarterback que con-
siga interpretar uma defesa tão impecavelmente quanto tu. — Alec olhou 
para cima, os seus olhos entraram em contacto. — Tu sabes a sorte que 
tens em não teres os mesmos genes que eu e a tua mãe? — Alec deu uma 
palmadinha no estômago.

— Costumava jogar quando era criança?
Alec sorriu. — Eu era o tipo de miúdo que se sentia feliz mesmo quan-

do era escolhido em último — disse ele, estendendo a mão. — Passa-me 
outra vez essa roda dentada.

Michael entregou-lha.
— Na verdade, porque é que não a colocas ali? — Alec apontou para 

um pequeno eixo de metal. Michael olhou para a caixa do relógio e deslizou 
a roda dentada por cima do eixo. O pai colocou uma incrivelmente peque-
na tampa na haste, que era do tamanho de um alfi nete, e fechou a parte de 
trás da caixa do relógio. Abraçou a caixa de dois metros de altura com os 
seus braços curtos e fez sinal a Michael para que fi zesse o mesmo. Michael 
posicionou-se na base do relógio.

— Agora, aos três. — O pai de Michael olhou para ele. — E... três!
Levantaram o relógio da bancada de trabalho, erguendo-o no ar, colo-

cando-o depois no chão e na vertical. Alec abriu a parte superior em vidro 
do mostrador do relógio. — Horas? — perguntou ele, com o dedo indica-
dor em cima do ponteiro dos minutos.

Michael olhou de relance para o relógio que estava na parede. — Oito 
horas e cinquenta e nove minutos.

— Uma sincronização perfeita, embora eu também me sinta do mes-
mo modo. — Acertou o relógio e depois abriu a porta de vidro do pêndulo. 
— Se quiseres fazer a gentileza.
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Michael esticou-se e, com um ligeiro toque, puxou o pêndulo para um 
dos lados e deixou-o balouçar.

Tiquetaque... tiquetaque... tiquetaque... A elaborada peça de tempo fa-
lava na linguagem comum dos relógios. Michael observava, à medida que 
as inúmeras engrenagens e rodas dentadas rodavam e iam fazendo clique, 
com o ponteiro dos minutos a descrever o seu movimento circular. E, com 
um súbito estrondo, a engrenagem principal pôs-se em funcionamento e os 
carrilhões ressoaram nove vezes.

Michael deu por si hipnotizado pelo som regular do relógio, com a sua 
sincronização tão perfeita como no dia em que fora construído, há cerca 
de uns bons vinte anos. Olhava fi xamente para a enorme peça de tempo, 
desejando ser capaz de a fazer voltar atrás. Michael sentia saudades daque-
las manhãs que passava a conversar com o seu pai, que sempre tivera um 
modo de ver as coisas de uma forma tão clara. Michael nunca apreciara 
completamente o valor da sabedoria, da experiência. Como tantos outros, 
ele pensara que o amor incondicional do seu pai estava garantido, sem nun-
ca chegar a compreender o quanto ele precisava de si. O pai de Michael 
tinha falecido há uns anos. Fora algo de repentino, provocado por compli-
cações com diabetes; a sua mãe seguiu-se-lhe pouco tempo depois, por des-
gosto do coração. Michael desejava que pudesse ter tido mais uma semana 
com o seu pai, mesmo um único dia a mais, para lhe colocar todas aquelas 
perguntas que nunca lhe fi zera: sempre pensando que haveria tempo para 
as fazer, sempre pensando que haveria um amanhã, sempre preocupado 
com o futuro, esquecendo-se de viver o momento.

Michael teria gostado da sua companhia neste momento, mas, tal 
como há um ano, quando Mary falecera, ele teria de continuar a viver sem 
os sábios conselhos do seu pai.

O apelo da carta de Mary dominava o coração de Michael, e viria a 
ser reforçado pelo cartão de negócios que continha o mesmo endereço. O 
endereço de Stephen Kelley, um advogado que Mary pensou poder ajudar 
Michael na sua demanda.

O pai de Michael sempre o instigara a procurar os seus pais biológicos, 
explicando-lhe que era importante sabermos quais eram as nossas origens, 
aquilo de que somos feitos. Alec explicara-lhe desde muito cedo que Mi-
chael tinha dois pares de pais: aqueles cujo amor o trouxeram ao mundo 
e aqueles cujo amor o transformara naquilo que ele hoje era. Mas Michael 
bania o pensamento de os procurar enquanto os St. Pierre fossem vivos. 
Sentia que isso seria uma traição aos seus pais, como se lhes estivesse a virar 
as costas, abandonando aqueles que o tinham escolhido em troca daqueles 
que haviam optado abandoná-lo.
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Michael encontrava-se na sua vasta sala, com os dois enormes cães 
adormecidos aos seus pés, olhando fi xamente para a carta de Mary e para 
o cartão de negócios, os quais estavam pousados, um ao lado do outro, em 
cima da mesa de café à sua frente. A morada situava-se em Boston, um 
terreno desconhecido para Michael: o n.º 22 da Franklin Street não tinha 
qualquer signifi cado para ele. Para um fã dos Yankees, tratava-se da terra 
do inimigo. Apenas se tinha deslocado à cidade de Nova Inglaterra umas 
quantas vezes, preferindo Cape Cod, um lugar que sempre tivera um sig-
nifi cado especial para ele e para Mary, um lugar para onde se dirigiam nas 
suas escapadelas de fi m de semana.

A mente de Michael encontrava-se num redemoinho de confusão, 
enquanto pensava no simples cartão de visita. Não se tratava de uma coin-
cidência que o mesmo correspondesse ao endereço que Mary lhe havia for-
necido, e o tiquetaque do relógio do seu avô às quatro da manhã só o fazia 
remoer, ainda mais, aquele assunto.

Michael pegou no copo, deitou abaixo o Jack Daniel’s, e agarrou ime-
diatamente na garrafa para o voltar a encher. A sua mente estava numa 
desordem, à medida que ia passando em revista as últimas quatro horas, 
tão seguro de que havia algo que lhe estava a escapar, tão seguro de que uma 
simples pista lhe estava a fugir. Então, percebeu do que se trava. 

A sua mente encontrava-se tão absorvida pelo cartão de negócios que 
se tinha esquecido da mala ensopada de água. Pegou nela e pousou-a na 
mesa de café. Possuía um estilo simples, era de cabedal acastanhado com 
uma fi vela de latão e uma correia entrançada. Voltou a verifi car, pela terceira 
vez, cada bolso e bainhas vazios, e apercebeu-se de que era o afastamento do 
habitual que reforçava o signifi cado daquele simples objeto encontrado no 
seu interior. Não havia quaisquer bens pessoais, nenhum dos apetrechos fe-
mininos habituais, nem de maquilhagem nem de qualquer outra coisa, que 
normalmente atravancavam a mala de uma mulher. Encontrava-se vazia à 
exceção do cartão de visita, do qual a água não fora capaz de apagar as letras.

E depois, um arrepio percorreu a espinha de Michael, tomando conta 
da sua mente. Recuou e voltou a olhar para a mala. Não estava especial-
mente fascinado pelo design da mesma, nem pelo cartão que encontrara 
no interior; uma certeza de reconhecimento veio subitamente à superfície.

Não havia quaisquer dúvidas na mente de Michael — ele já tinha visto 
aquela mala anteriormente.
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Ilya Raechen estava na Ponte Delaware quando finalmente ex-
pirou. Tinha conduzido o Chevy Suburban com vidros escuros ao longo 
das últimas horas, sem sequer emitir um único suspiro e sem tocar no 
sintonizador do rádio. Acelerou ao longo da Jersey Turnpike, feliz pela 
conveniência de possuir uma EZ-pass e assim evitar um empregado das 
portagens; quanto menos pessoas o vissem melhor seria. Era um cliché 
tão grande, viajar com uma vítima atada e amordaçada na mala do carro, 
como se fosse carga... mas ele não tinha outra escolha. As carrinhas e os 
camiões com caixa atraíam mais a atenção na época do pós 11 de setem-
bro, e ele não se podia esconder por detrás das suas credenciais diplo-
máticas russas caso lhe mandassem encostar a viatura. Não havia muitas 
desculpas para andarmos a passear com uma mulher toda amarrada na 
mala do nosso carro.

Durante toda a sua vida, Raechen sempre dissera ao seu fi lho: — Não 
te preocupes, o papá proteger-te-á, ele nunca há de deixar acontecer-te seja 
o que for. — Tratava-se de uma promessa que todos os pais faziam aos seus 
fi lhos, e era uma promessa em que todas as crianças acreditavam. E era 
uma promessa que Raechen não estava a cumprir, enquanto observava o 
seu fi lho a defi nhar, debilitado pela doença. Mas as coisas estavam prestes a 
mudar, a esperança renasceria, não apenas para o seu fi lho como também 
para ele. Acabar-se-iam as promessas não cumpridas — ele iria salvar o seu 
fi lho custasse o que custasse.

Tinha esperado até às cinco e meia da manhã, antes de sair do mo-
tel. As luzes ainda estavam esbatidas e o parque de estacionamento encon-
trava-se vazio; nunca havia muito trânsito ao despontar do dia. Carregou 
ambas as pistolas, enfi ando-as depois na parte de dentro do cós das calças, 
atrás das costas. Já não disparava as suas Glock há sete anos, desde que se 
retirara do ativo para formar uma família. Raechen rezou antes de entrar 
para o Suburban para que o dia seguinte não destruísse essa oportunidade 
de sorte.

Enquanto atravessava a fronteira para Delaware, pegou no telemóvel 
e fez uma chamada para o avião. Seria abastecido e pronto numa pequena 
pista, no Maryland rural, onde havia sido utilizada uma certa desobstru-
ção diplomática, para uma saída discreta do país. Raechen acompanharia 
Genevieve e entregá-la-ia pessoalmente, sem descurar a sua lealdade nem 
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o seu orgulho; ele fá-lo-ia para se assegurar do pagamento, para obter o 
tratamento de que o seu fi lho tão desesperadamente necessitava. Ele estava 
a contar com eles, mas, mais importante do que isso, o seu fi lho estava a 
contar com ele.
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O sótão era um enorme recreio para rapazes, um espaço reservado 
num andar superior, em Valhala. Busch construíra-o de acordo com as suas 
exatas especifi cações, fazendo a réplica de uma imagem que ele guardava 
na sua mente desde os dezasseis anos de idade. O quarto era comprido e es-
treito, o teto angulado erguia-se a cerca de seis metros de altura, refl etindo 
a linha do telhado nas suas vigas espessas e à vista, negras e bem polidas. A 
mesa de snooker, a mesa de jogar às cartas e uma máquina de fl ippers en-
contravam-se afastadas, na parte de trás, enquanto um robusto sofá e dois 
cadeirões preenchiam a parte da frente, circundando uma enorme televi-
são com ecrã de plasma. Um pequeno bar, situado no canto, era abasteci-
do gratuitamente pelos distribuidores de bebidas brancas e de cerveja, em 
sinal de cortesia pela continuação do negócio que Busch mantinha com 
eles, no estabelecimento que possuía no andar de baixo. Ali, tratava-se do 
seu santuário, apenas frequentado pelos seus amigos. Jeannie deu-lhe o 
seu consentimento, desde que as operações do bar e do restaurante não 
fossem afetadas.

Busch seguiu Michael até à sala, baixando a cabeça por causa da porta 
pouco alta, e bateu com a porta atrás deles. Serviu uma bebida para os dois 
e, fi nalmente, deixou-se relaxar.

— Ainda não há sinais de qualquer corpo. Fosse quem fosse saiu de lá 
com vida. O carro foi alugado em Boston — disse Busch. — Sob um nome 
falso. Conheces alguém em Boston?

Michael não respondeu, enquanto pensava na morada de Boston que 
Mary lhe havia fornecido, e que era a mesma que se encontrava no cartão 
de negócios dentro do seu bolso.

— Acho que Genevieve Zivera ia a conduzir aquele carro.
— O quê!? — Os olhos de Busch estreitaram-se, ao mesmo tempo que 

desatou a rir a bandeiras despregadas. — Como assim, ela veio a voar do 
Paraíso para dar umas voltas de carro e tirar umas férias?

Michael não lhe respondeu, limitando-se a olhá-lo de volta, fazendo 
um momento de silêncio.

— Ela está morta, Michael — disse Busch, com um ar muito sério.
— Eu sei. Mas continuo a pensar que ela ia a conduzir aquele carro — 

respondeu Michael, ao mesmo tempo que se dirigia para a enorme janela 
circular e olhava para baixo, na direção da cidade de Byram Hills.
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— O que é que se passa, Michael? — voltou a insistir Busch. — Ficas aí 
especado e dizes que uma mulher se levantou da sepultura, encontrou uma 
forma de voltar à vida, e depois fi cou calada? Existe alguma razão para tu 
tirares uma conclusão dessas? Eu sou teu amigo, por amor de Deus, diz-me 
o que se está a passar

— Está bem — disse Michael, enquanto regressava da janela para se 
encostar ao balcão do bar.

Busch pegou num taco de snooker e deu uma volta, tentando conter a 
raiva que o estava a corroer.

— Antes de a Genevieve ter desaparecido, há quatro meses, e antes de 
ter morrido, ela veio ter comigo.

Busch parou de andar às voltas e voltou-se para Michael, com os olhos 
a fi carem cada vez mais sombrios.

— Ela pediu-me que lhe fi zesse um favor — continuou Michael.
— Michael. — Busch começava a fi car chateado. — A maioria das 

pessoas pedem aos amigos uma boleia para casa, ou que lhes emprestem 
uns quantos dólares. Mas as pessoas não te pedem esse tipo de favores. Que 
diabo foste tu fazer?

Enquanto Busch ouvia a narrativa de Michael acerca das suas ex-
plorações de inverno na Suíça, fez tudo o que estava ao seu alcance para 
não o censurar. Busch nunca seria capaz de perder o seu código moral, 
nem a crença pela qual vivia. A lei era a lei e tinha sido feita por uma 
razão, mas, à medida que ia ouvindo os detalhes do que Michael fi zera, 
à medida que fi cou a saber que Michael agira de acordo com o pedido 
de uma amiga em risco de morrer, achou extremamente difícil julgá-lo. 
Michael não tinha tido qualquer tipo de benefício, fosse qual fosse o gé-
nero ou a forma. As suas ações colocaram, de facto, a sua própria vida e 
liberdade em perigo. Busch não disse mais nada até Michael acabar de 
lhe contar a história. Depois, pousou o taco de snooker e encostou-se pe-
sadamente contra a parede, com o corpo a sucumbir enquanto encostava 
a cabeça para trás.

— Mas há algo mais — acrescentou Michael, com alguma relutância 
na sua voz.

Busch inspirou e susteve o ar nos pulmões. Sentou-se num dos bancos 
do bar. Aceitou a história europeia de Michael, mas não estava a gostar do 
caminho que as coisas estavam a levar.

— Havia uma mala no interior do carro. É a mesma bolsa que Gene-
vieve tinha com ela há quatro meses, quando me veio visitar.

Busch fechou os olhos. — Lá vamos nós...
— Tinha apenas um único objeto no seu interior. — Michael pousou 

o cartão na mesa de snooker.
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— Roubaste provas? — perguntou-lhe Busch, com os olhos fechados. 
— Isso é um mau carma, Michael.

— Provas? Genevieve encontrava-se naquele carro, tenho a certeza 
disso. E não restam dúvidas de que este cartão se destinava a mim.

— Mas que raio se está a passar, Michael? Andas a esconder alguma 
coisa?

— Não sejas ridículo. Pensava que já te tinhas reformado.
— Não vás por aí. — Busch não podia continuar a enganar-se a si pró-

prio, pois sentia falta de ser polícia, de ser um detetive, de desvendar misté-
rios. Mas a sua mulher, Jeannie, forçara-o a reformar-se mais cedo. Ele não 
lhe contara isso, mas quase chegou a voltar atrás, precisamente no primeiro 
dia em que se reformou, e agora tudo estava a vir ao de cima sob a forma de 
arrependimento. Sentia falta da adrenalina provocada pelas perseguições, o 
ato de resolver um crime, ou de reparar um erro de justiça. Acima de tudo, 
sentia falta da justiça. Agora, tudo o que via era pessoas a afogarem-se em 
scotch e cerveja, queixando-se quão aborrecidas ou terríveis eram as suas 
vidas mundanas. Busch havia pensado que o bar seria a sua recompensa, a 
sua reforma repousante, mas nem sequer se parecia a isso. Era simplesmen-
te monótono. De facto, a verdade era que Busch sentia falta do seu antigo 
trabalho. Tratava-se da síndroma de dantes-é-que-era-bom. Ele abando-
nara a Polícia para ir viver o seu sonho de possuir um bar e deitar todo o 
stress para trás das costas. Mas sentia falta do afl uxo da adrenalina, e do 
sentimento de que estava a fazer a diferença.

— Se a Genevieve estava a conduzir aquele carro, onde está ela? — 
perguntou Busch, quando por fi m abriu os olhos.

— Não sei, mas acho que não está morta.
— Se ela estava a conduzir aquele carro, e detesto ter de dizer isto, é 

muito provável que ela esteja morta e nós ainda não tenhamos encontrado 
o corpo. Ou pode mesmo estar ferida. Ou então, não estava a conduzir o 
carro e tu tens uma imaginação extremamente produtiva.

Michael retirou a carta de Mary do bolso e colocou-a ao lado do car-
tão. Com as duas moradas, idênticas, uma ao lado da outra.

Busch aproximou-se e pegou na carta de Mary. Leu-a de uma ponta à 
outra sem fazer qualquer comentário, depois, voltou a pousá-la e começou 
a fi car perdido nos seus pensamentos.

— Não me digas que se trata de uma coincidência. — Michael fez uma 
pausa, durante um momento, tentando recompor-se, tentando organizar 
os seus pensamentos, tentando obter alguma calma. — Porque pode tra-
tar-se de tudo menos de uma coincidência.

Busch voltou a olhar para o cartão de negócios. — Quem é Stephen 
Kelley?
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— Para além do facto de ser um advogado? — perguntou Michael. 
— Não faço a mínima ideia. Ele faz trabalho em pro bono para a igreja e o 
orfanato de onde eu vim. Tentei contactá-lo mas ninguém atendeu.

Busch continuava a olhar fi xamente para o cartão, comparando-o à 
carta de Mary.

— Paul, acho que o meu pai anda algures por aí. E tudo isto tem algo 
a ver com ele. Não sei porquê. Mary estava a guiar-me nessa direção, Ge-
nevieve sempre insistiu que eu o procurasse. Estas moradas são o mesmo 
ponto de partida.

Por fi m, Busch voltou-se para Michael. — Do que andas tu à procu-
ra, Michael? O que esperas encontrar? Trata-se de encontrar o teu pai ou 
trata-se de Mary, de satisfazer pedidos observados pelos sentidos e últimos 
desejos para curares o teu coração culpado?

— Não sei — respondeu Michael. — Mas...
— Michael — disse Busch calmamente. — A Mary faleceu. Nada que 

tu possas fazer a trará de volta. Mas se tu quiseres encontrar os teus verda-
deiros pais...

Michael aproximou-se da mesa de snooker, pegou na carta de Mary e 
olhou para o seu amigo. — Apetece-te ir até Boston?
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Era de madrugada. Já estavam 24 ºC, e uma humidade interminá-
vel que se condensava nas janelas do carro de Busch, enquanto eles saíam 
da esquadra da Polícia de Byram Hills. O lago tinha sido dragado; vários 
mergulhadores esquadrinharam o fundo, regressando todos com a mes-
ma opinião: quem quer que tivesse conduzido o Buick, estivesse morto ou 
vivo, não se encontrava na água, nas margens, nem em qualquer outro local 
próximo dos destroços do acidente. Haviam encontrado pegadas perto da 
beira da água, mas eram inconcludentes — poderiam muito bem pertencer 
a um pescador, a adolescentes, mas a ninguém cuja identidade pudesse ser 
comprovada de uma forma convicta. O carro tinha sido identifi cado como 
pertencendo a um escritório de alugueres, no Aeroporto de Logan, em Bos-
ton, mas o condutor ainda não tinha sido identifi cado — e tudo isto apenas 
fortalecia as suspeitas de Michael.

O telefone de Michael estava preso no espaço existente entre a sua ore-
lha e o ombro. Há já três minutos que tinha sido posto em linha de espera 
pelo operador do Vaticano. Ele e Busch já estavam na segunda Coca-Cola, 
tendo sido Michael a trazer a fonte preferida de cafeína e açúcar de Busch.

Ouviram-se três rápidos bips no telemóvel e depois: — Michael? — O 
sotaque era italiano.

— Simon. — Michael não foi capaz de esconder a excitação na sua 
voz; era como anunciar um nascimento, ou que alguém havia vencido, mi-
raculosamente, uma doença horrível. Mas moderou-se, devido às circuns-
tâncias, devido à inquietação. — Ela está viva — disse Michael.

— O quê? Olá para ti, também! — replicou Simon, sem ter compreen-
dido o que Michael dissera.

— Ela está viva, Simon.
— Quem está vivo?
— A Genevieve.
— Viva!? — Michael quase conseguia sentir a confusão de Simon atra-

vés do silêncio, no outro lado do telefone. — Mas isso não faz qualquer 
sentido.

— Eu sei que é difícil de acreditar.
— Tu chegaste a vê-la? Onde está ela?
— Não... Houve um acidente de carro... — Michael continuou, para 

acelerar o pensamento de Simon. Durante a narrativa dos factos, a sua his-
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tória não encontrava muita credibilidade, mesmo na sua própria mente, à 
medida que se ia apercebendo de que poderia estar a ser vítima da sua ima-
ginação e de um pensamento carregado de ansiedade. Explicou a bolsa e o 
cartão de negócios, como o endereço correspondia ao que Mary lhe havia 
dado e como a Polícia não tinha encontrado qualquer corpo.

— Mas tu não a viste? — perguntou Simon, marcando a sua posição.
— Não — respondeu Michael, com alguma relutância.
— Andaste à procura dela?
— Começámos a fazê-lo a noite passada, sem nos apercebermos de 

quem andávamos à procura. A Polícia dragou o lago, mas eu sei que ela não 
está lá. Ela foi-se embora, Simon, não sei como, mas ela desapareceu.

Nos segundos que se seguiram, Michael apercebeu-se de algo: Simon 
não questionou, uma única vez, a sua ressurreição, o seu súbito reapareci-
mento, como se ela nunca tivesse estado realmente morta.

— Tenho de ir — disse Simon abruptamente.
— Diz-me o que queres que faça.
— Nada. Fica fora disto, Michael. — O tom de voz de Simon era tre-

mendamente sério, e o seu pedido mais pareceu tratar-se de uma ordem.
— Tu conheces-me melhor do que isso. Simon, eu pensei que ela esti-

vesse morta. Tu presidiste ao funeral dela, por amor de Deus! O que é que 
se passa?

— Fica fora disto! — implorou-lhe Simon. — Eu vou encontrá-la.
— Mas ela estava aqui, ela vinha ter comigo.
— Se ela estava aí, agora já está bem longe.
— Como é que sabes disso?
O silêncio arrastou-se por momentos, sendo apenas quebrado pela 

estática intermitente.
— Ela pode ter sido raptada — disse Michael. — Ela pode estar em 

fuga. Tu nem sequer sabes onde procurar.
— Mas sei onde começar — disse Simon. — Escuta, eu sei que ela é tua 

amiga, e também é minha. Mas acredita em mim, Michael, tu não podes 
protegê-la.

Um silêncio ominoso parecia precipitar-se, vindo do telefone, e fl utuar 
por todo o carro.

— Protegê-la? — perguntou Michael, com a mente subitamente à 
defesa. — Protegê-la do quê? — Michael conseguia sentir o seu sangue a 
começar a ser bombeado cada vez com mais força; sentia-se como se o seu 
cérebro estivesse de pernas para o ar.

— Por favor. — Simon fez uma pausa. — Fica fora disto tudo. Se ela 
estiver viva, eu encontrá-la-ei.

Ao longo dos dezoito meses em que Michael conhecera Simon, ha-
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viam-se tornado amigos. Mas Simon continuava a ser Simon. Um homem 
capaz de uma implacável devoção a Deus, e de uma implacável devoção 
aos seus amigos. Um homem que havia retirado mais vidas do que aquelas 
que havia salvado. Um homem que nunca fazia uso da palavra “por favor”.

— Simon — disse Michael, renunciando a continuar a sua busca, e 
deixando Simon fazê-lo. — Eu pensei que ela estivesse morta. 

— E o mesmo pensaram todos os outros — acrescentou Simon, com 
suavidade, e depois o seu telefone desligou-se com um estalido.
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C A P Í T U L O  1 1

O scull avançava rapidamente ao longo do Rio Charles; o seu 
casco branco-de-osso parecia fl utuar acima das últimas águas da prima-
vera, como se ainda estivessem congeladas. Os dois remadores pareciam 
bonecos movidos pelo vento, em perfeita sincronização. Michael observa-
va-os a desaparecer numa viragem a montante do rio, à medida que eles 
seguiam pela Ponte Longfellow, no sentido do coração de Boston. Tinham 
deixado a esquadra da Polícia às cinco horas da manhã e feito as habituais 
três horas de viagem em menos de duas horas e meia; quando Busch con-
duzia o seu Corvette, não acreditava em perder tempo. Concordaram que, 
apesar do enfático apelo de Simon, quando regressassem, iriam fazer tudo 
para encontrar Genevieve.

Embora tivessem parado na esquadra da Polícia sob a proteção de 
Busch, para verifi car a investigação acerca do carro afundado, a verdadei-
ra razão da visita deles tinha duas intenções. Mesmo estando reformado, 
Busch continuava a ser o tipo mais popular na esquadra. Tanto os caloiros 
como os veteranos iam ter com ele para lhe pedirem conselhos, quer fosse 
a nível pessoal ou profi ssional, uma situação que já acontecia há vinte anos. 
De facto, ele usufruía de mais respeito do que o Capitão Delia. E por esse 
motivo, quando Busch pediu a Joe Grasso que o ajudasse, o sargento não 
teve qualquer problema em desviar o olhar para outro lado. Ele nunca che-
gou a questionar-se por que motivo Busch precisava de informações acerca 
do proprietário do n.º 22 da Franklin Street, em Boston, à medida que ia 
teclando na base de dados do departamento da Polícia, mergulhando ainda 
mais fundo na DGV, no FBI e nos fi cheiros Lexis Nexis4. A impressão dos 
resultados foi curta mas surpreendente.

Stephen Kelley era um advogado de cinquenta e oito anos, com uma 
carreira próspera. Tendo sido um antigo Procurador, ele evitava os casos 
que tinham a ver com a defesa de criminosos, preferindo optar por fusões 
de empresas e aquisições — Michael pensava que o homem continuava a 
proteger criminosos. O seu passado defi nhado era sombrio, e continha vá-
rios fi cheiros da Polícia selados à data da sua juventude. Mas, a partir da 
idade dos vinte anos, um homem emergiu no lado sul de Boston, e conse-

4 Base de dados onde se podem encontrar vários tipos de informações, algumas delas 
de acesso restrito. (N. do T.)
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guiu acumular uma riqueza líquida superior a setenta e cinco milhões de 
dólares.

As suas diligências fi lantrópicas estendiam-se a duas áreas: à política 
— com grandes contribuições para políticos do sul de Boston, o seu local 
de nascimento — e às crianças, realçando que estas últimas eram colocadas 
em famílias de acolhimento ou entregues à adoção.

Busch conduziu até à zona de Beacon Hill, onde se encontram os lares 
da elite de Boston, os animadores e os agitadores do capital de Nova In-
glaterra. As casas da cidade eram refi nadas e intemporais, encontrando-se 
muitas como se encontravam há centenas de anos.

— A Jeannie vai fi car furibunda quando descobrir que tu andas a fazer 
de detetive, vai pensar que uma coisa leva à outra e que em breve estarás de 
regresso à Polícia.

— Pensei que andávamos apenas à procura dos teus pais.
— E andamos. Mas não me vais dizer que não estás a pensar nisto 

como um quebra-cabeças legal que tem de ser resolvido. Era suposto esta-
res reformado.

— Vá lá... Tu conheces-me; é difícil para este tigre conseguir mudar as 
listas. Sabes a que me refi ro, não sabes?

E Michael sabia. Busch era um polícia. Sempre o fora, e sê-lo-ia para 
sempre. O facto de ter trocado o distintivo por um bar não mudava em 
nada o homem que ele era. Michael sabia disso melhor que ninguém: Mi-
chael também não se tinha saído lá muito bem com a sua “reforma”. As 
instalações de segurança não tinham a atração comprometedora que tudo 
isto possuía. — Mesmo assim, ela vai fi car chateada.

— Ela não está chateada. Disse-me para te ajudar. Depois de ter fi cado 
ao corrente da carta da Mary, e depois da parte acerca dos teus pais, pensou 
que era uma boa ideia eu ir contigo — respondeu Busch. — Achas que este 
tipo sabe quem são os teus pais?

— É isso que eu estou prestes a descobrir.
Busch voltou numa rua de paralelos e passou pelo n.º 22 da Franklin 

Street. O edifício era uma casa geminada com o dobro da largura habi-
tual, e pertencia a uma única família, com os tijolos recentemente assen-
tados, com o friso de mármore decorativo tão branco como no dia em 
que fora talhado. Os arbustos, aparados segundo a arte da topiária, que 
emolduravam os cinco degraus que conduziam até à porta da frente em 
mogno, eram perfeitamente simétricos, como se tivessem sido podados 
com um par de tesouras de mão. Havia lanternins a gás pendurados de 
ambos os lados da porta, fazendo recordar os dias da vida do edifício an-
tes da chegada da eletricidade. Tratava-se de uma morada com distinção, 
numa rua com uma óbvia exclusividade; um troféu dos privilegiados, 
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dos bem-sucedidos na vida, alcançada através de muito trabalho árduo 
ou de alguma herança — e, a partir do relatório Lexis Nexis que Michael 
tinha acabado de ler, ele sabia que a fortuna de Stephen tinha sido alcança-
da através da primeira forma.

— Queres que eu entre contigo? — disse Busch, enquanto dava a volta 
à esquina, encostando num lugar de estacionamento lateral, existente na 
rua.

— Sem ofensa, mas tu tens esse ar intimidativo que te é tão caracte-
rístico...

— O quê!? — Busch estava sinceramente chocado.
— Ei! Se eu visse um tipo com um metro e noventa e três centímetros 

de altura a bater à minha porta, não sei se responderia de boa vontade às 
suas perguntas.

— Eu não sou intimidativo — ripostou Busch.
Michael sorriu, enquanto olhava para o urso que era o seu amigo sen-

tado por detrás do volante do seu Corvette. O banco estava puxado para 
trás até ao máximo, ao mesmo tempo que as suas mãos gigantes agarravam 
o volante. — Ei! A tua personalidade calorosa sobressai através de todo o 
teu ser, é apenas a primeira impressão que afasta as pessoas. Mas não sei se 
terei uma segunda oportunidade com este tipo.

— Põe-te já do meu carro para fora! — disse Busch, abanando a cabe-
ça. Reclinou o assento e fechou os olhos.

Passou-se apenas um momento. Michael olhou fi xamente para o seu 
amigo e depois saiu do carro. Mas antes de ele fechar a porta...

— Telefona-me se precisares de intimidar alguém — resmungou Busch.
Michael sorriu, ao mesmo tempo que voltava a esquina e descia a rua 

que conduzia à referida casa. Busch era um bom amigo, o seu amigo mais 
próximo; Michael não tinha quaisquer dúvidas de que ele iria em seu au-
xílio, tal como fi zera no passado, mas Michael duvidava fortemente que 
pudesse vir a ter algum problema com um advogado de cinquenta e oito 
anos de idade.

Michael subiu os cinco degraus de tijolo e fi cou no patamar, defronte 
da enorme porta em mogno polido. O batente tinha a forma de um leão em 
bronze, com o sol matinal a reluzir na sua juba dourada. Michael fi cou ali 
de pé, por um momento; retirou o cartão de visita, juntamente com o rela-
tório acerca do proprietário do n.º 22 da Franklin Street. Voltou a olhar para 
o endereço e fez uma pausa para colocar os pensamentos em ordem, para 
pensar na forma como iria abordar aquele tal de Stephen Kelley. Ganhou 
coragem e levantou o batente. O resultado do mesmo ao bater na porta 
ecoou através daquilo que era, de certeza, uma enorme casa.

Esperou uns trinta segundos e já estava novamente a levantar o ba-
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tente quando a porta se abriu. Michael foi apanhado de surpresa. Não pela 
repentina abertura da porta, mas por quem se encontrava diante dele.

Ela tinha cerca de um metro e sessenta e sete de altura, e o seu cabelo 
preto era longo, estilizado para o negócio durante o dia e sabe-se lá para o 
quê durante a noite. Não podia ter mais de trinta anos, vestida com um ca-
saco curto às riscas fi nas verticais e uma saia a condizer, ambos feitos num 
alfaiate para lhe fi carem à medida. Ela parecia ter um porte atlético mas, ao 
mesmo tempo, transmitia uma sensualidade velada pelo seu aspeto profi s-
sional. No entanto, pondo tudo isso de lado, foram os olhos dela que fi zeram 
com que a voz de Michael fi casse presa na garganta. Eram de um castanho 
intenso e enormes, permitindo um ligeiro vislumbre da alma que se encon-
trava por detrás deles. E esses olhos estavam a olhar fi xamente para ele.

— Posso ajudá-lo? — perguntou a mulher.
— Bom-dia — disse Michael, depois de ter regressado à terra. — Es-

tou à procura do Sr. Stephen Kelley.
— Tem alguma entrevista marcada? — A voz dela era segura e direta, 

e isso fez Michael esquecer tudo acerca da sua recente análise do aspeto 
sedutor dela.

— Não, não tenho. O meu nome é Michael...
Mas, nesse momento, apareceu um homem. Tinha cerca de um metro 

e oitenta e três. O seu cabelo sarapintado — mais branco do que acastanha-
do — encontrava-se alisado para trás e pronto para o negócio. O seu fato 
era preto-acinzentado, com as pregas bem vincadas e perfeitas. Colocou a 
mão esquerda calorosamente no ombro da mulher. — Quem é o senhor? 
— A voz do homem era profunda e exigente.

— Chamo-me Michael St. Pierre — respondeu Michael, sentindo-se 
um pouco afastado pelo cumprimento descortês daquele casal às riscas fi -
nas verticais.

O homem olhou para Michael durante alguns instantes, examinando 
silenciosamente o seu rosto.

— E...? — incitou a mulher.
— E... — Agora Michael estava chateado, mas também estava conten-

te, porque aquilo sacudiu-o do estado de distração em que se encontrava. 
Ele detestava ser tratado como se fosse de segunda categoria. E, enquanto 
avaliava a questão da mulher, perguntou a si mesmo se não estaria num dia 
de loucos, com as palavras de Busch a ecoarem-lhe na sua mente: Do que 
andas tu realmente à procura, Michael? — A minha mulher deu-me a vossa 
morada.

Kelley olhou para o cartão de visita na mão de Michael. — Posso?
Michael entregou-lhe o cartão. Kelley segurou-o à altura dos olhos, 

voltando-o de um lado e do outro, examinando-o como se possuísse a res-
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posta para uma pergunta por responder. Voltou a olhar para Michael, aba-
nou a cabeça, e devolveu-lho. — Este é o meu cartão pessoal. Raramente os 
dou a alguém. Quem lhe deu isso?

— Foi encontrado dentro de uma mala. Mas acontece que correspon-
de com este endereço — Michael apontou para a porta da frente — que a 
minha mulher me deu. Não penso tratar-se de uma coincidência. É o que 
tenho tentado descobrir.

Kelley olhou para a mulher. — Susan?
Ela abanou a cabeça, enquanto os seus olhos penetravam Michael. — 

O senhor é da Polícia?
Michael disse que não com a cabeça.
— Há já algum tempo que não tenho dado o teu cartão a quem quer 

que seja — continuou Susan.
— Bem... Ora aqui está. A Sra. Newman e eu estamos atrasados — 

disse Kelley, num tom de voz desdenhoso. Colocou a mão direita na porta, 
preparando-se para a fechar e assim concluir a visita de Michael.

Michael olhou de um para o outro, surpreendido com a frieza de am-
bos, e de repente recordou-se porque detestava tanto os advogados. Apesar 
de terem cerca de trinta anos de diferença de idades, pareciam obviamente 
ter sido feitos um para o outro, porque não poderiam ter sido feitos para 
outra pessoa.

— Disseram-me que talvez pudessem ajudar-me a encontrar os meus 
pais, mas estou a ver que se tratou de um erro. — A voz de Michael estava 
cerrada de sarcasmo ao mesmo tempo que dava a volta e se dirigia para os 
degraus.

Susan dirigiu-se para o interior da casa, deixando Kelley no patamar 
da porta, a ver Michael a afastar-se. Foi um momento antes de ele chamar: 
— Michael...? Espere.

Michael encontrava-se sentado num escritório de cavalheiros, uma bi-
blioteca. A divisão estava aquecida e tinha um ar masculino. As paredes 
eram de mogno negro, as estantes transbordavam de livros e uma impo-
nente secretária encontrava-se encostada a uma enorme janela saliente, 
decorada por cortinas castanhas-avermelhadas. O quadro de um ma-
jestoso leão, nas planícies de África, estava pendurado por cima de uma 
enorme lareira, que se encontrava cheia de fl ores e ramos, por ainda se 
estar fora de estação.

— Peço-lhe desculpa — disse Kelley, ao mesmo tempo que indicava 
uma enorme poltrona de orelhas para que Michael se sentasse nela. Micha-
el olhava para o homem enquanto se sentava, continuando zangado com as 
suas anteriores despedidas descorteses.
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Kelley retirou o casaco do seu fato e pendurou-o nas costas de uma 
enorme cadeira de baloiço feita de teca. O homem era maior do que ini-
cialmente sugerira a primeira impressão de Michael. Tinha um pouco 
mais de um metro e oitenta e três e parecia estar em excelente condição 
física, preenchendo toda a sua camisa engomada feita de oxford. Os seus 
suspensórios condiziam com a pálida gravata azul; o cabelo sarapintado 
encontrava-se habilmente bem cortado. Tudo naquele homem era perfeito. 
O seu cabelo, o seu comportamento, a sua escolha de palavras. Kelley era 
elegante em todos os sentidos do termo. Ele impunha uma presença domi-
nante enquanto olhava diretamente para Michael. Este já tinha estado na 
companhia dos mais duros dos duros, quer tivesse sido na prisão, em sa-
las de interrogatório da Polícia, ou nas ruas, no meio dos indesejáveis com 
que se deparara há alguns anos, quando iniciara a sua profi ssão. Mas, em 
momento algum, Michael se deparara com uma personalidade tão forte; 
aquela era a primeira vez em que se sentia, na realidade, intimidado. Mas 
rapidamente afastou a ideia da sua mente.

— Posso oferecer-lhe algo para beber, um café, um pequeno-almoço, 
talvez? — perguntou Kelley.

— Não, obrigado.
Kelley sentou-se no sofá, cruzou as pernas e descansou os braços ao 

longo do encosto do mesmo. — Apanhou-me num mau momento.
— É sempre assim que costuma cumprimentar as pessoas?
O ar estava denso, e ambos pareciam estar a lutar com o que dizer a 

seguir. — Depende do dia. — Kelley olhou por cima do ombro de Michael 
e os seus olhos começaram a fi car desfocados, aparentemente perdido na 
sua própria casa.

— Sente-se bem? — perguntou-lhe Michael. Ele observava o rosto do 
homem. A raiva que vira anteriormente tinha-se dissipado, sendo agora 
substituída por uma tristeza.

— Lamento a notícia do falecimento da Mary — disse fi nalmente Kel-
ley, voltando a recompor-se.

Michael foi apanhado de surpresa, completamente desorientado pelo 
conhecimento, da parte de Kelley, da morte da sua mulher, fi cando sem 
palavras, sem saber o que dizer.

Kelley levantou-se abruptamente e dirigiu-se para a porta.
— O senhor... — começou Michael, atabalhoadamente, algo confuso. 

— O senhor conheceu-a?
Kelley parou e voltou-se. Observou Michael, e voltou lentamente  para 

o salão. Ele olhou fi xamente para Michael, com um sorriso triste, antes de 
se voltar a sentar no seu lugar. — Não tenho muito bem a certeza de como 
é que ela me descobriu. Era uma mulher cheia de recursos... Mas, sim, co-
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nhecia-a. Quando a conheci, estava doente, e disse-me que o senhor estava 
numa viagem de negócios, na altura. Estava a tentar encontrar os seus pais.

— Quando foi isso?
— Há cerca de um ano. Ela falava de si com muito amor.
Michael desviou o olhar.
— Lamento a sua perda. Compreendo tudo isso muito bem, o vazio, 

o desespero que nos consome sem fi m — disse Kelley, com um genuíno 
sentimento de pesar.

Michael anuiu. — Obrigado. Ela veio ter consigo, pensou que poderia 
ser capaz de a ajudar, pensou que poderia ser capaz de me ajudar.

— Eu sei. Eu estava à espera de o ver há um ano. Pensei que seria 
inapropriado discutir acerca dos seus pais com ela sem o senhor estar pre-
sente.

— Sabe quem são os meus pais? — Michael não conseguia esconder 
o seu ar de surpresa.

— A sua mãe... — Kelley fez uma pausa, em sinal de respeito. — Mor-
reu ao dá-lo à luz, Michael. Complicações com o parto.

Michael não sabia como devia reagir. Era como receber a notícia da 
morte de um estranho, de alguém que nunca conhecera mas que fora, de 
facto, a primeira pessoa a olhar para ele, a segurá-lo. Ele nem sequer sabia 
qual era o seu aspeto.

— O seu pai... — Kelley voltou a fazer uma pausa. — Não passava de 
um adolescente, incapaz de cuidar de si próprio.

— Claro... — Michael baixou o olhar.
— Porque anda agora à procura dele, passados tantos anos?
— Era um desejo da minha mulher. Ela pensava que com a sua morte 

eu iria ter necessidade de me voltar a ligar a alguém, que precisava de en-
contrar família.

— E não é esse o seu desejo? — inquiriu Kelley.
Michael ergueu o olhar, encarando o homem, analisando-o. — O meu 

pai... Ele está vivo?
Kelley respirou fundo, evitando a questão. — O que é que o senhor faz 

na vida?
— Possuo uma empresa de segurança — respondeu Michael, com 

pouca paciência.
Kelley anuiu. — Ótimo para si. Não é fácil possuirmos o nosso próprio 

negócio. Nunca sabemos em quem podemos confi ar... para além de nós. 
Deve ter tido antecedentes de formação na Polícia.

Michael olhou fi xamente para Kelley, sentindo nas suas palavras um 
desafi o. — Algo do género.

— E gosta do que faz?



73  

— Há dias que sim... — disse Michael, fi cando cada vez mais aborre-
cido.

— Pois... — continuou Kelley. — Eu percebo o que quer dizer. Há dias 
que sim... Às vezes, temos de fazer coisas de que não gostamos assim tanto. 
Às vezes, para fazermos o que é mais justo, temos de fazer coisas detestá-
veis. Tem de haver um compromisso moral, se é que me compreende.

 Os dois homens fi caram a olhar fi xamente um para o outro, am-
bos compreendendo, ambos evitando aquele momento. Michael foi o 
primeiro a quebrá-lo. Olhou em redor da sala, para as fotografi as, para a 
vida daquele homem. A sua mente começava a acelerar; ele sabia muito 
bem do que se tratava o compromisso moral, e por mais de uma vez. E 
suspeitava de que o mesmo acontecera com Kelley. — Posso colocar-lhe 
uma pergunta?

Kelley anuiu.
— Porque é que me abandonou?
A divisão fi cou desconfortavelmente mais pequena, o tempo pareceu 

abrandar, e cada um deles conseguia ouvir o bater do próprio coração, à 
medida que o inevitável conhecimento da ligação existente entre ambos era 
reconhecida.

— Trata-se de uma pergunta que me tem vindo a assombrar ao longo 
da... da minha vida inteira. Metade de mim estava à espera de si há um ano, 
a outra metade... esperava que nunca chegasse a aparecer.

— Como é que poderia saber que eu o viria a encontrar?
— A sua mulher pareceu-me bastante determinada.
— Ela sabia?
— Que eu era o seu pai? Não, tal como lhe disse, julguei ser o melhor 

naquela altura. Tenho a certeza de que foi um período emocional, e de que 
não precisava de mais confusão no seu mundo. — Kelley fez uma pausa. — 
Não obstante, fi quei contente por a ter conhecido.

Michael encarava o homem com outros olhos. Os dois homens exami-
navam-se mutuamente, sem encontrarem palavras perante a sua reunião.

— O senhor parece-se com um Kelley — disse Stephen, sem qualquer 
sentimento de emoção.

Michael não sabia o que fazer com aquela afi rmação. Examinou o 
homem que se encontrava diante de si: os seus olhos azuis, o seu rosto re-
soluto, a sua constituição atlética. Nunca tinha pensado no aspeto do seu 
verdadeiro pai, mas não estava surpreendido perante o que encontrara. No 
entanto, independentemente do que Kelley pudesse dizer, Michael era um 
St. Pierre, sempre o fora e sempre o seria.

— Têm fi lhos? — perguntou Michael.
— Temos um fi lho — respondeu Stephen, enquanto os seus olhos va-
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gueavam pelas estantes que se encontravam por detrás de Michael. — Para 
além de si.

Michael seguiu a linha do olhar do homem até encontrar uma enorme 
quantidade de fotografi as, representando o que era, obviamente, a vida de 
Kelley ao longo dos anos. Ele tinha os mesmos olhos azuis que Kelley; os 
mesmos olhos azuis que Michael. E então, Michael apercebeu-se... Ele tinha 
um irmão.

Michael anuiu. — Isso é bom.
— Há uma coisa que tenho de lhe dar. — Kelley levantou-se do seu 

lugar, com um pouco de excitação nos seus movimentos e na sua voz, como 
se fosse Natal. Saiu apressadamente do salão e fechou as portas de correr 
atrás dele.

A mente de Michael começou a andar às voltas. Este era o pai dele, o 
homem que o tinha entregado para adoção, que se tinha encontrado com 
Mary. Suspeitaria ela da verdade? Michael pensou que sim... a intuição dela 
não conhecia limites.

Michael chegou sem qualquer expectativa, sem pensar que iria en-
contrar o seu pai tão depressa. Tinha chegado desprevenido, sem qualquer 
lista de perguntas ou de dúvidas, sem nenhuma curiosidade ardente acerca 
do seu verdadeiro pai ou mãe, mas agora, depois de ter visto o homem, a 
sua mente estava toda baralhada, pensando acerca do seu pai, acerca do 
seu irmão, acerca da mãe que nunca teve. Michael pensava, com toda a 
ostentação de riqueza que o rodeava, se teria sido a vontade de Kelley em 
entregá-lo verdadeira ou se haveria ali algo mais? E, acima de tudo, se Kel-
ley sabia quem Michael era, porque nunca entrara em contacto com ele 
durante todos estes anos?

Michael sentou-se, olhando em seu redor, com a biblioteca adquirindo 
um novo signifi cado daquele que adquirira quando ele ali entrara. Embora 
a divisão fosse aquecida e acolhedora, parecia não ser muito utilizada. O 
pó ladeava o rebordo do interruptor que acendia a luz, não havia qualquer 
sinal de jornais nem de revistas, o cesto do lixo estava vazio. As prateleiras 
encontravam-se cheias com todo o tipo de livros: biografi as, livros de via-
gens, romances, mas nenhum com menos de vinte anos.

Espalhadas pelas estantes e pelas mesas, viam-se fotografi as de um 
muito mais novo Kelley: abraçando outra mulher, que não era a Susan; 
atravessando a meta da Maratona de Boston. Havia fotografi as do fi lho de 
Kelley, ao longo de vários períodos da sua vida: numa bicicleta; com a com-
panheira de um baile de fi nalistas; ao lado do seu orgulhoso pai aquando 
da formatura na universidade. Mas uma coisa era evidente: à exceção das 
fotografi as mais recentes, a mãe não estava presente, uma falta fl agrante 
perante os grandes momentos da vida.
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E Michael apercebeu-se daquilo para que Kelley tinha estado a olhar, 
o que tinha inicialmente diminuído a vitalidade do homem, à medida que 
iniciavam a conversa: tratava-se das fotografi as da sua vida.

Ouviu-se um barulho repentino na porta da entrada que sobressaltou 
Michael, fazendo-o abandonar os seus pensamentos. As espessas portas de 
correr abriram-se, mas para grande surpresa de Michael, apareceu um ho-
mem diferente, elegantemente vestido e com um sumptuoso cabelo que lhe 
caía pelos ombros.

— É o Sr. St. Pierre? — perguntou um homem alto e louro, ao mesmo 
tempo que entrava na sala. Trazia um portefólio em cabedal que parecia 
querer rebentar pelas costuras. Era seguido por um homem corpulento, 
com um pescoço excessivamente espesso, que fechou a porta atrás deles e 
se manteve com as costas voltadas para a saída, como que para evitar a fuga 
de Michael.

— Pode dispensar-me um minuto do seu tempo? — Embora a voz pa-
recesse amigável e nada ameaçadora, mantendo-se perfeitamente em con-
traste com a descortês receção de Michael nos degraus da entrada, pouco 
tempo antes, era precisamente essa voz amigável que o enervava, e aquele 
sotaque italiano provocava-lhe arrepios na espinha.

Momentos antes, a vida confortável no n.º 22 da Franklin Street tinha sido 
quebrada. Três homens caminharam, como se fossem um só, pelas escadas 
de pedra azul acima. Apesar de os seus rostos, oriundos da Europa Central, 
não poderem ser mais diferentes, possuíam corpos como se fossem de tri-
gémeos: compactos e largos, do tamanho de um linebacker, mas possuindo 
um surpreendente grau de agilidade. O maior dos três transportava, sem 
qualquer esforço, um aríete da Polícia com cerca de quarenta e cinco qui-
los, e, sem tão-pouco emitir um gemido, enfi ou-o violentamente através 
do batente da porta, lançando esquírolas de mogno para o interior da casa. 
Os homens afastaram-se, enquanto um outro, louro, caminhava a passos 
largos pelas escadas acima, com um guarda-costas a dois passos atrás dele; 
passou através da porta despedaçada e atravessou o corredor, onde parou, 
fi cando a olhar do exterior da biblioteca.

Os três homens não falharam um único passo por ele dado.
Susan irrompeu da cozinha, com uma regueifa na mão. — O que é 

que estão... — Mas foi interrompida pelo homem do meio, que pegou nela 
como se fosse uma criança. E, apesar de ela pontapear como um animal 
selvagem, exibindo um grande poder de força, o homem nem sequer se 
perturbou. Deu-lhe meia-volta, colocando-a numa posição incapacitante, 
ao mesmo tempo que o homem da esquerda lhe tapava a boca com fi ta 
adesiva e a amarrava numa questão de segundos. Depois, ele inclinou-se 
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e colocou o cano da sua pistola contra o olho esquerdo dela. Susan deixou 
de lutar. Os três homens dividiram-se, para verifi carem divisões diferentes, 
com as cabeças sempre em movimento, os olhos cautelosos e sempre em 
guarda.

E nesse momento, apareceu Kelley, descendo a correr pelas ele-
gantes escadas. Ao ver Susan amarrada, a contorcer-se silenciosamente 
no chão, correu instintivamente para a ajudar. Mas nem sequer chegou 
perto dela; os três homens materializaram-se e colocaram-se instanta-
neamente em cima dele. Tentou libertar-se daquela pequena multidão, 
mas apenas para cair com um golpe rápido que lhe foi desferido na 
parte de trás da cabeça. Ele contorcia-se de dor no chão, enquanto os 
homens lhe enfi avam um capuz preto na cabeça. Embora parecesse 
estar tonto, pontapeava e agitava os braços em todas as direções, atin-
gindo um dos seus atacantes no rosto e fazendo-o sangrar. Mas rapi-
damente perdeu a batalha mal o amarraram. Ao longo de toda aque-
la provação, nem uma única palavra foi dita, nem um grito ou berro 
foi emitido, como se toda aquela cena se estivesse a passar num fi lme 
mudo. Os homens eram efi cientes, com uma economia de movimentos 
e uma aparente falta de emoções.

Apesar do facto de Kelley ter mais de um metro e oitenta e três e pesar 
uns sólidos noventa quilos, o homem do meio colocou-o em cima do om-
bro sem qualquer esforço. Já não restavam quaisquer sinais de luta em Kel-
ley, à medida que os três homens se apressavam pela porta da frente, com 
a sua presa, e entraram numa limusina preta que se encontrava à espera.

Michael estava sentado na poltrona de orelhas, com o coração acelerado 
enquanto observava o homem alto a passear-se pela biblioteca. Depois, en-
costou o portefólio de cabedal preto contra uma poltrona, abriu-o e retirou 
uma pasta de arquivo em papel manilha.

— Chamo-me Julian. — O sotaque era italiano, e pertencia a um ho-
mem que aparentava ter cerca de trinta anos. Vestia um blazer Armani, 
azul-escuro e já gasto, por cima de uma camisa amarela-clara. O homem 
era educado e havia nele um ar de superioridade. Tinha cabelo louro, com 
o comprimento que lhe chegava à gola, e estava habilmente bem cortado. 
Os olhos azuis de gelo não possuíam a mínima emoção, deixando a des-
coberto a falsa sinceridade do seu sorriso. O rosto era quase demasiado 
bem-parecido e, não obstante, parecia-lhe vagamente familiar; Michael 
deu voltas à cabeça mas, de momento, não o conseguia encaixar em lugar 
algum.

Michael lançou um olhar para o guarda que permanecia imóvel e em 
silêncio, enquanto o seu chefe italiano caminhava pela divisão, examinando 
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como se estivesse ali para comprar a casa. — O que é que deseja? — pergun-
tou Michael, no momento em que ele parara abruptamente.

— Estava prestes a perguntar-lhe a mesma coisa — disse Julian, depois 
de ter encontrado e aberto o bar. — Scotch, cerveja, sumo, água talvez? — O 
homem oferecia como se aquela fosse a sua casa.

— Por que motivo o seu amigo está a bloquear a porta? — inquiriu 
Michael.

Julian mandou dispersar o seu guarda-costas com um acenar de mão.
Michael observou o volumoso guarda-costas sair e dirigiu-se à porta. 

— Onde está o Kelley? Isto trata-se de um jogo dele?
— Não se trata de jogo algum — o homem sorriu, — pelo menos não 

o é para mim. Porque não se senta, vamos conversar um pouco.
Michael parou e olhou fi xamente para o homem. Apenas aqueles que 

tinham poder ou grandes egos se faziam acompanhar de guarda-costas e 
este era um homem que não parecia renunciar a nada; não restavam dú-
vidas na mente de Michael de que o guarda-costas se encontrava do outro 
lado da porta, impedindo que Michael fugisse. Michael abriu as mãos, em 
sinal de uma pergunta: — Onde está o Kelley?

— Mais longe do seu alcance do que alguma vez esteve. — Julian en-
tregou a Michael o fi cheiro em papel de manilha. Michael colocou-o em 
cima de uma mesa que se encontrava nas proximidades, sem se dar ao tra-
balho de ver o que continha.

Julian olhou para Michael, pousou a bebida na beira da mesa, e 
sentou-se numa das poltronas de orelhas, pedindo a Michael que fi zes-
se o mesmo. Michael lá o fez, de má vontade, e fi cou a olhar fi xamente 
para o homem. Avaliaram-se mutuamente durante um momento até 
que o rosto de Julian começou a fi car mais concentrado, intencional-
mente.

Inspirou profundamente. — Eu amo a minha arte. Levei anos a ad-
quirir algumas das mais requintadas obras existentes em todo o mundo. 
Uma grande quantidade de tempo perdido a procurar obras-primas que se 
pensavam perdidas para a História. Grandies Mon Chat de Rugio, Hamilion 
on the Lake de Cvice. Alguns, levaram-me anos a localizar, servindo-me 
de fontes obscuras, paguei a informadores — Julian lançou um olhar de 
relance a Michael, — e a ladrões. Tudo o que fosse necessário para adquirir 
o meu desejo, eu estava disposto a pagar, eu estava disposto a esperar. Por 
vezes... a espera chegou a ser de sete anos. — Julian encostou-se para trás, 
na cadeira.

Michael também se sentou, enquanto a pausa de Julian se arrastava: 
— Sete anos!?

— Foi a quantidade de tempo que me levou a localizar O Legado.
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Michael tentou “ler” o homem, apercebendo-se de que estava a ser 
arrastado para um jogo de xadrez. — O Legado?

— Oh, lamento. Talvez já se tenha esquecido. Trata-se do quadro que 
o senhor me roubou.

À medida que as palavras de Julian começavam a ordenar-se, a mente 
de Michael começou a entrar em parafuso, e tudo começou a desabar na-
quele mesmo instante. O homem que se encontrava diante dele, esse tal de 
Julian, era Julian Zivera, o fi lho de Genevieve, o homem de quem Genevie-
ve tinha tanto medo. Aquele a quem ela chamara o homem mais perigoso 
de todos. A confusão de Michael transformou-se em raiva, ao aperceber-se 
de que aquilo era apenas o início.

— O senhor roubou o meu quadro, Michael. Esgueirou-se furtiva-
mente para a Suíça e roubou-me um quadro que eu levei sete anos a en-
contrar. — Havia uma quietude quase surrealista presente no homem e nas 
suas palavras, tão contrária à situação da qual ele estava a falar.

Michael olhou para a porta fechada da biblioteca.
— Está a pensar para onde ir, o que fazer. Mas, antes de começar a cor-

rer — Julian sorriu, — sugeria que desse uma vista de olhos pelo fi cheiro.
Michael olhou para o fi cheiro em papel de manilha pousado em cima 

da mesa, apercebendo-se de que o seu conteúdo só poderia pressagiar uma 
calamidade, e, lentamente, começou a pegar nele.

— Você pertence-me, Michael. — O sorriso falso de Julian desapare-
cera.

Michael abriu o fi cheiro e sentiu o mundo a desmoronar-se. Estava re-
pleto de recortes de imprensa, acerca do misterioso roubo num escritório, 
na Suíça, seguindo-se fotografi as noturnas granulosas dele próprio, a correr 
pela ponte de Genebra, coberta de neve.

— As peças não eram difíceis de montar. O senhor — Julian apontou 
um dedo de censura a Michael — era o ladrão favorito da minha mãe.

Michael olhou para Julian, com as suas emoções situadas entre o medo 
e a raiva.

— Eu sei que a minha mãe lhe pediu para me roubar o quadro. E tam-
bém sei que possui o que estava escondido no seu interior.

Michael nada disse, sabendo que o tinha destruído... que o tinha cor-
tado em pedaços e dissolvido em ácido, projetando para sempre a sua exis-
tência ao sabor do vento.

— Procurei-o durante anos e precisamente quando estava em mi-
nha posse... bem, agora tenho algo melhor. Tenho o meu próprio ladrão 
privado. — O sorriso de Julian regressou. — O senhor e os seus talentos 
vão obter algo que eu quero. O senhor e eu vamos fazer um acordo, Mi-
chael.
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Michael detestava patrões, ter de receber ordens, estar à disposição de 
alguém e, acima de tudo, detestava a chantagem.

— Um acordo para uma caixa que preciso que me encontre. E estou 
disposto a negociar consigo em troca desse favor. Muitos poderiam dizer 
que seria um negócio justo. Não só não entrego este fi cheiro acerca de si 
à Interpol, como também lhe oferecerei algo de valor muito mais eleva-
do. Algo insubstituível — algo de que andou à procura, algo que sempre 
desejou.

— Eu não...
— Vai, sim. — Julian interrompeu-o, com um tom de voz baixo, cheio 

de raiva. A sua face fi cou avermelhada, os tendões do seu pescoço disten-
didos, numa emoção tão divergente da sua aparência e anterior compor-
tamento. Esfregou a sua têmpora direita, como se, de alguma forma, isso 
fosse aliviar a sua raiva. — Tal como eu estava a dizer — continuou Julian, 
— o senhor vai trazer-me essa antiga caixa inestimável, única no seu géne-
ro, chamada Albero della Vita. Uma obra de arte feita em ouro, que esteve 
escondida durante séculos, chegando a pensar-se estar perdida num lugar 
onde muitos julgariam aterrador entrar. Mas, para alguém com o seu espí-
rito, esse será o maior dos desafi os.

— Não preciso de mais desafi os para o meu ego — disse Michael, ten-
tando controlar a sua voz trémula, com a ira retida mesmo por baixo da 
superfície. — Eu não me vergo perante a chantagem. Sugiro-lhe que procu-
re outra pessoa. Alguém que tenha algo a provar, alguém com um coração 
ganancioso.

— Acho que mais ninguém está à altura dessa tarefa, nem desejariam 
a remuneração que eu posso oferecer. — Julian abrandou a cadência do seu 
discurso. — O pagamento para esse trabalho apenas tem valor para si.

— O que é que o senhor poderia ter que me pudesse vir a interessar?
— Farei a troca dessa simples caixa por Stephen Kelley. O seu pai.
E enquanto Michael pensava nisso, ele sabia que aquele homem diante 

de si, por baixo da sua cólera e raiva, do seu sotaque subtil, por baixo de 
todos os seus sorrisos e charme, estava para lá do desumano. Era tão frio e 
perigoso como Genevieve era generosa, esperando conquistar o coração de 
Michael para obter os seus ganhos materiais.

— Eu nunca conheci aquele homem até ao dia de hoje. E quer ele seja 
ou não meu pai, eu não me rendo àqueles que tentam brincar com os meus 
sentimentos para seu benefício pessoal.

— Claro que não. — Julian soltou outro sorriso e começou a abanar a 
cabeça.

Michael fi cou ali, com todos os nervos em franja, com cada grama do 
seu ser à espera de investir através do salão e estrangular o homem que ti-
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nha raptado o seu pai. Um homem que tinha perseguido a sua própria mãe, 
e destruído o mundo dela.

— Como é que pode fazer o que fez à Genevieve, à sua própria mãe? 
— perguntou Michael, com uma voz carregada de repugnância.

— Por muito que possa pensar que lhe causei qualquer mal, as-
seguro-lhe que está errado. Eu amava a minha mãe, e ainda continuo 
a amá-la. — Julian começou a refl etir, fazendo uma análise introspeti-
va. — Pensei que a conhecia. Afi nal de contas, foi ela quem me criou, 
quem me amou. Mas ela tinha tantos segredos, Michael. Nunca sus-
peitei que...

— Nunca suspeitou do quê?
— Sabe o que é ter um membro da família que, virtualmente, é um es-

tranho, que lhe esconde os seus mais profundos segredos? Sabe o que é ter 
um parente que desaparece da sua vida, deixando-o com tantas perguntas 
sem resposta? Quem são eles, quem somos nós, de onde viemos verdadei-
ramente? — Julian fez uma pausa, perdido nos seus pensamentos. Por fi m, 
olhou Michael diretamente nos olhos e sorriu. — Agora, temos algo em 
comum.

— O que há de tão especial acerca dessa caixa? — perguntou Michael, 
com alguma relutância.

— O que há de tão especial acerca dela!? — ecoou Julian com um 
curioso desdém, a arrastar-se para o silêncio. Recostou-se na poltrona e 
olhou fi xamente para Michael. Foi um momento antes de ele se inclinar 
para fazer valer o seu ponto de vista. — O que há de tão especial com a 
Mona Lisa, com O Último Julgamento, com a Capela Sistina, com o David 
de Michelangelo? São únicos, são expressões singulares de perfeição, trans-
portando a interpretação da beleza através da mente do artista, embora, ao 
mesmo tempo, escondam o mistério do seu próprio coração, da sua ver-
dadeira criação. — Julian fez uma pausa enquanto se voltava a concentrar. 
— O que há de tão especial acerca dessa caixa, Michael, é a vida do seu pai; 
se não ma trouxer, ele morrerá.

Julian levantou-se e colocou o copo na prateleira existente por cima 
da lareira, antes de se voltar para Michael. — Vai encontrar essa caixa e vai 
trazê-la até mim.

Michael sentiu o seu mundo a desabar em cima dele, tal como se sen-
tira anteriormente, quando estava a ser obrigado. — E mesmo que eu acei-
tasse fazê-lo, precisaria de um plano, de um mapa do percurso, para encon-
trar o local exato, precisaria de logística, de recursos, de inform...

— Isto vai pô-lo em movimento, pois vou dar-lhe uma pequena lição 
de História. — Julian deu uma ligeira pancada no portefólio de cabedal que 
se encontrava encostado contra a poltrona. — Vai encontrar-se com um 
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homem chamado Fetisov, em Moscovo, na Praça Vermelha; ele dar-lhe-á 
toda a assistência com quaisquer provisões ou mais informações de que 
necessite.

— Em Moscovo? — disse Michael, em choque.
— Varra essa versão da Guerra Fria da sua cabeça. É uma cidade mui-

to cosmopolita, vibrante, um maravilhoso pano de fundo para um ladrão 
como o senhor. Quanto ao mapa do percurso até ao local onde se encontra 
a descansar a caixa... Acho que isso deve ser fácil. Basta-lhe seguir o mapa.

— Qual mapa? — perguntou Michael.
— Aquele que roubou na Suíça, aquele que se encontrava escondido 

por detrás do meu quadro. Não se atreva a insultar a minha inteligência 
dizendo-me que não o abriu com uma faca e espreitou maravilhado para 
aquilo que eu, por direito, deveria ter sido o primeiro a ver em quinhentos 
anos.

O corpo de Michael permaneceu imóvel, com os olhos fi rmes en-
quanto o pânico tomava conta de si. Ele tinha cortado o quadro e olhara 
maravilhado — e com alguma confusão — para a representação escondida, 
para o mapa escondido no interior. E, tal como Genevieve lhe havia pedi-
do, destruíra o quadro e o mapa, satisfazendo o desejo dela de o afastar da 
posse do seu fi lho Julian.

Zivera retirou um telemóvel do casaco e lançou-o a Michael. Este não 
esboçou qualquer tentativa para o apanhar, deixando-o bater-lhe no peito 
e cair no chão. — Espero pela sua chamada da Praça Vermelha amanhã, às 
dez horas da manhã — hora de Moscovo.

— E se eu não concordar?
— Bem, Michael, estaria disposto a abandonar voluntariamente o seu 

pai da mesma forma como ele o abandonou voluntariamente?
Michael olhava fi xamente para Julian, em especial para os seus olhos; 

e onde habitualmente se costuma encontrar vida, não havia nada. Michael 
já tinha dado de caras com o verdadeiro mal, anteriormente, e não parecia 
ser muito diferente daquilo que agora tinha diante de si. O homem à sua 
frente não possuía sentimentos, nenhum respeito pelo que quer que fosse 
para além dos seus próprios objetivos. E Michael estava aterrorizado. Com-
preendeu perfeitamente o terrível aviso de Genevieve, o medo que ela tinha 
daquele homem a quem chamava fi lho.

— Tudo isto é culpa sua, Michael. Sejamos claros. Se me tivesse dei-
xado sossegado, sem interferir com o meu quadro, não estaríamos agora 
juntos nesta maravilhosa casa do seu pai, ao mesmo tempo que ele está a 
ser violentamente arrastado para fora deste país. Eu observei, enquanto ele 
lutou desesperadamente contra os meus homens. Devo dizer que ele é bas-
tante duro, para um homem que está quase nos sessenta. Mas não acredito 
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que o seu coração seja capaz de aguentar a tortura que eu lhe vou infl igir, se 
o senhor não agir de acordo com os meus interesses.

» Não o vou matar já. Vou deixá-lo sofrer. Vou dizer-lhe que ele deve 
todo aquele sofrimento a si, tudo devido ao facto de o senhor me ter rouba-
do algo tão ousadamente.

» Os pais, independentemente daquilo que façam, inspiram o nosso 
caráter, quer seja através do amor ou do desprezo, através de atos de afeto 
ou de abandono descuidado. Por muito que queiramos negá-lo, eles fazem 
parte dos nossos alicerces, parte do nosso tecido. E, tal como o senhor está 
agora a aperceber-se, são os pais quem sempre paga o preço das transgres-
sões dos seus fi lhos.

— O senhor perseguiu a sua mãe... — disse Michael, rangendo os den-
tes.

— E capturei o seu pai. E a única forma de ele encontrar a salvação é 
você fazer exatamente o que eu lhe disse. Se for ter com a Polícia, ele mor-
rerá e o senhor será preso, não só por ter roubado obras de arte na Europa, 
mas também como o responsável pela morte dele. Se ignorar a minha ser-
vidão contratual, ele morrerá. Mas não de uma forma rápida, recorde-se, 
será lentamente, com uma enorme dose de sofrimento. Tenho a certeza que 
a minha mãe lhe explicou as minhas inconsistências, a minha depravação. 
— Julian pegou no copo e caminhou até ao bar, voltando a enchê-lo. — Ela 
sempre me subestimou de um modo tão grande.

O sangue corria em torrente na cabeça de Michael, o seu equilíbrio 
mental estava perdido, com a culpa já a irromper no seu interior por ter 
colocado um homem que nunca conhecera — um homem que ele tinha 
procurado, que Mary lhe tinha implorado que procurasse — em risco de 
vida. Ele não podia pensar nele como sendo o seu pai; Kelley era apenas 
alguém que lhe tinha voltado as costas. Mas isso não impedia Michael de já 
começar a sentir o sangue de Kelley nas suas mãos.

— Então? — Julian abanou os ombros e bateu com as mãos uma na 
outra. A sua disposição tinha mudado cento e oitenta graus, para uma de 
um jovial otimismo. — A cidade de Moscovo fi ca por cima de uma enorme 
quantidade de túneis e de cavernas, muitos dos quais foram construídos 
pelo homem, e têm centenas de anos. Muitos desses túneis encontram-se 
identifi cados em mapas e estão habitados por uma cultura subterrânea dos 
abandonados, dos boémios e dos aventureiros. Mas existe uma determina-
da área onde muitos nunca se aventuraram a entrar, ao longo de quinhentos 
anos. E aqueles que o fi zeram nunca mais ninguém soube nada deles. É aí 
que se deve deslocar. No interior desse complexo subterrâneo encontra-se 
um local escondido pelo czar Ivan Vasilyevich, um homem a que o mundo 
afetuosamente chamou Ivan, O Terrível. Uma biblioteca lançou rumores de 
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possuir antiguidades e riquezas para lá da imaginação. Um segredo escon-
dido num lugar de segredos. — Zivera inspirou profundamente, como que 
para se acalmar.

— Onde fi ca esse subterrâneo? — perguntou Michael, sem querer sa-
ber a resposta.

— Tenho a certeza de que já deve ter ouvido falar dele. Em russo, sig-
nifi ca “cidadela”. — Julian fez uma pausa, aproveitando o momento para 
dar um gole na sua bebida. — Mas o mundo conhece-o carinhosamente 
como o Kremlin.

Michael soltou uma gargalhada de escárnio. — Só pode estar a brincar 
comigo!

— Garanto-lhe que é verdade, Michael, e eu não costumo brincar com 
assuntos deste género. — Os olhos azuis-claros de Julian começaram a ga-
nhar uma tonalidade mais intensa. — Se não estiver no meio da Praça Ver-
melha amanhã de manhã, matarei o seu pai. Se não recuperar a Albero della 
Vita em sete dias, e nem mais um, Stephen Kelley estará morto mesmo 
antes de você ter tido uma oportunidade para o conhecer.

Paul Busch mexia-se durante o sono agitado. Estava a sonhar com basebol e 
com Jeannie. Estavam sozinhos no meio do Fenway Park, com os seus dois 
fi lhos, Robbie e Chrissie, que estavam a devorar cachorros-quentes. Os Red 
Sox estavam a perder doze a zero contra os Yankees e a multidão de Boston 
estava à beira de fazer um motim. Os fãs estavam todos vestidos com as 
cores dos Sox, todos exceto Paul e a sua família, que estavam vestidos com 
o azul às riscas fi nas dos Yankees e, nesse preciso momento, todos os fãs dos 
Red Sox se aperceberam deles, voltando a sua raiva coletiva do campo para 
os lugares que iam do número 12-A até ao 12-D. Paul começou a transpi-
rar, conseguia sentir a humidade a escorrer-lhe pelas costas e pelo peito. 
Começou à procura de uma saída, de um modo de sair dali para fora. Ele e 
Jeannie levaram os miúdos pela mão; Paul carregava para o lado esquerdo; 
Jeannie puxava para a direita. Estavam ambos provocadores, teimosos rela-
tivamente à certeza da sua fuga. E então, os fãs começaram a caminhar na 
direção deles, aproximando-se, a entoarem os seus cânticos como o rugir 
de um leão.

Busch deu um salto relâmpago, endireitando-se no banco do carro, 
com o coração aos saltos e um brilho de suor a cobrir-lhe o corpo. Tinha 
adormecido na Cambridge Street, em Boston, com o carro desligado e os 
vidros fechados. O sol batia-lhe em cheio na cara, aquecendo o carro até 
aos 40,5 ºC. Busch olhou em redor e depois para o relógio. Abriu a porta 
do Corvette, deliciando-se com o ar da manhã, o qual estava mais fresco, no 
mínimo, 24 ºC. Amaldiçoou-se por não ter baixado a capota. Saiu para fora 
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do carro, trancou-o e dirigiu-se para a Franklin Street. Não havia qualquer 
sinal de Michael e ele não tinha telefonado. Busch estava preocupado mas 
esperava que estivesse a exagerar. Passou pela extensão das elegantes casas 
citadinas e continuou até chegar ao n.º 22 da Franklin Street.

Quando reparou que a porta da frente se encontrava aberta, o seu co-
ração começou a bater com o dobro da velocidade. Saltou os degraus da 
escada em segundos e deu de caras com uma mulher que estava a tentar 
livrar-se das cordas que a prendiam. Busch nunca tinha visto raiva como 
viu nos olhos daquela mulher.

Busch fi cou ao lado dela. A mulher tinha os pulsos feridos das cor-
das e a boca ainda vermelha, por ter rasgado a fi ta adesiva. Estava a tentar 
acalmar-se, alheando-se, controlando a respiração ao mesmo tempo que 
parecia estar a ganhar de novo a calma. Busch estendeu-lhe a mão para a 
ajudar a levantar, mas ela ignorou-o.

Então, a sua calma desapareceu no momento em que se pôs rapida-
mente em pé e investiu em direção à porta da biblioteca. Michael estava 
lá, segurando a porta aberta; ele tinha um ar desnorteado estampado na 
cara, como se tivesse acabado de ver o rosto da morte e não o conseguisse 
compreender.

Mas então, o punho da mulher retirou-o da sua desorientação, no mo-
mento em que o atingiu no maxilar. Ela voltou a armar a mão mas Michael 
apanhou o segundo murro em pleno ar.

— O que fez com o Stephen? — gritou ela. E não desistia, os seus mur-
ros eram agora cada vez mais rápidos. Michael estava a fazer tudo ao seu al-
cance para se defender dos ataques sem devolver qualquer tipo de agressão.

Por fi m, ela foi erguida no ar, à medida que Busch pegava nela, pu-
xando-a para trás, mas os braços e as pernas da mulher não paravam de 
espernear, apesar do tamanho e da força dele. — Acalme-se — disse-lhe 
Busch, com uma voz tranquilizante. — Está tudo bem.

— Ele raptou o Stephen...
— Ele não raptou ninguém. — Busch olhou para Michael, com uma 

pergunta estampada no olhar, só para acalmar a sua mente, no sentido de 
saber que Michael não tinha, de facto, feito algo tão estúpido.

Michael atravessou a enorme casa, dirigiu-se à sala de estar, e sentou-se 
num sofá fl orido estranho. Olhou em redor, tentando recuperar a sua 
orientação. A enorme lareira estava adormecida durante o verão; no lugar 
dos cepos de madeira encontrava-se um imenso ramo de fl ores. Por cima 
da prateleira da lareira via-se um quadro a óleo cujo motivo era o regato de 
uma montanha: não era de nenhum mestre, mas também não deveria ter 
sido barato. A divisão fora desenhada com bom gosto: com cortinas elegan-
tes e poltronas em cabedal e camurça. Michael olhava à sua volta, como se 
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a sala lhe fosse dizer algo, mas manteve o silêncio. Ali, não havia qualquer 
personalidade. Não se viam fotografi as, nem livros, nenhuma perceção de 
identidade. E quando olhou para cima, com a mente a regressar ao presen-
te, Susan e Busch estavam ali, ambos hesitantes em falarem, como se isso, 
de alguma forma, fosse perturbar Michael.

Finalmente, Busch entrou na sala. — Tu estás bem?
Michael olhou para ele mas não lhe respondeu.
— Mas que raio aconteceu aqui?
Michael estremeceu no sofá, sobressaltado. Enfi ou a mão dentro do 

casaco e retirou o telemóvel. Olhava para ele enquanto o mesmo continua-
va a vibrar. Abriu a tampa em concha. — Sim?

— Então? — A voz de Julian parecia metálica através do telefone.
— Então, o quê? — perguntou Michael.
— Está sentado na casa do tipo a tentar digerir o que eu lhe disse, ao 

mesmo tempo que o relógio continua a avançar. Vou poupar-lhe o esforço, 
e garantir que vai tomar a direção certa.

E então, ouviu-se a voz de outra pessoa. — Estou? — A voz de Kelley 
mostrava-se relutante, tranquila. — Ouça, eu...

— Como é que eu sei que o senhor é realmente quem diz ser? — As 
perguntas dançavam na mente de Michael. Ele tinha acabado de conhe-
cer o homem, e Michael não vira qualquer prova do seu parentesco, nada 
além de palavras. Nunca sabemos em quem podemos confi ar, tinha-lhe dito 
Kelley. Essas palavras eram mais proféticas do que ele fazia ideia. Michael 
queria acreditar mas, ao mesmo tempo, desejava estar preso nos meandros 
de um qualquer sonho. — Como é que eu sei que o senhor e o Zivera não 
se estão a servir de mim, que tudo isto não faz parte de uma armadilha ela-
borada para me chantagearem?

— É o Stephen? — interrompeu Susan.
Michael ergueu a mão para que ela se calasse, avisando-a para manter 

a distância.
— Mas que raio está a acontecer? — A ansiedade de Kelley ecoava no 

telefone.
— É isso que eu quero saber. — A voz de Michael estava impregnada 

de raiva.
Houve um silêncio do outro lado do telefone, antes de... — Já somos 

dois!
— Passe-me o telefone! — Susan investiu contra Michael.
Busch pegou-lhe gentilmente pelos ombros, forçando-a a ir para o ou-

tro lado da divisão, sussurrando-lhe para se acalmar.
— Preciso de uma prova — disse Michael por entre os dentes a range-

rem. — E preciso dela agora.
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— Nasceu a 15 de março...
— Isso não é prova alguma — interrompeu-o Michael.
Susan libertou-se de Busch, correu na direção de Michael e tentou 

retirar-lhe o telefone da mão. — Deixe-me falar com ele.
Michael afastou o telefone dela e lançou um olhar a Paul, para que o 

ajudasse. Busch voltou a levá-la pelo braço. — Deixe-o falar.
— Era a Susan? — perguntou Kelley.
— Não se preocupe com ela. Continue — rugiu Michael para o tele-

fone.
— O senhor foi adotado pelos St. Pierre...
— Escute, vai ter de me apresentar provas muito melhores do que essa.
— Acreditaria em Genevieve?
Michael foi apanhado de surpresa com aquele comentário. Ficou sem 

palavras. Ele nunca havia mencionado Genevieve a Kelley. Era um mo-
mento...

— Ponha a Susan ao telefone — disse Kelley.
Michael voltou-se para Susan, estendendo-lhe o telefone com alguma 

relutância. — Ele quer falar consigo.
Susan arrancou-lhe o telefone da mão e aninhou-o contra a orelha, 

como se fosse uma criança desaparecida há muito tempo. — Estás bem, 
estás ferido? — Susan agarrava no telefone com ambas as mãos, enquanto 
o seu exterior lutador desaparecia ao mesmo tempo que ouvia a voz dele. 
Ela começou a chorar à medida que ia ouvindo atentamente, abanando a 
cabeça afi rmativamente, olhando para Michael. — Stephen, quem são essas 
pessoas, o que querem eles de ti?

Susan ouviu; olhou para Michael e para Busch. Eles estavam a tentar 
fi car tão silenciosos quanto possível, como se qualquer ruído pudesse ma-
tar o homem que se encontrava do outro lado do telefone.

— Onde? — sussurrou ela. O silêncio da sala aumentou, enquanto 
ela pressionava o telefone ainda mais contra a orelha, fi cando à escuta 
durante uns bons trinta segundos. — Não te preocupes, vamos tirar-te 
daí. — Voltou a entregar o telefone a Michael e saiu a correr da sala de 
estar.

— Então? — disse Michael para o telefone.
— Susan vai dar-lhe a prova que quer... — disse Kelley, antes de ser 

interrompido.
Julian intrometeu-se: — Já chega de tempo com o papá. Às dez da 

manhã, na Praça Vermelha. — E o telefone desligou-se de seguida.
Michael fechou a tampa do telefone e olhou para Busch.
— Importas-te de me contar o que se está a passar? — Busch continu-

ava ali, com um ar confuso.
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Mas antes que Michael lhe pudesse responder, Susan regressou à sala 
a correr, com o rosto repleto de confusão e aquilo que Michael julgou ser 
medo. Ela olhou para ele, examinando-o como se o estivesse a ver pela pri-
meira vez, como se ele fosse alguém de extrema importância.

— Stephen disse-me para lhe entregar isto. Ele disse que saberia o que 
fazer. — E entregou-lhe uma caixa preta. Era um cofre com combinação, 
de tamanho médio, de quarenta e cinco centímetros por sessenta, que não 
tinha sido construído a pensar na beleza. Um cofre de segurança pretendia 
criar a barreira mais difícil de penetração, se não estivéssemos autorizados 
a abri-lo. Michael já os tinha visto anteriormente. Com um design seme-
lhante aos cofres de depósitos de segurança dos bancos, era construído por 
uma espessa liga de carbono, com dobradiças no interior para evitar ser 
violado. Era estanque ao ar e à prova de fogo durante mais de três horas. A 
fechadura era formada por um canhão de pinos invertidos, difícil de abrir 
com uma gazua. Na falta de um maçarico, levaria horas a ser aberto... a não 
ser que possuíssemos habilidade para tal.

— Stephen disse que o senhor saberia o que fazer com ele — disse Su-
san, enquanto olhava para o cofre no colo de Michael. — Ele disse que era 
a prova de que iria necessitar.

— Prova de quê? — perguntou Busch, enquanto andava de um lado 
para o outro da divisão, com o seu aspeto de mal vestido a contrastar forte-
mente com a refi nada sala que o rodeava.

Michael olhou para o cofre e depois para Susan. — Onde é que ele 
arranjou este cofre?

— Não sei. Mas veio com este bilhete. — Ela entregou um envelope a 
Michael.

Michael abriu-o e leu-o para si:

Caro Sr. Kelley,
Obrigada por ter encontrado tempo para se encontrar comigo. De-
sejo-lhe sorte na conversa que irá ter com o Michael; para chegar 
até ele, depois de uma vida inteira, tenho a certeza de que é algo 
bastante difícil, em especial depois da sua recente perda. No en-
tanto, para seu consolo, vejo muito do Michael em si. Ele é um dos 
homens mais encantadores e só o fará sentir-se orgulhoso dele.

No seguimento do nosso acordo, por favor, entregue-lhe este 
cofre, uma vez que o seu conteúdo se destina a ele e a ele só. Asse-
guro-lhe que o conteúdo deste cofre não é ilegal de todo, mas é de 
grande interesse e valor para determinados indivíduos. E é por esse 
motivo que receio transportá-lo comigo. Agradeço-lhe imenso o seu 
auxílio neste assunto, e, se alguma vez houver algo que eu possa 
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fazer por si como forma de agradecimento, por favor, não hesite em 
pôr-me ao corrente.

Espero que ambos consigam encontrar esse alicerce em co-
mum, para com ele poderem formar uma relação. Nenhum de 
vocês poderá preencher o vazio por que o outro está a passar, 
mas espero que os dois consigam chegar a um entendimento, 
pois não há maior ligação do que a existente entre um pai e 
um fi lho.

Atenciosamente,
Genevieve Zivera

Michael voltou-se para Susan, com os olhos a fi carem de repente mais con-
centrados. — Onde é que o Stephen obteve isto?

— Não faço a mínima ideia — retorquiu Susan.
— Sabe quando é que o arranjou... Foi recentemente?
— Eu nunca o tinha visto até ao dia de hoje. Ele nunca me mencionou 

a presença de tal objeto. Porquê? O que se passa?
Busch viu a afl ição no rosto de Michael. Caminhou até junto do seu 

amigo e agachou-se, olhando-o de frente. — Michael, o que se passa, quem 
é esse tal de Kelley?

Michael olhou para Busch, com as emoções todas misturadas no cora-
ção e, por fi m, disse: — É o meu pai.

Michael não tinha a certeza de quem tinha sido apanhado mais de 
surpresa, se Busch se Susan. Ficaram ambos em silêncio, enquanto absor-
viam o que Michael acabara de lhes dizer. E depois, as suas perguntas re-
bentaram em staccato:

— O quê!? Como é que ele pode ser seu pai? — perguntou Susan.
— Por que razão foi ele raptado, Michael? — interpôs-se Busch.
— Mas quem diabo é o senhor? — exigiu saber Susan. — Não pode 

ser fi lho dele.
— Não me respondeste, Michael. Por que motivo o raptaram?
— Existe algum pedido de resgate? — perguntou Susan. — Porque a 

empresa pagará o que for preciso. Cinco milhões, dez milhões, tudo o que 
for necessário.

Michael olhou para Susan e anuiu. — Eles têm um tipo de resgate bem 
específi co em mente.

As perguntas continuavam a chover, mas Michael já não as ouvia, es-
tava a olhar para o cofre que se encontrava em cima da mesa, diante de si. 
Fora por isso que Genevieve o viera ver e trouxera com ela o cartão de visita 
de Stephen Kelley, fora por isso que ela alugara um carro em Boston. Isto 
era uma prova irrefutável... Ela estava viva!
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Michael tinha medo das respostas que se desenhavam diante de si, 
no interior do cofre que Genevieve tinha tanto medo de transportar, e que 
tão desesperadamente queria que Michael recebesse. Ele não se atreveu a 
abri-lo à frente dos outros dois.

— Escutem, isto é o que eu sei... — disse Michael, enquanto se recosta-
va no sofá fl orido. — Stephen Kelley foi raptado por um homem chamado 
Julian Zivera.

Busch voltou-se repentinamente para Michael, com as sobrancelhas 
arqueadas em sinónimo de uma pergunta.

— E o pedido de resgate é uma caixa antiga que se encontra na Rússia.
— Rússia? — perguntou Susan, confusa.
— Zivera? Como Genevieve Zivera? — proferiu abruptamente Busch.
Michael anuiu.
Busch abanou a cabeça. — Não pode ser. Este é um mundo de merda.
— Pois é... — concordou Michael, ao mesmo tempo que olhava para 

Busch. — Genevieve é a mãe de Julian.
— A mãe dele... — disse Busch, como tentando convencer-se a si pró-

prio. — Michael, acabámos de nos meter em algo muito mau. E quanto a 
este cofre, do que se trata? O que contém no interior? E não me digas que 
são bolachinhas!

— Como é que conseguimos chegar até uma caixa que se encontra 
na Rússia? Qual é o seu aspeto? Parece-se com um ovo Fabergé, ou algo do 
género? — Susan era incapaz de se acalmar.

— Eles querem que eu a roube.
Ao ouvir as palavras de Michael, Busch sentou-se, encostou a cabeça 

para trás e fechou os olhos.
— Roubá-la? — inquiriu Susan.
Michael olhou para ela, mas nada disse.
— Roubá-la? — Susan começou a caminhar à toa, de um lado para o 

outro da sala, com os nervos à fl or da pele. — Temos de chamar o FBI.
— Não vamos chamar quem quer que seja — disse Michael. — Eles 

matarão Kelley mal apareça qualquer força da lei.
— Como é que vai roubar essa coisa? — perguntou Susan, num tom 

de voz desdenhoso.
Michael olhou para Busch, que continuava em silêncio, com os olhos 

ainda fechados.
— Como? — voltou ela a perguntar.
— Diz-lhe — disse Busch, por detrás das pálpebras fechadas.
Michael acabou por olhar para Susan. — Eu possuo uma determinada 

habilidade...
— É um criminoso? — explodiu Susan. — Um suposto fi lho perdido 
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aparece e minutos depois Stephen é raptado. — Ela mal conseguia conter 
a raiva.

— Ouça...
Finalmente, Susan parou de andar de um lado para o outro, estacando 

de repente. — Tudo isto é culpa sua.
— Culpa minha? — Michael levantou-se do sofá. — Perdeu o juízo 

de vez?
Eles trocaram um olhar feroz e cheio de aversão. A raiva de ambos 

perante aquela situação fi xava-se no noutro.
— Acho que todos nos devemos acalmar um pouco, por aqui — disse 

Busch da poltrona, sem abrir os olhos. — Vocês os dois regressam cada um 
para o seu canto e vão pensar sobre o assunto.

Susan dirigiu-se à mesa onde se encontrava o cofre de metal. — Abra 
isto! — exigiu ela.

Michael olhou de novo para Busch, que fi nalmente tinha aberto os 
olhos. Um sentimento não mencionado era partilhado por ambos os amigos 
— o de que teriam de tentar evitar dar umas boas palmadas àquela mulher. 
Ele voltou-se para Susan. — Este cofre destina-se a mim e a mim só.

— Não se tiver alguma coisa a ver com o Stephen.
— Tem a ver comigo e, se eu decidir partilhar o seu conteúdo, será a 

mim que competirá tomar essa decisão. — Michael pegou no cofre, exami-
nando-o. Sem olhar para cima, disse: — Julian Zivera. O que sabe acerca 
dele?

Susan pareceu confusa. — O quê? Nada, porquê? O que é que isso tem 
a ver com o que quer que seja?

— Tendo em conta que foi ele quem raptou o seu marido... acho que 
tem tudo a ver.

Susan lançou um olhar feroz e intenso na direção de Michael. Se os 
olhos dela anteriormente estavam cheios de raiva, agora encontravam-se 
repletos de ódio.

— Sugiro que se a senhora tiver um computador em casa que dê um 
saltinho à internet...

— Não se atreva a dizer-me o que...
Finalmente, Busch levantou-se da poltrona e a sua ação interrom-

peu a frase de Susan a meio. — Acho que devemos todos desanuviar 
as cabeças, se é que vamos tentar encontrar uma forma de trazer o seu 
marido de volta a casa. O Michael tem razão, precisamos de descobrir 
aquilo que estamos a enfrentar. Se me puder indicar um computador, 
poderei investigar esse tipo chamado Zivera. Porque não vai fazer um 
café? — Busch lamentou as palavras por ele proferidas mesmo antes de 
terem saído pelos seus lábios.
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— Café? CAFÉ!!? Sou uma advogada do caraças, uma antiga assisten-
te do Procurador, raios partam. Eu não faço café!!

Busch ergueu as duas mãos. — O erro foi meu.
Susan começou a sair da sala mas depois regressou. Olhou fi xamen-

te para os dois homens, respirou calmamente, e voltou a sua atenção para 
Busch. — O computador encontra-se na biblioteca, ao fundo do corredor 
— disse ela serenamente, depois, olhou para Michael. — O Stephen não é 
meu marido.
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C A P Í T U L O  1 2

O Kremlin. Michael já tinha ouvido falar dele, lido sobre ele, 
mas para si, tal como para a maioria das pessoas do Ocidente, o Kremlin 
apenas signifi cava o local do poder de uma outrora grande nação, a outra 
superpotência. O Kremlin era, de facto, uma cidade dentro de uma cidade, 
uma fortaleza coletiva por detrás de muralhas imponentes, que datavam 
de  mais de quinhentos anos. Abrangendo igrejas, depósitos de armas, mu-
seus e palácios, era um bastião do orgulho russo, que ao longo dos últimos 
cem anos crescera como sendo um sinónimo de comunismo, opressão e 
sigilo.

Mas, para dizer a verdade, era muito mais do que isso. Era um mundo 
de uma profunda realização artística, de uma beleza e estilo unicamente 
capturados no reino do Norte, ao contrário de qualquer outro lugar no pla-
neta. Edifícios dotados de uma arquitetura complexa, que nunca poderia 
vir a ser duplicada. Era um lugar de contradições: a sua Praça da Catedral 
continha uma concentração de igrejas num país onde a religião havia sido 
banida durante setenta e cinco anos; um novo governo democrático, que 
apregoava a liberdade, continuava, não obstante, escondido por detrás de 
segredos; um local de beleza e realizações artísticas, contudo, uma ideia 
que surgiu demasiado tarde, quando comparada com o Louvre, o Instituto 
Smithsoniano ou mesmo com os Museus do Vaticano. Era um símbolo de 
uma terra à procura de uma nova identidade, ao mesmo tempo que tentava 
sacudir uma reputação de tirania e domínio.

Mas, acima de tudo, para lá dos seus museus, para lá da sua beleza 
histórica e mistérios, era a capital da sociedade russa, a localização central 
do seu poder, do seu presidente. O Kremlin era a identidade nacional russa 
e o cérebro de confi ança e, como tal, necessitava de proteção daqueles que 
preferiam vê-lo cair: dos inimigos oriundos do interior e do exterior; inimi-
gos que pretendiam regressar aos dias de antigamente; dos adversários que 
não queriam outra coisa senão a destruição do novo governo e de tudo o 
que ele representava. E assim, no interior das suas muralhas semelhantes às 
de um castelo, por detrás das armas dos seus militares, para lá dos olhares 
austeros do seu Serviço de Proteção Federal, a cidade capital do maior país 
do mundo possuía a mais elevada segurança que havia em qualquer outro 
lugar do continente.

Michael sentou-se sozinho na sala de jantar, com o cofre de metal em 
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cima da mesa de café que estava à sua frente. Olhou para a fechadura. Não 
havia qualquer chave, nem sequer uma indicação de se existia alguma.

Algumas palavras tinham vindo a perturbar Michael desde que Julian 
partira. Nada tinha a ver com Kelley nem mesmo com Julian; mas tinha 
tudo a ver com Genevieve. Julian dissera: — Ela é muito mais do que aquilo 
que o senhor pensa. — Michael não sabia se aquelas eram as palavras de um 
fi lho amargurado ou se continham um pouco de verdade. O seu desespero 
ao pedir a Michael que roubasse o quadro de Genebra, a sua morte miste-
riosa que acabou por se revelar ter sido um embuste, tudo isso possuía um 
contexto que era tão diferente da sua pessoa, da bondosa e mulher simples 
que ele pensava conhecer. E agora, este cofre diante dele: ela tinha, de algum 
modo, encontrado o pai de Michael, entregara-lhe o cofre e não restavam 
dúvidas de que se dirigia para a casa de Michael quando voltou a desapa-
recer. Julian estava certo. Genevieve era muito mais do que aquilo que ele 
imaginara, ela estava realmente repleta de segredos.

De qualquer forma, Michael pressentia que Julian sabia que a sua mãe 
estava viva, que ela estava algures, por aí. Aquele Julian era a tal coisa de que 
Simon falara e de quem admitira estar a proteger Genevieve.

Michael chegou a Boston à procura dos seus pais; agora, estava a ser 
chantageado, forçado a fazer um trabalho num país que ele desconhecia, 
num complexo cuja segurança era parecida com a da Casa Branca. O Kre-
mlin não era apenas a sede histórica e política do governo russo, era tam-
bém o reservatório de muita da sua História fantasiada. Uma História len-
dária, alguma da qual muitos gostariam de ver apagada do tempo. O local 
onde se encontrava a tal caixa, a que Julian tinha chamado de Albero della 
Vita, era o último objeto do seu desejo, assim como o fator decisivo do des-
tino do pai de Michael.

Enquanto Michael revia os acontecimentos e exigências da última 
hora na sua mente, chegava continuamente à conclusão de que Stephen 
Kelley estava perdido, e que o sangue da sua morte cobriria as mãos de 
Michael. Ele perguntava-se se ainda valeria a pena salvar Kelley. Não havia 
quaisquer laços entre os dois, Kelley não tinha qualquer interesse em Mi-
chael. Nem uma única vez tinha tentado encontrá-lo, ido à procura dele. 
Tinha abandonado o fi lho que era agora a sua única esperança. E se Micha-
el decidisse tentar, caso concluísse que Kelley valia o esforço, a tarefa de sair 
bem-sucedido naquele trabalho, com um ambiente de segurança tão bem 
montado, estava próximo do impossível. Sem um mapa — o mapa que Ge-
nevieve lhe pedira para destruir —, não só não conhecia o local de onde 
deveria roubar o objeto, como também não sabia o aspeto daquilo de que 
andava à procura. Mesmo que quisesse aceitar o trabalho, o único resultado 
só poderia ser o fracasso. E esse fracasso não signifi caria apenas a morte do 
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seu pai; incluiria, sem dúvida, tudo, desde o seu apodrecimento na Sibéria, 
até à cólera e à vingança de Julian — as profundezas de onde Michael não 
se conseguiria libertar.

Michael já anteriormente tinha sido confrontado com obstáculos 
superiores, e sempre fora capaz de arrebatar a vitória sobre uma provável 
derrota. Mas as complicações que se lhe apresentavam agora pela frente 
pareciam inultrapassáveis. Era algo que estava para lá do seu alcance. Con-
siderou brevemente reunir todas as informações que pudesse encontrar e 
entregar o caso às autoridades, mesmo que isso signifi casse, seguramente, a 
sua detenção e o seu regresso à prisão.

Michael tentou recompor-se e voltou de novo a sua atenção para o 
cofre que tinha à sua frente, esperando que contivesse soluções para os pro-
blemas que estava agora a enfrentar. Michael enfi ou o bilhete de Genevieve 
no bolso e olhou para a complicada fechadura daquele cofre preto. Retirou 
uma carteira castanha do bolso, abriu-a, e pousou as suas ferramentas in-
trincadas sobre a mesa que estava diante de si.

A valiosa madeira da secretária condizia com as estantes de livros alinha-
dos e com o teto em caixotão. Busch nunca se tinha sentado numa tão 
elaborada peça de mobília durante toda a sua vida, rodeado pelas re-
compensas da riqueza: tapetes persas escuros, poltronas de cabedal com 
costas altas, tronos para os comandantes do seu domínio. Mas a riqueza 
da biblioteca perdeu-se dentro de si quando começou a olhar fi xamente 
para o ecrã do computador que se encontrava à sua frente. Julian Zivera 
não era um homem, era uma indústria. Ele tinha os seus dedos enfi ados 
em tudo, desde fi nanças até à medicina, mas havia um empreendimento 
primordial: a religião, e tudo o que tivesse ligações com ela. Zivera era 
o líder da Verdade de Deus, uma amálgama de cristianismo e ciência, 
com um conjunto de seguidores que excedia meio milhão de fi éis, ger-
minados ao longo de um período de apenas vinte e cinco anos. Fundado 
por um francês chamado Trepaunt, tudo fora deixado para o seu genro, 
Julian, após a sua morte.

Julian e a Verdade de Deus encontravam-se sediados perto de um 
mosteiro junto a uma falésia, na costa da Córsega. O complexo com vinte 
e cinco mil acres consistia em instalações de pesquisa, escritórios e labora-
tórios médicos, todos eles centrados em redor da sua sede de operações. 
A estrutura, semelhante a um castelo, havia funcionado como mosteiro 
durante cerca de duzentos anos; a partir dessa data passara a ser a casa de 
verão da família regente, que havia doado o castelo à Igreja em 1767, a fi m 
de evitar que caísse nas mãos da realeza francesa, que tinha comprado a ilha 
mediterrânica aos genoveses.
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A Verdade de Deus comprou o local aos monges, que se deslocaram 
para o continente, em resultado de uma diminuição do seu número. O cas-
telo foi renovado, a fi m de incorporar as últimas tecnologias, ao mesmo 
tempo que respeitava o passado, que foi um tema levado para a fundação 
da Igreja dos crentes. A Verdade de Deus era monoteísta, um extremo 
desenvolvimento do catolicismo, que não podia continuar a submeter-se 
àquela Igreja e aos seus políticos. Os fundadores da fé acreditavam que a 
religião organizada se tinha tornado insípida e ultrapassada, ignorando os 
factos do presente, os factos da ciência, por forma a poder suportar uma 
estrutura de fé estabelecida há quinhentos anos. As crenças espirituais de 
alguns e a Igreja a que pertenciam nem sempre partilhavam as mesmas 
fi losofi as e a mesma abordagem à vida. A Verdade de Deus era uma fé que 
acreditava num único Deus. Seguia muitos dos ensinamentos éticos da Bí-
blia, mas considerava o bom livro como uma hipérbole, como narrativas de 
moral. Preferia valer-se da ciência em vez de ignorar os seus factos acerca 
da criação do homem e do Universo — embora isso não fosse afi rmar que 
a criação não partia dos desígnios de Deus. Era a simples constatação de 
que um mundo levou mais de seis dias a criar, de que o homem era for-
mado por algo mais do que barro, de que as raízes da mulher iam muito 
mais além do que as costelas do seu marido. Não havia qualquer dúvida 
na mentalidade da Igreja de que Deus era o juiz do homem, de que todos 
temos de responder perante o nosso criador. Os milagres existiam, todos 
possuíam uma alma, e o Paraíso e o Inferno estavam à espera daqueles que 
os merecessem.

E a Igreja tornou-se mais poderosa. Os seus membros, ao contrário 
de outras religiões, não eram provenientes de todas as posições sociais, 
mas sim de um determinado estrato: eram enormemente representados 
pelos ricos e poderosos, pelos instruídos e bem-sucedidos na vida. Chefes 
da indústria, da realeza, e celebridades afl uíam ao campus da igreja e às 
suas igrejas associadas que proliferavam no mundo moderno. Em resul-
tado, a sua base fi nanceira era mais forte do que a de muitos países. Com 
uma cota mínima anual de associado de dez mil dólares, a irmandade en-
chia os seus cofres numa base anual. E a congregação não recebia apenas 
apoios espirituais e esclarecimento para os seus donativos; também parti-
cipavam nas descobertas médicas dos outros empreendimentos de Zivera, 
assim como na sua clarividência fi nanceira. A Verdade de Deus aconse-
lhava os investimentos na ciência, nas fi nanças, a curto prazo. Se fôssemos 
um crente, éramos de certeza um acionista com lucros. Acredita e colherás 
as recompensas da tua fé hoje, e não quando estiveres a sete palmos de terra. 
Era um modelo de sinergia que enevoava as linhas do trabalho, da família, 
da fé e da ciência.
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E foi isso que despertou a atenção de Busch. Não existiam igrejas da 
Verdade de Deus nos países do terceiro mundo, nem missionários com 
esperanças de converterem os crentes nas partes mais sombrias do glo-
bo. Tratava-se de uma religião para a elite, para os escolhidos, para os 
que tinham instrução, para os ricos; para as pessoas cujas atuais religiões 
não se vergavam às suas crenças. Era um clube exclusivo para aqueles 
que escolhem fi car de pé diante da tradição, para verem novos costumes 
a serem estabelecidos, costumes que vão de encontro ao seu atual ponto 
de vista. Foi desenhada para o grupo de pessoas que pensavam ser o 
centro do Universo, para aqueles que quando se viam confrontados com 
uma adversidade, processavam judicialmente para obterem satisfação. 
Para aqueles que punham as culpas nos professores, nos treinadores e 
nos patrões por causa dos seus defeitos e falhas. Pois no mundo em que 
viviam, eles não podiam estar errados, e como se atreviam os seus pasto-
res a dizer-lhes como viverem as suas vidas? A religião era uma questão 
de escolha. E se eles escolhessem ver Deus de uma outra forma, então, 
pois que assim fosse. Julian Zivera estaria lá para lhes fornecer o que 
desejassem.

Tinha-se tornado numa moda ser membro da Verdade de Deus, um 
dos escolhidos, um dos iluminados. E nesse mundo de imitações, uma vez 
que as celebridades a ele se juntavam, as comportas abriam-se, pois quem 
conhecia melhor a religião — já para não falar da política e da vida — do 
que as celebridades?

À medida que Busch continuava a ler, tentava encontrar respostas, 
mas não havia nenhumas. Todos os recursos foram por ele retirados dos 
excertos brilhantes fornecidos pelas Relações Públicas de Julian Zivera. A 
sua agenda, as suas indiscrições, as suas falhas, estava tudo habilmente en-
terrado ou distorcido por uma empresa de Relações Públicas. Tanto quanto 
o mundo sabia, Julian Zivera podia caminhar sobre a água. Mas Busch pen-
sava de outra forma; e Michael tinha sido o primeiro a ver isso. Havia muito 
mais acerca daquele homem do que a internet poderia revelar, do que um 
relatório anual poderia resumir, do que um panfl eto da Igreja poderia pro-
clamar. Nenhuma dessas fontes, nem qualquer outra fonte relativamente 
àquele assunto, seria capaz de fornecer a resposta à pergunta principal de 
que Busch andava à procura. Por que motivo um homem com uma riqueza 
insuperável, e com um poder sem limites, um homem com uma infl uência 
religiosa, iria raptar um advogado de Boston e pedir em troca dele, como 
resgate, uma simples caixa?

Susan estava num amplo quarto de mudar de roupa, muito maior do que a 
maioria dos quartos de dormir. Estava cheio com fatos de negócios, cami-
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sas de cerimónia, roupa informal, sapatos, ténis e roupa de desporto. Era 
tudo roupa de homem. No centro da divisão havia duas fotografi as: uma 
de um homem bem-parecido, já com mais de vinte e cinco anos e perto 
dos trinta; a outra era de uma mulher a meio dos quarenta. A porta do co-
fre-forte do quarto — escondido por detrás do espelho que ia do chão até 
ao teto —, de onde ela tinha retirado o cofre de metal, ainda estava aberta. 
Susan fez tudo o que estava ao seu alcance para desviar o olhar, não só das 
fotografi as como também do quarto secreto; sentia-se como se estivesse 
a espreitar para o mais profundo segredo de Stephen, o seu lugar sagrado 
interior, onde só ele se aventurava a ir. Ele tinha-lhe revelado o código 
para a porta escondida, para que ela pudesse entregar a Michael o cofre 
de metal. Stephen dera-lhe instruções para lho entregar imediatamente e 
nada mais dissera.

Agora, sozinha com os seus pensamentos, ela perdeu a sua dureza 
exterior e deixou-se cair bruscamente no chão do armário, com as cos-
tas encostadas ao roupeiro. E as lágrimas começaram a escorrer-lhe pelo 
rosto: lágrimas de frustração, lágrimas de medo, lágrimas por aquilo que 
parecia ser um sem-fi m de perdas na sua vida. Tudo tinha entrado numa 
espiral descontrolada um ano antes, e agora, logo quando ela pensava estar 
a conseguir recuperar algum sentido de equilíbrio, o seu mundo voltara a 
desmoronar-se. Ela e Stephen haviam partilhado uma perda para a qual 
nenhum deles estava preparado, e até ao dia de hoje, cada um deles ainda 
estava a começar a aprender como aceitá-la. A tragédia na vida de ambos 
acabou por os aproximar ainda mais. Apenas se tinham um ao outro. Mas 
agora, com o desaparecimento de Stephen, ela estava sozinha. A única pes-
soa que era capaz de a guiar desaparecera, e ela não tinha para onde se virar. 
Ele estivera sempre lá por ela: protegendo o seu primeiro emprego quando 
saiu do gabinete do Procurador, guiando-a sempre em frente e para cima 
na sua fi rma de advogados. Ela devia-lhe tudo.

Ela recusava-se a deixar o mundo vê-la sofrer, ver-lhe as lágrimas, 
vê-la fraquejar. Mas sozinha, sem testemunhas, deixou a angústia sair em 
torrentes do seu coração. O seu corpo estremeceu com soluços descon-
fortáveis, enquanto as lágrimas lhe rolavam pelo rosto. Deixou sair tudo 
durante cinco minutos e, tão depressa como tinha começado, tudo parou. 
Desanuviou a mente, escolheu a palavra que utilizava para se concentrar, 
e, utilizando uma técnica de ioga, procurou a paz interior; era algo elusivo, 
mas, não obstante, lá se conseguiu acalmar. Levantou-se e caminhou em 
direção à porta escondida. A luz ainda estava acesa na divisão escondida, 
um cofre-forte, um refúgio de segurança para a eventualidade de uma crise 
ou uma invasão domiciliária. Mas naquele dia, não forneceu o abrigo que 
era suposto ter fornecido.
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Entrou na divisão. Tinha dois metros e meio por três; os monitores 
de segurança ocupavam uma das paredes, mostrando as várias divisões da 
casa. Ela viu Michael St. Pierre na sala de estar, a tentar arrombar a fecha-
dura do cofre preto; também viu o homem, que dava pelo nome de Paul 
Busch, sentado na biblioteca, absorvido pelo ecrã do computador. O resto 
da casa estava tranquila. Deixou os monitores e olhou para a parede que se 
encontrava mais distante. Viu que havia um armeiro na mesma, sem fecha-
dura — todo aquele quarto era uma enorme fechadura. Chegou a ponderar 
a ideia de pegar numa arma, do grande número de armas existentes no 
armeiro, mas pensou melhor e não o fez. Embora os dois homens fossem 
desconhecidos, não pareciam representar qualquer tipo de ameaça.

E então, enquanto olhava para a parede que se encontrava à sua fren-
te, sentiu um aperto na garganta, tal como sentira quando havia entrado 
naquele quarto, ainda nem tinham passado cinco minutos. Estava coberta 
de fotografi as. Olhou para cada uma delas — havia mais de quarenta —, 
encontrando-se a maioria com os cantos já revirados, descoloridas pela 
passagem do tempo e desbotadas, mal se conseguindo ver. Estavam espe-
tadas com alfi netes, meticulosamente organizadas e, apesar de não serem 
de Stephen, revelavam mais sobre ele do que acerca das pessoas nelas re-
tratadas, e forneciam um conhecimento profundo acerca do homem que 
ia muito mais além do que tudo aquilo que Susan alguma vez ouvira sobre 
ele anteriormente.

A gaveta da qual ela retirara o cofre ainda estava aberta. Quando se 
mexeu para a fechar, reparou numa pasta vermelha, espessa, a transbor-
dar de papéis. Na capa, via-se apenas um único título: Michael St. Pierre. 
Ela esticou-se e retirou o arquivo. Pensou duas vezes antes de o abrir, 
mas acabou por abandonar esse pensamento; os tempos não eram de 
privacidade.

Quando começou a ler, o coração acelerou-se-lhe; não se tratava 
daquilo que ela estava à espera. O arquivo continha artigos com várias 
décadas, indo até ao tempo de Michael na escola. Havia recortes de jor-
nais das suas façanhas futebolísticas e cópias dos seus compêndios do 
liceu e da universidade. Havia mais fotografi as, algumas retiradas dos 
livros de fi m de curso anuais, outras tiradas à distância por fotógrafos 
escondidos. Mas foi a última coleção de artigos que a chocou, que lhe fez 
congelar o coração.

Susan fechou rapidamente a pasta. Voltou a colocá-la na respetiva 
gaveta, reparando que havia mais dois arquivos sobre Michael St. Pierre. 
Fechou a gaveta e desligou os monitores de segurança. Mesmo antes de 
desligar as luzes, pensou duas vezes. Regressou ao armeiro e fi cou a olhar 
fi xamente para a coleção de carabinas e de pistolas. Stephen nunca lhe havia 
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falado delas, nem sequer havia feito qualquer alusão ao facto de saber como 
manusear uma arma. E ela perguntou-se se se trataria de uma coleção, algo 
para que ele olhava com admiração, com orgulho, ou se as estaria a guardar 
por uma questão de proteção. Proteção contra um fi lho abandonado, que 
poderia vir à sua procura, certo dia?
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C A P Í T U L O  1 3

O Boeing Business Jet troou ao longo do tarmacadame5 do Aero-
porto de Logan, em Boston, e subiu de um salto para o céu. Já era tarde, 
naquela manhã, quando o jato privado subia para o céu azul-claro, dirigin-
do-se para o Atlântico. Stephen Kelley encontrava-se num compartimento 
privado, nas traseiras do avião.

Depois de ter sido levado violentamente de sua casa, Stephen continu-
ava amarrado e encapuzado no chão de uma cabina. Um telemóvel foi-lhe 
encostado contra o seu ouvido tapado; um homem com sotaque italiano 
falou-lhe calmamente, dizendo-lhe que não lhe fariam qualquer mal se fos-
se capaz de convencer Michael St. Pierre de que ele era verdadeiramente o 
seu pai.

Depois disso, foi diretamente levado para um hangar privado, em Lo-
gan, empurrado pelos degraus acima, e lançado para a divisão onde agora 
se encontrava sentado. Tinham-no deixado amarrado com o saco preto en-
fi ado na cabeça, enquanto lhe esvaziaram os bolsos, retirando-lhe o telemó-
vel, cartões de crédito, o cartão da ordem de advogados e dinheiro.

Quando o saco lhe foi arrancado da cabeça, ele viu os três homens 
enormes a rodeá-lo, com os seus olhos a implorarem-lhe para que se man-
tivesse sentado e não tentasse fazer um disparate. Kelley ainda era maciço 
e estava em boa forma para um homem de cinquenta e oito anos. Tinha 
mantido o mesmo regime, desde o tempo em que era jovem e corria, prati-
cava boxe e levantamento de pesos, mas, mesmo que fosse vinte anos mais 
novo, e estivesse no auge da sua forma, sabia que não teria qualquer hipó-
tese contra um único daqueles aparatosos rufi as que se encontravam à sua 
frente. Tinham tanto de largura como de altura, e moviam-se com uma 
economia de movimento que só signifi cava uma coisa na mente de Kelley: 
tinham sido treinados na mais mortífera das artes. Enquanto lhe cortavam 
as cordas, o líder deles, com o seu cabelo curto e negro, puxado para trás 
nas têmporas, caminhava silenciosamente pela sumptuosa cabina que lhe 
haviam destinado. Indicou-lhe onde se encontrava a casa de banho privada, 
o bar completamente recheado, os copos Tiff any de cristal, seguros com 

5 Do inglês tarmac (é uma Marca Registada); pista asfaltada — com brita, saibro e 
alcatrão — em redor de um hangar, reservada ao estacionamento e circulação de 
aeronaves. Qualquer caminho asfaltado com o mesmo material. (N. do T.)
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tiras de cabedal para a descolagem, e uma pequena despensa com comida 
variada, jornais e revistas.

— Para onde vamos? — perguntou Kelley.
O homem pegou nos haveres de Kelley e nas cordas que o tinham 

amarrado, ignorando as suas perguntas.
— Quem são vocês? — perguntou com mais calma.
E os três homens, sem sequer se terem apercebido dele, saíram da ca-

bina. O pesado ruído surdo da fechadura ecoou, à medida que era colocada 
no seu lugar, deixando-o sozinho, à exceção do zumbido do motor do avião 
a jato.

— Mas que diabo se passa aqui!!!!?
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C A P Í T U L O  1 4

Julian corria ao longo do pátio de recreio coberto pela neve, 
com o rapaz de nove anos a dois passos atrás dele, a gozá-lo, a fazer pou-
co do seu tamanho e da sua mente anormal de sabichão. O que tinha 
começado como uma brincadeira tinha ultrapassado os limites do di-
vertimento; o pequeno jogo de perseguição tinha fi cado terrivelmente 
fora de controlo. Julian mexia as suas pernas de oito anos o mais rápido 
que conseguia, mas estava a fi car sem fôlego, com os seus pulmões a 
lutarem por ar. Marco acabou por o alcançar e derrubou-o, atirando-o 
para o chão invernoso. Todas as crianças do recreio foram a correr, cir-
cundando o rapaz louro e a sua Nemésis de cabelo preto. Os gritos de 
“Luta! Luta! Luta!” ecoavam nos ouvidos de Julian. Mas ele limitou-se 
a fi car ali, a arquejar, sem saber o que fazer, com o medo a estropiar-lhe 
a mente.

Julian olhou em redor, para os rostos que se estavam a rir, sem que 
encontrasse alguém complacente para com ele, alguém que viesse em seu 
auxílio. Marco saltou para cima dele e começou a enfi ar neve no interior da 
camisa de Julian, batendo-lhe com a cabeça para trás e para a frente. Julian 
tentou lutar, mas sentiu-se completamente impossibilitado contra aquele 
ataque, ao mesmo tempo que ouvia os ensinamentos da escola de domingo 
a retinir nos seus ouvidos: — Façamos aos outros... Não erguerás um pu-
nho contra... Dá a outra face...

E então, os seus olhos cruzaram-se com os de Arabella. Ela era a nova 
rapariga. Tinha apenas chegado dois dias antes, a sua irmã mais nova. Ela 
limitou-se a fi car ali, com os seus olhos fi xados nos dele, ao mesmo tempo 
que embalava um pequeno gatinho branco. Tinha dez anos, era mais velha 
e maior do que todos os outros, contudo, manteve-se em silêncio enquanto 
Marco continuava a abusar dele.

E foi então que aconteceu. Não fora intenção de Marco, não compre-
endeu as consequências das suas ações; os seus golpes não tinham sido des-
feridos assim com tanta força. A confusão invadiu o rosto de Julian; não 
conseguia perceber por que motivo, de repente, não era capaz de respirar. 
Sentia-se como se estivesse debaixo de água, enquanto sufocava à procura 
de ar, à procura de um único sopro que pudesse inspirar. Mas de nada lhe 
valia. A sua face começou a fi car avermelhada e todos se aperceberam disso. 
Uma quietude abateu-se sobre a multidão juvenil quando ele se agarrou à 
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garganta, tentando puxar pelo restringente invisível. E depois, seguiram-se 
os gritos, os miúdos começaram a entrar em pânico; Marco saiu de cima 
dele e fugiu para longe.

E o jovem Julian percebeu porquê. Eles estavam a ver um rapazinho 
a morrer... e esse rapazinho era ele. E à medida que os miúdos se iam es-
palhando em várias direções, apenas ali fi cou Arabella, que o olhava fi xa-
mente em silêncio, sem proferir uma única palavra, embalando, afagando 
o seu gatinho; limitou-se a permanecer ali, de pé, sem o tentar ajudar de 
qualquer forma, maneira ou feitio. E tudo aquilo em que ele pensava era 
que não queria morrer.

A escuridão começava a cobrir-lhe os olhos, o mundo estava a enfra-
quecer, sentia os pulmões a arderem à medida que tentava respirar. E tudo 
aquilo em que ele continuava a pensar era que não queria morrer, ele não 
queria morrer.

Julian encontrava-se deitado na cama, com o seu corpo de rapaz de oito 
anos enfi ado confortavelmente debaixo dos cobertores quentes. Não con-
seguia adormecer, tinha a sua jovem mente acelerada a cem à hora, para-
noica. Os ventos de inverno gemiam com tanta força que faziam tremeluzir 
as chamas da lareira de pedra. Olhou para o quadro que se encontrava na 
parede. O anjo parecia devolver-lhe diretamente o olhar. As suas enormes 
asas brancas preenchiam a tela, à medida que ele se erguia de uma árvore 
dourada, em direção a um céu coberto de nuvens, com a caixa dourada na 
mão a brilhar como o Sol.

Ele não sabia o que se tinha passado, mas não estava morto. Acordara 
no pátio de recreio coberto de neve, com a mãe e uma ajudante em cima 
dele com agulhas, estetoscópios e sorrisos de um alívio jubiloso. O seu ata-
que de asma tinha acabado. Apressaram-se a levá-lo para o hospital, onde 
foi observado, e descobriram que se encontrava bem. Deram-lhe um inala-
dor e mandaram-no para casa com a mãe.

Genevieve entrou no quarto e fechou a porta atrás dela. Sorriu afetu-
osamente enquanto se sentava na cama, ao lado dele. — Como se sente o 
meu rapagão?

— Estou bem.
— Só isso? Estou bem? — Ela puxou pelos cobertores, colocando-os 

ainda mais apertados, fazendo com que ele se sentisse ainda mais dentro de 
um casulo.

Julian anuiu.
Genevieve colocou o seu cabelo negro atrás das orelhas e deitou-se 

em cima dos cobertores, ao lado dele. — Por vezes, as crianças podem ser 
maldosas. E é a forma como lidamos com isso que nos defi ne. O facto de tu 
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não teres ripostado deixa-me muito orgulhosa de ti, Julian. O Marco está 
tão chateado. Ele não sabia, nem pretendia magoar-te daquela maneira.

Enquanto ouvia a mãe, Julian nada disse.
— Ele vai deixar de ver televisão e vai fi car sem sobremesa durante um 

mês. — Genevieve sorriu e recebeu um pequeno sorriso em troca.
De algum modo, Julian sentiu-se muito melhor ao saber que Mar-

co tinha sido punido com um castigo que ele próprio detestaria rece-
ber.

— Viste o gatinho da nova rapariga, a Arabella? — perguntou Gene-
vieve.

Julian olhou para cima, na direção dos olhos da sua mãe. — Não.
— Desapareceu. Amanhã de manhã preciso que me ajudes a procu-

rá-lo. À exceção das roupas que ela traz vestidas, ele é tudo o que ela tem 
neste mundo.

— Ela é má, mãe. Hoje, ela nem sequer tentou ajudar-me.
— Ela está apenas assustada, querido, tem dez anos e está sozinha no 

mundo. É nossa obrigação fazermos com que se sinta amada.
— Mãe. — A voz de Julian estava calma, algo hesitante. — Porque é 

que continuas a arranjar mais irmãos e irmãs?
Genevieve olhou-o profundamente nos olhos. — Julian, existem al-

gumas crianças neste mundo que não têm a mesma sorte que tu. Algumas 
delas não têm mães nem pais.

Julian olhou para cima, para a sua mãe.
— É importante amar, e também é importante ser amado. Eu sei quão 

difícil deve ser ver todos estes rostos novos. Mas lembra-te sempre disto: tu 
és o meu rapazinho especial. — Ela encostou-lhe o nariz à orelha. — Quem 
mais tem um quarto só para ele?

Julian sorriu para a mãe. — Mais ninguém.
— Com quem é que eu passo a maior parte do meu tempo?
— Comigo.
— Quem é o meu único verdadeiro fi lho?
Julian esboçou um sorriso embaraçado.
— Pronto, fi co feliz por as coisas estarem resolvidas. — Ela esfre-

gou-lhe a cabeça, despenteando-lhe o cabelo louro de um lado ao outro. — 
E ainda te digo mais... Amanhã, vai ser um dia só para nós. Tu e eu. Vamos 
fazer o que tu quiseres.

Mas ele não estava a ouvir. Ela observou o olhar dele, que estava fi xo 
no quadro da parede.

— Mãe?
— Sim, querido.
— O que está dentro da caixa?
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Genevieve olhou para o quadro do anjo que estava na parede. Durou 
um momento, o seu rosto iluminado pelas chamas do fogo, enquanto se 
perdia nos seus pensamentos. Finalmente, voltou-se para Julian e sorriu 
suavemente. Inclinou-se por cima dele, deu-lhe um beijo na testa, e sussur-
rou-lhe: — Esperança.

Genevieve caminhou até à porta e olhou para Julian. — Dorme bem. 
Eu amo-te. — E depois de sair, fechou a porta.

Ao ouvir o estalar da porta, Julian contou até vinte, puxou os cober-
tores para trás, e rebolou para fora da cama. Colocou-se de gatas, procu-
rou debaixo da cama e retirou uma pequena caixa de cartão. Levantou 
a tampa e pôs-se a olhar fi xamente para o pequeno gatinho branco, que 
dormia enroscado e ileso numa bola. Julian pensou em como a nova 
rapariga não fi zera nada para o ajudar, em como ela tinha sido tão má 
para ele, quão más haviam sido tantas crianças. Tinham-no chamado 
magricelas, tinham-no chamado horripilante, todos eles o tinham tra-
tado como se não pertencesse à sua própria casa. Eram eles os intrusos, 
mas faziam-no sentir um estranho debaixo do seu próprio teto. E isso 
deixava-o furioso, tão furioso ao ponto de não se conseguir controlar, e 
começar a tremer, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Nunca 
poderia contar isso à sua mãe, pois sabia que ela não iria compreender. 
Ele detestava as outras crianças mais do que tudo o resto que havia no 
mundo.

Julian olhou para o gatinho e afagou-lhe a cabeça adormecida, pas-
sando os dedos através do seu pelo branco e macio. Depois, sorriu, fechou 
a caixa, e caminhou silenciosamente através do quarto, em direção à larei-
ra. Abriu o resguardo da mesma e, sem um momento de hesitação, atirou 
a caixa para as chamas. Ficou a olhar, à medida que o cartão ia fi cando 
escuro, à medida que a tampa começava a erguer-se e a descer, à medida 
que uma pata branca emergia, antes de voltar a entrar para dentro. A caixa 
começou a vibrar e deu um salto em cima dos cepos fl amejantes, oscilando 
de um lado para o outro, enquanto o odor agridoce de carne queimada co-
meçava a encher o quarto. Os gritos do gatinho eram algo que Julian nunca 
antes tinha ouvido. Pensou em Arabella, em como ele desejava que aqueles 
gritos estridentes fossem os dela, e em como desejava que fosse ela quem 
estivesse encurralada naquele féretro de cartão. Por fi m, a caixa fi cou negra 
e irrompeu em chamas, com o seu brilho dançante refl etido nos olhos azuis 
com oito anos de Julian.

E quando os gritos pararam, com a caixa irreconhecível no meio dos 
cepos, Julian atravessou o quarto e voltou a subir para a cama. Olhou fi xa-
mente para o quadro do anjo que estava na parede, iluminado pelas cha-
mas, e sorriu. A sua mente tinha fi cado, subitamente, liberta de toda a fúria, 
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de todo o ódio. A sua mente deixou fi nalmente de andar às voltas e ele 
adormeceu rapidamente.

Julian deu um salto na sua poltrona, com os sonhos da sua infância a esva-
necerem-se, mas deixando-lhe o coração acelerado. Olhou para o oceano e, 
passados alguns minutos, a sua mente começou a fi car mais lúcida quando 
começou a ouvir os gritos de Stephen Kelley, e o bater de punhos na porta, 
que vinham das traseiras do avião.

E sorriu...
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C A P Í T U L O  1 5

Michael sentou-se no sofá, na elegante sala de estar que parecia 
querer cair-lhe em cima. Tudo o que tinha ocorrido na última hora tinha 
sido varrido da sua mente; a única coisa em que se concentrava era no co-
fre que tinha diante de si. Tinha estado a trabalhar na fechadura durante 
quinze minutos, um luxo que normalmente não se podia permitir no seu 
ramo, onde existiam testemunhas e sistemas de segurança que monitoriza-
vam tudo, desde assinaturas térmicas até à respiração nasal. As pequenas e 
intrincadas ferramentas que Michael trazia sempre consigo saíam do inte-
rior da fechadura, com os seus delicados dedos de metal a massajarem os 
complexos órgãos interiores do cofre. Michael manipulava os componentes 
pretos que compunham o conjunto da gazua com dedos habilidosos e um 
espírito paciente. Quando a última das doze molas se soltou, Michael le-
vantou delicadamente a tampa do cofre e olhou espantado para o interior.

Ele já tinha lido através do espesso fólio de cabedal deixado por Zive-
ra. Resmas de documentos acerca do Kremlin, a sua História, arquitetura 
e mistérios. Os factos históricos russos, a fi cção e as lendas. Um mundo 
cheio de beleza, de detalhes e de sedução, que tinha, na sua maioria, sido 
ignorado pelo Ocidente.

Michael analisou o primeiro grupo de documentos, relacionando os 
factos com a memória:

Aquando da queda do Reino de Bizâncio, o último imperador, 
Constantino XI, enviou a vasta biblioteca do seu reino e artefac-
tos como prenda de casamento para a sua sobrinha Sofi a Paleolog, 
que deveria desposar o Grande Príncipe de Moscovo, Ivan III. E, ao 
mesmo tempo que se tratava de um gesto magnifi cente, um presen-
te de casamento para lá de qualquer comparação, era, de facto, um 
ato de extremo subterfúgio, para enviar um dos maiores tesouros 
da História, o mais possível para longe do centro da civilização. A 
Rússia, nesse tempo, era o local mais longínquo da civilização euro-
peia e um lugar ideal para esconder uma coleção de conhecimento 
e de riqueza, que estava a ser disputada por governantes e religiões.

Depois de ter chegado à Rússia, Sofi a encontrou uma cida-
de propensa à traição, ao roubo e ao fogo; assim, para proteger o 
seu grande tesouro, resolveu embarcar numa jornada arquitetural 
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nunca antes vista na História. Mandou chamar o famoso arquite-
to italiano Aristotle Fioravanti, o primeiro de muitos a introduzir 
as infl uências arquiteturais de Itália e de Bizâncio na Rússia. O 
design e a construção de Fioravanti da Catedral da Assunção ain-
da hoje permanecem no interior das muralhas do Kremlin, como 
sendo uma das maiores obras-primas da História da Rússia. Mas 
o seu maior empreendimento realizado, um que excede em muito a 
sua reputação, apenas foi visto por uma mão-cheia de pessoas. Pois 
debaixo do Kremlin, Fioravanti desenhou e construiu um enorme 
mundo, disposto em múltiplas camadas, para a jovem princesa 
russa e a sua biblioteca. O projeto incluía túneis, cofres-fortes, e 
aposentos elegantes entalhados em pedra branca. Construiu ainda 
um aposento privado e sagrado para que a princesa pudesse não 
apenas guardar, mas também esconder os seus estimados livros e 
artefactos. Tratava-se de um mundo cavernoso de labirintos e rios, 
passagens e criptas, acessíveis através de entradas secretas, apenas 
do conhecimento de membros escolhidos da família real. Depois de 
ter completado a sua obra-prima subterrânea, Fioravanti solicitou 
autorização para regressar ao seu lar, em Itália, mas foi mandado 
prender, por medo que houvesse uma fuga relativamente aos deta-
lhes do mundo subterrâneo.

A construção desses túneis, cofres-fortes e passagens foi conti-
nuada pelo neto de Sofi a, o primeiro czar da Rússia. O czar man-
dou chamar outros artistas de topo, mas as suas intenções não po-
deriam ser mais diferentes. Câmaras de tortura, celas de prisões e 
túneis secretos que entravam e saíam do Kremlin eram os proje-
tos preferidos de Ivan IV, ou não tivesse fi cado conhecido para a 
História como Ivan, O Terrível. Ivan encarava o seu design como 
sendo muito mais prático e chegou ao ponto de encomendar um 
cofre-forte com um mecanismo muito mais elaborado, para melhor 
guardar e esconder o legado da família.

À medida que Ivan se estava a aproximar da morte, provi-
denciou que todos aqueles que tinham conhecimento do mundo 
subterrâneo fossem mortos. Decretou que a Liberia, juntamente 
com todo o seu conteúdo, fosse apagada da memória, fi cando per-
dida para sempre para a História.

Enquanto Michael pensava naquele mundo subterrâneo russo, um mundo 
retirado de um livro de mitos, sentiu-se invadido por um interminável sen-
timento de mau presságio, não só porque pressentia que aquela biblioteca e 
o seu conteúdo — incluindo a sua lendária caixa — não estavam destinados 
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a ser encontrados, mas também, e em primeiro lugar, porque não fazia a 
mínima ideia de como lá chegar.

Por fi m, Michael voltou a concentrar-se no cofre preto que tinha aca-
bado de abrir. Procurou no seu interior e encontrou uma tela. Retirou-a e 
abriu-a, desdobrando-a até ao seu metro por um metro e meio de tama-
nho, descobrindo uma representação estranhamente parecida com o qua-
dro que roubara em Genebra; tinha o mesmo tamanho e estava pintado 
numa tela extraespessa. Ergueu-a no ar: era verdadeiramente uma obra de 
arte, um anjo sereno que se erguia de uma árvore dourada, em direção às 
nuvens, com as suas enormes asas abertas e, na sua mão, transportava uma 
caixa dourada que parecia brilhar a partir do seu interior.

E, num momento de déjà-vu, Michael retirou a faca e fez deslizar a lâ-
mina pelo interior do rebordo da tela, fazendo com que o aço se movesse 
facilmente. Moveu a faca em todo o redor e separou o mapa do quadro. Co-
locou este último de lado e examinou o mapa. Era intrincado e tratava-se 
de uma réplica exata daquele que havia destruído em Genebra. Parecia 
existirem mais de doze níveis, representados numa pintura nitidamente tri-
dimensional, todos eles identifi cados com nomes em russo e em latim. A 
representação retratava as estruturas existentes à superfície, a maioria das 
quais encontrando-se ainda de pé. Um esboço intrincado de uma caixa dou-
rada, rodeada por anotações em russo, dominava o rebordo mais exterior. O 
detalhe do topo da caixa era digno, por si só, do estatuto de uma obra-prima. 
Michael examinou a complexa caixa, empenhando ao máximo a sua memó-
ria nessa tarefa. Era extremamente detalhada, e a tampa possuía um estilo 
dotado de uma bela simplicidade. Um símbolo de elegância, de vida, nada 
daquilo que ele imaginara. Nada que alguém pudesse imaginar.

E ao longo da parte de baixo, nas profundezas do mapa, adjacente a 
um rio subterrâneo, encontrava-se a representação de três enormes divi-
sões abobadadas. Tratava-se de salas largas, com um sinistro retrato da 
morte colocado por cima de cada uma das portas. Michael não precisava de 
saber ler russo nem latim. Para ele, era nítido o que estava ali representado, 
e onde tinha de ir se quisesse encontrar a caixa que teria de trocar pelo seu 
pai. A caixa que signifi cava, literalmente, a vida ou a morte para Stephen 
Kelley.

— O que é que vais fazer? — perguntou Busch, abanando o bilhete de Ge-
nevieve à frente de Michael.

Michael ainda não se tinha mexido no sofá desde que lera os docu-
mentos do Kremlin e examinara o mapa fornecido por Genevieve. Ele ti-
nha folheado os fi cheiros, espantado com o seu conteúdo e detalhe, tentan-
do digerir a tarefa que tinha pela frente.
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— Ouviste o que eu disse? — voltou a insistir Busch.
— Tu leste o bilhete. Qual é a tua opinião? — perguntou Michael.
— Não sei, tudo parece dotado de uma coincidência tão convenien-

te — disse Busch, com um tom de voz carregado de ceticismo. — Isto é 
de loucos, sem ofensa, mas... O Kremlin? Não te podes descartar de tudo 
isto?

— Não sei. Sob circunstância alguma podemos deixar Susan ver este 
mapa.

Busch enrolou-o, juntamente com o quadro, e colocou-os de novo 
dentro do cofre. — Ele é teu pai, Michael. O que é que vais fazer?

— O meu pai está morto — ripostou Michael. — Tal como a minha 
mãe. O sangue de Kelley pode correr nas minhas veias, mas ele não é o ho-
mem que me educou. No dia em que ele desistiu de mim, também desistiu 
do direito de me chamar fi lho.

— Isso é de uma frieza! Lembra-te que vieste à procura dele. Pare-
ce-me ser a culpa a querer falar, como alguém a tentar construir uma mura-
lha à volta do coração, para se poder absolver de toda e qualquer responsa-
bilidade. — Busch suavizou o tom da sua resposta áspera e inclinou-se para 
Michael. — Pensei que o querias encontrar.

— Foi  o que eu também pensei, mas talvez... — Michael sentiu a carta 
de Mary no bolso. — Talvez o estivesse a fazer pela razão errada. Não acho 
que ele quisesse ser encontrado.

— Stephen é um bom homem.
Michael voltou-se, para ver Susan a entrar na sala.
— Ele não merece isso — disse ela. — Se o senhor o conhecesse...
— Não o conheço e não sei se ele alguma vez desejou conhecer-me. 

Ao que parece, ele sabia quem eu era, mas nunca me foi procurar — disse 
Michael, com um abanar de cabeça. — Acho que é bastante justo dizer que 
o único interesse que ele tem em mim é que eu vá salvá-lo.

Susan olhou fi xamente para Michael e aproximou-se dele, ao mesmo 
tempo que tentava conter toda a sua raiva. — Venha comigo.

Michael olhou em direção a Busch e de novo para Susan. Levantou-se 
e seguiu-a para o exterior da biblioteca, ao longo do corredor, e pelo gran-
de e impetuoso conjunto de degraus acima. Caminharam por fotografi as 
deslumbrantes de rios e de montanhas, de vida selvagem e de cidades em 
rebuliço. Tratava-se de uma galeria ilustrada ao longo das escadas, que con-
tinuava até ao corredor existente ao cimo das mesmas.

— Ele é um bom homem, Michael.
— Ouça, tenho a certeza que é, mas mais de trinta anos é demasiado 

tempo para se ignorar o sangue do seu sangue. Onde é que vamos?
Susan conduziu-o até ao interior e através do elegante quarto de ma-
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deira escura de Stephen, e depois até ao enorme quarto de mudar de roupa. 
— Se eu não conseguir convencê-lo... — ela puxou o espelho que ia até ao 
chão e abriu a pesada porta do quarto onde se encontrava o cofre-forte, — 
talvez ele consiga!

Susan entrou na divisão, abriu duas gavetas inseridas numa consola 
da parede, voltou-se, e saiu, deixando Michael sozinho a olhar fi xamente 
para o espaço escuro. Ele acendeu a luz e entrou. Michael não prestou qual-
quer atenção às armas nem às medidas de segurança; ignorou as garrafas 
de vinho e as caixas de charutos cubanos. Ele já havia instalado este tipo de 
divisões para vários clientes seus. Nada mais do que abrigos subterrâneos, 
completamente equipados para emergências, mas que acabavam por servir 
unicamente para armazenamento de roupas, pequenos objetos decorativos 
e peças ocasionais de contrabando.

Michael limitou-se a olhar fi xamente para a parede, para a fastidio-
sa disposição de fotografi as, perdendo-se na representação que se revelava 
diante de si. Olhou para as fotografi as, retratando cada uma delas um só 
objeto, um único indivíduo. Ele estava em todas elas: uma colagem que 
ia desde a juventude até ao colégio, uma biografi a ilustrada. Passaram-se 
vários minutos antes de Michael voltar a sua atenção para as enormes ga-
vetas completamente cheias. Havia duas, de grandes proporções e bastante 
profundas. Quando olhou para o seu interior, foi apanhado de surpresa, 
pois aquilo que estava a observar dentro das gavetas, aquilo que estava a 
observar nas paredes, era toda a sua vida. Artigos acerca dele, retirados do 
jornal do liceu que frequentou, fotografi as de jogos, fotografi as de equipas, 
fotografi as de turmas, os seus livros de fi m de curso anuais. Tratava-se de 
uma completa cronologia da sua juventude.

Havia artigos acerca da sua grande vitória em futebol contra os Ste-
pinac, aquando do seu regresso; do seu golo espetacular a menos de um 
segundo do fi m, que lhe deu a vitória do campeonato regional de hóquei; 
um programa de um recital de piano, quando ele tinha oito anos de idade. E 
havia mais fotografi as dele, montes delas, com amigos, de aniversários, com 
os St. Pierre, todas elas mostrando uma feliz e sorridente família.

De início, Michael sentiu-se violado, como o objeto de uma opera-
ção clandestina, com a sua natureza secreta levantando o seu escudo diante 
de todos os observadores. Tentou acalmar os nervos, retirando um monte 
de papéis e fotografi as de uma das gavetas, e sentou-se no chão. Começou 
a ler, leu-os a todos, olhando para cada um como se fosse novo. E então, 
apercebeu-se de que a vida para que estava a olhar era a perspetiva de um 
homem que se preocupava mas que nunca se podia aproximar. Um pai que 
admirava uma criança à distância, e que se mantinha à distância para o 
benefício do seu fi lho. Michael sentiu pena, pena do homem que observava 
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à distância, a quem era negada a partilha íntima da realização e do sucesso 
daquele que fazia parte do sangue do seu sangue. A compilação não era ob-
sessiva nem voyeurista, era sim uma coleção de orgulho, de admiração por 
uma criança cujo pai a entregara pelas razões mais acertadas.

Michael examinou minuciosamente cada pedaço de papel, de fotogra-
fi as e de recordações. O seu pai tinha um registo histórico acerca dele muito 
melhor do que alguma vez Michael possuíra.

Finalmente, Michael reuniu tudo e voltou a colocar, impecavelmente, 
o material todo dentro das gavetas. Deu uma última vista de olhos pela 
divisão. Encontrava-se dolorosamente organizada, tal como a aparência de 
Stephen. As armas dentro dos armeiros, com as respetivas munições dentro 
de caixas empilhadas por baixo de cada arma. Charutos etiquetados e orga-
nizados pela data, uma lista escrita à máquina com números de emergência 
ao lado do telefone. Michael pensou que o homem deveria ser cuidadoso e 
meticuloso, por isso mesmo fi cou surpreendido. Michael procurou e voltou 
a procurar, mas havia uma fotografi a que se encontrava manifestamente 
ausente. Era a única que, na verdade, ele sempre desejara encontrar.

Não havia qualquer fotografi a da sua mãe.
— Oh, meu Deus! — disse a voz por trás dele.
Michael deu meia-volta e deparou com Busch de pé, à entrada da por-

ta, a olhar para as fotografi as dispostas na parede, que faziam parte da re-
cordação de Michael.

Busch olhou para o amigo, sem saber o que dizer. Já anteriormente 
tinha visto representações como aquela: de casas de criminosos, retratando 
as suas obsessões pelas vítimas. Mas ali, não se tratava disso. Não restavam 
dúvidas na mente de Busch acerca do que se tratava aquilo. Era uma parede 
de lamentações, uma parede do que poderia ter sido. Uma janela que abria 
para os sentimentos de Stephen Kelley.

— Eu acho que ele nunca te abandonou — disse Busch, num tom de 
voz calmo.

Michael olhou para ele, sem encontrar palavras para lhe responder. 
Desligou o interruptor da luz e saiu do cofre-forte, entrando de novo no 
enorme quarto de mudar de roupa de Kelley.

— Vamos até à Rússia — afi rmou Busch relutantemente. — Não va-
mos?

Michael e Busch saíram do quarto de mudar de roupa, atravessaram o 
quarto de dormir, e desceram as escadas.

— Não quero ser um eterno pessimista, Michael e, por favor, não fi -
ques ofendido, mas isto está bem acima das tuas possibilidades. Trata-se do 
Kremlin, por amor de Deus. Não é um museu qualquer. Mas sim o centro 
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do mundo russo. É a Casa Branca, o Capitólio, e o Instituto Smithsoniano 
envoltos dentro de uma fortaleza russa. Vai ser preciso arranjar dinheiro, 
infl uências e sorte, e tudo isso é precisamente aquilo de que tu e eu temos 
falta.

— Posso sempre contar contigo para me fazeres ver as coisas mais 
cor-de-rosa. — Michael lançou um olhar de relance ao amigo.

— Pois, está bem. E detesto acrescentar: como é que sabes que eles não 
vão matar esse tal de Stephen, apesar de tudo?

Michael voltou a entrar na biblioteca, sem saber o que dizer, à medida 
que nas suas mãos se encontrava o destino de Stephen Kelley, o seu pai. — 
Enquanto eles pensarem que as minhas intenções são as de levar a cabo o 
pedido deles, e enquanto não tiverem a caixa nas mãos, mantê-lo-ão vivo.

— E o que acontecerá quando eles a tiverem em sua posse?
Michael pensou por um momento. — Ainda não sei, mas sabê-lo-ei 

quando chegar a altura certa.
— Eu vou consigo. — Susan estava de pé, à entrada da porta, olhando 

desconfi adamente de Michael para Busch.
Michael mandou-a sair com os olhos e um abanar de cabeça, antes 

de se voltar novamente para Busch. — Tenho de arranjar uma maneira, 
quando lá chegar, de...

— Acho que não me ouviu — interrompeu Susan.
— Ouvi, sim — retorquiu Michael, sem olhar para ela. E continuou a 

falar com Busch. — Tenho menos de dezasseis horas...
Susan entrou com um passo imponente na sala, parando precisamen-

te à frente de Michael. — Ou vou convosco ou chamo a Polícia.
— Já cá temos a Polícia — disse Michael, apontando para Busch.
— Poupem-me às vossas mentiras — ripostou Susan.
— Mentiras? — perguntou Michael, com um sorriso algo confuso. — 

E o que diria à Polícia?
— Que cinco minutos depois de um ex-condenado nos ter feito uma 

visita, Stephen foi raptado. — Os seus olhos acusadores estavam cravados 
em Michael. — Deixá-los-ei juntar as peças todas.

— Pensei que a senhora fosse uma pessoa instruída. — Michael olhou 
fi xamente para trás. — Isso iria, muito provavelmente, provocar a morte 
dele.

— O que o leva a pensar que é capaz de fazer isto? — A pergunta de 
Susan tinha mais ar de uma acusação.

— Por um lado, as pessoas que raptaram Kelley pensam que eu estou 
à altura. Não me teriam colocado nesta posição se não tivessem confi ança 
nas minhas capacidades.

— Capacidades!? — Susan colocou um recorte de um jornal antigo à 
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frente do rosto dele. Tratava-se do artigo da detenção de Michael, em Nova 
Iorque, há vários anos. — O senhor é um ladrão, um vulgar criminoso. — 
Susan estava a começar a perder o controlo, à medida que se precipitava 
em direção a Michael. — Tudo isto é culpa sua. Isto nada tem a ver com 
Stephen e tem tudo a ver consigo. A vida dele não poderia estar em piores 
mãos.

— Talvez se devesse acalmar — disse-lhe Michael, enquanto olhava do 
artigo do jornal para Susan. — Há muita coisa que desconhece...

— Estou a par do sufi ciente — disse Susan enraivecida, difi cilmente 
controlando a sua fúria. — A única coisa com que se preocupa é consigo 
mesmo, não tem qualquer sentimento de moralidade. Agora vejo por que 
motivo Stephen não o queria conhecer.

Os olhos de Michael semicerraram-se. — Moralidade? Ouça-me bem, 
para alguém que anda a dormir com o patrão...

Susan deu um estalo na cara de Michael. Com força. Ele não vacilou. 
De início, chocou-o, mas depois, enraiveceu-o. A divisão fi cou subitamente 
silenciosa. Ela voltou a levar a mão atrás e lançou-a para a frente, mas desta 
vez Michael parou-a, agarrando-lhe a mão com a sua. Ele esperou um mo-
mento e depois, por entre os dentes a rangerem, disse: — Ouça, lamento o 
que se passou com o seu namorado...

— Ele não é meu namorado. — Susan soltou violentamente a mão 
para longe de Michael e atravessou a biblioteca. Respirou profundamente, 
encostada à secretária, e olhou fi xamente para a fotografi a que se encon-
trava na estante, a fotografi a de um jovem vestindo um fato, ao lado de 
Stephen Kelley.

— Sabe o que é perder alguém? — perguntou Susan, enquanto conti-
nuava a olhar fi xamente para a fotografi a.

— Está a brincar comigo? — perguntou Michael, com as suas próprias 
feridas agora expostas.

— Ver alguém que amava ser subitamente arrebatado da sua vida, ar-
rancado desta terra?

Michael limitou-se a olhá-la fi xamente, sem desejar falar da morte da 
sua mulher.

— Já passaram quase nove meses. Peter era uma dessas pessoas capa-
zes de fazerem quase tudo. Era modestamente brilhante. Terminou o liceu 
com dezasseis anos de idade, Harvard aos dezanove e Direito em Yale aos 
vinte e dois. Mas tudo isto não tem importância, quando comparado com 
o seu coração. Ele nunca pensou em si, sempre colocando os outros antes 
dele. Quando a mãe de Peter morreu, ele tinha catorze anos. Em vez de 
mergulhar na autocomiseração, deixou a dor da perda ajudá-lo a crescer, 
e aproximou-se ainda mais do seu pai. Não era arrogante, e nem sequer 
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conhecia o signifi cado da palavra “orgulho”; sempre disse nós em vez de 
eu; nunca quis fi car com os créditos e sempre os partilhou ou os atri-
buiu a outra pessoa. — Um sorriso de melancolia ergueu-se no rosto 
de Susan. — Ele estava a ser preparado para tomar conta do negócio do 
seu pai. Estava a seguir os seus passos, passou dois anos no gabinete do 
Procurador; em menos de cinco anos ele já tinha trabalhado em todas as 
repartições legais da fi rma do pai, conhecia tudo muito melhor do que 
os seus mentores. E ainda assim, esquivava-se aos títulos com que o seu 
pai o apelidava, diferia os créditos para aqueles que participavam com 
menores contribuições. Era uma das pessoas verdadeiramente altruístas 
deste mundo.

Susan fez uma pausa por momentos, com o olhar focado nas fotogra-
fi as de Peter que se encontravam espalhadas pelas prateleiras. — Todos os 
meses de abril, Stephen e Peter iam até à Main Street, em Hopkinton, fi can-
do no meio de uma multidão de vinte mil pessoas. Quatro horas e quarenta 
e dois quilómetros mais tarde, atravessavam a meta em Boston, lado a lado, 
como pai e fi lho. — Por fi m, Susan olhou para Michael, com um sorriso 
triste estampado no rosto. — E o mais engraçado de tudo... é que Peter 
nunca contou ao pai que correr era aquilo que mais detestava fazer.

Michael e Busch observavam silenciosamente a montanha-russa de 
emoções que rolava nas palavras de Susan.

— Certa noite, Peter deixou o trabalho mais tarde, depois de ter aju-
dado um associado, que ali estava há apenas um ano, com algumas instru-
ções. — Susan fez uma pausa, deixando tombar a cabeça, com as lágrimas a 
brotarem-lhe dos olhos. — Um carro atropelou-o de frente; o pai mal con-
seguiu identifi car o corpo. O orgulho de Stephen, a sua razão de viver, o seu 
único fi lho, tinham morrido naquele dia. E agora, você, a antítese de Peter, a 
representação de tudo aquilo que ele não era, chega à soleira da porta desta 
casa, a casa em que Peter foi criado.

Michael nada disse, ao mesmo tempo que aquela frase lhe dilacerava 
o coração.

— Aquele pobre homem passou nove meses a sofrer com a morte do 
fi lho; você também seria frio se tivesse sofrido uma perda semelhante. Ele 
ainda estava a tentar recompor-se.

— E o que é a senhora? A empregada leal, à procura de preencher o 
vazio na vida do seu patrão? — perguntou Michael.

— Para dizer a verdade, não. Eu estava a tratar dele, como se fosse san-
gue do meu sangue. Stephen é o meu sogro. Peter Kelley era o meu marido. 
— As lágrimas escorreram silenciosamente como um ribeiro pela face de 
Susan. — E agora, muito provavelmente, eles vão matar o Stephen, mesmo 
que faça o que eles querem.
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— Provavelmente — disse Michael. E viu o choque daquela observa-
ção a revelar-se através da dor presente no rosto de Susan. Por muito furio-
so que ela o tivesse deixado, ele tinha pena dela, e identifi cava-se com a sua 
dor, com a sua perda. Era uma ferida que nunca sararia por completo, e que 
provocava uma enorme quantidade de emoções que podiam explodir sem 
qualquer aviso prévio. Ele olhou para Busch, que tinha a cabeça apoiada, 
e, por fi m, voltou a olhar para ela, falando suavemente: — Mas eu não vou 
permitir que isso aconteça.

Busch observou a mudança no comportamento do seu amigo.
Michael sentou-se no sofá e começou a contar a Susan exatamente o 

que se estava a passar. Michael explicou o resgate, a caixa antiga procura-
da por um homem obsessivo, e que era a garantia do regresso de Stephen. 
Contou-lhe acerca de Genevieve e de Julian, e das complicações com que se 
iria defrontar no Kremlin. Explicou-lhe tudo isso. Expôs-lhe tudo, perante 
as escassas hipóteses que tinham de ser bem-sucedidos.

— Eu tenho de ir convosco — disse Susan.
— Não faz a mínima ideia do que está em jogo.
— E o senhor faz? — A atitude fi rme de Susan tinha regressado.
— Muito mais do que você — respondeu Michael, com algum nervo-

sismo.
— Não posso fi car sentada enquanto vocês tentam trazê-lo de volta.
— O que é que poderia ter para nos oferecer? — perguntou Michael.
— Vocês podem ter um mapa, podem ter feito bastantes pesquisas 

acerca do lugar onde tencionam ir, mas faltam-vos as coisas que eu posso 
providenciar.

— E o que é isso?
Susan limitou-se a inclinar a cabeça e a sorrir.


