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O cardeal continuou a andar, enveredando pelo
caminho interior da colunata de Bernini. As pessoas que
via na Praça dividiam-se. Umas permaneciam imóveis,
admirando a imponência da basílica; outras entravam e
saíam dela, motivadas pelo anseio de encontrar alguma
paz e conforto espiritual, ou simplesmente pela
curiosidade; algumas oravam, cantando ou rezando
baixinho, sentadas ou de pé.
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Cambridge, Reino Unido

Andy era uma criança de muitos segredos. Havia aqueles que fingia não

ouvir, que aconteciam todas as noites no quarto ao lado do seu, quando

a mãe se deitava com o padrasto; os que fantasiava na cabeça, sempre

que um dos colegas o ridicularizava numa aula, quando não conseguia

aprender; e os outros, que não lhe pertenciam, mas que vivia

intensamente, testemunhando-os de cada vez que espreitava pela

claraboia do sótão com vista para a casa da frente.

Foi num dos dias em que se fechara lá em cima que Andy desapareceu.

Desceu do seu esconderijo e trancou cuidadosamente o alçapão,

deixando nas águas-furtadas todos os segredos que via acontecerem a

partir do seu refúgio. Regressou ao quarto, onde despiu o pijama, se

vestiu e pegou na mochila, colocando-a às costas. Reconstituiu a Polícia

que terá ainda passado pela cozinha, preparando o pequeno-almoço:

leite frio sem açúcar e uma fatia de pão duro com compota, a única coisa

que sabia fazer. Depois, saiu. Não levou almoço. Não havia.

Andy não teve oportunidade de se despedir da mãe. Naquela manhã

fria de inverno, descobriu-se rapidamente que nem ela, nem o homem

que a maltratava, estavam disponíveis para ele. Caminhou pela rua

pedonal, em direção à paragem de autocarro. Apesar do sol tímido que o

acompanhava, a calçada apresentava-se coberta de neve e soprava um

vento gelado, que lhe queimava as faces rosadas.

Era o que se poderia chamar um menino bonito, daqueles que

despertam nos homens que convivem com segredos que não podem ser

contados, desejos e sentimentos que devem ficar por consumar. O cabelo

louro, apesar de mal lavado, fugia-lhe para a testa em farripas grossas, e

os olhos grandes, azuis e cristalinos, davam-lhe um ar inocente. O rosto



era redondo, quase como o de um querubim, e o corpo desenvolvera-se

ligeiramente mais do que o esperado para uma criança da sua idade.

Tinha seis anos.

Mas o que mais incomodou as autoridades na investigação que fizeram

sobre ele foi aperceberem-se do desinteresse e do pouco amor que lhe

dedicavam. Ninguém se importava com o que pudesse acontecer-lhe.

Andy terá esperado cerca de dez minutos junto à paragem. Pelo

menos, foi o que relataram à Polícia as testemunhas que o viram por ali,

vizinhos distantes, homens e mulheres a caminho do trabalho, alguns

estudantes e até uma rapariga de carapuço garrido na cabeça, que

pedalava numa bicicleta pasteleira, com um monte de cadernos e livros a

saltitarem no cesto. Até que apareceu o autocarro que haveria de levá-lo

à escola. E ele entrou.

Sentou-se como habitualmente na fila de trás, sem ninguém ao seu

lado. As outras crianças ignoraram-no. Enquanto o veículo arrancava, os

olhos inocentes fitaram pela última vez a rua. Parecia idílica, quase

retirada de um postal. As fachadas eram de tijolo vermelho, e as janelas,

de ferro preto, contrastando com as cantarias brancas. Havia um prédio

baixo, localizado em frente à sua casa, ao pé do qual ele gostava de parar,

só para sentir o cheiro reconfortante a chá e bolos acabados de fazer.

Fazia-o sonhar.

O autocarro continuou o seu percurso, parando ocasionalmente em

muitos outros locais da bonita cidade universitária. Foram entrando

alguns meninos e meninas. Quando chegaram à paragem da escola,

todos saíram, correndo felizes até ao portão.

Andy não estava entre eles.

O cadáver foi encontrado ao fim da tarde do dia seguinte, já o Sol

descia sobre a cidade e o frio começava a correr velozmente pelas ruas.

Andy fora deixado sob uma árvore antiga, num bosque minúsculo que

existia junto à estrutura de madeira que atravessava o rio Cam e unia o

Lado Escuro ao Luminoso de Queens' College, a Ponte Matemática.



Contudo, o corpo apresentava poucos sinais de ter sofrido uma morte

calculada. Estava cinzento, nu, com marcas de um estrangulamento

violento e passional espalhadas pelo pescoço.

Andy deixou o mundo, levando com ele uma mão-cheia de segredos.

Sozinho, como a criança infeliz que era, a única companhia que teve

no seu último momento foi a do canteiro de flores vermelhas ao seu

lado.

Eram cardeais.



«A vida — para aquelas que fazem sentido — é como subir uma

montanha. Quando avançamos até ao primeiro patamar da colina,

encontramos uma nova ladeira e, depois, um outro pico, e a altura que

teremos de atingir parece infinita.

Mas, à medida que ascendemos, descobrimos que o ar se torna mais

puro e acolhedor, que as nuvens se amontoam mais por baixo do que por

cima de nós, que o Sol é mais cálido do que antes, e que temos não só

uma visão mais clara do céu, como ganhamos uma visão mais clara sobre

a Terra, e que o nosso horizonte se expande perpetuamente.»

Reverendo Endicott Peabody

Sermão



Preâmbulo

F��������



Ponte de Clare, Cambridge, Reino Unido

Era difícil distinguir se a mancha carmesim que fora detetada na neve

pela rapariga que estava de pé, à entrada da ponte, provinha do

amontoado de pétalas vermelhas que existia no canteiro de flores de

inverno, ou do sangue que tingia o cadáver humano que a Polícia acabara

de descobrir.

O corpo foi encontrado numa manhã gélida. Os ramos das árvores

tombavam sobre o rio Cam, cobertos de branco, vergados sob o peso

deixado pelo nevão que durante a noite fustigara a cidade. A relva e

demais vegetação, outrora cheia de cor e brilho, pespontava,

sobressaindo ocasionalmente no meio do manto uniforme e alvo que se

estendia ao longo das margens.

E ali, perante aquele grupo aflito de homens e mulheres fardados de

preto, que corriam com dificuldade sobre a neve, seguindo as gotas de

sangue como se fossem migalhas dos despojos de uma vida perdida, o

curso de água seguia, plácido e sereno, escondendo entre os seus

murmúrios os segredos horríveis que dias antes tinham estado na origem

do crime hediondo agora revelado.

Jack, o chefe da equipa, continuou a correr e só parou quando chegou

ao rio. Tinha muitos anos de experiência como inspetor na Polícia de

Cambridgeshire, a força territorial de autoridade que cobria o condado

no qual se inseria a cidade universitária. Todavia, nada o preparara para

aquilo que encontrou. Uma sensação de náusea formou-se

imediatamente, fazendo com que soçobrasse. O cenário era bárbaro.

Prostrado, de joelhos enterrados na neve e as mãos apoiadas nas coxas,

começou a vomitar.



Atrás dele, sob o olhar inquieto da rapariga que descobrira o cadáver,

guiado por dois agentes de patente inferior, um homem estugava o passo

como podia. Ao lado do agente da autoridade, depositada entre a berma

e a água, estava a cabeça decepada de uma mulher.

Junto aos portões que davam acesso à Ponte de Clare, numa posição

mais elevada, Lizzie apercebeu-se do movimento na margem do rio.

Resignada, encostou-se ao carro da Polícia e aceitou a caneca de

chocolate quente que a agente que a acompanhava lhe ofereceu. Sentia-

se enregelada e desconcertada, sem saber muito bem o que acabara de

lhe acontecer.

Era franzina, uma mulher pequena. Usava na cabeça um gorro às riscas

colorido, por baixo do qual fugiam as pontas espetadas e lisas do cabelo

escuro que lhe dava pela linha do maxilar. No entanto, a fragilidade que

emanava vinha sobretudo do ar apático com que de vez em quando

contemplava o pneu rebentado da bicicleta que encostara ao

gradeamento de ferro preto.

Apenas quisera ir trabalhar, mais nada, até embater no primeiro

bocado. Estendida no chão, com as roupas molhadas, a pasteleira

tombada sobre o piso húmido, o cesto partido, e os livros e os cadernos

espalhados pelos detritos de gelo e neve que teimavam em não

desaparecer, olhara, espantada, para o obstáculo que a fizera perder o

equilíbrio e cair. Parecera-lhe um tronco de árvore, um ramo mais antigo

e frágil, que, como um pássaro fugido do ninho, se desprendera da mãe e

voara debilmente, aterrando no chão.

Mas não, aquilo não era madeira.

Tratava-se de um membro humano.

Lizzie desviou o olhar, tentando afastar do pensamento a imagem que

a atormentava, enquanto se distraía com a paisagem envolvente. Tinha

na extremidade oposta da ponte a fachada clássica e dourada de Clare

College, bem como parte da capela gótica da de King’s. Via-se muita



neve a cobrir os telhados e grande parte dos candeeiros permanecia acesa,

um sinal de que a cidade ainda dormia, acordando lentamente, incauta

para aquilo na companhia do qual estava a despertar.

Um homem corpulento, cujo casaco escuro com botões prateados

escondia habilmente a falta de forma física, emergiu das escadas. Vinha

do caminho de terra junto ao rio, subindo até aos portões de ferro.

Tinha sobrancelhas ruivas, usava na cabeça um boné com uma fita

axadrezada, era de meia-idade e dirigiu-se a ela com um ar abalado, de

quem estava maldisposto, ou enjoado.

Lizzie tentou deduzir pela observação dos galões que usava presos nos

ombros da farda qual seria a sua patente, mas foi desnecessário. O

inspetor Jack McCallister da Polícia de Cambridgeshire apresentou-se.

Os resultados ainda estavam sujeitos a confirmação, mas a

identificação preliminar fora bem-sucedida. Tinham recolhido a cabeça

da vítima. Levando em conta tudo o que acontecera em Cambridge nos

últimos dias, existia uma grande probabilidade de pertencer a uma

idosa, uma das várias figuras ricas e proeminentes que integravam a elite

da cidade.

Lizzie agarrou com mais força a caneca quente que segurava. Os

grandes olhos verde-escuros fitaram o polícia, atentos ao nome que lhe

era dito. Os dedos, que tinham começado a ganhar cor, arrefeceram

rapidamente, tornando-se lívidos, gelados.

Sentiu uma tontura, as pernas a fraquejarem. Depois, só teve vontade

de chorar.

Tratava-se de Laura Emanuel.

Alguém desmembrara a sua tia.

E a deixara espalhada pelas margens do rio Cam.



Cambridge, Reino Unido

Assim que se recompôs, Lizzie foi levada para a esquadra local. Não

havia necessidade de ir para Huntingdon, a cidade vizinha onde se

localizava o quartel-general da Polícia do condado de Cambridgeshire.

Precisavam de recolher o seu depoimento. Estava duplamente

relacionada com o homicídio: a vítima era sua tia e até bem

recentemente vivera consigo; fora ela quem encontrara o cadáver.

A oficial destacada para acompanhá-la apanhou os livros e os cadernos

que Lizzie carregava no cesto da pasteleira antes de cair, colocou-os num

saco de plástico barato, que depositou ao seu lado, no banco traseiro do

automóvel, e solicitou a um colega que tratasse da bicicleta. Pediu à

rapariga que entrasse e se sentasse. Iam-se embora. Um grupo

significativo de agentes, no qual se incluía Jack, ficaram na margem do

rio. Havia muito trabalho por fazer; provas a procurar; vestígios, indícios

e outras pistas por recolher.

Lizzie nunca entrara num carro da Polícia. Agarrou nos livros e nos

cadernos, e apertou-os sofregamente contra o peito, em busca de

conforto, ou de algo que simplesmente lhe parecesse familiar. Nas suas

costas, emoldurada pelos portões de ferro preto, a fachada clássica de

Clare College tornava-se cada vez mais pequena, perdendo-se atrás dela,

enquanto a conduziam pela cidade gelada.

A forma como se deixara afundar no banco traseiro do automóvel,

sumindo-se, era uma alegoria da vergonha que sentia. O que iria pensar

quem a visse ali dentro? Que crime cometera aquela rapariga de ar jovial

e inocente, que só quisera chegar a horas ao trabalho? Era como se fosse

a protagonista de uma história de acasos com um desfecho infeliz.



A chegada à esquadra da Polícia também foi, para Lizzie, a primeira

vez. Nunca lá entrara, pelo menos, não naquela. Recordava-se de uma

ocasião, durante a infância, quando ela e os pais ainda viviam em

Londres, em que, determinada, arriscara passar a porta. Queria reportar

o desaparecimento do seu gato.

Claro que o Bubbles, o nome do animal de estimação, voltara para casa

poucos dias depois. Não apresentava quaisquer sinais de maus-tratos;

apenas a barriga ligeiramente mais lisa, por mal saber caçar. Mas tirando

essa experiência desagradável e a expressão divertida que vira na cara do

agente que a atendera, até que não tinha má impressão das autoridades.

Faziam o seu trabalho e mantinham-se longe dela, tal como seria de

esperar no caso de uma cidadã cumpridora e zelosa das regras.

Lizzie deu entrada na esquadra ao início da manhã, ainda o Sol ia

baixo e a neve do telhado insistia em não derreter. Contudo, teve de

esperar várias horas até ser ouvida. O inspetor demorou a regressar.

Segundo aquilo que conseguiu perceber dos sussurros trocados entre

dois agentes em pé que se encontravam por perto, o corpo da tia não

fora fácil de recolher, deixado aos bocados ao longo da margem do rio. E

faltava o tronco.

Assim que chegou, Jack foi ter com ela e perguntou-lhe se, antes do

interrogatório, não queria comer qualquer coisa. Ele sentia-se

esfomeado. Mas o único desejo da jovem era que a deixassem ir-se

embora. Isso, e que pudesse levar a sua bicicleta à oficina. Como é que

iria trabalhar no dia seguinte? Desde que aquele miúdo desaparecera na

sua rua que não suportava sequer a ideia de entrar num autocarro.

O detetive anuiu e pediu-lhe apenas cinco minutos, o tempo suficiente

para enganar a fome. Sentia o estômago vazio. Por isso, disse à polícia

que ficara com ela toda a manhã que a levasse até à sala de

interrogatórios. Tinha muito para lhe perguntar.



Cambridge, Reino Unido

A voz do inspetor Jack McCallister soou inesperadamente grave no meio
da sala, enquanto ligava o gravador e lhe pedia que dissesse como se
chamava. Lizzie olhou com um ar perdido para a parede de vidro
espelhado, atrás da qual imaginou, como via nos filmes, um mar de
polícias de pé a observarem-na, desconfiados. Só depois se concentrou no
aparelho que acabara de ser depositado sobre a secretária.

Tirou o gorro da cabeça e deixou que o cabelo se soltasse, balouçando
desajeitadamente junto ao rosto. Engoliu em seco, tentando recuperar a
compostura. Sentia-se indefesa e deslocada, sem saber como se sentar,
comportar, ou o que dizer. Optou por endireitar as costas e colocar as
mãos no colo, segurando no carapuço colorido por baixo da secretária. O
detetive reiterou a pergunta, abrindo um caderno e pegando num lápis:

— Como se chama?
— Lizz… Lizzie Emanuel — titubeou a rapariga. Não sabia bem

explicar porquê, mas sentia-se nervosa.
— O seu nome completo, por favor.
— Elizabeth Ann Emanuel, mas todos me tratam por Lizzie. Também

pode fazê-lo — sugeriu, solícita.
O inspetor ignorou-a propositadamente.
— Quantos anos tem?
— Vinte e oito.
— O que estava a fazer hoje de manhã, quando caiu em frente ao acesso

à Ponte de Clare?
— Ia para o trabalho.
— E como se deslocava?



Os olhos grandes de Lizzie pestanejaram várias vezes na direção do
homem. Não compreendia por que razão tinha de dizer tudo aquilo. A
Polícia não sabia já?

— Precisamos que fique registado — explicou Jack, percebendo a sua
confusão.

— Ia de bicicleta — respondeu ela, tentando manter uma voz firme.
— É o seu meio de transporte habitual?
— Sim. Comprei-a quando viemos viver para Cambridge.
— Onde é que vivia antes?
— Em Londres. — Lizzie calou-se e abriu e fechou os lábios, indecisa: —

Pensei que já explicara esta parte, quando me interrogaram em casa, no
dia em que a minha tia desapareceu.

— A mim, não.
— Não, a outros dois agentes, aqui de Cambridge. Porque está cá?
O inspetor continuou de cabeça baixa, entretido a tomar notas no

caderno. A rapariga parecia tímida, ligeiramente inocente, o que o fez
retrair-se um pouco. No entanto, decidiu pô-la na ordem:

— Por favor, deixe as perguntas comigo.
— Era minha tia. Tenho o direito de saber.
Jack foi apanhado desprevenido pela resposta de Lizzie. Fitou-a.
— O que lhe aconteceu, sim, mas não por que motivo foi chamado um

agente de patente superior.
Lizzie voltou a engolir em seco. Não era atrevida; apenas fora sempre

muito curiosa.
— Desculpe — balbuciou.
— Há quanto tempo é que se mudou de Londres para cá?
— Há cerca de cinco anos.
— E a sua tia vivia consigo desde então?
— Sim.
— Muito bem. O que é que encontrou hoje de manhã, quando ia a

chegar à Ponte de Clare e caiu da bicicleta?
— Um… um braço.



— Pareceu-lhe um membro humano, na altura?
— Não. Julguei que se tratava de um ramo de árvore.
— Então, tocou-lhe?
— Não. — Lizzie disfarçou mal uma careta. — Não ousaria.
— E depois, o que aconteceu?
— Levantei-me e foi, então, que vi a mancha.
— A mancha vermelha na neve?
— Sim.
— Onde?
— Junto ao rio, na margem.
— Como é que sabia que se tratava de sangue?
— Não sabia.
— Poderiam ser flores?
— Sim, mas na altura associei as duas coisas e pensei que era sangue.
— Sabe que os cardeais são vermelhos?
— Cardeais?
— Sim, são flores de inverno.
— Não sei… Talvez… Nunca pensei nisso.
— O que fez a seguir?
— Telefonei à Polícia.
— E o braço?
— Ficou ali.
— À sua frente? Sem lhe tocar?
— Sim.
O detetive fez uma pausa. Olhou rapidamente para a folha cheia de

gatafunhos, desenhou uma bola malfeita em torno de uma palavra, que
Lizzie não percebeu qual era, e prosseguiu:

— Enquanto esteve parada junto aos portões que dão acesso ao Portão
de Clare, o que fez?

— Esperei que chegassem, já disse.
— Viu mais alguma coisa que lhe parecesse suspeita?
— Não.



— Pegadas, talvez?
— Não.
— Gotas de sangue?
— Não.
— Outras pessoas, quem sabe, alguém a afastar-se?
— Não. Estava sozinha. Era cedo.
— O que fazia ali, àquela hora?
— Ia trabalhar, já disse.
— Onde vive?
Lizzie respondeu-lhe. Parecia-lhe que o inspetor andava às voltas,

como se quisesse baralhá-la.
— Mas isso é no lado oposto da cidade. Onde trabalha?
— Na Biblioteca de Wren, em Trinity College. Sou sub-bibliotecária.
— Fica localizada no seu lado do rio Cam, certo?
— Sim.
— Então, o que fazia na outra margem? Ou na Ponte de Clare? Não

conheço assim tão bem a cidade, mas julgo que não precisa de atravessar
o rio para ir trabalhar. A sua casa e a biblioteca situam-se na mesma
margem, como acabou de admitir.

— É a única altura do dia em que faço algum exercício físico. É o
caminho mais longo, mas escolho-o sempre. Gosto de passear junto ao
rio. Normalmente, ao fim do dia, vou direta para casa.

— A Ponte de Clare não é o acesso mais direto a Trinity College. Não
deveria ter ido por duas pontes mais abaixo?

— Sou uma antiga aluna de Clare. Deixam-me passar por lá. Gosto.
— É formada em quê?
— Literatura Inglesa.
— E trabalha como bibliotecária?
— Não. Sou a sub-bibliotecária. Existe uma pessoa acima de mim.
— Muito bem, sub-bibliotecária. Não é uma ocupação demasiado

modesta para alguém que estudou em Clare?
— Adoro livros. São a minha única paixão.



— Mas se se formou cá… Pensei que até há cinco anos vivia em
Londres.

— Estudei em Cambridge, depois regressei brevemente a Londres, e só
então é que me fixei permanentemente aqui.

— Porque o fez?
— Já lhe disse, por causa da minha tia. Necessitava de alguém que

cuidasse dela.
— Há quantos dias é que desapareceu?
Lizzie conteve um suspiro. Voltas e mais voltas.
— Há três dias.
— E não tem qualquer ideia de como é que tal aconteceu? Creio que

estava acamada.
— Não. Simplesmente levantei-me de manhã e não a encontrei em

casa.
Jack parou novamente durante alguns instantes. Consultou as notas,

olhando os rabiscos com um ar pensativo.
— Há pouco, quando estávamos no início do interrogatório e disse que

comprara a bicicleta quando viera viver para Cambridge, utilizou o verbo
no plural. Foi um mero erro gramatical, ou veio mais alguém consigo?

Lizzie estranhou a pergunta, mas respondeu sinceramente:
— Referia-me ao meu irmão.
— Vive consigo?
— Eu é que vivo com ele. É o dono da casa.
— Como é que se chama?
— Adam.
Jack fitou novamente a rapariga. Os olhos do polícia evidenciavam

uma leve expressão irónica.
— Adam Emanuel?
— Não, Immanuel — admitiu ela. Não queria mentir; apenas sabia que

ele detestava a exposição do apelido familiar e preferia a adaptação
comercial, entretanto popularizada com o sucesso literário que
conquistara.



— Como o escritor famoso.
— Sim.
O detetive respirou fundo. Fechou o caderno e recostou-se na cadeira.

Estudou momentaneamente a rapariga. O cabelo curto, os olhos
grandes, a pele branca e a compleição franzina davam-lhe, realmente, um
ar de fragilidade, como se fosse um bem precioso, raro, feito de
porcelana, que estivesse na iminência de se partir.

Mas os acontecimentos do dia anterior, o motivo que o levara a
pernoitar em Cambridge e a razão pela qual estava tão cedo na cidade,
mesmo apesar da hora matinal a que ela reportara à Polícia a descoberta
macabra que fizera na ponte, não poderiam ser ignorados.

Aquele era o momento de ir até ao fundo da questão.
— As investigações feitas por esta esquadra apontam para que a sua tia

tenha deixado uma grande fortuna.
— Sim… Eu… Não sei… Calculo que sim. O meu tio era um homem

consideravelmente abastado.
— Contrariamente aos seus pais e ao resto da família, não é verdade?
— Os meus pais tiveram o suficiente para nos criar, a mim e ao meu

irmão.
— Os seus pais já não são vivos?
— Não.
— O que aconteceu?
— Morreram num acidente de carro, quando eu e o meu irmão éramos

mais novos.
— Que idade tinha?
— Dez anos.
— E foi aí que passou a viver com os seus tios?
— Sim, eu e o meu irmão.
— Mas nem sempre, ou estou a fazer confusão?
— Tanto eu como ele saímos de casa para estudarmos, aqui em

Cambridge, como disse.
— E a sua tia Laura veio convosco?



— Não. Ficou em Londres. O meu irmão só a acolheu mais tarde,
quando passou a precisar de cuidados permanentes.

— Ouvi dizer que os seus tios protagonizaram uma grande história de
amor.

— Sim, a tia Laura era casada na altura em que se conheceram, em
Itália.

— E ela herdou toda a sua fortuna quando ele morreu?
— Acho que sim.
— Acha? Não tem a certeza?
— Sim, tenho. Desculpe-me. Sinto-me algo baralhada.
— Tiveram filhos?
— Não.
— Existem atualmente alguns familiares próximos vivos, como, por

exemplo, irmãos?
— Não.
— Então, quem são os herdeiros dela?
Jack reparou no desconforto que se manifestava no rosto da rapariga.
— Eu e o Adam — admitiu ela. — Mas isso não quer dizer que…
— Um dia depois do desaparecimento da sua tia, um menino, que

curiosamente também vivia na sua rua, precisamente na casa em frente,
desapareceu — interrompeu-a o inspetor. — Ouviu falar do caso?

— Sim. Toda a cidade sabe. Também prestei declarações, por o ter visto
nesse mesmo dia na paragem de autocarro.

— Conhecia-o?
— Não. Só de vista, mas não me recordo de alguma vez trocar sequer

um par de palavras com a mãe. Tem um ar pouco amistoso.
— Muito bem. Vamos, então, falar sobre o seu irmão.
Lizzie percebeu a gravidade no olhar do polícia. As íris claras

escureceram e adquiriram uma tonalidade sombria, grave. A rapariga
sentiu um ligeiro formigueiro no estômago. Mas não, não era fome.
Torceu o carapuço por baixo da secretária, tentando afastar a ansiedade
súbita que começou a sentir. Todavia, não resultou.



Tremia, uma sensação que se agudizou assim que ouviu a pergunta
seguinte:

— Onde estava o Adam na manhã em que o menino desapareceu?



King´s College, Cambridge, Reino Unido

Adam não ouviu as várias chamadas que a irmã fez para o telemóvel dele

assim que, a meio da tarde, finda que estava a sua colaboração com a

Polícia, a dispensaram. A insistência de Lizzie não fora tanto uma

tentativa de avisá-lo, mas mais um desejo, ou uma ânsia, de partilhar

com ele a aflição que sentia face aos desenvolvimentos inusitados da

manhã.

Acabara por entaramelar-se quando o inspetor a pressionara sobre o

paradeiro de Adam no momento em que o menino desaparecera.

Mostrara-se nitidamente constrangida quando confessara que não sabia

onde é que ele estava, ou sequer na tarde do dia anterior, altura em que

tinham encontrado o cadáver. Mas o que a perturbara ainda mais fora a

constatação da profundidade da sua ignorância. Até àquele dia, ela nem

sequer sabia quem era a criança, ou a família, apesar de viverem na casa

em frente.

Claro que isso pouco importava a Adam, que passara o dia bastante

ocupado. Começara por dar uma palestra sobre Chaucer, um escritor e

filósofo inglês recordado sobretudo por Os Contos de Cantuária, uma

obra que deixou inacabada, mas que, mesmo assim, se transformou

numa das mais importantes da literatura medieval.

Ao sair da sala, recebera uma mensagem escrita a pedir com urgência

uma reunião, o que fizera com que almoçasse à pressa, enquanto

respondia rapidamente a alguns e-mails através do telemóvel. De seguida,

trancara-se no seu gabinete na faculdade, no interior do qual se deixara

arrastar para uma longa e extenuante videochamada com o seu editor.

Ellis tinha muito que fazer, se realmente desejava redimir-se.



A Morte do Papa, o livro mais recente de Adam, fora publicado

somente algumas semanas antes. Tratava-se de uma rara incursão no

género dos thrillers para o escritor que já ganhara o Man Booker, o

prémio literário mais importante no Reino Unido, com Raiva, um

romance contemporâneo sobre relações familiares. Porém, a aposta feita

estava a revelar-se extremamente bem-sucedida. Saltara imediatamente

para o primeiro lugar dos tops da maioria das livrarias, uma posição que

continuava a ocupar, prometendo manter-se aí durante os meses

seguintes, uma vez que as vendas aumentavam de semana para semana.

Dera um passo inesperado na sua carreira. Conhecido pela prosa

elegante e profundidade com a qual caracterizava as personagens, muitos

diziam que o escritor protagonizara uma viragem de «cento e oitenta

graus». O livro, que era quase todo passado na Cidade do Vaticano,

versava sobre os acontecimentos da noite em que o antigo Papa Mateus

I, um amigo chegado da família, fora encontrado morto nos seus

aposentos no Palácio Apostólico, em circunstâncias contraditórias.

A Santa Sé deixara muito por explicar; os meios de comunicação social

tinham realizado uma cobertura exaustiva do caso, lançando para o ar

mais perguntas do que respostas; e Adam, que conseguira aceder a

informações exclusivas sobre o núcleo de cardeais e outras personalidades

próximas do Papa, aproveitara para transformar o livro numa verdadeira

bomba atómica, que assim que chegara aos expositores das livrarias

incinerara as prateleiras. A controvérsia inerente aos temas apresentados

era grande; a ousadia da abordagem, com sexo e outros vícios de igual

valia à mistura, também; e a complexidade dos arcos narrativos da

história fora apenas suplantada pela imagética poderosa.

Porém, na última conversa entre ambos, Ellis incorrera numa falha

enorme, admitindo ter perseguido obsessivamente um crítico literário

que sempre ignorara Adam. O resultado fora uma recensão que poderia

arrasá-lo. Era quase como se o editor tivesse tentado a autodestruição e,

para compensar o seu autor prodígio, acabara por prometer-lhe uma

novidade que certamente lhe agradaria, mas que ainda não assegurara



completamente. Ultrapassado esse passo, assim que a reunião virtual

começara, contou-lhe, afinal, qual era o grande segredo que contivera

com tanto esforço.

O livro, n.º 1 em Inglaterra, tornara-se no mais rápido êxito de vendas

de que havia memória, já garantira o estatuto de best-seller, era disputado

pelas principais editoras estrangeiras e, agora, a Working Title, a mais

influente de todas as produtoras cinematográficas de origem britânica,

responsável por vários filmes de sucesso nas últimas duas décadas, fizera

uma proposta descaradamente irrecusável.

Garantia um realizador de renome e um elenco com pelo menos um

ator premiado com um Oscar. Só havia um pormenor que tinham de

acertar. Para a produtora, tratava-se de algo bastante insignificante.

Todavia, no que dizia respeito a Adam, o problema era grande — tratava-

se do argumento. Tinham uma equipa criativa pronta a começar a

trabalhar no dia seguinte, se fosse preciso. Bastaria que o escritor dissesse

que sim.

— Não — respondera Adam, depois do almoço, sentado em frente ao

computador, no seu gabinete na faculdade. — Já disse que não.

Em Londres, num sofá de costas baixas, atrás do qual existia uma

janela grande, com uma vista desafogada sobre o rio Tamisa, Ellis, um

homem de cabelo branco e cortado à escovinha, que parecia estar sempre

vestido do mesmo modo — um casaco de tweed azul-escuro, com um

padrão de quadrados delineados por riscas brancas, uma camisa a

condizer e um laço — compusera os óculos de massa preta,

desconcertado. Raramente lhe deslizavam pela cana do nariz. A última

vez que tamanha infelicidade lhe acontecera fora quando um dos seus

autores prediletos se deixara apanhar na teia do escândalo #metoo. Nunca

sentira uma vergonha tão grande.

Mas, então, emergira Adam, o menino adorado da literatura britânica,

cujos primeiros três livros não só tinham feito com que a maioria da

crítica implorasse por mais, como acabara de lhe oferecer aquele que



ameaçava tornar-se no maior êxito editorial da década. Não deixaria que

o desapontasse; ele, não.

— Já imaginaste a publicidade que esta notícia irá gerar?

— O livro está a alimentar-se sozinho. As vendas aumentam a cada

semana que passa.

— Mas vai haver um momento em que irão descer.

— Tornei-te num homem rico com os meus primeiros três livros.

Tenho a certeza de que aguentarás um pequeno revés, se for o caso.

Ellis suspirara. Depois da última conversa, o clima entre os dois

tornara-se tenso e agora ele estava a esforçar-se por se redimir dos erros

do passado. Que mais poderia dizer para convencê-lo?

— Adam, por favor.

— Já te disse que não.

— Mas é a Working Title, pelo amor de Deus! Não compreendes?

— Não quero saber.

— Dizem que conseguem ir buscar a mesma equipa que escreveu o

filme da Paula.

— A Paula pode ir beber um copo à minha conta, se quiser, que eu

pago e não digo a ninguém.

— Oh! — bradou Ellis, levando afetadamente as duas mãos ao peito. —

Não maldigas a Paula; sabes que a adoro. Com todo o meu coração!

— O livro é meu. Eu escrevo o argumento.

As palavras de Adam emudeceram o londrino. Os olhos do seu

prodígio, que eram de um tom verde-profundo e transmitiam uma

intensidade invulgar, como se ele carregasse dentro de si uma dor

imensa, faiscavam de ira e raiva, sobressaindo no centro do ecrã,

transformando-lhe o rosto numa expressão aterradora, que nunca antes

lhe vira.

O seu mau génio era sobejamente conhecido dentro da editora. As

revisoras odiavam-no e um dos designers ameaçara despedir-se quando ele

vetara três vezes a capa de A Morte do Papa. Se o assunto fosse a edição

dos seus livros, a regra era simples: a última palavra pertencia-lhe. Aliás,



Ellis só se recordava de algo acerca do qual se poderia dizer que era mais

possessivo — as suas mulheres.

Durante a sessão fotográfica que protagonizara para uma campanha

publicitária a um relógio pouco tempo depois de publicar o seu segundo

livro, Adam conhecera uma manequim famosa. Ninguém sabia grandes

detalhes, mas era um facto assente que a paixão fora ardente, quase tanto

como a rutura. Correra o rumor de que no que era dele, mais ninguém

tocava. Ainda assim, o olhar que Ellis lhe vira no fim daquela

videochamada transmitira algo ainda mais negro. Fizera-o sentir medo.

Após alguns segundos de um confronto mudo, em que os dois homens

se fitaram, Adam acabara por desligar abruptamente, sem sequer se

despedir do editor. O escritor conhecia Ellis há alguns anos e sabia bem

como lidar com ele. Era um rato, um parasita do sistema, do qual

infelizmente necessitava, porque as suas boas relações na comunicação

social lhe abriam portas, conseguiam entrevistas e lhe davam nomeações

para prémios. Mas bastar-lhe-ia deixá-lo na dúvida durante um dia ou

dois, e rapidamente o editor viria até ele a rastejar. Tinha a certeza de

que a Working Title apareceria imediatamente atrás.

Foi exatamente por causa disso, porque o irmão de Lizzie Emanuel

necessitava de dissipar a frustração que sentia, que o inspetor Jack

McCallister da Polícia de Cambridgeshire teve de percorrer os corredores

velhos, com os soalhos a ranger, de King's College, ignorar o olhar altivo

dos alunos de uniforme com os quais se cruzou e seguir o som dos

floretes a embaterem um no outro, até conseguir encontrá-lo.

Foi dar com Adam numa sala antiga, mas restaurada, com móveis

castanho-claros e uma vista desafogada para o rio Cam. Uma luz ténue,

típica do inverno, entrava timidamente pelas janelas, refletindo-se nas

estantes clássicas de madeira antiga, apinhadas de livros. E, no centro,

sobre uma pista improvisada, dois homens, um vestido com um fato

negro, e o outro, trajado de branco, desferiam golpes contundentes,

enquanto gritavam palavras em francês.



Jack deixou-se ficar em pé junto à porta, acompanhado por quatro dos

seus agentes. Observou pacientemente o par, até este dar pela presença

deles. O som dos floretes parou finalmente e o vulto de branco removeu

do rosto a máscara, sem fôlego, abrindo a jaqueta para aliviar a pressão

que esta lhe fazia sobre o peito. Tratava-se de um sujeito alto, de cabelo

louro, que parecia ter ficado bastante incomodado com a interrupção.

Jack esperou que o outro homem fizesse o mesmo e só depois é que

ele e os polícias que o apoiavam avançaram até à pista. Vestido de negro,

com o rosto transpirado e o cabelo encaracolado, algo comprido e

húmido, Adam olhou-o, com altivez.

— Mas o que vem a ser isto? Quem julga que é?

— Sou Jack McCallister, da Polícia de Cambridgeshire. Adam

Immanuel?

Os dois homens digladiaram-se num confronto silencioso. Jack não era

grande leitor; deixava isso para a mulher, que não passava uma noite sem

adormecer com um livro nas mãos. Mas tinha boa impressão dos

escritores. Achava-os pessoas simpáticas, uma vez que há muito se

habituara a partilhar com eles o leito conjugal. No entanto, não era o

caso daquele. Havia em Adam uma arrogância e uma superioridade

próprias de quem se julgava intocável. Ou, então, mais inteligente do

que todos os outros.

— Sim, sou eu. Porque está aqui?

— O corpo da sua tia, Laura Emanuel, foi encontrado esta manhã,

junto ao rio Cam. O assassino desmembrou-a, deixando a cabeça, um

braço e demais membros espalhados pela neve.

De pé ao lado de Adam, o outro homem empalideceu repentinamente

e deu um passo atrás, quase cambaleando. Jack continuou:

— Estou também a investigar o homicídio de um menino que vivia na

casa em frente à sua.

O rosto de Adam permaneceu impassível. A transpiração que lhe corria

pela cara não parou e ele manteve-se hirto, com as pernas ligeiramente

afastadas e a máscara debaixo do braço, enquanto empunhava o florete



apontado ao chão, como se estivesse a ser apresentado ao público no

início de uma prova olímpica de esgrima.

— Por favor, venha comigo — acabou por dizer o inspetor da Polícia de

Cambridgeshire. — Se resistir, será pior. Vim aqui para prendê-lo.



Estabelecimento Prisional Masculino de Belmarsh,
Sudeste de Londres, Reino Unido

Depois da Descoberta do Cadáver de Laura Emanuel

Adam permitiu que o par de guardas prisionais o guiasse pelo corredor
até ao parlatório. Levava os pulsos algemados à frente do abdómen e
arrastava os pés pelo chão de linóleo ao ritmo dos seus acompanhantes.
O cabelo encaracolado ia penteado para trás. Estava molhado e marcas
de pingos grossos de água notavam-se na farda da penitenciária.

A chuva caía desde a manhã, alternando momentos de maior
intensidade, com outros, de abrandamento, mas isso não o incomodara.
Fora o único recluso que, como sempre, à hora do recreio, se dirigira ao
pátio, onde ficara encostado a uma parede suja, mal abrigado sob um
alpendre minúsculo, com os olhos verdes fixos na tempestade, que
teimosamente insistia em não se afastar.

O saguão alagado proporcionava um cenário desolador, como se fosse
um quadro de Rubens acabado de pintar, manchado por um aguaceiro
extemporâneo. Porém, ele encontrara naquela visão alguma da paz e
inspiração que perdera recentemente. Os demónios que o
acompanhavam, os fantasmas que não esquecera, ali, haviam
desaparecido. E fora, então, que tinham surgido as palavras.

Adam acedeu à sala de visitas. A pouca luz que ali chegava do exterior
fazia com que os candeeiros permanecessem acesos. A maioria das mesas
e cadeiras estavam ocupadas, e nas janelas altas viam-se rios de água a
escorrer pelos vidros, ao ritmo da chuva. Reconheceu a figura masculina
que o aguardava, assim que o encaminharam na sua direção. O
sobretudo que vestia evidenciava as marcas da precipitação. Tal como no
caso dele, a tempestade viera para ficar.



Sentado a uma mesa de aspeto barato, localizada na periferia da sala
de visitas da penitenciária, estava um homem na casa dos 50 anos, com o
qual privara apenas numa ocasião. No entanto, o corpo seco e atlético,
os traços finos, o ar íntegro que emanava dos olhos castanho-escuros
protegidos por uns óculos de leitura e, acima de tudo, o cabelo grisalho
— quase branco, curto, encaracolado e extremamente forte, como a
pelagem de um lobo — tornavam-no inconfundível. Era português.

Adam deixou-se conduzir até ele. Quando o tinham ido buscar à cela,
sentira uma ligeira curiosidade relativamente a quem seria o seu
visitante, mas nada mais do que isso. Desde que fora colocado em prisão
preventiva, além do advogado, somente a irmã fora vê-lo, quase
diariamente, inconsolável e chorosa pela tragédia que se abatera sobre os
dois. Mas, na véspera, ela avisara-o de que não o visitaria naquele dia.
Iria retomar as participações no clube de leitura.

Aliás, nem sequer Ellis lá fora. Primeiro, o editor enfiara-se na toca,
como o roedor desprezível que era, escondendo-se no seu pequeno
buraco. Mas a cauda do murídeo era longa, ficara de fora, e rapidamente
o homem acabara por ser forçado a sair do casulo no qual se protegera.
Agora, qual diva do cinema dos anos 60 ofendida quanto a algo que na
realidade não lhe dizia respeito, limitava-se a comunicar com o escritor
por intermédio de Lizzie. Ela era o único contacto que mantivera com o
mundo exterior — até àquele dia.

Adam sentou-se e ficou em silêncio. O interesse inicial que sentira
desvaneceu-se, dando lugar a emoções mais antigas. O professor Afonso
Catalão agradeceu aos guardas, que se afastaram para um canto, dando-
lhes privacidade.

Existia entre os dois homens uma diferença de idades acentuada, que
quase os posicionava em extremos opostos da vida. Todavia, aquilo que
mais os distanciava era de outra grandeza. A única vez que se tinham
cruzado, Adam fizera questão de tornar claro o quão profunda era a
animosidade que sentia pelo professor português. À parte de todas as
insinuações que deixara no ar, o que ficara por explicar fora



essencialmente o motivo pelo qual as fizera, uma vez que antes desse dia
nunca se tinham visto. Ou, pelo menos, assim julgava o seu visitante.

— Porque está aqui? — A voz de Adam, que era grave e forte, muito
masculina, soou ainda mais soturna do que Afonso se recordava.

— Vim visitá-lo.
— Não me lembro de partilharmos algum grau de familiaridade, para

que possa sentir saudades minhas. Ou veio regozijar-se?
— Estou certo de que já terá tido a sua dose disso. Não precisará de

mais.
— A Lizzie mantém-me a par de tudo o que têm escrito a meu respeito

nos jornais. Ela não queria fazê-lo, mas obriguei-a a compilar um
arquivo. Sou um homicida bárbaro e sem escrúpulos, que assassinou
uma tia idosa, só para lhe ficar com a fortuna e que, de caminho,
também asfixiou uma criança até à morte, apenas porque não consigo
lidar com os meus recalcamentos sexuais.

O professor preferiu não adotar o mesmo registo irónico de Adam.
Fora honesto quando admitira que não estava ali motivado por alguma
forma mórbida de regozijo. Por mais estranha que o inglês pudesse
considerar a visita, as suas intenções eram outras.

— O médico-legista que analisou o corpo do menino não descobriu
nele quaisquer indícios de abusos sexuais.

— Mas ele foi encontrado despido, não foi?
— A imprensa diz que sim. Nesse dia, eu ainda não estava em

Cambridge.
Adam estranhou a referência à cidade. Apesar de saber que, no

passado, o professor mantivera uma ligação à universidade, conhecera-o
como residente em Lisboa, onde dirigia um departamento de uma
prestigiada instituição portuguesa de ensino superior. O que o fizera
mudar-se? Ainda assim, não enveredaria por um registo pessoal. Não
gostava dele.

— Quem sabe que tipo de traumas escondo? — recomeçou o escritor
inglês, com um tom de voz azedo, claramente sarcástico. — Talvez goste



de raptar meninos inocentes e a seguir os mate, só para poder esgalhar
uma bem batida, enquanto me venho em golfadas pujantes e espessas,
aos gritos, por cima do corpo nu e moribundo deles.

Os olhos de Afonso pestanejaram por trás dos óculos de armação fina
e metálica. Adam estava apenas a tentar chocá-lo.

— Não brinque comigo. Está metido em grandes sarilhos.
— A magnitude dos meus problemas é algo que só eu devo julgar, não

o professor Catalão. — Como sempre, pronunciou o apelido com um
sotaque português praticamente irrepreensível. — Ainda não fui ouvido
por um magistrado. Estou inocente até prova em contrário.

— A Polícia de Cambridgeshire descobriu vestígios do ADN da Laura
na mala do seu carro, apesar de um dia depois do desaparecimento dela,
suspeitosamente, o ter mandado lavar por dentro. E foi visto a fugir das
imediações do pequeno bosque junto a Queens' College, onde foi
encontrado o corpo da criança.

— Levei o meu carro à lavagem, por coincidência. Há muito que
andava para fazê-lo, mas o meu advogado terá oportunidade de refutar
tais evidências. Diga-me, foi isso que leu na imprensa?

— Também.
— Então, condenem-me, pois a imprensa tem sempre razão.
— Tem?
— Não sei. Diga-me o professor. Não é casado com uma jornalista? A

propósito, onde é que está a sua mulher? Como é que ela se chama?
Diana?

— Duvido que não se recorde do nome da minha esposa.
— Porque não veio consigo?
Afonso ignorou a pergunta. Esses assuntos não diziam respeito a

Adam.
— Fiquei com a impressão de que não gostou nada do recado que ela

deixou à Lizzie, quando fomos ao lançamento do seu livro.
Os dois entreolharam-se longamente. O escritor era um homem cuja

expressão era difícil de interpretar. Parecia usar constantemente uma



máscara, que só retirava quando queria, o que não era o caso naquele
momento. Embora estivesse condicionado pelas algemas, as mãos de
dedos finos, habituados ao teclado de um computador, começaram a
bater palmas.

— Ah, como é que não percebi que era esse o seu intento? Novamente
a sugestão absurda de que tenho um alter ego chamado Pedro, um
delator tão famoso, quanto criminoso, um autêntico Zorro dos tempos
modernos, que passa o tempo fechado no quarto, entretido a revelar às
pessoas o que os homens poderosos andam a fazer para as enganar.
Como será que arranjarei tempo para fazer aquilo pelo qual realmente
sou conhecido, escrever? Lamento desapontá-lo, professor Catalão, mas
não sou responsável por todos os crimes do mundo.

— Expor a corrupção alheia, ou os pormenores sórdidos dos meandros
do Vaticano através de outrem, é algo que lhe assenta muito melhor do
que o homicídio de uma idosa, ou de uma criança. Convenhamos,
Adam, que ambos sabemos que não é um assassino; mas não tenho
dúvidas de que é um grande manipulador.

O escritor esboçou um sorriso, sempre enigmático. Poderia pensar-se
que o encarceramento o deixaria mais humilde, mas não. Era óbvio que
mantinha todos os traços da sua personalidade. A arrogância e a
superioridade de quem tinha uma carta na manga, fosse ela autêntica, ou
simplesmente uma fachada, continuavam lá, exatamente iguais ao dia
em que Afonso Catalão o conhecera.

— Como é a vida na prisão?
— Porque pergunta? Quer trocar comigo? Ouvi dizer que tem a sua

conta de pecados.
— As suas insinuações não irão levá-lo a lado nenhum, Adam. Estou

aqui com as melhores intenções.
— Não se recorda, pois não? Estava tão absorvido pelo seu pequeno

poder que, na altura, nem sequer notou, pois não?
— Está a referir-se a quê?
— À primeira vez que nos vimos.



— Foi há poucos meses, no outono do ano passado, quando
acompanhei a minha mulher a sua casa, para entrevistá-lo sobre a morte
do cardeal Stefano Uggeri.

— Não. — Adam voltou a fazer uma pausa. — Foi há muito mais
tempo, numa época em que eu era caloiro em Cambridge e o professor
gostava de se sentar no relvado de King's College e dar a mão às suas
alunas, enquanto contemplavam as chalanas que passavam no rio e lhes
lia excertos de livros proibidos.

— Está enganado — respondeu Afonso, secamente, tentando esconder a
surpresa que sentiu ao ser confrontado com a revelação. Não sabia que,
durante aquela altura, ele fora aluno em Cambridge. — Esse rumor é
mentira.

— A morte de Hannah Reis Campbell é mentira?
— Não sou responsável pela morte dela. Tudo isso ficou esclarecido.
— Não era o que dizia a carta de suicídio. Foi publicada no jornal da

universidade.
— Era falsa. O irmão gémeo escreveu-a, para me incriminar.
— Onde é que ele está, agora?
— Desapareceu.
— Então, nunca saberemos a verdade, pois não?
— A minha verdade é-me suficiente. Sei o que fiz e que limites nunca

permiti que fossem ultrapassados. Tenho a consciência tranquila —
acrescentou, olhando para as suas mãos, com uma sobrancelha arqueada:
— E contrariamente a si, nunca fui preso.

Adam calou-se. Os olhos verde-escuros cintilavam como os de uma ave
de rapina ferida, que se recusava orgulhosamente a morrer.

— Porque está aqui? — insistiu.
— Vim visitá-lo.
— Não preciso de companhia. Estou ocupado o suficiente.
— Eu sei.
— Sabe?



— Só pediu duas coisas, depois de ser colocado em prisão preventiva:
que o deixassem continuar a ver a sua irmã e um livro.

— A Morte do Papa. Muitos podem ser de outra opinião, mas é a minha
melhor obra. Estou a trabalhar no argumento. O meu editor achava que
não, que o escândalo iria deitar tudo por terra, mas o livro continua a
vender como se fosse pão quente. A Working Title cedeu, o filme vai ser
um sucesso e sou eu quem vai escrevê-lo! — insistiu o inglês,
acaloradamente. — A minha prisão tornou-me e à minha carreira literária
ainda mais famosos.

— O mundo contemporâneo funciona de forma muito estranha —
contrapôs Afonso, sem perceber o porquê de tanto fervor.

— O que quer dizer com isso?
— Estamos a confundir fama com infâmia. O que fazemos, a

honestidade com a qual vivemos, deixou de interessar. O sucesso
atualmente mede-se pelo número de vezes que o nosso nome é referido,
seja por um bom ou mau motivo. São inúmeras as personalidades
públicas que propositadamente divulgam escândalos, só para poderem
aparecer.

— Sinto nas suas palavras algum ressentimento. A sua mulher ainda
está aborrecida comigo? Lamento imenso, mas insisto que não lhe
roubei a ideia. Fui apenas mais rápido do que ela.

— Ela nunca disse isso. A Diana é uma trabalhadora incansável. Terá a
sua oportunidade de demonstrar o próprio mérito.

— Mas continua ofendida. Se não, como explica a sua obsessão doentia
por essa ideia ridícula de que eu sou Pedro?

— Não vim aqui para falarmos sobre isso.
— Então, porque veio?
Afonso respirou fundo. Sentia-se ligeiramente irritado. Adam passara

toda a visita a tentar provocá-lo, o que, apesar de não ser uma atitude
chocante, acabava por ser algo surpreendente, sobretudo para alguém
que estava em prisão preventiva por duplo homicídio.



Mas, na verdade, fora tolo, pois continuava a perceber nele um travo
agridoce a ironia, como se fosse um alpinista que se prontificava a subir
o calvário, apenas porque sabia que, no fim, a vista seria deslumbrante,
enquanto os demais, que não eram temerários, ficariam pelo sopé,
limitados ao inferno imposto pela sua condição indigente.

O professor decidiu focar-se naquilo que o levara à penitenciária de
Belmarsh. Devia-o a alguém.

— Morreu mais uma pessoa.
O olhar de Adam exprimiu uma ligeira surpresa. Aparentemente,

Lizzie não o colocara a par de tudo.
— Quero descobrir quem foi.
A resposta que o escritor inglês deu a Afonso foi precedida de uma

gargalhada:
— Bom, não fui eu. Estou preso. Passei os últimos dias fechado aqui

dentro.
— Não. Aliás, por mais estranho que possa parecer-lhe, considero até

que nem sequer matou a sua tia, ou o menino. Mas acredito que o Adam
poderá ajudar-me a expor quem foi.

O escritor confinou-se a um silêncio momentâneo. Por fim, a voz
lúgubre voltou a fazer-se ouvir:

— Porque diz isso?
— Acho que foram obra de um velho conhecido seu, um assassino

profissional.
— Como?
— O que tem a dizer-me sobre os cardeais?
— Da Igreja?
— Não — explicou Afonso. — Refiro-me às flores.



«Todos desejam atingir o pico, mas não há qualquer crescimento no
topo de uma montanha. É no vale, onde nos esforçamos arduamente por
progredir pela relva luxuriante e pelo solo rico, que aprendemos e nos
tornamos capazes de atingir o nosso novo cume.»

Andy Andrews
O Mensageiro, É Tudo Uma Questão de Perspetiva
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Palácio Apostólico, Cidade do Vaticano

Duas Semanas Antes da Descoberta do Cadáver de Laura
Emanuel

O cardeal camerlengo Alberto Donato era um homem de baixa estatura.

Esta característica física notava-se claramente, mesmo em ocasiões como

aquela, em que estava sentado, enquanto jantava sozinho no seu

escritório, iluminado pela lâmpada fraca de um candeeiro alto,

ligeiramente debruçado sobre uma mesa velha de madeira que, quando

fora eleito, pedira que transportassem para ali.

Aquele objeto simples e a sua refeição frugal, pão de centeio com

queijo e uma infusão de ervas colhidas pelas freiras nos jardins do

palácio, eram uma ilustração da modéstia e solidão com as quais

convivia.

Tinha origens humildes. Vinha de uma família sem posses e, mesmo

depois de adulto, passara a maior parte da vida num quarto barato, que

alugara quando se mudara para a Cidade do Vaticano. Agora, que

habitava no grande mausoléu branco da Praça de São Pedro, a sensação

era diferente do que muitos poderiam imaginar. Inicialmente, os vícios e

a perfídia humana que descobrira chocaram-no e desiludiram-no. Nada

tinham que ver com os valores que o regiam. Mas atualmente apenas

faziam com que se sentisse cada vez mais isolado.

Sabia que muitos julgavam que encontrara conforto no rigor exemplar

com que, desde a sua eleição para o cargo de camerlengo, passara a gerir

a Câmara Apostólica e a supervisionar a administração dos bens e do

tesouro da Santa Sé. Porém, a verdade era outra. Só os fiéis e a paixão

que neles testemunhava diariamente, fosse nas liturgias que insistia em

continuar a celebrar, ou nas peregrinações às quais assistia, conseguiam



dar-lhe força para continuar e resistir. Estes homens e mulheres crentes

eram tudo o que lhe restava.

Alberto Donato pegou na chávena de chá fumegante e levou-a à boca,

molhando nela os lábios ressequidos pela idade. Pousou sobre a

secretária o livro de Teologia que lia. Fora escrito por um cardeal

diácono que chegara recentemente à cidade, nomeado no último

consistório. Revia-se em muito do que ele escrevera.

O camerlengo olhou para o exterior e sentiu um calor imenso percorrê-

lo, como se recordava da altura em que era criança e a mãe o apanhava

numa mentira. Ao mesmo tempo, deixou-se ficar a contemplar o domo

de pedra da basílica. Naquela noite, o crepúsculo estava particularmente

sombrio, o que o fez pensar nas luzes que eram projetadas sobre o

grande zimbório. Adequavam-se perfeitamente ao papado que decorria.

Envolviam a casa de São Pedro num jogo de sombras e ardis, como se

estivesse rodeada de um fumo vermelho e negro, ameaçador. Mateus II

fora eleito somente três meses antes. Contudo, a duração curta do seu

pontificado já deixara uma constatação geral muito evidente — o cardeal

De Santis, escolhido pelos seus pares no último conclave, não era um

bom Papa.

O som de alguém a bater discretamente na porta afastou o camerlengo

dos seus pensamentos. Respondeu gentilmente e uma freira africana,

com um hábito cinzento e o cabelo coberto por um lenço comprido,

entrou no gabinete. Amélia ficou de pé, à porta, a olhar para ele, com as

mãos engelhadas enroladas uma na outra. Parecia nervosa.

O cardeal molhou novamente os lábios no chá, falando rapidamente

com ela entre dois goles. Sabia ao que vinha. A irmã era prestável, mas

não precisava de se preocupar. Ainda não acabara o jantar; antes de ir

deitar-se, ele próprio passaria pela copa do palácio e deixaria lá o

tabuleiro. Sabia que a mulher gostava de se recolher cedo e a última

coisa que desejava fazer era empatá-la, ou importuná-la com mais

trabalho. Liderava as tarefas domésticas e já tinha a seu cargo um

número suficiente de assuntos.



Amélia anuiu. No entanto, permaneceu imóvel e pediu para se

aproximar, o que ele autorizou, olhando-a, curioso sobre o que ela teria

para lhe dizer. A freira percorreu com passos curtos e hesitantes o espaço

que existia entre ambos. Teve um último momento de hesitação,

parecendo debater-se com um dilema. Por fim, curvou-se ligeiramente,

segredando-lhe ao ouvido aquilo que sentia vergonha de dizer em voz

alta.

O cardeal camerlengo Alberto Donato escutou com atenção o que a

irmã Amélia lhe confidenciava. As faces rosadas e quentes do homem

começaram por empalidecer assim que ela proferiu as primeiras palavras.

Logo de seguida, transtornado pela revelação que ouvia, largou a

chávena que segurava e deixou-a cair no chão, partindo-a.

Tal como o chá que bebia, a vida acabara de ser derramada.

A notícia foi lida quase uma hora depois, às 20h30 de Itália, em direto

na antena da Radio Vaticana, a emissora oficial da Santa Sé. O

microfone tremeu, ecoando pelo estúdio com um estampido aparatoso,

quando o jornalista, tenso, lhe tocou inadvertidamente ao sentar-se atrás

da bancada, alguns segundos antes de ir para o ar.

Tentava controlar o nervosismo que sentia. Os lábios hesitavam, os

olhos estavam húmidos, tomados pela ansiedade, e o papel que tinha na

mão dançava no ar, como se acabasse de ser largado ao vento.

O sonoplasta passou a introdução à edição especial e ele começou

finalmente a ler o texto, preocupado em não se enganar numa única

palavra. No cabeçalho da folha à qual se agarrava, quase ainda mais do

que à vida, via-se uma heráldica. Era composta por duas chaves cruzadas,

uma de prata e outra de ouro, entrelaçadas em anéis por um cordão, sob

uma tiara com a forma de uma colmeia. Não havia dúvidas. Os

murmúrios que corriam por Roma eram verdadeiros. O comunicado

acabara de ser emitido pela Santa Sé.

— O Papa… — Houve um soçobrar momentâneo, que só aumentou a

emoção e intensidade com as quais a notícia foi dada. Depois, o



jornalista conseguiu reunir força suficiente para prosseguir: — O Papa

Mateus II faleceu. O corpo foi encontrado hoje num apartamento

privado no centro de Roma, nas imediações da Praça de Espanha. A

Santa Sé agradece o serviço prestado à Igreja pelo cardeal Diego De

Santis, envia as condolências à família e deseja que tenha encontrado a

paz junto do Pai. Um novo conclave será marcado brevemente, assim

que terminarem as exéquias papais.

Uma tiragem especial do jornal L’Osservatore Romano — pequena e

exclusiva, como sempre — foi imediatamente impressa e posta na rua. O

diário, que esgotou em poucos minutos, no entanto, não conseguiu

evitar os rumores que se espalharam rapidamente.

A morte do Papa, sobretudo as circunstâncias em que ocorrera, não

tardou a levantar inúmeras questões. O apartamento em que o cadáver

fora encontrado por uma empregada doméstica estava registado em seu

nome. Diego De Santis nascera e crescera pobre, sendo oriundo de uma

aldeia situada nos arredores da cidade de Caracas, na Venezuela. E,

apesar do cargo que ocupava, ou talvez por causa dele, ninguém

compreendeu como é que era proprietário de uma residência de luxo

num dos bairros mais seletos e valorizados de Roma, em que a

especulação imobiliária só era superada pela concentração absurda de

lojas de roupa de marca.

Alguns dos objetos que os Carabinieri recolheram no interior da casa

suscitaram ainda mais suspeitas. Encontraram lingerie de mulher,

maquilhagem de tons berrantes, preservativos usados, cintos de couro

com vestígios de sangue que não era o seu e fotografias de um homem.

Abundavam no interior da casa e retratavam Miguel, um cidadão

brasileiro residente há várias décadas em Itália que cantava no Coro da

Capela Sistina. O artista ausentara-se em digressão e não foi logo

formalmente notificado pelas autoridades do sucedido. O teor da

relação existente entre ele e o Papa ficou igualmente por clarificar.



O mundo recebeu a notícia e permaneceu incrédulo durante alguns

minutos.

Depois, começou lentamente a reagir, enquanto o relato do crime saía

de Itália, se espalhava pelo resto da Europa e extravasava para os outros

continentes. Todas as pessoas, independentemente da nacionalidade ou

do local onde viviam, lhe deram atenção. Era impossível que alguém,

crente ou não, católico ou de outra religião, ficasse indiferente a um

homicídio com aquelas características.

Entre essas pessoas encontrava-se um casal de portugueses. Diana e

Afonso Catalão estavam de visita a Londres quando tomaram

conhecimento do sucedido. O frio típico do mês de janeiro soprava nas

ruas, enregelando-os, enquanto seguiam pelo passeio, abraçados, a

caminho do restaurante no Soho onde tinham uma reserva para jantar.

Simultaneamente, os telemóveis de ambos, guardados nos bolsos

interiores dos sobretudos que vestiam, retiniam ruidosamente, ao ritmo

de cada atualização da notícia.

Metros atrás, cada vez mais distante, ficava a livraria da qual tinham

acabado de sair. Na montra, ocupada exclusivamente por uma

montagem dedicada ao livro cujo lançamento ainda decorria no interior,

destacava-se naturalmente um grande cartaz desenhado com muito bom

gosto.

Nele, via-se Adam Immanuel. Envolto num fumo denso, vermelho e

negro, com o seu inconfundível cabelo encaracolado e manifesta boa

presença, avançava com determinação, junto ao domo da Basílica de São

Pedro.

O título do livro era A Morte do Papa.



Nos Dias que se Seguiram à Morte do Cardeal Diego De Santis

Diana e Afonso Catalão leram mais sobre a notícia quando estavam

prestes a viajar. Viram algumas imagens na televisão sem som do

restaurante onde jantaram, compreenderam melhor o que sucedera

quando chegaram ao quarto do hotel onde tinham ficado instalados e

foram bombardeados pelas manchetes de tamanho indecoroso nas capas

dos jornais, enquanto passavam pelo sempre excruciante processo de

check-in e embarque do aeroporto de Heathrow, antes de a meio da

manhã apanharem um voo de regresso a Lisboa.

Diana manteve-se sempre algo silenciosa, apreensiva, diria melhor o

professor universitário, sentado ao lado dela no avião, antes de o

aparelho entrar na pista e descolar, observando-a com o cabelo ruivo e

sedoso encostado ao vidro da janela, absorta pela chuva que não desistia

de cair lá fora. O pouco acolhedor clima britânico dizia-lhes adeus, mas

ela sentia dificuldade em despedir-se do caso que a levara à cidade e das

implicações que a morte do dia anterior lançara sobre ele. Para a

jornalista, era como se tudo voltasse à estaca zero, o que fazia parecer

que o fim estava ainda mais distante.

A jornalista não tinha um contrato. Na sequência de um escândalo

relacionado com fontes e o usufruto das suas relações pessoais, fora

atraiçoada por uma colega e perdera a posição de destaque como

apresentadora da edição da tarde de um canal noticioso português, o

programa de informação em nome próprio que lhe fora oferecido e a

fama que a levara a ser capa de várias revistas de moda, passando a

trabalhar esporadicamente em regime de freelance, sempre que o editor

da redação em causa lá lhe fazia o favor de não contratar alguém mais

jovem, irreverente e barato do que ela.



Apesar de ter ganhado recentemente o processo judicial por difamação

que instaurara à colega, o trabalho escasseava. Por isso, durante vários

meses, dedicara-se exclusivamente a uma história. Queria escrever um

livro sobre Pedro, um delator que se tornara numa personalidade

mundial, ao denunciar diversos escândalos financeiros que tinham

envolvido políticos europeus em importantes cargos de poder.

Mas a investigação acabara por conduzi-la por outro caminho, o

falecimento misterioso em setembro do ano anterior do cardeal Stefano

Uggeri, ou o Papa Mateus I, antecessor de Diego De Santis, que lhe

sucedera como Mateus II. Apesar de trágica, a morte do cardeal Uggeri

revelara-se um manancial inesgotável de surpresas e revelações, mas a

maior de todas surgira ao descobrir que um escritor inglês famoso,

Adam Immanuel, utilizara as relações pessoais de uma tia idosa que

vivia com ele, para conseguir informação privilegiada sobre os últimos

dias daquele que se tornara no papado mais curto da história da Igreja,

incluindo-as no seu novo thriller.

O resultado fora um livro explosivo, que se transformara num êxito

antes de ser publicado, quando Ellis Bloom, o editor do antigo vencedor

do prémio Man Booker, se descaíra propositadamente durante uma

entrevista, dando a entender que o cardeal Uggeri, quando ainda era

vivo, contribuíra para a história, com o intuito de pôr a nu todos os

pecados que grassavam na Cidade do Vaticano.

Adam antecipara-se a Diana, ainda mais, porque, embora A Morte do

Papa não fosse uma obra biográfica, mas um thriller de ficção, oferecia

uma explicação para os acontecimentos daquela noite, dando um nome

ao assassino. No entanto, com a ajuda de Afonso e de Paolo, um colega

italiano que conhecera em tempos em Lisboa, durante um estágio, ela

recolhera provas que refutavam tal pretensão. O problema é que a

identidade da pessoa que estava no cerne da explicação encontrada

deixava-os pouco à vontade. E, logo, tinham abandonado o projeto.

Motivados por uma investigação que o jornalista italiano fizera

paralelamente, os dois passaram, então, a trabalhar na ligação que



conseguiram encontrar entre o cardeal De Santis e Michael Kerr, um

advogado britânico que, na véspera do conclave que o elegera como

Papa, se suicidara na Ponte de Blackfriars, em Londres.

Antes de ser secretário de Estado da Santa Sé, um cargo que usara em

seu proveito para vencer o sufrágio na Capela Sistina, o novo Papa

presidira ao Banco do Vaticano. Havia indícios de corrupção e até

ligações obscuras com algumas das personalidades mais influentes no

interior do Palácio Apostólico — o padre Francesco, secretário papal; e o

triângulo amoroso constituído pelo comandante principal da Guarda

Suíça, um jovem cabo e a esposa do primeiro.

Mas as notícias que Diana lera na companhia do marido entre o

momento em que saíra da livraria, no dia anterior, e o embarque no voo

levavam-na a acreditar que havia mais. Os artigos eram maioritariamente

pouco claros, jogando com as palavras para não expor os pormenores

sórdidos que pareciam envolver a morte do cardeal De Santis, mas,

mesmo assim, deixando nas entrelinhas aquilo que todos perceberam

rapidamente — tratara-se de um homicídio.

Assim que se embrenharam afincadamente na investigação da sua vida

até ser eleito, Diana e Paolo perceberam que a escolha feita no conclave

não pudera ter sido pior. A popularidade descera de dia para dia,

tornando-se óbvio, contrariamente ao seu antecessor, que não era um

bom Papa. Mas o que motivara a sua morte? Apesar de os dois últimos

ocupantes do trono de São Pedro terem sofrido o mesmo destino, havia

algo que os distanciava nitidamente — a morte do segundo ocorrera fora

das fronteiras da Cidade do Vaticano. Desta vez, a Santa Sé não poderia

encobrir o crime. Que mais estaria por revelar?

As respostas às perguntas que a jornalista portuguesa tinha na mente

não chegaram imediatamente. Todos pareciam estar ainda ocupados a

digerir o falecimento daquela que, acarinhada ou não, era

incontestavelmente a personalidade mais importante do mundo

católico.



Como sempre, a agência internacional Reuters fora a primeira a reagir

ao comunicado lido na noite da véspera, durante a emissão da Radio

Vaticana. A torrente de notícias que a seguir se gerara tivera origem nela,

que enviara uma minibiografia breve às principais redações com as quais

trabalhava. Não queriam ter nada que ver com a imundície vergonhosa

que se avizinhava.

Os outros meios de comunicação social fizeram o que puderam. Na

América do Norte, os jornais principais, como o The New York Times,

The Washington Post e o Boston Globe foram apanhados a meio da tarde,

devido ao fuso horário, recuperando somente as entrevistas de arquivo a

Sua Santidade.

Quem acabou por ter um festim mediático foi mesmo a imprensa

europeia, sobretudo, a televisiva, para a qual Diego De Santis morreu

em horário nobre. A BBC World News cancelou automaticamente todos

os boletins informativos regulares agendados para aquela noite e encheu-

a com diretos contínuos focados em duas direções. Os repórteres e as

câmaras repartiam-se pela Praça de São Pedro, onde os fiéis começaram a

juntar-se espontaneamente em vigília, e a Praça de Espanha, na qual o

cordão era tão apertado como a curiosidade pessoal dos Romanos.

A própria CNN alterara igualmente a sua emissão do Velho

Continente, socorrendo-se de um dos seus maiores trunfos — uma

jornalista morena, com um ar exótico, cujo talento como enviada

especial só era ofuscado pelo tamanho generoso do sutiã que costumava

usar por debaixo das camisas que vestia, mas que naquela noite,

curiosamente, fora deixado em casa.

Por isso, não foi de admirar que no dia seguinte, duas horas e meia

depois de descolarem de Londres, quando aterraram em Lisboa, Diana e

Afonso Catalão se deparassem exatamente com as mesmas parangonas.

O próprio telemóvel da jornalista portuguesa não parou de mostrar-lhe

notificações das aplicações de notícias que tinha instaladas quando ela o

ligou, enquanto esperava pela entrega das malas, de pé, ao lado do

marido, junto ao tapete rolante do átrio das chegadas do aeroporto



Humberto Delgado. Contudo, a jornalista estava mais interessada na

consulta da correspondência eletrónica. Momentos antes de embarcar no

avião, enviara a Paolo uma mensagem rápida.

De: dianasantossilva@sapo.pt

Para: paolofattore_78@gmail.com

Assunto: A morte de Mateus II.

Querido Paolo,

Espero que estejas bem.

Estou em Inglaterra com o Afonso, prestes a apanhar o voo para Lisboa.

Viemos assistir ao lançamento do livro de Adam Immanuel e, quando saímos

da livraria ontem à noite, deparámo-nos com a notícia de que o cardeal De

Santis fora encontrado morto.

O assunto está por todo o lado e alguma da imprensa à qual tenho tido

acesso expressa-se por enigmas, sopesando as palavras, de modo a não ferir

suscetibilidades, mas há algo nesta história que me tem perturbado.

Li num artigo de um jornal sensacionalista que alguns objetos

comprometedores foram recolhidos pela Polícia romana no interior do

apartamento na Praça de Espanha. Ainda não vi nada escrito explicitamente,

mas calculo que deva faltar pouco tempo para que se comece a falar no

assunto. O que se diz aí por Itália? Achas que este Papa era um embuste?

A nossa investigação já nos permitira concluir que, pelo menos, no passado,

fora corrupto, mas como é que algo assim tão escandaloso poderá ter-nos

escapado? Há alguma hipótese de as peças de roupa interior e os outros artigos

terem sido postos no apartamento, ou isto significa aquilo que ninguém quer

admitir — Mateus II era sexualmente ativo?

Como é que não o percebemos antes?

Se souberes de mais alguma coisa, por favor, diz-me. Esta revelação muda

todo o teor do livro que estamos a escrever. Depois da morte do cardeal Uggeri

em setembro, como é que a Igreja irá sobreviver a mais este escândalo?

Diana Santos Silva



A solução para os enigmas que angustiavam a jornalista portuguesa

não chegou quando esperava. A caixa de correio eletrónico estava vazia.

Ou o colega italiano ainda não vira a sua mensagem, ou, então, não

tinha uma resposta para lhe dar.

O casal abandonou o aeroporto sob um sol muito mais aprazível do

que o clima que tinham deixado na capital britânica. Diana ia ao volante

do seu carro, um Smart preto que comprara pouco tempo depois de

conhecer o marido, após sofrer um atentado durante a investigação que

fizera sobre uma célula terrorista adormecida em Portugal.

O professor não conduzia. Era natural do Alentejo, mas viera estudar

para Lisboa com 18 anos. A partir daí, vivera sempre em cidades, fosse

em Cambridge, ou Istambul, em cujas universidades lecionara até

regressar a Portugal, nunca sentindo necessidade de comprar um

automóvel. Habituara-se a utilizar os transportes públicos ou,

ocasionalmente, um táxi, embora a bicicleta que guardava na garagem

fosse o seu meio de locomoção predileto.

O casal não foi diretamente para casa. Fizeram uma curta paragem

para apanhar Rodrigo, que ficara com Raquel, uma amiga da jornalista

com um filho da mesma idade. O menino era sobrinho dela, embora,

depois de casarem, Diana e Afonso o tivessem adotado. Alexandre,

irmão da jornalista, e a esposa tinham sido barbaramente assassinados

dois anos antes, por uma mente louca cujos pecados santos quase

destruíram a vida da criança. Mas, juntos, os três tinham conseguido

recuperar. Não eram a família perfeita. Estavam longe disso; o passado

que tentavam esquecer continuava assombrado por fantasmas. Mas

tinham-se uns aos outros. E isso fazia com que fossem felizes.

Ajudado por Raquel, que segurava um saco de viagem, um menino de

seis anos, louro, com olhos azuis e óculos de armações vermelhas entrou

no carro. Trazia uma mochila às costas e, antes de se sentar, esticou-se

todo na direção do banco da frente, para dar um abraço apertado a

Afonso e Diana. Depois, muito empertigado, colocou o cinto de



segurança e apontou com um ar de grande autoridade para o relógio

com o Rato Mickey que usava no pulso. Eram horas de irem para casa.

O casal agradeceu e despediu-se da amiga da jornalista, que fez

arrancar o automóvel. Não demoraram muito tempo até estacionarem

junto à esquina da Avenida Marquês de Tomar com a Elias Garcia, onde

um prédio renovado com uma bonita fachada amarela e branca, e

varandas de ferro verde esperava por eles.

Ao entrarem no apartamento, Afonso aproveitou para abrir uma das

malas, enquanto Diana ajudava Rodrigo a levar para o quarto o saco de

viagem e a mochila. Quando os dois regressaram à sala, fez um ar muito

espantado na direção da mulher. Como é que o urso castanho barrigudo

com óculos entrara no apartamento e se sentara no sofá? Teria vindo

atrás deles desde Londres?

O menino agarrou-o pelo pescoço e apertou-o com muita força,

encostando as bochechas rosadas ao focinho peludo. A tia abeirou-se das

janelas da sala com o telemóvel na mão e ficou a assistir à alegria do

sobrinho, até ele desaparecer a correr pelo corredor. O marido comprava-

lhe um boneco de peluche sempre que ia a Inglaterra, ao ponto de já

estar a formar-se um bando lá em casa. Agora, Rodrigo ia apresentar o

novo amigo ao resto da pandilha.

Vendo-a a sorrir pela primeira vez naquele dia, Afonso agarrou-a por

trás e encaixou o queixo no ombro dela, beijando-lhe carinhosamente o

pescoço, curioso por Diana não largar o telemóvel desde que tinham

aterrado em Lisboa. Ela deixou-se abraçar, sentindo-se confortável, e

voltou a fazer um ar sério, depositando os olhos no ecrã do aparelho.

Paolo respondera-lhe finalmente, mas o teor da mensagem ia bastante

além do que a jornalista esperara. A informação que continha era em

primeira mão, ainda não fora divulgada e poderia ser classificada apenas

por uma palavra — explosiva. Quando chegasse à imprensa mundial,

todos iriam perder a última réstia do respeito que ainda tinham pelo

Papa.



Ao mesmo tempo que Diana mostrava ao marido o teor da mensagem

eletrónica, o telemóvel de Afonso começou a tocar. O professor olhou

com estranheza para o visor; o prefixo indicava que tinha origem no

Reino Unido.

E foi assim que a vida do casal mudou repentinamente.



Nos Dias que se Seguiram à Morte do Cardeal Diego De Santis

As fotografias foram disponibilizadas online poucas horas depois de

Diana as receber no seu telemóvel. Pedro, o delator, fizera um favor a

Paolo e deixara-o aceder primeiro ao que mais tarde publicou.

A plataforma emanuel era conhecida mundialmente. Tivera um papel

ativo na revelação de inúmeros pormenores da investigação sobre a

morte do Papa Mateus I, que de outro modo nunca teriam chegado aos

ouvidos e olhos do grande público. Fora graças a ela que o mundo ficara

por dentro da medicação tomada por Sua Santidade, ou vira através de

um vídeo roubado do sistema de videovigilância da Cidade do Vaticano

o que acontecera na Praça de São Pedro na noite e madrugada em que o

cardeal Stefano Uggeri aparecera morto, nos seus aposentos no Palácio

Apostólico.

No entanto, o jornalista italiano sabia que Pedro não era de confiança.

Em tempos, antes de começar a colaborar com Diana, também ele

investigara o pirata informático, que, qual Robin dos Bosques, passara a

expor os ricos, para gáudio dos pobres. Mas havia muito mais a levar em

conta quando se tratava da informação que disponibilizava. Era

necessário ter algum cuidado.

A identidade continuava a ser um mistério e os seus motivos eram

ainda mais enigmáticos, como se estivessem permanentemente envoltos

numa bruma espessa, cuja densidade não parava de aumentar. Por

exemplo, manipulara o vídeo colhido na Praça de São Pedro, omitindo

nele a presença de um assassino profissional, que naquela noite entrara e

saíra do Palácio pela colunata de Bernini, e a de um escritor inglês,

Adam Immanuel. Porque o fizera?



Contudo, estes eram pormenores que pouco interessavam ao mundo.

A plataforma emanuel era seguida pelos principais meios de

comunicação social internacionais e rapidamente as fotografias que

disponibilizara começaram a circular pelos ecrãs de televisão, pelos

destaques das edições online dos jornais ou nos telemóveis de quem

quisesse vê-las. Vinham em dois conjuntos.

— Esse é o tal homem cujas fotografias a Polícia encontrou no interior

do apartamento do cardeal De Santis? — perguntara horas antes Afonso

a Diana, que regressara do escritório, de semblante carregado, após

atender o telefonema que recebera ao chegarem a casa.

Ela continuava junto às janelas, com o rosto perfeito marcado por

uma ruga vincada na testa. Os olhos castanhos, cor de amêndoa,

deixavam transparecer um misto de curiosidade e choque. Segurava o

telemóvel, cujo ecrã apresentava uma das imagens anexas à mensagem

que Pedro enviara.

O professor tinha algo para lhe dizer; os dois precisavam de conversar.

Mas julgou que o melhor seria fazê-lo noutra ocasião. Diana já lhe

parecia suficientemente perturbada.

— Não. — A resposta da jornalista foi dada com uma voz sumida. —

Esse homem é mais velho, com uma idade próxima da do cardeal De

Santis. Este é um rapaz novo.

Afonso analisara a fotografia. Era de fraca qualidade, embora nela

fossem perfeitamente percetíveis as feições de um jovem magro, de tez

morena e olhos escuros, fotografado na rua, nas imediações do complexo

residencial de luxo onde o crime acontecera. Levava no rosto um ar

assustado e a imagem sugeria movimento, como se estivesse a fugir.

— Um outro amante?

— Julgo que não.

— Sabes quem é?

— Segundo Pedro, um prostituto de rua.



O professor ficara em silêncio, chocado pelo impacto das palavras da

mulher. Os rumores continuavam a circular, fosse a Santa Sé nos últimos

tempos mais ou menos rigorosa relativamente ao celibato. Mas naquele

mundo, como em todo o lado, havia pessoas boas e más, honestas e

desonestas, e a existência de casos como aquele, embora raramente

comprovada, já fazia parte do conhecimento comum.

No entanto, tendo em conta a identidade da vítima, os sentimentos de

Afonso eram diferentes. Acompanhara naturalmente a avalancha de

notícias que se sucedera ao anúncio da morte do cardeal De Santis.

Percebera nas entrelinhas que Miguel, o homem cuja presença no

interior do apartamento do venezuelano fora tão notada, provavelmente

era seu amante. Mas aquela revelação tornava tudo ainda pior, mais

pérfido, quase como se fosse um revés num romance policial com uma

intriga bem urdida.

— Há mais — adiantou Diana, olhando para ele como uma expressão

que demonstrava receio.

— Mostra-me.

— São imagens que pertencem às provas recolhidas pelos Carabinieri.

— E o tal Pedro conseguiu acesso a elas?

— Parece que sim.

— Portanto, ao vê-las, estaremos a incorrer em algo semelhante a furto?

— Não sei. Achas?

— De todos os crimes que já cometemos desde que nos conhecemos,

tenho a certeza de que este será um dos menores.

Diana olhou para ele. O marido era considerado um homem sério,

quase sempre pouco sorridente, mas era capaz de um grande sentido de

humor, sobretudo em situações menos óbvias.

— Quero vê-las — pediu-lhe Afonso.

Muitos dos meios televisivos de comunicação social que optaram por

mostrá-las fizeram um aviso prévio. As fotografias não deveriam ser



vistas por espectadores mais sensíveis. O conteúdo era considerado

altamente perturbador.

Não se tratava somente do facto de mostrarem um Papa morto. O

problema principal residia no estado em que o corpo do cardeal De

Santis fora retratado.

O peito do Santo Padre, despido, gordo, sem pelos e ensanguentado,

tornou-se rapidamente num assunto de interesse mundial. Houve um

momento inicial de chacota. Porém, no fim, mesmo os detratores mais

fundamentalistas da Igreja Católica acabaram por ficar abalados pela

morte horrível sofrida pelo Papa. Acreditassem ou não, era chocante ver

aquele que deveria ser o Seu emissário na Terra exposto de uma forma

simultaneamente tão humana e vil.

O assassino deixara duas palavras carregadas de ódio, escritas com uma

faca, recortadas em sulcos profundos e viscerais na carne flácida do

tronco do cardeal Diego De Santis.

Diziam «Porco Santo».



Praça de São Pedro, Cidade do Vaticano

Uma Semana Depois da Morte do Cardeal Diego De Santis

Os dias que se seguiram à revelação feita pela plataforma emanuel foram

marcados por um contraste embaraçosamente óbvio. A Igreja estava

debaixo de fogo. As vozes acusatórias do costume uniram-se num coro de

críticas e julgamentos de valores, generalizando a todo o clero o

comportamento errado de um homem. A mancha que se estendeu sobre

a Cidade do Vaticano era imensurável, como uma nódoa feia de vinho

que tingira um tecido caro, de seda, e que jamais poderia ser removida.

No entanto, o silêncio a que se remeteu a Santa Sé não poderia ser mais

evidente. Sob a direção rigorosa do camerlengo, os restantes cardeais

fecharam-se em vigília, dedicando-se ao cumprimento das exéquias

papais, tal como lhes competia.

Já os meios de comunicação social colocaram de lado todo o pudor,

atropelando-se num frenesim nunca visto. A emissão dos canais

televisivos de informação prolongou-se continuamente, com

comentadores e outros especialistas, os chamados vaticanistas, a falarem

noite adentro, explorando toda e qualquer migalha que pudessem

aproveitar sobre o crime.

O jovem moreno que aparecia nas fotografias, aparentemente a evadir-

se do edifício do apartamento do cardeal De Santis, foi rapidamente

identificado como sendo Nasir, um refugiado muçulmano originário da

Síria, que três anos antes conseguira entrar em Itália pela Sicília. Pouco

ou nada se sabia sobre o seu percurso até então; apenas que passara a

prostituir-se regularmente, perto da estação ferroviária terminal da

cidade — Roma Termini —, na esquina da Via Cavour com a Giovanni

Amendola.



A opinião pública estava convicta de que Nasir matara o Papa, naquele

que fora claramente um crime de ódio, para muitos com conotações

racistas, étnicas e religiosas. E apesar de estar desaparecido, escondido

algures, o rapaz tornou-se numa celebridade infame.

A sua fotografia correu mundo e os testemunhos cheios de

pormenores sórdidos começaram a chegar em catadupa aos destaques da

imprensa mundial. Tudo servia para apimentar as edições especiais — os

palpites de alguns colegas de rua, que viram no microfone que lhes era

apontado uma oportunidade rara de ter parte do mediatismo com o

qual sempre haviam sonhado; os testemunhos com a voz filtrada de um

ou outro cliente que aceitou participar nas chamadas reportagens de

fundo, destinadas a preencher o horário nobre; ou o relato inflamado

dos habitantes das esquinas onde ele e os outros prostitutos paravam,

que finalmente puderam extravasar a repulsa acumulada durante anos e

anos de silêncio a assistir a toda aquela miséria humana.

A história da morte do novo Papa fez correr muita tinta e promoveu

ainda mais carreiras. O tempo de antena dos fazedores de opinião

aumentou consideravelmente, as tiragens dos jornais subiram,

regressando a números há muito não registados.

No meio de toda esta agitação, duas pessoas passaram despercebidas.

Uma delas foi o ex-secretário papal, trazido para a Cidade do Vaticano

pelo cardeal Stefano Uggeri. O padre Francesco, cuja aparência física

fora sempre motivo de comentários nos corredores do Palácio

Apostólico, apareceu morto numa tarde inesperadamente morna, em

que a humidade na rua era alta, tão elevada quanto os murmúrios das

preces daqueles que alguns dias depois da morte de Mateus II oravam,

em vigília, na Praça de São Pedro.

Francesco fora picado por um escorpião, que, veio a saber-se, criava no

seu quarto. Num ato que a Santa Sé preferiu interpretar como resultante

de um mero esquecimento, deixara aberta a tampa do viveiro onde o

mantinha. A distração foi-lhe fatal.



A outra pessoa foi o homem que, mais tarde, viria a substituí-lo. Se

bem que nesta fase da história tão precoce, fosse somente o responsável

pelo Arquivo Apostólico do Vaticano e pela Biblioteca Apostólica

Romana.

Uma semana depois da morte de Mateus II, o cardeal diácono de

Armagh, uma das cidades mais pequenas do Reino Unido, conhecida

sobretudo por ser a capital eclesiástica da Irlanda do Norte, continuou a

atravessar a Praça de São Pedro, olhando ocasionalmente para o céu, com

as mãos traçadas pacientemente atrás das costas e um solidéu vermelho a

cobrir-lhe o cocuruto.

Estava uma tarde típica de um dia de inverno. Caíra durante a manhã

um aguaceiro ligeiro e, agora, as nuvens subsistiam, encobrindo

frequentemente o Sol. O vento que soprava no santuário enrolava-se na

batina preta do clérigo, que, presa por uma faixa carmesim em torno da

cintura estreita, ondulava ainda mais, ao ritmo dos passos que dava.

O prelado Joseph Flanaghan era um homem sereno, mas avançava

com determinação. A figura alta, o corpo magro e o cabelo forte,

ondulado, com a forma de vagas esparsas, davam-lhe um ar jovial, apesar

de já ter mais de 50 anos. Mudara-se recentemente para a Cidade do

Vaticano. Fora nomeado no mês anterior, por Mateus II, no último e

único consistório que o falecido Papa ordenara.

Apesar de ser jovem para o cargo que ocupava, aceitara-o com gosto.

Era no meio dos livros que se sentia bem. Adorava o cheiro do papel e

da tinta impressa, ou o peso que sentia sobre as mãos quando os

segurava abertos, fosse para utilizá-los numa liturgia, ou simplesmente

para os ler.

O cardeal continuou a andar, enveredando pelo caminho interior da

colunata de Bernini. As pessoas que via na Praça dividiam-se. Umas

permaneciam imóveis, admirando a imponência da basílica; outras

entravam e saíam dela, motivadas pelo anseio de encontrar alguma paz e



conforto espiritual, ou simplesmente pela curiosidade; algumas oravam,

cantando ou rezando baixinho, sentadas ou de pé.

Parecia um cenário bucólico, embora a tensão, tal como o céu

tenebroso tão bem ilustrava, estivesse latente. O cardeal De Santis e a

sucessão de escândalos subsequente à sua morte haviam maculado a

Igreja, que se via forçada a reagir. Pedia-se uma mudança.

Joseph Flanaghan entrou numa zona mais recatada da colunata e, sem

parar, tentou situar-se. Viu umas escadas e, no topo delas, um cabo da

Guarda Suíça, vestido com o tradicional fardamento às riscas verticais

azuis, vermelhas e amarelas. Usava na cabeça uma boina azul, segurava

uma alabarda, uma arma antiga com a forma de uma lança comprida, e

protegia o Portão de Bronze.

O cardeal avançou. Um dos acessos principais ao Palácio Apostólico,

aonde fora convocado para uma audiência com o camerlengo, estava à

sua frente.

Atrás dele, via-se um cartaz velho, alusivo à fé cristã, que ninguém

sabia como ficara ali esquecido. Mostrava uma fotografia do cardeal De

Santis, mas fora barbaramente vandalizado. Alguém escrevera uma

palavra por cima com um spray de cor berrante.

Era «vergonha».



Palácio Apostólico, Cidade do Vaticano

Uma Semana Depois da Morte do Cardeal Diego De Santis

Sentado na antecâmara do escritório do camerlengo, o cardeal de
Armagh tentou ignorar a voz alta de mulher que ressoava através das
paredes do edifício, concentrando-se na decoração opulenta e vistosa que
tinha diante de si. Nas paredes, azulejos coloridos descreviam com
exatidão episódios bíblicos e o mobiliário, no qual predominavam tons
dourados, aparentava ter sido caro.

Nunca ali estivera. Passava os dias no Arquivo do Vaticano, mas ao
observar tamanha ostentação, recordava-se de um dia, quando ainda
estava colocado na sua diocese e fora obrigado a visitar a casa de um
novo-rico. O homem tinha dinheiro para pagar a sobriedade e elegância
com a qual sonhara, mas, como muitos, acabara por cair na exuberância.
Ou no mau gosto.

Os protestos da mulher subiram de tom, o que o fez trocar um olhar
embaraçado com a sentinela que guardava o acesso ao escritório. Não
conseguia perceber porque barafustava tão ruidosamente, mas do pouco
que compreendia das palavras em italiano, alguns impropérios incluídos,
trocadas entre ela e o seu interlocutor, uma voz masculina praticamente
inaudível, exigia falar com Francesco, o secretário papal.

Joseph poderia estar confuso. Dias quase infinitos passados nos
arquivos, rodeado de nada mais do que livros e outro tipo de espólios da
mesma importância, por vezes, deixavam-no assim. Contudo, tinha
praticamente a certeza de que o padre em questão falecera poucos dias
antes.

A maçaneta da porta rodou subitamente e uma freira cabo-verdiana, de
hábito cinzento, surgiu à entrada do gabinete. Sorriu-lhe e, depois,



deixou entrever uma figura pequena, trajada com vestes pretas e
vermelhas como as suas. O camerlengo fitou-o com uma expressão
neutra nos olhos castanhos. Tanto poderia estar a perguntar-se quem
seria ele e o que raio fazia ali, como a convidá-lo a entrar.

— Obrigado, irmã Amélia. Joseph, vem, por favor. Ainda bem que já
chegaste. Estava à tua espera.

— Fica em boas mãos — confidenciou-lhe a freira, notando o seu
nervosismo.

O cardeal irlandês agradeceu. Na realidade, sentia-se perplexo com a
simplicidade do homem. Imaginava que teria de seguir um protocolo
complexo, ultrapassar uma mão-cheia de guardas suíços e outros tantos
secretários, mas não. A receção não poderia ter sido mais descontraída.

Ouvindo também os gritos algo distantes da mulher, Alberto Donato
franziu o sobrolho. Depois de o seu convidado entrar, fechou a porta de
madeira atrás dos dois. Ali, a decoração era bastante mais simples e
austera. Havia um quadro representativo da Paixão de Cristo, algumas
peças de mobiliário com um aspeto sóbrio e até uma mesa pequena e
velha, uma escrivaninha, que deduziu ser uma recordação. Não condizia
com a restante decoração.

Os dois homens sentaram-se, um de cada lado da secretária grande que
dominava o escritório. Joseph ficou em silêncio. Desconhecia o que
esperar daquele pedido para um encontro, mas sabia que o anterior
camerlengo morrera exatamente ali.

— Obrigado pelo convite, cardeal Donato. Sinto-me privilegiado por
estar aqui.

— Eu é que te agradeço por teres vindo. Prometo que não te tirarei
muito tempo.

— Eminência...
— Por favor, trata-me por Alberto. Não sou assim tão mais velho do

que tu.
Joseph olhou para o camerlengo. Era essencialmente uma questão de

respeito. O cardeal diácono ocupava a posição mais baixa da hierarquia



cardinalícia dentro da Igreja Católica.
Em primeiro lugar vinham os cardeais bispos, que eram também os

mais raros; depois, os cardeais padres, o grupo mais comum, e que
muitas vezes se dedicavam apenas à diocese de origem. No fim, os
cardeais diáconos, como ele. Acima de todos, estava o camerlengo
Donato e, na ausência do Papa, superiormente, só Ele.

Joseph reparou no cenário parcialmente encoberto pelas costas de
Alberto. Pelas janelas, atrás do homem, via-se o topo do domo da
Basílica de São Pedro. Em redor do zimbório, um bando de pássaros
voava, descrevendo círculos largos. Iam e vinham, desaparecendo
ocasionalmente contra o céu tenebroso, fazendo com que não
conseguisse identificá-los. Para ele, a espécie a que pertenciam era um
enigma tão grande como a sua presença ali. Não sabia por que motivo
fora convocado para uma audiência com a figura mais importante da
Igreja.

— Tentarei — acabou por responder. Fez uma pausa ligeira, plena de
indecisão. Sentia-se posto em causa. — Fiz alguma coisa de mal? Estou na
cidade há apenas um mês. Posso emendar-me.

As bochechas carnudas do camerlengo rasgaram-se num sorriso. Não
era aberto, mas transparecia benevolência e honestidade.

— Não te aflijas. Quero somente fazer-te um convite.
— Qual é?
— Preciso de um secretário. A irmã Amélia tem dado uma ajuda, mas

gostaria que fosses tu.
A frontalidade do anúncio deixou-o chocado. Como era possível? Teria

de deixar os seus livros.
— Não compreendo.
— O quê, Joseph?
— O motivo por que deseja que eu esteja aqui. Até há pouco, não nos

conhecíamos.
— Conheço a forma como pensas; os valores que te regem. Para mim, é

o mais importante.



— Como é que sabe o que penso e os valores que sigo?
— Pelo teu livro. Adorei-o.
Joseph ficou momentaneamente confuso.
— O meu livro?
— Na Sabedoria, Caminhamos.
— Ah... — exalou.
Joseph não imaginava sequer que ele o conhecesse. Sabia que a sua

nomeação como cardeal diácono e a atribuição do cargo de arquivista na
Cúria Romana se deviam ao passado, à quantidade de ensaios que
escrevera. No entanto, mudara-se para a cidade apenas no mês anterior e
não havia ninguém que conhecesse bem. Para ele, aquele livro, como
todos os outros, ainda não ganhara asas e voara até outrem. Era seu.

— É preciso mais do que um livro para se conhecer uma pessoa —
acabou por dizer o prelado Flanaghan. — O ser humano é imprevisível.
Daí a sua beleza. Nunca podemos afirmar convictamente que
conhecemos alguém. Os escândalos recentes provam-no.

O semblante do camerlengo alterou-se ligeiramente perante a
referência implícita ao cardeal Diego De Santis. Liderava
temporariamente a Igreja desde a semana anterior e era ele quem servia
de rosto a todas as falhas que, na realidade, não lhe pertenciam. Joseph
arrependeu-se imediatamente. Não fora sua intenção ofendê-lo.

— Uma das coisas que mais me agradou no teu livro — recomeçou
Alberto —, foi ter-me recordado uma fábula que em tempos li noutro.
Não era de Teologia, mas de ficção — justificou-se, escondendo um
sorriso envergonhado, como se fosse novamente uma criança e estivesse a
admitir perante a mãe que, durante a noite, fora ele, e não o gato, quem
dera conta das bolachas.

— Sobre o que era? — indagou o cardeal irlandês, tentando mostrar-se
interessado.

— Acerca de um homem e de um burro.
— Não tenho a certeza de a conhecer.



O camerlengo observou-o de alto a baixo. Parecia ter algo diferente em
mente que não uma tertúlia sobre Filosofia. Voltou a sorrir-lhe:

— Um viajante, que precisava de atravessar o deserto, comprou um
burro para o transportar. Resolveu ainda oferecer ao proprietário uma
boa quantia de dinheiro, para que ele lhe servisse de guia. Acabaram por
partir os dois de manhã. O viajante ia montado no burro e o vendedor
caminhava ao seu lado.

»Rapidamente se viram rodeados apenas de areia e, enquanto o Sol
aquecia e subia no céu, começaram a sentir a pele a queimar e a garganta
a secar. Até que o viajante decidiu parar. Uma vez que não havia uma
qualquer sombra onde se refrescar, fá-lo-ia debaixo do burro.

»Que direito tens a essa sombra?, perguntou-lhe o guia. Esse lugar é meu
para descansar.

»Estás a acusar-me de te roubar?, respondeu-lhe o viajante, irado. Não te
paguei para usar o burro durante todo o dia?

»É verdade que me pagaste pelo burro, retorquiu o guia, zangado. Mas
nunca pagastes pela sua sombra.

»Enquanto discutiam, nenhum dos dois se lembrou de segurar nas
rédeas do jumento. Assustado com a gritaria, o animal desatou a correr,
desaparecendo no deserto, deixando os dois homens sem sombra nem
montada.

O cardeal de Armagh ficou sentado a olhar para o seu interlocutor.
Contara-lhe uma fábula inteligente sobre sabedoria, de como a ganância
de um homem podia deitar tudo a perder. Mas o que significaria para o
camerlengo?

— Compreendo que te sintas chocado com as histórias terríveis que
têm vindo a lume sobre o falecido Papa. Serei direto. É uma vergonha e
todos nós estamos a passar pelo mesmo. Mas não te esqueças de uma
coisa, Joseph. É quando todos os outros estão a olhar para o lado que
devemos desferir o nosso ataque. Só assim é que o burro se tornou livre.

O prelado irlandês fitou o cardeal Donato. Até que percebeu em que
pensava Alberto.



— Tenho planos para o futuro. Quero mudar a Igreja, Joseph.
Erradicar deste palácio todos os que não obedecerem aos ensinamentos
do nosso Pai. E vou precisar da tua ajuda. Daí, o meu chamamento para
ti.

— Quando será marcado o conclave? — perguntou ele, receoso.
— Vamos anunciá-lo dentro de alguns dias, depois de terminarem as

exéquias papais.
— Como é que sabe que irá ganhar?
Nas costas do camerlengo, do outro lado da janela que dava para o

cimo da basílica, os pássaros pararam de voar, pousando em redor do
domo. O cardeal diácono identificou-os finalmente. Eram corvos.

— Ele falou comigo — respondeu Alberto. — E deu-me a Sua palavra.



Prinsengracht, Amesterdão, Países Baixos

Uma Semana Depois da Morte do Cardeal Diego De Santis

James abandonou a banda clássica que tocava junto a um pontão
localizado em frente ao Hotel Pulitzer e entrou na ciclovia, pedalando
com a música pelas costas. O cabelo encaracolado ondulava ao ar frio e
os olhos de lince, sempre atentos, perscrutavam o trilho urbano.

Anoitecia na capital holandesa e as luzes que enchiam de brilho as
janelas das casas estreitas, cremes e castanhas, com telhados de duas
águas, refletiam-se no canal. O Prinsengracht era o quarto e o mais longo
de toda a rede que delimitava Amesterdão, e apesar de não ser natural da
cidade, o curso de água possuía algo em comum com James. O nome de
ambos era de origem real.

O canal fora batizado em nome de um príncipe holandês. Já ele, um
assassino profissional contratado para liquidar quem fosse preciso, era
conhecido no mercado do crime organizado pelo epíteto daqueles que se
convencionara designar por os «príncipes da Igreja». Poucos eram os que
lhe chamavam James. Conheciam-no simplesmente como o Cardeal.

O homem continuou a pedalar, respirando regularmente. Regressara
havia dois meses a Amesterdão, altura em que abandonara Itália, depois
de passar uma temporada a viver no país transalpino. Fora lá para
executar um serviço, a morte do cardeal Stefano Uggeri, o Papa Mateus
I, mas acabara por ficar. Gostava das mulheres italianas, se bem que nada
batesse as dos Países Baixos. Ali, a liberdade sentia-se nas ruas.

James viu uma ponte. Subiu até ela e apeou-se da bicicleta, prendendo-
a com facilidade ao corrimão de ferro. Uma rapariga vestida com casaco
de peles e uma boina passou por ele, lançando-lhe um olhar interessado.
Ele baixou o rosto, escondendo um sorriso, mas ignorou-a. Estava



habituado. A maturidade e o corpo viril e em forma, que nem as roupas
de inverno escondiam, conseguiam sempre despertar o interesse do sexo
oposto.

O homem desceu da ponte e caminhou alguns metros paralelamente
ao canal. A torre de Westerkerk, a Igreja Ocidental de Amesterdão, a
mais alta da cidade, via-se ao longe, no meio das árvores e dos outros
edifícios clássicos. Deu com o seu barco pouco tempo depois. Saltou
para o deque e fez-se aos degraus, curvando ligeiramente as costas altas,
enquanto se apoiava.

Um aroma intenso a marisco começou a subir-lhe pelas narinas, à
medida que avançava até ao interior da embarcação. Ao fundo, na
cozinha pequena que se sucedia à sala de estar, viu o corpo de uma
mulher. O cabelo castanho-claro estava apanhado com um laço de
veludo, caindo-lhe ordeiramente sobre o tecido cor de pérola da camisa
que vestia, enquanto acabava de confecionar a refeição. Desligou o lume
do fogão, colocou o jantar em cima da bancada e virou-se. Os dois
fitaram-se.

Tratava-se de Mathilde, uma médica francesa com trinta e poucos anos,
quase vinte mais nova do que ele, que trabalhava no hospital principal
da cidade. Visitava-o sempre que tinha um turno mais exigente e
precisava de desanuviar. Além de ser casada, a sua outra particularidade
era que, no fim, lhe pedia sempre que a penetrasse por trás, enquanto a
agarrava pelo cabelo e a insultava, chamando-lhe nomes obscenos. Só se
vinha realmente quando ele a fazia sentir-se como «a sua putain»1.

James manteve-se imóvel no meio do barco. Ondulava ligeiramente,
devido ao curso sereno do canal. Mas não havia qualquer indício de
tranquilidade no olhar dela. Ardia de desejo.

Ele aproximou-se e Mathilde abriu a camisa, expondo os seios, sem
sequer trocarem duas palavras. Não era preciso. Tentou beijá-la, mas ela
esquivou-se, voltando-se de costas e encostando-se a ele.

James baixou-lhe a saia com um puxão e, de seguida, abriu o fecho das
calças.



A pele nua de Mathilde brilhava ao seu lado, sob a réstia de luz que
entrava pela janela minúscula do barco. Estava coberta por uma camada
fina de transpiração, fruto da sofreguidão com que se entregara a ele.
Nunca a sentira tão ansiosa.

Deitado, James ouviu o retinir do seu telemóvel. Deixara-o no bolso
interior do casaco. Deslizou da cama, tentando não acordar a amante
adormecida, e procurou-o. Chegara uma nova mensagem, vinda de um
remetente não solicitado, que qualquer pessoa poderia pensar tratar-se
de spam. Os olhos brilharam enquanto a lia atentamente.

Ficou parado no meio da parte inferior do barco a refletir, até ser
surpreendido pela languidez de Mathilde, que entretanto acordara e lhe
contemplava o corpo despido. Ela sorriu ligeiramente na direção da
refeição fria que repousava sobre a bancada e que não tinham chegado a
comer. James eliminou a mensagem e voltou a guardar o telemóvel no
bolso do casaco. Regressou à cama.

— Tens fome? — perguntou ele, acariciando-lhe o rosto.
— O que era aquilo?
— O quê?
— No telemóvel. Parecias muito interessado.
— Nada. Apenas trabalho.
Mathilde olhou-o e manteve-se em silêncio. Não conteve um gemido

quando a mão dele lhe deslizou até ao pescoço, fazendo um pouco mais
de pressão. A voz dela era ligeiramente rouca, o que enlouquecia James.

— Vais-te embora, outra vez?
— Terá de ser.
— Para onde?
— Para um sítio bonito.
— Itália, novamente? É lá que trabalhas?
— Às vezes.
— E em que outros sítios?
— Por todo o lado. Não sou exigente.



Ele começou a explorar-lhe o corpo, descendo. A mão envolveu um dos
seios.

— E o que fazes?
— Sabes que não gosto de falar sobre isso.
— O teu sotaque… És mesmo britânico?
— As pronúncias são apenas formas diferentes de dizer as mesmas

palavras.
— Tu não falas sobre ti e eu não falo sobre mim.
— É esse o plano.
— Chamas-te mesmo James?
A mão direita do Cardeal continuou a descer e deslizou-lhe para o

meio das pernas. Subitamente, a respiração de Mathilde tornou-se
pesada. Ele aproximou os lábios dos dela e brincou um pouco com a
língua. Esboçou um sorriso cínico.

— Queres comer? — perguntou-lhe.
— Não — disse ela, sem fôlego. — Quero-te a ti. Depressa.



Puta, em francês.



Avenidas Novas, Lisboa, Portugal

Uma Semana Depois da Morte do Cardeal Diego De Santis

Naquela noite, Diana e Afonso Catalão jantaram cedo. O dia

apresentara-se frio, seco e límpido, como só a capital portuguesa era

capaz de proporcionar, e, apesar de o percurso desde a faculdade até à

sua casa ser relativamente curto, o professor, assim que abandonara o

campus de Berna, sentira-se tão enregelado que apenas desejara chegar ao

apartamento.

Fora convidado para as funções que desempenhava, depois de fazer

uma especialização em Estudos Orientais na Universidade de Cambridge

e de passar alguns anos a lecionar na de Beyazit, em Istambul.

Regressara a Lisboa em 2012, ano em que aceitara dirigir o

Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova.

Afonso assumira o cargo de bom grado. Recordava com saudade o

tempo que passara como aluno naquela instituição de ensino e era ali

que estavam as suas raízes profissionais. Quanto às pessoais, essas

ficavam à distância de um passeio de somente cinco minutos a pé, na

esquina da Avenida Elias Garcia com a Marquês de Tomar.

Naquela tarde fria, em que a folhagem amontoada nas ruas dançava à

sua frente enquanto caminhava para casa, o professor acabou por

encontrar Diana e Rodrigo bastante mais confortáveis do que ele

quando entrou no apartamento. A jornalista também chegara um pouco

antes, mas conseguira preparar cacau quente e torradas, o que estava a

deliciar o sobrinho.

Pelo menos, foi essa a sensação com que Afonso ficou quando

encostou a velha pasta de cabedal ao aparador e seguiu o aroma quente

que chegava da cozinha. A esposa e o menino estavam sentados à mesa,



ligeiramente distraídos com os seus afazeres. Ela bebericava de uma

chávena, enquanto organizava umas notas num caderno sem linhas; a

criança sorria para uma fatia de pão barrada com manteiga, que

transportava pelo ar até à boca, como se fosse um caça intergaláctico a

entrar no porão da nave-mãe. Por cima dos lábios, via-se um bigode fino,

acastanhado.

O professor não resistiu e sentou-se com os dois, conversando com eles

sobre como correra o dia. O de Rodrigo fora particularmente

preenchido. Andava a aprender a escrever o nome dos animais, o que era

«espectaculástico».

De seguida, foi altura de ele ir fazer os trabalhos de casa para o

escritório de Afonso, um hábito que começavam a criar a dois, enquanto

Diana preparava o jantar e o banho do menino. Rodrigo sentava-se à

secretária, entretendo-se, normalmente, com uma cópia, ou uns cálculos

simples de Matemática, e o professor, diante dele, respondia a alguns e-

mails aos quais não conseguira dar atenção durante o dia no escritório.

Entre eles, encontrava-se um que provocara alguma tensão no seio do

casal. Seguira-se ao telefonema misterioso que ele recebera no dia em

que tinham chegado de Londres e descrevia uma proposta de trabalho.

Vinha da Universidade de Cambridge.



Avenidas Novas, Lisboa, Portugal

Uma Semana Depois da Morte do Cardeal Diego De Santis

O casal nem sequer chegara a discutir. Apenas se notava entre eles que
aquela proposta de trabalho não viera na melhor altura. Diana sentia-se
assoberbada com a investigação que realizava há vários meses sobre o
falecido Papa e que acabara de sofrer uma grande reviravolta, obrigando-
a a repensar tudo: a estratégia, a qualidade da informação, as ligações.

Por outro lado, assustava-a a ideia de ter Afonso longe dela e de
Rodrigo. Era uma mulher diferente desde que conhecera aquele
professor de ar sério e cabelo crespo. O bem que ele lhe fizera e ao
menino, sobretudo depois da morte do irmão, Alexandre, era precioso.
Formavam uma família — o que, afinal, ela sempre desejara. E era ao seu
lado que compreendia o mundo.

— Os teus alunos não irão gostar — disse a jornalista, do modo mais
casual que conseguiu, erguendo no ar uma fotografia, para a ver melhor.
— Quanto tempo é que ficarás fora? Dois meses?

Quando Diana formulara aquela pergunta, ela e Afonso estavam os
dois sentados no sofá da sala de estar. O jantar terminara e Rodrigo
dormia no quarto, o que os deixava com algum tempo a sós para
conversarem, ou se dedicarem a outros afazeres.

A televisão sem som mostrava a emissão de um canal noticioso
internacional. Afonso lia um livro de um dos seus escritores preferidos
acerca do roubo de um quadro famoso pintado a óleo sobre tela. Quanto
a Diana, depois de ter passado o ano anterior a trabalhar em sigilo,
decidira dar a pincelada final nos segredos que mantivera longe do
marido.



Sobre o seu colo, estava uma pasta cheia de papéis — uns impressos,
outros escritos à mão —, os quais ordenava. Eram parte da pesquisa que
começara a compilar sobre o homicídio que vitimara o cardeal Diego De
Santis.

No entanto, o comentário que fizera dizia respeito ao outro assunto
do momento, o convite que o marido recebera na semana anterior, no
dia em que Paolo lhe enviara as primeiras imagens do crime. O antigo
diretor de departamento de Afonso no tempo em que estudara e
lecionara em Cambridge estava agora à frente de King's College e
precisava de alguém que desse um conjunto de seminários sobre as
tensões políticas entre a Europa e o Médio Oriente.

A sua primeira escolha sofrera um acidente de viação e vira-se forçada a
declinar o convite. Mal conseguia estar sentado, quanto mais de pé,
numa tribuna, a falar durante duas horas. Contudo, o curso ficara
preparado e as inscrições já tinham esgotado. Cancelá-lo seria uma
desilusão sem precedentes, algo indigno de uma instituição com o
prestígio de King’s, e fora exatamente para evitar tal situação que o
antigo diretor, agora reitor, concebera um plano ousado — iria chamar
um orador, um antigo pupilo, que sabia ter a capacidade de dar um
seminário sobre as tensões políticas entre a Europa e o Médio Oriente,
sem precisar de vários meses para se preparar e, ainda assim, deixar a
audiência completamente fascinada. Só conhecia uma pessoa assim. Era
português e chamava-se Afonso Catalão.

O professor sentira-se lisonjeado com o convite. O seu currículo não
precisava de mais uma série de colóquios, mas o mesmo não se poderia
dizer do departamento que dirigia na universidade lisboeta. Seria
prestigiante, teria de admiti-lo. Talvez o único erro que cometera fora
omiti-lo a Diana durante quase dois dias. Por isso, quando acabou por
informá-la, encostado à bancada da cozinha, tinha uma expressão muito
constrangida no rosto. Era uma assunção idiota, mas julgara que ela
acolheria melhor a ideia se fosse apanhada a meio da preparação de uma
refeição.



O longo silêncio que se seguiu, prolongado durante um par de dias,
apenas suavizado na presença de Rodrigo, foi um claro indício de que
não, não havia forma de temperar o seu génio intempestivo. Aquela
mulher raramente deixava alguma coisa por dizer, mas quando o fazia, o
seu semblante acusativo e as faíscas gélidas que lhe saltavam do olhar
eram ainda mais dolorosas. Ela conhecia-o bem e sabia exatamente como
fazê-lo sentir-se culpado.

— Os teus alunos não irão gostar — disse a jornalista, do modo mais
casual que conseguiu, erguendo no ar uma fotografia, para a ver melhor.
— Quanto tempo é que ficarás fora? Dois meses?

— Creio que não será tanto — respondeu o professor. — Deverei
conseguir terminar os seminários antes de meados de março.

— Mas isso irá interferir com o recomeço das aulas cá. O que irás fazer
aos teus mestrados?

— Consigo orientar os meus alunos à distância. E aliás, como as aulas
na Universidade Nova arrancam em fevereiro, na prática, só estarei
ausente um mês.

— E no Reino Unido, as aulas não arrancam também em fevereiro?
Porque é que vai haver seminários, se está agora a começar a época de
exames?

A jornalista referia-se à organização tradicional do ensino universitário
em Portugal, dividido em dois semestres. Contudo, Cambridge tem por
hábito separar o ano letivo em trimestres, de oito a nove semanas cada
um. O segundo, que decorre entre janeiro e março, designa-se por Lent.

Antecede-o o Michaelmas, sendo sucedido pelo Easter.
— Ah... — respondeu ela, depois de ouvir a explicação do marido, com

os olhos semicerrados na direção da fotografia que segurava. — Que tola
que sou. Deve ser por ter estudado numa humilde universidade de
Lisboa. Sabes, o papá e a mamã não puderam pagar melhor do que um
mísero curso de jornalismo, igual ao de tantos outros, que estão agora
sem trabalho, ou a saltitar entre empregos precários.



— Diana… Estás com ciúmes?
— De quem? — apressou-se ela a contradizê-lo. — De um bando de

alunas branquelas, que vão passar o dia a beber chá e a fazer-te olhinhos,
como se estivessem num filme de aventuras e tu fosses o Indiana Jones?

— Estás! — Afonso soltou uma gargalhada e tentou abraçá-la, um gesto
a que ela se esquivou, empurrando-o com um pé.

— Afasta-te. Conheço as tuas artimanhas, professor Catalão. Estás de
castigo. Irás para Londres a desejar-me ainda mais do que água no teu
bem-amado deserto do Médio Oriente, só para que percebas a mulher
que estás a deixar em Lisboa. Irás lamentar todos os segundos do tempo
que dedicares às tuas Arábias.

Afonso pousou o livro no colo e apoiou a cabeça nas costas do sofá,
focando-se nela. Os óculos de ler e os caracóis curtos do cabelo davam-
lhe um ar sério e compenetrado, incrivelmente sedutor, ao qual Diana
sentia dificuldade em resistir.

— Escusas de olhar assim para mim — avisou-o. — Não irei ceder.
— Estou a admirar a mulher fantástica que tenho em casa — murmurou

ele, com um sorriso de través, o preferido dela, maldisfarçado nos lábios.
— Até gosta de analisar fotografias de Papas mortos e despidos depois do
jantar. Saí-me tão bem no meu casamento, não haja dúvida.

A jornalista olhou para ele e para a fotografia que segurava,
guardando-a rapidamente. Viera de Paolo, cujas fontes nos Carabinieri

tinham conseguido arranjar-lhe um pouco mais do que as imagens que
Pedro disponibilizara ao mundo inteiro. Pelo menos, o pirata
informático evidenciara ser dono de algum decoro e respeito. Naquela,
via-se o cardeal De Santis completamente nu, apanhado de corpo
inteiro, com várias lacerações profundas no baixo ventre, perto dos
genitais.

— Tenho o pior emprego do mundo — resmungou Diana, organizando
as folhas por outra ordem. Agora, segurava uma com um plano alargado
do interior do apartamento.



— Nem a nossa casa está tão arrumada — comentou o professor,
espreitando.

A jornalista ficou em silêncio, olhando para a fotografia. Nela viam-se
os sofás, as paredes decoradas com arte sacra e tapetes que pareciam
caros, e até uma ou outra planta de interior. Havia ali um grande
sentido de ordem, quase como num museu.

— Sim, não há quaisquer indícios de luta — acabou ela por admitir,
mais para si própria, do que em diálogo com o marido.

— O que quer dizer que o assassino conhecia o cardeal e terá entrado a
seu convite?

— Sim. — Diana suspirou, começando novamente a arrumar as folhas.
— E há ainda os golpes do ataque, no peito e na barriga, que depois
provocaram as lesões múltiplas nos órgãos, as hemorragias subsequentes
e, claro, a morte.

— O que têm de tão especial?
— São frontais, o que significa que o assassino o apanhou de frente,

isto é, não o fez à traição.
Afonso olhou novamente para Diana. Trabalhava no caso sem parar

havia uma semana, trocando diariamente correspondência eletrónica
com o colega italiano, para juntos conseguirem compreender melhor
aquele homicídio bárbaro e as motivações que estariam por trás dele.
Por mais que custasse ao professor, que não escondia a sua ligação à
cultura árabe, tudo no cenário que fora encontrado no apartamento
secreto que o Papa mantinha na Praça de Espanha, em Roma, parecia
conduzir somente a uma conclusão.

— Portanto, foi mesmo o tal rapaz muçulmano, o prostituto de rua,
quem o matou.

A mulher olhou para ele com um ar sério. Notava-se que estava
cansada, preocupada com o caso em que se envolvera, mas nem isso lhe
roubava a beleza.

— Ou talvez não — respondeu-lhe ela, arqueando uma sobrancelha.
— Como assim, meu caro Watson?



Diana escondeu um pequeno sorriso, um prenúncio de quem sabia
que, contrariamente ao que o mundo e a opinião pública poderiam
pensar, o jogo ainda mal começara.

— Isto apenas significa que o Papa permitiu voluntariamente que
alguém que ele conhecia entrasse no apartamento. Mas não quer dizer
que tenha sido o rapaz. Aliás, se foi, terá cometido um ato estranho,
quase inusitado.

— Porquê?
— Os testemunhos dos outros prostitutos de rua que têm surgido na

comunicação social apontam para dois factos importantes, que confluem
num ponto. Segundo os rapazes que engatam naquela zona, o cardeal
De Santis era uma presença pouco assídua, mas regular. Por outro lado,
era estranhamente fiel ao Nasir. Levara-o para o apartamento mais do
que uma vez.

— O que dará o motivo para um caso passional. Talvez naquela noite
os dois se tenham envolvido numa discussão. Não eram amantes?

— Não. O amante dele era outro, o tal Miguel, um homem cujo nome,
não sei porquê, me soa familiar.

— Vinha num dos jornais, não era?
— Sim, mas quando li o nome dele, fiquei com a sensação de já o ter

ouvido antes. Bom, mas quanto ao Nasir, apenas era pago para ter
relações com o cardeal De Santis — contrapôs Diana. — Logo, se o Diego
era um dos seus clientes regulares, porque é que só agora é que o matou?
Por que motivo não o fez antes, quando ainda não fora eleito Papa, e,
como tal, o crime seria menos mediático?

— Porque desejava passar uma mensagem, «Porco Santo», que este
homem era corrupto e uma fraude.

— Não, Afonso, isso é um julgamento precipitado. Sabes melhor do
que eu que rapazes como o Nasir apenas têm uma preocupação na
cabeça, que é fazer algum dinheiro que lhes permita sobreviver numa
sociedade completamente estranha e hostil. O Nasir não queria



transmitir uma mensagem, uma ideologia, ou expor alguém. Para mim,
quanto mais discreto conseguisse ser, melhor.

O professor olhou para a mulher. Era formidável. E estava cheia de
razão.

— Estou impressionado, meu caro Watson.
— É para que vejas quem estás a abandonar em Lisboa, meu querido

Holmes.
O professor esticou os braços na direção de Diana, que desta vez não o

evitou. A mulher pousou sobre uma mesa baixa a pasta que continha a
sua pesquisa e encostou a cabeça ruiva ao peito do marido.

— Podes ir visitar-me, sabias?
— Queres mesmo ir, não queres?
— É uma boa oportunidade, com excelentes condições.

Inclusivamente, já me prometeram um assistente, um rapaz chamado
Alex. Parece que sabe português e tudo. Se o Rodrigo não estivesse na
escola, podíamos mudar-nos para lá durante uns tempos.

— Não precisas de mais um seminário no currículo. Já tens vários.
— Mas sendo eu o seu diretor, este iria prestigiar o meu departamento,

em Lisboa. Para além de poder abrir a porta a outros intercâmbios para
o resto do corpo docente.

Diana suspirou e abraçou mais o marido, olhando casualmente para a
televisão, que continuava muda. Sabia perfeitamente que o convite era
praticamente irrecusável. Apenas preferia que ele estivesse ali, com ela e
o sobrinho.

A notícia que estava a ser transmitida terminou, dando lugar a outra.
Com os flashes de várias máquinas fotográficas a dispararem na sua
direção, Adam Immanuel posava com o livro mais recente nas mãos,
diante de um expositor carregado de exemplares. A legenda falava em
consagração para o escritor britânico. A obra fora lançada havia uma
semana e instalara-se rapidamente no primeiro lugar do top de vendas.
Era um sucesso colossal, na opinião de muitos, provavelmente o maior
da década.



A jornalista suspirou. A noite estava oficialmente estragada para ela.
Roubou um beijo rápido ao marido e levantou-se, convidando-o a segui-
la para o quarto. Afonso anuiu, mas ficou mais uns instantes no sofá,
enquanto a notícia terminava.

Sabia que Adam vivia em Cambridge, o que fez com que repensasse na
mudança que o esperava. Na verdade, tratava-se de um regresso, mas não
eram apenas os seus alunos, ou até mesmo Diana, que não iriam ficar
satisfeitos por lá ir passar dois meses. Evitava admiti-lo, convencendo-se
de que sim, de que aquela era uma boa oportunidade, mas também ele
se sentia apreensivo.

A cidade universitária, apesar de ser bonita e inspiradora como poucas
que conhecia, trazia-lhe à memória várias recordações.

E a maioria delas eram fantasmas.



Capela de King's College, Cambridge, Reino Unido

Na Semana em que o Cadáver de Laura Emanuel Foi Encontrado

Adam não se recordava da primeira ocasião em que vira aquela mulher.
Quase se assemelhava a um espectro, vestida de negro, com um véu
comprido da mesma cor a cobrir-lhe o cabelo liso, enquanto, tal como
ele, sentada de lado para o altar, mas duas filas de bancos mais atrás,
admirava o quadro — A Adoração dos Reis Magos, óleo sobre tela, quatro
metros e vinte centímetros de altura por três metros e vinte centímetros
de comprimento, um original de Rubens.

Começara a dar pela sua presença alguns meses antes, na altura em que
a redação do livro se aproximava do fim. Era apenas dele; ainda não o
enviara a Ellis, o seu editor, e ia até ali em busca de refúgio, de
momentos de silêncio como aqueles, durante os quais pudesse realmente
pensar, esperançoso de que isso lhe trouxesse de volta as palavras que lhe
faltavam.

Adam não era um homem religioso, mas fora criado na fé, sendo capaz
de reconhecer o simbolismo que a obra de arte do pintor flamengo
exprimia. Era grande, maior do que os mais de dois milhões de libras
inglesas em que fora avaliada. Estava exposta no altar leste da capela de
King's College, velada por dois castiçais finos.

Entardecia em Cambridge e a luz que irrompia pelos vitrais fazia com
que a imagem se refletisse nas abas protetoras, formando uma mancha
multicor praticamente indistinta. Tratava-se somente de um efeito, mas,
quase como um halo, transformava o quadro numa peça única e mágica.

Nele, via-se Maria, mãe de Jesus, a mostrar o seu recém-nascido aos
visitantes, que o adoravam. Eram três homens, os três reis magos — um
deles de cor —, que, de mãos estendidas, davam ao menino o mesmo
número de presentes: incenso, mirra e ouro.



As duas primeiras oferendas representavam o sacrifício de Jesus pela
humanidade. A resina era usada nas imolações judaicas, um povo que
também recorria à mirra para perfumar os embalsamamentos. Já o ouro
era um sinal de que a criança acabada de nascer um dia haveria de ser um
rei.

Todavia, a paixão de Adam pela pintura de Rubens tinha outra
origem, o significado escondido que encerrava e como isso se relacionava
com ele. Nem sequer as suas melhores palavras seriam capazes de
descrevê-lo com uma alegoria tão poderosa como o pintor o fizera.

Absorto em pensamentos semelhantes, foi precisamente naquele dia
que ouviu a mulher vestida de negro pronunciar-se pela primeira vez,
desde que os encontros fortuitos na capela haviam começado. A voz dela
interpelou-o de surpresa, vinda de trás. Era inesperadamente melodiosa
e, apesar da pronúncia não ser britânica, ainda que certamente europeia,
Adam reconheceu imediatamente que o seu domínio da língua inglesa
era óbvio.

— Então, Herodes — começou ela, nas costas do escritor, citando a
Bíblia —, chamando secretamente os magos, certificou-se junto deles
qual o momento em que se tornara visível o astro; e, enviando-os para
Belém, disse-lhes: «Ide lá e informai-vos com exatidão acerca do menino.
Quando o encontrardes, mandai dizer-me, para que também eu vá
prostrar-me diante dele.»

»Tendo eles ouvido o rei, partiram; e eis que o astro, que haviam visto
a oriente, os conduziu, até parar por cima do lugar onde estava o
menino. Vendo o astro, os magos sentiram intensamente uma enorme
alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe; e
caindo no chão, prostraram-se diante dele; e abrindo as suas caixas de
tesouros, ofereceram-lhes presentes: ouro, incenso e mirra.2

— O Evangelho Segundo São Mateus é o único dos quatro onde este
episódio é narrado — comentou Adam, reconhecendo facilmente a
passagem.



— E, mesmo assim, com apenas uma fonte de informação,
conseguimos adulterá-lo completamente, dando-lhe a nossa
interpretação.

Ouvindo as palavras proferidas pela mulher, o olhar do escritor
alterou-se ligeiramente, como se reconhecesse, ou se revisse no que ela
dissera. Sentiu-se tentado a virar-se novamente sobre o ombro, tal como
o fizera ao dar pela sua presença no interior da capela. No entanto,
manteve-se fixo em frente, observando-a pela visão periférica.

— É admiradora de Rubens?
— Admiro o talento, independentemente da origem, ou da forma.
— Tenho-a visto aqui noutras ocasiões. É isso que vem cá fazer?
— Como assim?
— Admirar o talento do artista, do homem escondido por trás da obra

de arte.
— É assim que se vê?
— O que quer dizer?
— Como um artista que reside na sombra da sua obra.
— Esta conversa não é sobre mim.
— Mas está aqui. Admira-a, venera-a ainda mais do que eu.
— É um quadro excecional.
— Mesmo que não retrate a realidade?
— A realidade é insignificante. O verdadeiro valor da arte, de um

quadro, por exemplo, não é a técnica, a cor, ou a exatidão do desenho. O
que importa mais são as emoções que transmite. Só isso perdurará no
tempo.

— Mas tal não é algo subjetivo? Não podemos ambos olhar para esta
tela e interpretá-la distintamente?

— Não será essa a sua maior beleza, a capacidade de se ligar
individualmente a cada um de nós? De significar algo diferente para
mim, para si?

— Talvez.



A mulher permitiu que um momento breve de silêncio se instalasse
entre os dois. Vindo do exterior, um surto de luz inundou subitamente a
capela, que floresceu, tomada pela claridade. Lá fora, o Sol continuava a
baixar, fazendo com que ali dentro as mais diversas tonalidades se
refletissem nas paredes e nos painéis.

— Que sentimentos lhe despertam este quadro?
Adam não respondeu imediatamente. Os olhos verde-escuros

pareceram adquirir uma profundidade acentuada, quase negra.
— Falsidade — acabou ele por dizer. — Engano, ilusão, quem sabe uma

quimera. Somos tão ousados quanto os nossos sonhos o permitirem.
— Porque diz isso?
— Depreendi do seu comentário inicial de que saberia do que falo.
— Sinto-me curiosa. Por favor, esclareça-me.
— O Evangelho Segundo São Mateus é o único dos livros bíblicos

onde a visita dos Reis Magos é narrada. Porém, apenas é referido que são
oferecidos três presentes. Em momento algum é dito que são três
homens. Trata-se de uma interpretação da sociedade moderna.

— E é por isso que considera este quadro uma fraude?
— Ou um símbolo do mundo em que vivemos, uma sociedade de

aparências em que o mais importante é a imagem e não há qualquer
interesse pela essência e pelo aprofundamento do conhecimento. Talvez
seja por isso que é tão valioso.

Perante a conclusão dele, a mulher voltou a isolar-se no silêncio,
rodeada pela luz intensa que jorrava pelos vitrais. Não tardaria a ser
noite e era como se o dia se despedisse, guardando o melhor para o fim,
antes de morrer no crepúsculo.

Adam continuou admirar o quadro, resistindo à tentação de se virar
para a ver melhor. Conseguia senti-la nas suas costas, sentada nos bancos
velhos de madeira.

O Sol continuou a descer no exterior e, repentinamente, apanhando os
vitrais de outro ângulo, os tons carmesins de umas das janelas
projetaram-se sobre o coração da capela. A roupa preta da mulher



assumiu temporariamente uma cor vermelha, como a mancha de sangue
no ventre de uma viúva-negra, pacientemente à espera do momento
perfeito para aniquilar o macho, seduzindo-o para a cópula, apenas para
o deixar depois a esvair-se até à morte.

O som de uma porta a bater sobressaltou Adam. Ao longe, do lado
oposto da capela, apercebeu-se de uma figura franzina a caminhar para
ele. Tratava-se de Lizzie, a irmã.

Quanto à outra mulher, a que vestia de negro, desaparecera.



Adaptado de Bíblia, Volume I. Novo Testamento. Os Quatro Evangelhos. Tradução do grego,
apresentação e notas de Frederico Lourenço. Quetzal, 2016.



Capela de King's College, Cambridge, Reino Unido

Na Mesma Tarde

Lizzie não evitou uma corrente de ar frio e deixou bater
estrondosamente a porta lateral pela qual entrara. Conteve um arrepio e
retirou o gorro da cabeça, tentando localizá-lo. Viu o irmão mais ao
fundo, sentado nos bancos dispostos em redor do altar.

Começou a andar na direção dele. A luz que emanava dos vitrais
enchia o santuário com uma claridade triste e pequenas partículas de pó
desciam do teto cor de pérola, construído em abóbada de ventilador,
uma característica do gótico inglês, deslizando até ao chão, apoiadas nos
raios de sol. Sempre que ali vinha, sentia-se como uma noiva vitoriana de
um dos romances que lia, a caminhar sozinha pela nave.

Foi quando passou o órgão que percebeu que Adam não estava bem.
Mantinha-se fixo em A Adoração dos Reis Magos, um quadro pintado a
óleo sobre tela, que, embora ela não compreendesse exatamente porquê,
já há algum tempo percebera que o deixava completamente fascinado.
Sentou-se ao seu lado e ficou em silêncio. O irmão continuava com o
rosto ligeiramente inclinado para o lado direito, na direção da obra de
arte, ou de alguém que apenas ele conseguia ver.

— O Ellis enviou um e-mail com o primeiro mapa de vendas do livro —
disse Lizzie, tentando animá-lo. — Confirma-se. Vais ser número um!
Desde A Rapariga no Comboio que mais ninguém conseguia um
arranque tão rápido. Estás de parabéns.

A irmã dispunha de mais tempo livre do que ele. Era sub-bibliotecária
em Trinity College e assim que o primeiro livro fora publicado e Adam
assumira o estatuto de autor revelação, rapidamente passara a ajudá-lo na
gestão de alguns dos assuntos mais burocráticos relacionados com a
carreira literária.



O irmão tinha a sua conta de correio eletrónico, mas partilhavam o
acesso a outra, que usavam para a maioria dos contactos profissionais.
Quando um dos dois respondia a um e-mail dirigido àquele endereço, só
eles sabiam quem realmente o fizera.

— Já há pedidos de compra de direitos estrangeiros e o teu clube de fãs
está a organizar sessões de leitura conjunta por todo o país, para
poderem discutir o livro.

A irmã referia-se a adam4eve, um grupo organizado por uma rapariga
chamada Eva, que usara o próprio nome para fazer um trocadilho com o
dele. A designação do clube era uma combinação entre a abreviatura
alfanumérica adam4ever, uma expressão coloquial sinónimo de «Adam
para sempre», e «Adão para Eva». O escritor detestava a analogia.

— Não gosto que participes nessa patetice. Já te pedi para apagares a
inscrição.

— Oh, eu só lá vou ler algumas coisas que as outras raparigas escrevem.
É inofensivo e, além do mais, voltando ao Ellis, há muito tempo que
não me recordo de ele parecer tão empolgado — continuou Lizzie. —
Não tarda, chegas às tendências do Twitter. O livro é um sucesso.

Adam não reagiu. Aparentava estar petrificado. Levou as mãos à cara e
compôs uma madeixa encaracolada que lhe caíra para o rosto.

— Hoje, não escrevi uma palavra — murmurou ele. — Sinto-me seco.
Os olhos da irmã dançaram, enchendo-se de brilho ao vê-lo fragilizado.

Colocou-lhe o braço em redor dos ombros, quase como se ela fosse a
mais velha dos dois e os papéis se tivessem invertido. Adam era famoso.
A sua celebridade assentava na qualidade da prosa dos livros que
publicara, no apelo comercial que demonstrara ter e, sobretudo, no
temperamento irascível.

Para os outros, era um escritor seguro de si, com a superioridade
própria de quem possuía uma autoconfiança inabalável, quase roçando a
arrogância. Mas ela, que o conhecia, sabia bem que, muitas das vezes,
esse tipo de comportamento não passava de uma fachada. Era a forma



que encontrara de se defender da invasão que o olhar público significava
para ele.

— Estás cansado. Não tens de começar a trabalhar num livro novo
assim que o anterior é publicado — tranquilizou-o Lizzie. — Talvez
tenhamos exagerado um pouco nos compromissos de pré-promoção.
Faremos tudo de modo diferente no próximo.

— Não haverá um próximo livro.
A irmã necessitou de alguns instantes para conseguir assimilar aquelas

palavras. Não, jamais o permitiria.
— Os teus leitores não vão largar-te se não continuares a escrever livros.

Acabarás por encontrá-los, algures, no teu coração.
— Não sei.
— O livro acabou de ser lançado. Vai tornar-se num êxito ainda maior,

o que irá motivar-te novamente. Aconselha-te com o Ellis. É o editor
mais importante do Reino Unido. Saberá conduzir-te pelo caminho
certo. O teu melhor trabalho ainda está dentro de ti.

Adam olhou em redor, acabando por focar-se novamente no quadro a
óleo. Fazia-o com um misto de cinismo e ironia a transbordar das íris
verdes. Era como se partilhassem um segredo, tão negro quanto horrível.
Lizzie rodou a cabeça pelas janelas, tentando aferir a claridade.

— Temos de ir. Não tarda nada é de noite e a Shioban está à nossa
espera, para se ir embora.

A irmã referia-se a uma jovem universitária de cabelo ruivo que os
ajudava ocasionalmente a tomar conta de Laura, a tia acamada de
ambos. A idosa sofria de vários problemas, entre os quais um enfisema
pulmonar.

— Viste-a? — perguntou-lhe Adam, sem se levantar.
— Sim, não deixaria a tia Laura sozinha.
— Não, viste-a?
— Julguei que te referias à Shioban. Não estás a dizer coisa com coisa.

De quem é que estás a falar?
— Da mulher.



— Que mulher?
— Ela estava mesmo aqui, sentada ao pé de mim, quando entraste.

Conversávamos sobre o quadro. É a mulher de negro.
— Adam…
Lizzie não conseguia encontrar qualquer nexo no que o irmão lhe

perguntava. Apenas o vira a ele, sentado ao pé do altar, mais ninguém.
Foi para se justificar, mas o som de passos a caminharem pela nave da
capela interrompeu-a. Os primeiros fiéis para a celebração da tarde
estavam a chegar.

— Tens razão — admitiu Adam, levantando-se. — É melhor irmos.
Sentindo-se perplexa, Lizzie acabou por imitá-lo, dirigindo-se também

para a saída. O irmão caminhava apressadamente, mas abrandou ao
passar por um grupo de homens de idade avançada que se instalava
junto ao órgão. Ela reconheceu-os facilmente; eram ilustres de
Cambridge — o decano, o capelão e ainda o reitor de King's College, o
professor John Ashton-Davies.

O escritor inglês e o último enfrentaram-se em silêncio, trocando um
olhar assertivo, parados no centro do santuário.

— O quadro não está à venda, Adam — disse o reitor, com a voz forte a
vibrar até ao teto alto. — Por favor, sossega. Foi pintado para ser
partilhado com o público.

A faceta sensível e frágil que, momentos antes, o escritor demonstrara
à irmã desapareceu subitamente, dando lugar a uma expressão
enigmática.

Adam aquiesceu e recomeçou a andar, afastando-se. Os lábios abriram-
se num meio-sorriso indecifrável.



Cambridge, Reino Unido

Na Mesma Tarde

Já era quase noite quando os irmãos abandonaram a capela. Ainda havia
na rua alguma claridade, mas o Sol desaparecia rapidamente do
horizonte e a escuridão própria do inverno britânico começava a envolver
a cidade, trazendo com ela uma brisa ligeira, mas cortante.

Lizzie olhou para o céu, reparando nas nuvens espessas que se
aproximavam, e colocou na cabeça o gorro, apertando contra o corpo o
casaco grosso de lã, enquanto tentava acompanhar a passada ágil de
Adam. Era substancialmente mais alto e bem proporcionado do que ela,
como se quase todos os genes bons que corriam no sangue da família se
tivessem esgotado nele.

Os dois entraram na Passagem da Casa do Senado. A calçada antiga,
que começava a ganhar alguma humidade, brilhava intensamente sob a
luz dos candeeiros e ao fundo, imediatamente antes da praça onde
ficavam localizadas a livraria da universidade e a Igreja de Santa Maria, a
Grande, via-se a fachada imponente de Caius College.

Era tradição que os estudantes que se formavam saíssem para aquela
travessa medieval, onde eram esperados pelos colegas mais velhos, já
licenciados, trajados de vermelho. Porém, naquele início de noite, a
ruela estava completamente deserta, restando apenas os irmãos. A
solidão que se fazia sentir ali, enquanto a percorriam, refletia o estado
de espírito de Adam.

Não fora a primeira ocasião em que Lizzie o encontrara a falar com
uma mulher que apenas ele conseguia ver. Os delírios tinham começado
perto da conclusão do livro, algo que, na altura, a irmã atribuíra ao stress

que o afetava. Mas persistiam, o que estava a deixá-la preocupada. Ele era



o seu grande orgulho e não sabia o que faria se o visse sucumbir à
pressão e ansiedade da vida pública. Sempre o julgara superior a tudo
isso.

Só depois de os dois entrarem na praça da livraria é que se cruzaram
com algumas pessoas. Vinham das transversais, ou, então, do interior dos
automóveis, que estacionavam por ali, dirigindo-se apressadamente à
entrada principal de King's College, vestidos formalmente, certamente
para participarem no serviço religioso do fim do dia.

Adam deixara o carro na garagem, situada nas traseiras do prédio baixo
onde viviam, e Lizzie, quando decidira ir à procura dele, preferira não
levar a bicicleta, pelo que tiveram de continuar a pé. Os irmãos passaram
o mercado urbano e caminharam durante cerca de dez minutos,
entrando finalmente na rua pedonal onde viviam.

Era uma zona residencial que parecia ter fugido de um postal clássico
com publicidade à cidade. Os edifícios não tinham mais do que o
equivalente a dois andares de altura. A maioria das casas, ou prédios,
eram revestidas a tijolo vermelho, exibindo janelas e portas de ferro
preto, com cantarias de pedra branca. Nem sequer faltavam as bicicletas
acorrentadas aos postes dos candeeiros.

Adam e a irmã continuaram a andar, até chegarem junto a uma
montra, atrás da qual se via um tabuleiro com scones e chávenas de chá de
porcelana. Viviam por cima, num apartamento que o escritor
remodelara pouco tempo depois de assinar o primeiro contrato editorial
e de decidir que gostaria de fixar-se em Cambridge.

Embora fosse visível luz por dentro de várias janelas, não havia na rua
mais ninguém além deles. E enquanto o irmão procurava nos bolsos a
chave da porta, Lizzie acabou por escutar os gritos que vinham da casa
da frente. Deveriam pertencer a uma mulher que ela mal conhecia, que
se mudara para ali cerca de dois anos antes, com o filho pequeno e o
amante, um homem que Lizzie já percebera que tinha alguns problemas.

Sentindo-se incomodada, pediu a Adam que se despachasse. Entraram
finalmente no prédio e subiram uma escada velha. Shioban, a jovem



universitária a quem recorriam para cuidar de Laura sempre que os dois
não podiam fazê-lo, abriu-lhes a porta. Estava à espera de que chegassem
para se ir embora.

— Olá — disse ela, com um sorriso rasgado no rosto. — Que bom que é
ver-vos. A Laura está bem. Deixei-a na cama. Tenho de ir.

Os irmãos ficaram os dois parados no cimo das escadas, vendo-a
enquanto passava a correr por eles e descia os degraus ainda mais
depressa, em direção à rua. Assim que entraram no apartamento,
ouviram tossir. Era a tia.

Foram até ao quarto e encontraram-na deitada, tal como dissera
Shioban. Laura respirava pesadamente, embora mantivesse abertos os
olhos castanhos, velhos e enrugados. A roupa da cama estava puxada
ligeiramente para trás, revelando as suas pernas magras e débeis, devido à
diabetes e a outras doenças. Era quase um milagre que permanecesse
viva.

Lizzie aconchegou-lhe a roupa e compôs a cama, tentando que ficasse
mais confortável. A idosa reagiu, emitindo um som gutural, quase
semelhante a um rugido. Desejava falar com Adam.

A irmã afastou-se, deixando-o passar. O irmão não era tão carinhoso
com Laura quanto ela, embora também tivesse um lado mais afável.
Acercou-se da cama, envolvendo uma das mãos dela nas suas.

— Estou aqui — disse ele, com uma expressão grave.
Sentia-se aborrecido pelo sucedido na capela e o passeio desde King's

College até a casa não aliviara o peso que as palavras da mulher de negro
lhe tinham deixado no coração. Diziam-lhe demasiado.

Mas a tia balbuciou apenas alguns sons, os quais nem o escritor, ou
Lizzie, compreenderam. Pediu-lhe que se acalmasse e que lhe dissesse o
que queria.

— Eu… — recomeçou ela. — Eu sei…
— Sabe o quê, tia? — contrapôs Adam, encolhendo os ombros, virado

para a irmã.
— Sei… Sei o que tu fizeste. Os teus… teus pais… o acidente!



Adam largou intempestivamente a mão da idosa. Estava praticamente
moribunda; como é que se atrevia a levantar assuntos que há muito
estavam bem enterrados?

— Não sabe nada — atirou ele, defensivamente.
— Tu, tu... — gritou ela, esbracejando como podia. — Io ricordo. Tu!
— Não sei do que é que se lembra, mas está baralhada, tia. Sossegue.
— Não. E ele sabe. Eu contei-lhe tudo — bradou a mulher, na direção

do sobrinho por afinidade. — Ele vai destruir-te. Prepara-te!
Apavorada, Lizzie meteu-se no meio dos dois, pedindo ao irmão que

saísse do quarto, enquanto tentava que a tia se acalmasse. Mas Laura
gritava cada vez mais alto, proferindo monossílabos, ou outras palavras
sem nexo, até irromper num ataque de tosse convulsiva.

Parado à porta do quarto, Adam ficou a olhar para a irmã. Abraçava a
tia, afagando-lhe o cabelo branco e ralo, tentando embalá-la, como se
fosse uma criança. Desesperado, levou a mão à cabeça e colocou a mão
na maçaneta. Sentia-se exausto de tomar conta de Laura.

Aquela não era a primeira vez, nem seria a última, que o acusaria de
disparates. Por isso é que Shioban se apressara a sair dali assim que
haviam chegado. Sabia-se lá que ofensas dirigira a idosa à rapariga.

Por outro lado, o facto de não poder ser deixada sem supervisão
condicionava-o cada vez mais. Ele e Lizzie tinham passado por um
pesadelo aquando da pré-promoção do livro. Com a catadupa de
convites para entrevistas, quem cuidava da tia quando a irmã estava a
trabalhar na biblioteca, quando ele tinha de encontrar-se com um
jornalista, ou quando a jovem universitária precisava de assistir a alguma
aula?

— Velha de merda — largou Adam, soturnamente, antes de desaparecer
do quarto. — Nunca mais morre.

Lizzie só conseguiu que a tia sossegasse cerca de meia hora depois.
Laura continuara ainda a debater-se por algum tempo, chorando, ora por
causa das dores das quais padecia, ora pelo ressentimento que



inexplicavelmente nutria por Adam. Por fim, lá conseguira que ela
adormecesse. Logo lhe daria o jantar mais tarde.

Encontrou o irmão no escritório, como sempre. Pousado sobre a
secretária de madeira, ao lado de uma fotografia tirada na noite em que
vencera o prémio Man Booker, o computador portátil tinha a tampa
aberta, mas Adam não estava atrás dele, a escrever afincadamente, como
parecia desejar. Permanecia de pé, junto à janela, de costas, com o
telemóvel na mão, como se tivesse acabado de usá-lo e agora se distraísse
a olhar para o exterior. Um raio de luar iluminava-lhe sombriamente
parte do rosto e os olhos verde-escuros pareciam estar imbuídos de uma
languidez pesada.

— Não deverias ficar a observar as outras pessoas, Lizzie. O pai e a mãe
ensinaram-te melhor do que isso — disse ele, sem se voltar,
surpreendendo-a.

— Eu… eu… A tia Laura já adormeceu.
— Melhor para ela. Espero que se acalme. A minha vida já é

suficientemente dramática.
— Oh, por favor, não ligues, Adam. Aquele comportamento são as

dores a falarem mais alto. O cuidador é sempre o saco de pancada.
Adam virou-se sobre o ombro e fitou a irmã. O cabelo encaracolado

ligeiramente comprido adornava-lhe perfeitamente o rosto iluminado
pelo luar, quase parecendo um homem nobre num romance de Jane
Austen. Recuperara a serenidade e segurança que lhe eram conhecidas,
completamente recomposto da instabilidade emocional pela qual
passara ao longo da tarde.

— Vou sair — anunciou ele.
— Mas são horas de jantar — protestou Lizzie.
— Come sem mim. Apetece-me dar uma volta e não vale a pena

esperares por mim.
— Mas… Adam…
— Até logo.



Lizzie ficou a vê-lo abandonar o escritório, passando por ela, seguindo-
se o barulho da porta da rua a fechar-se. A rapariga estava desolada com
o desfecho dos acontecimentos. Apenas quisera que ele viesse para casa e
não provocar aquela discussão horrível com a tia.

Cansada, aproximou-se da janela, ponderando como haveria de passar
o resto do serão; se haveria de enfiar-se na cama a ler um livro, ou
simplesmente adormecer no sofá a ver repetições da sua série de televisão
preferida. Às vezes, desejava nunca ter vindo para Cambridge. Quem
sabe, se tivesse ficado em Londres, afastando-se da tia e do irmão, o quão
diferente seria a sua vida.

Atraída pelo luar, Lizzie olhou pela janela. O escritório de Adam dava
diretamente para a casa que ficava em frente à deles, na qual era visível
uma claraboia com luz.

Mas não foi isso que lhe despertou a atenção. No meio das nuvens de
aparência tenebrosa que continuavam a amontoar-se ao largo da cidade,
a Lua rompia e sob ela, mais distante, ou a rapariga se enganava, ou um
vulto corria por cima dos telhados.



Mesquita Central de Lisboa, Portugal

Na Semana em que o Cadáver de Laura Emanuel Foi Encontrado

Afonso subiu as escadas, transpôs um arco retangular de azulejos azuis e
verdes, decorado com flores e frases escritas em português e árabe, e
entrou no átrio, onde o contraste entre a claridade da rua e a escuridão
que encontrou no interior quase o cegou. Um homem vestido com uma
túnica branca, que estava sentado a uma mesa antiga, ainda foi para lhe
perguntar o que queria, mas, de pé ao balcão do escritório, o secretário
do templo muçulmano acenou-lhe, fazendo sinal para que o deixassem
entrar. Era um velho conhecido da casa de Alá.

O professor encontrou o imã Yusef no sítio do costume, um banco de
madeira, junto às estantes nas quais os fiéis e visitantes antes de
entrarem na sala de orações guardavam normalmente os sapatos. A tarde
ia a meio e o sol baixo e desmaiado do mês de janeiro rompia as nuvens,
agraciando parte do saguão, chegando-lhe até aos pés descalços.

O homem, que era moçambicano, estava cada vez mais magro e
curvado, necessitando agora de uma bengala, na qual se apoiava para não
cair. No entanto, ao dar pela presença de Afonso, não deixou de levantar
o rosto para ele.

— Assalaamu ’alaykum — cumprimentou-o o professor, ao chegar.
— Wa ’alaykum ’as-salaam — retribuiu ele, com uma voz rouca, quase

quebradiça.
Os olhos do idoso, outrora vivaços e tenazes, estavam mortiços, com

mais véus do que uma noiva muçulmana. Tinham-se conhecido em
2012, numa palestra na Fundação Calouste Gulbenkian em que ambos
participaram como oradores. A empatia mútua fora imediata.

Afonso deixara a casa do pai aos 18 anos, a idade com a qual viera
estudar para Lisboa, e desde o fim da infância, quando a mãe falecera,



que passara a ter uma relação distante e fria com o progenitor. Muitos
anos depois, encontrara em Yusef e na esposa, Hana, a verdadeira
família, aqueles que o ouviam e o chamavam para estar junto a eles, só
pelo prazer de desfrutar da sua companhia.

Mas o ancião que o saudava naquele dia era uma mera sombra do
homem que o professor conhecera. A morte da mulher e a doença de
que padecia tinham-no levado, deixando apenas um grão de areia de
alguém que possuía um coração tão vasto quanto o deserto.

Afonso sentou-se ao lado dele, encostou a pasta de cabedal ao espaldar
e olhou-o com apreensão. Receava sempre que não o reconhecesse. A
doença de Huntington atacara-lhe fortemente o sistema nervoso central.
Tinha cada vez mais dificuldades em movimentar-se e era grande o risco
de contrair infeções, sofrer fraturas ósseas, ou até de perder a capacidade
de falar e deglutir.

O professor não era muçulmano. Apenas se convertera durante o
primeiro casamento, na altura em que vivera em Istambul, mas
continuava a acreditar na bondade de Alá. Contudo, não podia deixar de
pensar no quão doloroso deveria ser para o imã ver-se assim, sobretudo
em dias como aquele, em que parecia estar completamente lúcido e,
como tal, plenamente consciente das suas limitações.

— O que te traz hoje aqui, meu filho? Pareces preocupado.
— Vim apenas visitá-lo, imã. Sabe que gosto de cá vir.
— Normalmente, vens cá quando tens um problema e precisas de

pensar. Sabes que Alá é bom conselheiro.
Afonso anuiu. Na realidade, fora à mesquita para se despedir de Yusef.

A viagem para Cambridge aproximava-se. Contudo, sentia-se quase como
se estivesse a abandoná-lo. Não deixava para trás somente Diana e
Rodrigo. Yusef também fazia parte da família. Era o único pai
verdadeiro que tivera.

— Vou passar uns meses fora — acabou por contar Afonso, de olhar
vazio, fixo no infinito. Não era capaz de encará-lo. — É trabalho —
justificou-se.



O ancião foi para falar, mas deteve-se, aparentemente sem capacidade
para tal. Fechou os olhos e deixou que o sol que descia lhe iluminasse a
tez morena. Para aquele homem simples, a natureza era uma fonte de
energia.

— Para onde é que o destino vai levar-te, desta vez? — conseguiu
perguntar.

— De regresso a Cambridge. Convidaram-me para uma série de
palestras.

O imã colocou-lhe a mão sobre uma das pernas, batendo-lhe
apaziguadoramente.

— Acalma-te, Afonso. — Tossiu. — Alá é o teu guia e ninguém por lá irá
fazer-te mal.

— Bi ithnillah. Não são os vivos quem receio, imã.
— Eu sei, mas os mortos já tu há muito tempo enterraste no passado.

Só precisas de te convencer disso.
— E quem vai cuidar de si, imã?
— Tenho Alá. Ele bastar-me-á — sorriu-lhe, com tristeza.
— Prometo que telefonarei todas as semanas para a mesquita, para

saber como está. E que virei a Lisboa, se precisar de mim.
— És demasiado bondoso. A Hana irá gostar de te ver.
Afonso sentiu um aperto no coração. Yusef alternava momentos de

grande lucidez com delírios, e era nessas alturas que a doença e toda a
degradação física e mental de que sofria se tornavam mais cruéis.

— A Hana está com Alá, imã.
O idoso voltou a bater-lhe na perna como se soubesse melhor do que

ele.
— Então, e a tua mulher?
— Está em casa, a trabalhar.
— Ela apoia a tua decisão?
Afonso respirou um pouco mais profundamente, ligeiramente

indeciso. Não havia uma resposta clara àquela pergunta.
— Deves cuidar da tua mulher, meu filho.



— Eu sei, imã.
— E da… — Yusef exalou, sem fôlego. — Da criança.
— Chama-se Rodrigo. É um bom menino. É por causa dele que

decidimos que a Diana fica cá. Acabou de entrar para a escola.
— Vais ensiná-lo?
— Irei tentar.
— Vais mostrar-lhe a diferença entre o bem e o mal?
— Sim, imã.
— Deverias trazê-lo cá, Afonso. Gostaria de abençoá-lo, antes de partir.
Os olhos do professor encheram-se de lágrimas e as lentes dos óculos

de leitura embaciaram-se subitamente.
— Deverias levá-los contigo. Estão melhor ao pé de ti, mais protegidos.
O professor fitou com preocupação o velho amigo. Muito se falava do

misticismo da cultura oriental. Yusef não era vidente, nem nada que se
parecesse, mas a sua sabedoria era mágica, vislumbrando horizontes que
não estavam ao alcance de mais ninguém.

— Estão… — Afonso teve de engolir em seco, em busca de força para
prosseguir. — Estão em perigo?

Yusef olhou para ele. Era a primeira vez que o fazia tão abertamente,
desde que o professor ali chegara, ou mesmo em todas as visitas
anteriores. Estava sempre demasiado agastado.

— Protege-os, meu filho. Sobretudo, ela — avisou-o, com os olhos de
uma tonalidade diferente, da cor do caramelo. — Não está agora, mas
poderá vir a estar. Tudo irá depender dos seus atos.



Avenidas Novas, Lisboa, Portugal

Na Semana em que o Cadáver de Laura Emanuel Foi Encontrado

Diana tentou não pensar muito na ida de Afonso para Cambridge. Seria
a primeira vez, desde que se tinham casado, que passariam tanto tempo
afastados. O marido já o fizera antes, às vezes por uns dias, sempre que
fora necessário, mas agora a ausência seria mais prolongada — dois meses.
Bem visto, não era assim tanto tempo. O que poderia acontecer em dois
meses?

Por isso, entreteve-se a rever a pesquisa que fizera sobre o cardeal
Diego De Santis e a tentar perceber o que lhe escapara, o motivo pelo
qual nunca suspeitara de que o agora falecido Papa era uma farsa. Já
sabia que fora corrupto. Contudo, sexualmente ativo? Afinal, quem era
aquele homem?

Decidiu começar pelo outro que aparecera recentemente associado ao
seu nome. Além de Nasir, o jovem refugiado, restava apenas um —
Miguel. Que papel teria desempenhado na sua vida? Por que motivo o
nome lhe era familiar?

A imprensa italiana escrevera que fotografias suas tinham sido
encontradas espalhadas pelo apartamento secreto na Praça de Espanha,
quase em tanta quantidade como a arte sacra que se via pendurada nas
paredes. Mas onde andava esse homem? Sabia-se apenas que era cantor
no Coro da Capela Sistina e que, na tarde do crime, se encontrava em
digressão. Portanto, estava inocente. Mas saberia mais? Se era íntimo do
cardeal De Santis, então, certamente.

Diana resolveu fazer primeiro uma pesquisa na internet. Sentindo-se
contrariada, lá acedeu ao Google, o popular motor de busca. Detestava
começar por ali uma peça, nem que fosse uma simples nota. Achava
sempre que, mais cedo ou mais tarde, acabaria por esbarrar numa



imprecisão qualquer escrita por um adolescente inconsequente
localizado no outro extremo do mundo.

No entanto, nem encontrou erros, nem verdades absolutas. Quase uma
hora depois de começar, após entrar e sair de um número incontável de
páginas, a única coisa que descobrira fora um grande sentimento de
frustração. Ainda se deparara com uma fotografia da formação do coro,
mas era antiga e provavelmente desatualizada, e a informação que existia
online sobre aquele grupo de homens era escassa, ou praticamente
inexistente. Tal como os segredos que pareciam coabitar com a vivência
dos filhos de Deus na Cidade do Vaticano, Miguel permanecia na
escuridão.

Foi, então, que se recordou da pesquisa que Paolo fizera durante o
outono do ano anterior, quando investigara o desaparecimento de
Gabriella Accardi, uma adolescente filha de funcionários da Santa Sé
que não era vista há mais de quinze anos. A sua obsessão pela verdade
levara-o a perder o emprego na Radio Vaticana, mas o mediatismo
internacional que o caso ganhara invertera a situação. Trabalhava agora
com a redação em Roma do Corriere della Sera, o maior jornal italiano,
sediado em Milão, que lhe dera liberdade para seguir as histórias que
quisesse. Daí que se mantivesse a colaborar com ela. Procurou a última
resposta que recebera e enviou-lhe um novo e-mail.

De: dianasantossilva@sapo.pt
Para: paolofattore_78@gmail.com
Assunto: Re: A morte de Mateus II.

Querido Paolo,

Espero que tu e a tua família estejam bem.

Resolvi rever a pesquisa que compilámos sobre o cardeal De Santis, mas não

consigo encontrar nada que indique a sua relação com o tal Miguel, o homem

que se diz ter sido seu amante.



Quando li pela primeira vez o seu nome num dos jornais, fiquei com a

sensação de que me era familiar, embora até hoje não tenha conseguido

lembrar-me de onde. Contudo, julgo que me recordo agora. Este nome não

apareceu logo no início, quando estavas a investigar o desaparecimento da

Gabriella? O que sabes sobre este homem? Se manteve uma relação com o

cardeal De Santis, não é algo que deveríamos aprofundar?

O nosso livro é sobre as ligações sujas deste Papa falso e como as mesmas

acabaram por conduzir ao clima de intrigas e traições que culminaram com a

morte do cardeal Uggeri. Chama-lhe intuição, ou patetice desesperada de uma

jornalista que já não tem muito a perder, mas algo me diz que temos de

investigar mais este homem.

Agora tenho de ir. O Afonso recebeu um convite para ir lecionar dois meses

para Cambridge. Vou ajudá-lo a comprar umas roupas mais quentes e, depois,

será altura de ir buscar o Rodrigo à escola.

Fico a aguardar notícias tuas.

Diana Santos Silva

Não teve de esperar muito para que Paolo respondesse. Mais tarde
naquele dia, estava Rodrigo com Afonso no quarto, muito entretido a
desembrulhar as camisolas e camisas que tinham comprado, quando a
jornalista se sentou por uns instantes no sofá da sala de estar e abriu a
aplicação para telemóvel que geria o seu correio eletrónico.

O italiano acabara de retribuir a sua mensagem.

De: paolofattore_78@gmail.com
Para: dianasantossilva@sapo.pt
Assunto: Re: A morte de Mateus II.

Querida Diana,

Encontramo-nos todos bem por aqui, obrigado. A Maria e as meninas estão

a adorar o apartamento novo e eu retomei as minhas corridas noturnas, no

fim do trabalho. Ajudam-me a pensar melhor.



Sei ao que te referes quando dizes que o nome do tal Miguel te soa a

familiar. Surgiu efetivamente durante a investigação preliminar que fiz sobre

o desaparecimento da Gabriella. Recordas-te de «Don» Riccardo, o professor

de Música que a vira pela última vez, antes de ela desaparecer depois de sair

da aula?

A entrevista ao «Don» foi a primeira que fiz no âmbito da reconstituição do

caso e, na altura, ele perguntou-me se eu conhecia um cantor do Coro da

Capela Sistina chamado Miguel. Fê-lo com alguma espécie de ressentimento,

ou despeito. Na ocasião, não lhe dei qualquer importância, mas agora, à luz

dos acontecimentos recentes, faz todo o sentido.

«Don» Riccardo é homossexual assumido. Terá ele em tempos mantido uma

relação com o homem que se diz ter sido amante do Papa? Talvez esta seja a

melhor forma de descobrirmos quem é e por anda este Miguel. Se aceitar ser

entrevistado, poderá dizer-nos muito sobre o cardeal De Santis.

Paolo Fattore

Sentada no sofá, Diana sentiu um fio de excitação percorrer-lhe o
pescoço ao ler a mensagem que o colega lhe enviara. A sua intuição
feminina estava certa. Sabia que o nome não lhe era estranho e, agora
que descobrira de onde viera a sensação, não podia deixar de pensar que
tinham tropeçado em algo que, inesperadamente, poderia revelar-se uma
excelente oportunidade.

Se o cardeal De Santis recorria a prostitutos de rua, não era fiel ao
amante. Como tal, ressentido pela traição, e por se ver assim, tão exposto
na imprensa mundial, não estaria Miguel disposto a contar tudo o que
sabia sobre as atividades ilícitas de Mateus II? Quem sabe pudesse ainda
contribuir com alguma informação válida sobre o que acontecera
realmente no apartamento secreto na Praça de Espanha.

Respondeu ao colega imediatamente.

De: dianasantossilva@sapo.pt
Para: paolofattore_78@gmail.com



Assunto: Re: A morte de Mateus II.

Querido Paolo,

Folgo em saber que estão felizes.

Li a tua mensagem com atenção. Sim, lembro-me de mencionares «Don»

Riccardo e a visita que lhe fizeste, logo no início, à sua casa na Praça

Navona. Achas que consegues falar novamente com ele? Seria interessante

descobrir se pode dar-nos alguma pista sobre o paradeiro e identidade deste

Miguel. Estou certa de que é a chave de todo o mistério.

Diana Santos Silva

Daquela vez, a resposta de Paolo tardou e a jornalista acabou por
deitar-se cedo. Rodrigo estava cansado de vestir e despir as camisolas que
Afonso comprara, dizendo que tinha de testá-las primeiro, para saber se
eram mesmo quentes. Já o professor só queria dormir um pouco.

Antes de se encontrar com Diana, fora visitar o imã Yusef e, como era
costume sempre que ia à Mesquita Central de Lisboa, viera de lá com
um ar abatido e mais uma ruga na testa. A saúde frágil do idoso era algo
que o preocupava muitíssimo.

A jornalista passou o dia seguinte ocupada a distrair o sobrinho. Era
fim de semana e o marido pediu-lhe que o deixassem um pouco a sós no
escritório, enquanto selecionava os livros e as notas que precisaria de ter
consigo em Cambridge, e descobria como é que haveria de despachar a
bicicleta. Iria precisar dela por lá. Por isso, Diana levou o menino ao seu
antigo apartamento, no Chiado, o qual ainda não vendera.

Usara-o nos meses anteriores como refúgio, ou arquivo, para a sua
pesquisa sobre Pedro, o pirata informático, que mais tarde acabara por se
cruzar com a de Paolo, mas agora, excetuando a mobília, estava vazio.
Restavam as recordações de outra vida.

Fora ali que vivera uma paixão de vários anos que terminara mal e na
qual preferia não pensar; fora também a partir dali que desenvolvera a
sua carreira jornalística, cujo desfecho também não fora positivo. A única



lembrança boa que tinha é que fora naquele apartamento que
reconhecera a bondade e integridade que a tinham feito apaixonar-se por
Afonso Catalão. Talvez por isso ainda não se desfizera dele.

Diana e Rodrigo regressaram um pouco antes do almoço à casa das
Avenidas Novas. Agradecido pelo tempo a sós, o professor encomendara
num restaurante étnico que conhecia perto da faculdade uns pastéis de
feijão-frade e ainda preparara, algo à pressa, arroz Topkapi.

— Quero ver-te a encontrares isto em Cambridge — atirou Diana,
enquanto repetia os pastéis sentada à mesa da cozinha, com Rodrigo no
meio dos dois. Eram realmente saborosos. — Vais andar a chá e torradas
durante dois meses.

De boca cheia, Afonso retribuiu-lhe com uma careta. Ela não perdia
uma oportunidade de lhe relembrar que a ida para fora era uma má
ideia. Mas rapidamente conseguiu dar a volta ao problema. Tinha
novidades da universidade. E eram boas.

— Consegui que me alugassem a minha antiga casa, aquela na qual vivi
quando lá estive a estudar, antes de me mudar para Istambul.

Diana parou momentaneamente de comer e ficou a olhar para o
marido.

— Podiam ir lá passar uns dias comigo — alvitrou ele.
— A Cambridge? Pensei que essa casa era velha.
— E era. Mas o senhorio fez obras e agora está praticamente nova. Tem

dois quartos e um pequeno jardim. É muito agradável.
Vendo que a mulher não respondia, o professor resolveu adotar uma

estratégia mais ousada.
— O que dizes, Rodrigo? Queres ir a Inglaterra novamente? Se bem me

lembro, adoraste, da última vez que lá foste.
— Dá para ir de avião outra vez?
— Claro — riu-se Afonso. — E, a seguir, apanhas o comboio.
A criança arregalou os olhos, excitada. Pediu licença para se levantar da

mesa. Tinha de ir contar ao Lunetas, o urso. Ia já reservar um lugar para
ele na mala.



Diana ficou a ver o menino sair a correr da cozinha. Esperou que
ficassem a sós e, então, arqueou uma sobrancelha na direção do marido:

— Esse foi o truque mais baixo ao qual o senhor professor alguma vez
recorreu. Usares uma criança para me amoleceres é indigno de ti.

— Estava a falar a sério. A casa tem boas condições. Podem ir lá passar
uns dias, como, por exemplo, no Carnaval. Não tarda muito.

Diana ficou a olhar para ele. A sua pouca recetividade à proposta era
apenas a forma que encontrara de tentar desencorajar Afonso de
regressar à cidade universitária. Sabia que a sua vida passada não trazia
boas recordações ao marido e receava que ele as revivesse, sofrendo. Mas
talvez a sua sugestão fosse uma boa ideia.

Rodrigo apareceu com um dos ursos de braçado. Sentou-o na única
cadeira vazia que existia à mesa e pediu a Afonso que lhe contasse como
era Cambridge. O menino iria visitá-lo, mas primeiro o boneco teria de
ser persuadido.

Com a refeição praticamente terminada, enquanto o professor Catalão
se entretinha a descrever como era a cidade universitária, Diana
aproveitou o tempo morto e consultou o correio eletrónico no
telemóvel. Foi com agrado que se deu conta de que Paolo lhe enviara
uma mensagem.

De: paolofattore_78@gmail.com
Para: dianasantossilva@sapo.pt
Assunto: Re: A morte de Mateus II.

Querida Diana,

Telefonei há pouco a «Don» Riccardo, com o intuito de saber se poderíamos

encontrar-nos, para me responder a algumas perguntas sobre a vida no

Vaticano. Omiti Miguel, mas tivemos azar. Não se encontra em Roma; foi

passar alguns dias a casa da família, na Sardenha.

Para não perdermos mais tempo, resolvi recorrer a outro contacto que talvez

possa ajudar-nos, pelo menos, a clarificar um pouco melhor a relação do



cardeal De Santis com Nasir, o prostituto que é procurado pelas autoridades.

Lembras-te do Massimo, o ex-padre que foi expulso na mesma altura em que

a Gabriella desapareceu? Vou entrevistá-lo. E tendo em conta a quantidade de

segredos que envolveu a sua passagem pelo Vaticano, talvez também saiba

quem é, afinal, este Miguel.

Paolo Fattore

Diana bloqueou o ecrã e ficou a ouvir o marido falar com Rodrigo e o
urso. O menino estava cada vez mais excitado, abrindo muito a boca de
cada vez que Afonso mencionava outra faculdade e algumas das histórias
clássicas que sabia.

A jornalista sentia que tanto a nível pessoal, como profissional, tudo
estava no bom caminho.



Praça de São Pedro, Cidade do Vaticano

Dez Dias Depois da Morte do Cardeal Diego De Santis

O cardeal de Armagh seguiu o trajeto que lhe fora enviado na mensagem
de texto que recebera a meio da tarde e entrou na colunata de Bernini,
em direção à Praça de Sant’uffizio. Embora ainda fosse cedo, já era de
noite e, à semelhança dos dias anteriores, o céu continuava pejado de
nuvens e o ar mantinha-se cálido, quase abafado, como se há muito
estivesse parado.

Deparou-se mais acima com dois cabos da Guarda Suíça, fardados
como habitualmente e em silêncio, a guardarem o acesso ao Jardim
Teutónico e à Casa de Santa Marta. Ignoraram-se mutuamente. A partir
dali, estava fora dos limites da Cidade do Vaticano, mas a proximidade
era tão grande que quem o visse acharia que se tratava apenas de mais
um que decidira ir dar um passeio na vizinha Roma, antes de se recolher.

Àquela hora, não havia muito movimento na Via di Porta
Cavalleggeri. Enquanto subia, outras pessoas e algumas motas desciam a
rua, em sentido inverso, mas ao reparar na aproximação de um carro com
as insígnias da Santa Sé, deteve-se, ligeiramente encoberto por uma
árvore.

Observando-o de longe, viu o automóvel fazer um ligeiro compasso de
espera e, de seguida, cortar na direção da Porta do Perugino, um dos
acessos rodoviários ao Vaticano. Os guardas de serviço abriram a cancela
e, seguidamente, o veículo desapareceu. Conseguira passar despercebido.

Joseph continuou a subir, levando algum tempo até chegar à Via della
Stazione Vaticana. Apesar de ser magro, fazia pouco desporto e, quando
entrou na rua, levava a testa húmida, devido à temperatura quente.
Como antecipara, não se via ninguém por ali. Até a oficina automóvel,



que durante o dia dava alguma animação à zona, estava fechada. Só se
sobressaltou quando, ao chegar ao cimo, se deparou com um casal de
namorados a apalpar-se de encontro a um poste de iluminação.

A rapariga, ainda jovem, olhou para ele com uma expressão enojada,
reparando na batina escura e na faixa cardinalícia que usava à cintura.
Constrangido, o prelado baixou os olhos e apressou-se a seguir caminho.
Não sabia qual era o motivo pelo qual se sentia mais envergonhado: se o
encontro furtivo para o qual se dirigia, ou o desejo que testemunhara
nos jovens.

Joseph identificou finalmente as escadas que acediam à Passegiata del
Gelsomino. Subiu os degraus e, tal como esperado, verificou que estava
junto à antiga linha de caminho de ferro do Vaticano. A poucos metros
dali, sinistro sob o céu escuro, o domo da basílica brilhava, iluminado
em tons de dourado.

O cardeal voltou a olhar em redor, tentando certificar-se de que se
encontrava sozinho. Sentia-se cada vez mais nervoso e a última coisa que
desejava era ser apanhado ali, sem uma explicação plausível para dar. O
que diria, se alguém lhe perguntasse o que andava a fazer depois da hora
do jantar, fora da Cidade do Vaticano?

Os seus receios não se confirmaram. O casal de namorados com o qual
se cruzara já não se via e a passagem parecia completamente deserta.
Respirou fundo e decidiu dar o último passo. Continuando a andar,
percorreu alguns metros paralelamente à via férrea, até encontrar um
portão, que vedava o acesso ao túnel. Estava encerrado, embora em
tempos entrasse pelos jardins do Vaticano. Uma carruagem antiga fora
deixada ali, parada. Mais à frente, viam-se dois candeeiros, um banco de
madeira e várias árvores.

Joseph experimentou o cadeado. Foi sem surpresa que este cedeu.
Olhou mais uma vez sobre o ombro e, seguro de que não havia ali mais
ninguém, abriu o portão e entrou na área fechada. Só depois é que
reparou no envelope depositado sobre o banco de madeira.



O cardeal diácono sentou-se e afagou o invólucro abandonado,
sentindo-se tentado a pegar-lhe. Mas, quando ia para fazê-lo, deu-se conta
da aproximação de alguém. Com o coração a bater forte dentro do peito,
Joseph virou-se e reconheceu a figura que se encaminhava para ele. Há
alguns anos que não se viam.

O homem estava um pouco diferente desde a última vez que se tinham
encontrado, mas havia algo nele que se mantinha inconfundível: a peça
de roupa que vestia.

Era uma batina.



Antiga Via Ferroviária da Cidade do Vaticano

Na Mesma Noite

— Obrigado por vires.
James, o assassino também conhecido como o Cardeal, sentou-se ao

lado do prelado e, vendo-o algo abismado a olhar para ele, fitou-o com
uma expressão ligeiramente divertida. Trajados de igual, as suas batinas
negras reluziam sob a luz dos candeeiros. No meio de ambos, o envelope
de papel continuava depositado sobre o banco de madeira. Os dois
homens ficaram em silêncio, até que o mercenário resolveu insistir:

— Como tens passado?
— Porque é que vens sempre assim vestido?
— Assim, como?
— Como um cardeal — rebateu Joseph, soturno.
— As mulheres gostam mais. Começam a pensar no que será que estará

escondido, à solta, debaixo desta saia. Querem saber se é mesmo grande
e grosso.

O cardeal diácono enrubesceu ligeiramente, o que deixou James ainda
mais satisfeito. Gostava de irritá-lo. Era sempre tão cumpridor das regras.

— Vamos começar do início — propôs-lhe. — Como tens passado?
— Bem. Estás um bocado diferente desde a última vez que nos vimos.
O assassino apontou discretamente para o nariz e para os maxilares.
— Mandei fazer umas coisinhas. A minha nova cara tem a vantagem de

ser desconhecida.
— Porque vieste a Itália?
— Estava com saudades tuas — respondeu o Cardeal, com escárnio.
Joseph semicerrou os olhos.



— Pronto, admito. Vim ver uma mulher. Sabes que tenho um
fraquinho pelas italianas.

— Quantas amantes é que tens agora?
— Não lhes chames isso. Somos namorados.
O prelado irlandês apontou para o invólucro que estava entre os dois:
— O que é isto? Chamaste-me para mo entregares?
— Sim, mas não o abras aqui. Estas árvores têm olhos.
— E ouvidos. Isto nem parece teu. Estamos a ser muito descuidados. O

que é que irão pensar, se nos virem juntos?
— Que somos dois cardeais a conversar. — James franziu o nariz. —

Bom, dado que estamos num sítio isolado, talvez possa ser mal
interpretado. Sim, deveria ter mais cuidado com a minha reputação.

— Com a tua… Com a tua reputação? Eu é que sou um cardeal
verdadeiro! — exaltou-se o irlandês.

— Oh, por favor, tem calma — pediu-lhe o assassino, suspirando. — Não
está aqui ninguém.

— Vi um casal ali atrás, há pouco.
— Hum, percebo agora porque estás tão nervoso. Deixaram-te

perturbado, foi?
Joseph fitou-o com um ar ligeiramente enfurecido, impaciente.
— Oh, meu Deus, provocaram-te uma ereção, não foi?
O cardeal de Armagh levantou-se subitamente, pronto a acabar com o

encontro, mas um braço forte puxou-o com vigor. Era um aviso.
— Não te disse que podias ir-te embora.
A expressão descontraída do assassino desaparecera. Fora substituída

por outra, bastante mais dura e inflexível.
— Estava a brincar contigo — explicou-lhe, puxando-o para baixo. —

Sabes que gosto de fazê-lo. Agora, por favor, senta-te. Precisamos de
falar. Só te ocupo durante cinco minutos.

Joseph anuiu e obedeceu em silêncio.
— Leva o envelope contigo, mas não o abras aqui. Trata-se apenas de

um assunto do qual tive conhecimento. Farás com a informação o que



bem entenderes.
— Onde é que devo abri-lo, então?
— Em segurança. No teu quarto, talvez. Num sítio onde mais ninguém

o veja.
— Muito bem. Depois, digo-te alguma coisa. Agora, tenho de ir-me

embora. — Joseph levantou-se. Sentia-se afogueado, a transpirar de
aflição. Queria voltar o mais depressa que conseguisse à segurança da
Cidade do Vaticano.

— Espera — pediu-lhe James. — Ouvi dizer que foste promovido.
O cardeal voltou a sentar-se e permaneceu em silêncio, pestanejando

rapidamente e engolindo em seco. Estarem os dois ali era tão arriscado.
— Secretário do camerlengo, não é? Parabéns.
— Como é que soubeste?
— Essas coisas dizem-se por aí.
— É um cargo temporário. As exéquias papais terminaram ontem. Em

breve, irá ser convocado um novo conclave e rapidamente será eleito um
novo Papa, que por sua vez irá nomear um novo camerlengo. O cardeal
Donato será obrigado a dispensar-me.

— Tens a certeza?
— Sim.
— Se fosse a ti, pensaria duas vezes. Antes do consistório que te

nomeou cardeal, quem diria que estarias aqui hoje como o secretário de
uma das figuras mais influentes do mundo? Estou orgulhoso de ti.

— Por favor, deixa-me em paz. Só quero ficar sossegado.
— De preferência, escondido no meio dos livros, não é? A propósito, li

todos os que escreveste nestes anos em que não nos vimos. Quando nos
apresentaram, nunca pensei que estivesse na presença de um futuro
escritor.

O prelado remeteu-se ao silêncio.
— Não te preocupes, Joseph. Convivo com segredos há muito mais

tempo do que tu, mesmo antes de nos conhecermos. Sei guardá-los bem.



Sentado no banco, o cardeal diácono anuiu. Queria apenas que o
encontro durasse o menos possível e desaparecer dali, antes que alguém
os visse.

— Podes ir, Joseph. Por favor, abre o envelope só quando estiveres em
segurança. Confio em ti para fazeres o que achares melhor.

O prelado Flanaghan anuiu e levantou-se. Prestes a arrancar, a voz do
assassino surpreendeu-o novamente:

— Joseph? Tem cuidado, está bem? Há pouco, dei-te os parabéns pelo
teu novo cargo, mas, por favor, a partir de agora usa de grande cautela
em tudo o que fizeres, ou relativamente a quem venhas a conhecer. Esta
cidade dos anjos, na verdade, é o verdadeiro covil do diabo.



Palácio Apostólico, Cidade do Vaticano

Onze Dias Depois da Morte do Cardeal Diego De Santis

Sentado à sua secretária no escritório do camerlengo, Joseph olhou
furtivamente para o guarda suíço que estava de sentinela à porta e,
indeciso, fitou a gaveta aberta, dentro da qual se via o envelope que
James lhe entregara na noite anterior. A sua associação ao assassino era
inocente, e antiga, mas aquela era a primeira vez que ele lhe entregara
um aviso.

O Cardeal recebera o trabalho quando estava fora de Itália, numa
cidade cujo nome não quisera dizer-lhe na troca de mensagens que se
tinham seguido à abertura da carta pelo prelado. Fora também pouco
explícito sobre se aceitara ou não o contrato.

De qualquer modo, o conteúdo era aterrador e Joseph não sabia o que
fazer com aquela informação que lhe caíra na batina. Sentia-se como se
tivesse uma brasa quente nas mãos. O envelope continha a fotografia e
alguns dados biográficos de um homem que, a partir daquele momento,
se tornara num alvo. Tratava-se do cardeal camerlengo Alberto Donato.

O som das portas do gabinete a abrirem-se fez Joseph dar um salto na
cadeira. Assustado, apressou-se a guardar os papéis no interior da gaveta,
trancando-a com uma chave pequena e dourada, que guardou num dos
bolsos das vestes. Tentou armar um ar compenetrado, enquanto surgiam
na antecâmara dois cardeais bispos mais velhos, terminada a audiência
com o camerlengo.

Um deles fez um pequeno compasso de espera, insistindo em
cumprimentar a sentinela. O jovem suíço, louro e com os olhos de uma
tonalidade azul mais pura do que a virtude de um anjo, reagiu,
atrapalhado, e fixou-se em frente, endireitando-se, agarrado à alabarda.



Joseph fingiu não perceber e tentou mostrar-se concentrado no ecrã do
computador, começando a bater nas teclas tão depressa que o que
escrevia não fazia qualquer sentido. Os dois homens passaram por ele
com ar altivo. Já tinham bastante idade e conversavam um com o outro
num tom baixo, quase ciciado.

Contrariamente ao que um deles fizera com o guarda, nenhum lhe
dirigiu a palavra. Estavam no ponto mais alto da hierarquia. Como tal,
apesar da posição em que se encontrava, fosse como arquivista, ou na
qualidade de secretário, para o par, ele não passava de ralé, ao nível dos
dejetos que os pombos deixavam todos os dias na Praça de São Pedro.

— Achas que o Donato tem alguma hipótese?
Apesar do tom secreto, Joseph conseguiu ouvir a pergunta de Enio

Basseti, o arcebispo de Palermo. Era um homem totalmente careca e
encorpado, que começava a arrastar-se significativamente, falando entre
respirações pesadas. Crescenzio Antonelli, o novo responsável pela
sempre poderosa diocese de Milão e, como tal, um dos fortes candidatos
à próxima eleição papal, olhou para o congénere com um sorriso
enigmático, que tanto poderia ser autêntico, como falacioso.

— A ala mais conservadora do conclave irá certamente preferi-lo —
prosseguiu o arcebispo Basseti. — Para além de que, tendo em conta os
tumultos dos últimos tempos no coração do palácio, seria uma escolha
apaziguadora.

— Tal como uma mão-cheia de outros nomes. O que não nos falta são
homens sem visão. E o Donato é muito jovem, praticamente
desconhecido. Não tem qualquer experiência.

— É o camerlengo, o líder atual de um rebanho de ovelhas que foi
deixado sem pastor — respondeu Enio. — Temos de seguir as suas
orientações.

— E achas que será ousado a esse ponto?
— É o camerlengo. Sem Papa, neste momento, não há no mundo

católico mais ninguém, líder político ou não, que seja tão influente
como ele.



— É apenas uma questão de tempo. Não creio que seja um candidato
assim tão óbvio. Todos acabam por cair do pedestal em que se colocam.

— Bom, isso não sei, mas atualmente é muito poderoso, algo que
poderá usar a seu favor.

— Tu fá-lo-ias?
— Já não tenho idade — explicou o arcebispo de Palermo.
Tanto Paulo VI como João Paulo II legislaram sobre o assunto,

tornando regra que um cardeal que tenha 80 ou mais anos na altura em
que o trono de São Pedro fica vago não pode participar num conclave
papal.

Enio agarrou-se à cruz peitoral e continuou, justificando-se:
— Servi-O como pude, mas sei que o meu tempo entre todos nós

aproxima-se do fim. Farei 84 anos no próximo mês.
Os olhos de Crescenzio, que eram escuros, brilharam intensamente,

quase como os de um abutre esfomeado, no meio de um bando de
necrófagos, a ver qual de entre eles iria comer o cadáver acabado de
encontrar.

— Mas eu tenho bastante menos — contrapôs ele, saindo da antecâmara
e entrando num dos vários corredores do Palácio.

Joseph só desviou a atenção do ecrã depois de os dois homens saírem
do escritório. Ficou a vê-los afastarem-se, lado a lado, com a batina negra
apertada pela faixa escarlate a ondular rente ao chão. A marcação do
conclave estava iminente. A imprensa — a italiana, maioritariamente,
mas também a internacional — não falava noutro assunto.

A morte do cardeal De Santis alimentara os jornalistas durante vários
dias. Contudo, a ausência de desenvolvimentos sobre o caso, que
continuava à responsabilidade dos Carabinieri de Roma, fizera-os perder
o interesse. Focavam-se agora em quem seria o novo Papa, o que deixava
Joseph apreensivo. Assim que fosse agendado o conclave, os cardeais
elegíveis começariam a chegar, vindos de todo o mundo, e o Vaticano
rapidamente se tornaria numa arena sanguinária.



No entanto, havia algo que o deixava ainda mais assustado. Recebera
uma ordem de execução dirigida ao camerlengo Donato. Alberto corria
grande perigo, caso o assassino aceitasse o trabalho. Mas por que motivo
iria alguém querer matar um candidato que ainda não o era? Estaria
relacionado com outra coisa qualquer?

Foi precisamente o camerlengo quem lhe apareceu subitamente à
frente, assomando à porta do escritório. Parecia agastado. A audiência
com os dois arcebispos demorara muito tempo e estava a pé pelo menos
desde as sete horas da manhã. Quando ele chegara, já havia luz no
gabinete.

— Joseph, importas-te de chegar aqui? — pediu-lhe o cardeal Donato. —
Por favor, traz a tua agenda.

O secretário assim fez. Pegou num caderno de capa preta e seguiu para
o gabinete, fechando as portas atrás de si. Na rua, o céu continuava
nublado, o que fazia com que a divisão estivesse sombria. Alberto
sentou-se à escrivaninha velha, a sua preferida; olhou para o domo da
Basílica de São Pedro. Respirou fundo.

— Os arcebispos de Palermo e Milão passaram as últimas duas horas a
tentar convencer-me de que está na altura de marcar o conclave.

Joseph ficou em silêncio, instalado numa cadeira estofada de veludo
vermelho. Deixou que o cardeal Donato prosseguisse:

— Dizem que não só os meios de comunicação social não param de
falar no assunto, como dentro da própria Santa Sé se tornou no tema
quente do momento. Qual é a tua opinião?

— Eu… — hesitou ele. Desejava ser frontal, mas ainda conhecia mal o
camerlengo e não queria ofendê-lo. — Qualquer cardeal mais antigo que
seja elegível há de querer marcar o conclave. Poderá ser a oportunidade
pela qual tanto esperaram toda a vida.

— Ser Papa é uma ambição tua? — surpreendeu-o Alberto Donato. —
Vês isso no teu futuro?

— Não.
— Porque não? Afinal, já és cardeal.



— Não quero essa responsabilidade. Acho que não estaria à altura.
O camerlengo olhou-o com argúcia.
— Bom, aqueles dois que acabaram de sair daqui não questionam isso.

Só um é elegível, mas para eles, ambos estariam mais do que preparados.
— É um grande poder.
— Sim, tens razão. Por isso é que muitos o desejam pelos motivos

errados.
Joseph esboçou um sorriso, tentando parecer cúmplice e compreensivo

daquele ponto de vista. Na verdade, sentia uma grande apreensão.
Quando, na noite anterior, James lhe entregara as fotografias,
aconselhara-o a seguir a sua consciência. Estava claramente a dar-lhe uma
oportunidade de salvar aquele homem, que dependia dele para não ser
vítima de um assassínio bárbaro e a sangue-frio.

Todavia, o Cardeal colocara-o perante uma encruzilhada, da qual não
sabia como sair. Se avisasse o camerlengo, como faria para omitir a sua
ligação a James? Como a justificaria? Pouco ou nada sabia sobre uma
ordem de execução, mas de uma coisa tinha a certeza: havia alguém no
mundo que queria ver Alberto Donato morto. E se tentara contratar um
homem cujo único trabalho na vida era matar, é porque estaria mesmo
decidido a fazê-lo.

— Tem a certeza de que quer vencer esta eleição? — arriscou perguntar-
lhe.

— Ouvi um chamamento, Joseph. Servimos o nosso Pai. Se o próprio
Abraão arriscou a vida do filho em nome da fé que sentia em Deus,
como poderei dizer-Lhe que não? A única coisa que me deixa reticente é
que normalmente os conclaves trazem ao de cima o que de pior existe
nos homens. Recordo-me bem do último que fizemos, no outono do
ano passado. Foi um conluio de conspirações.

— Sabemos hoje que o vencedor não era exatamente uma pessoa
honesta — comentou Joseph, referindo-se a Diego De Santis. — De certa
forma, não me surpreende que diga isso.

— Eram tempos diferentes dos de hoje. Detestaria vê-los regressar.



— Como foi o último conclave? Recebeu muitos votos?
— Nem por isso. Antes de começarmos, os principais candidatos eram

os cardeais De Santis e Tremblay, precisamente o camerlengo em
funções, na altura. Mas o Horace acabou por falecer minutos antes de
fecharmos as portas da Capela Sistina, acabando naturalmente por não
comparecer.

»Já estávamos lá dentro quando aconteceu e só no fim soubemos do
sucedido. Durante o conclave, interpretámos a ausência do cardeal
Tremblay como uma clara recusa ao cargo. Obviamente que todos
ficaram muito mal impressionados. Não temos o direito de dizer que
não. E, basicamente, a votação acabou por ser uma formalidade a favor
do cardeal De Santis. Senti-me muito desapontado quando soube da
tragédia.

— Era amigo do cardeal Tremblay?
— Não, mal o conhecia. Tratava-se de uma figura diferente, muito

magra, com uma atitude fechada e severa, mas julgo que poderia ter feito
algum bem, caso fosse eleito.

— Porque é que o escolheram a si como camerlengo?
— Ainda não sei ao certo. Desconfio que o cardeal De Santis desejava

que o cargo fosse ocupado por alguém que ele pudesse manipular, uma
marioneta. E aqui estou eu.

Joseph contraiu os lábios. A ideia que tinha dele era bem diferente.
— Tem a certeza de que quer ser Papa?
— Já é a segunda vez que mo perguntas. Porque o fazes? Pareço-te

reticente?
— Não. Apenas porque alguém com as suas convicções, que queira

mudar os poderes instituídos e agitar as águas, rapidamente se tornará
num alvo.

O camerlengo olhou fixamente para o seu secretário, que ficou
atrapalhado, devido ao descuido acidental que cometera.

— Como aconteceu com o cardeal Uggeri, por exemplo — apressou-se
Joseph a acrescentar.



— Achas que o cardeal Uggeri foi assassinado?
— Na altura, ainda não estava no Vaticano, mas foi o que li, sim.
— E o cardeal Tremblay, que morreu minutos antes de se iniciar o

conclave que se seguiu, também achas que foi assassinado?
Sentindo-se acossado, o cardeal de Armagh encolheu os ombros.

Horace Tremblay fora uma figura discreta, tanto na vida, como na
morte. Pouco ou nada se sabia sobre como partira.

— Ouvi rumores sobre veneno, se queres saber. Achas que também eu
serei envenenado na véspera do conclave?

— Eu… Eu…
— Não te preocupes, Joseph. Sou um candidato descartável. Os

arcebispos de Palermo e Milão têm a sua razão em tudo aquilo que me
disseram hoje de manhã. Os lóbis principais já estão a formar-se. O da
América do Sul, da Ásia e até de África. Não seria bom se o próximo
Papa fosse negro?

O prelado irlandês ficou a olhar para ele, sem saber o que dizer.
— Resta-me a vontade de Deus. Se Ele quiser que eu me torne Papa,

porá a Sua mão à minha frente se alguma bala me for dirigida. Agora,
marcamos o conclave?

Joseph anuiu, ávido por sair daquela conversa. Pegou na agenda de
capa preta e começou a folhear os dias que tinham pela frente. Os dois
homens discutiram um pouco, até chegarem a um consenso adequado
aos tempos modernos. Iriam quebrar a regra, segundo a qual o conclave
deveria ser realizado no máximo vinte dias depois da morte do Papa.

Mas não era nada que não tivesse sido feito antes. As circunstâncias
extraordinárias que mais uma vez os haviam deixado sem líder assim o
justificariam. Começaria dentro de uma semana e meia, a um sábado.
Normalmente, durava entre um a dois dias, o que significava que
provavelmente um novo Santo Padre seria eleito a um domingo, o dia da
família, em que todos estariam defronte do televisor. Não havia escolha
melhor para um recomeço.



— Agora, importas-te de organizar uma missa à qual eu possa presidir?
Talvez na Praça de São Pedro. Julgo que devemos comemorar. Sei que
não sou o Papa, mas sinto saudades do contacto com as pessoas.

Joseph tomou nota na agenda. Enquanto escrevia, ouviu bater à porta.
Olhou instintivamente para trás e viu o hábito cinzento da irmã Amélia.
A religiosa tinha no rosto uma expressão perdida.

— Sim? — perguntou-lhe o cardeal camerlengo.
A irmã fez uma cara ainda mais atrapalhada.
— Não é para si, Eminência — desculpou-se. Apontou na direção de

Joseph. — É para ele.
— Para mim? De que se trata?
— Uma mulher. É a signora Silvana.
— Quem?
Vendo-o baralhado, Alberto Donato, que já tivera tempo de se inteirar

do que se passava, explicou-lhe:
— Trata-se da sobrinha do cardeal Uggeri. Continua a dizer que o

Palácio Apostólico ainda não lhe entregou todos os pertences do tio.
Inclusivamente, já chegou a contactar a imprensa. Por favor, Joseph, fala
com ela e dá-lhe tudo o que ela pedir. Já passaram quase seis meses.
Quero este assunto encerrado de uma vez por todas. Finito!

Ele acedeu e levantou-se, seguindo Amélia até à antecâmara.
Encontrou a mulher sentada num sofá. Certamente com mais de 40
anos, vestia de negro, com um véu da mesma cor a tapar-lhe a cabeça e os
ombros. Os olhos eram grandes, pretos, e tinha um nariz fino, elegante.
Apesar da sua expressão irada, o corpo voluptuoso e a grande beleza
sobressaíam. Provavelmente, fora ela quem, no dia em que ele visitara
pela primeira vez o gabinete do camerlengo, ouvira a gritar através das
paredes, fazendo exigências.

O cardeal Flanaghan aproximou-se dela com uma expressão solícita,
pedindo-lhe que lhe explicasse o que desejava. Tal como o camerlengo
ordenara, queria ajudá-la a recuperar os pertences do tio.



Mas a atitude da mulher mudou. A fúria desapareceu, dando lugar a
outro tipo de emoções mais íntimas. De carteira nas mãos, torceu-a,
levantando e baixando os olhos na direção do prelado.

Quem a visse, diria que o reconhecera de algum lado.



Doze Dias Depois da Morte do Cardeal Diego De Santis

Fim da Tarde

Não se podia dizer que o anúncio da marcação do conclave surpreendera

o mundo. Como sempre, a notícia foi lida primeiro aos microfones da

Radio Vaticana, ainda a manhã rompia, e replicada em mais uma edição

especial do L’Osservatore Romano, a publicação multilingue semioficial

da Santa Sé.

A tiragem — pequena, claro — esgotou em poucos minutos. Contudo,

não fosse aquele um dos jornais mais influentes do mundo, a eleição

papal rapidamente se tornou no único assunto do dia.

Os apresentadores das edições diurnas dos canais televisivos tiveram

um festim. Bebericando das tradicionais chávenas brancas, relataram,

empolgados, entre idas e vindas constantes à Cidade do Vaticano, que

estava a caminho um novo sucessor de São Pedro.

Mas só por volta da hora do almoço é que o mundo começou a suster a

respiração, quando foram indicados os primeiros preferiti. Numa corrida

contra o tempo, comentadores e restantes fazedores de opinião

atropelaram-se, sacando cada um de um nome, proferindo-os sem pensar

muito. Disseram-nos, quase espontaneamente, em intervenções

apressadas nos canais televisivos com maior audiência; nos editoriais,

que, a caminho do estúdio seguinte, ditaram rapidamente para os

telemóveis; ou nas entrevistas por telefone às estações de rádio,

enquanto, sentados na sala de maquilhagem, se preparavam para entrar

novamente em direto.

Entre os cardeais citados, quatro acabaram por reunir mais consenso,

tornando-se, portanto, nos preferidos à vitória no conclave. O mais

referido de todos começou por ser o camerlengo Alberto Donato, cuja

posição de poder foi encarada de um modo geral como um importante



alicerce para uma futura vitória. Dominik Koch, o arcebispo de Vilnius,

também ganhou algum favoritismo. Desde o papado de João Paulo II,

um dos mais populares de que havia memória, que um regresso ao Leste

da Europa era muito ansiado. Já Crescenzio Antonelli, o ambicioso

arcebispo de Milão, um reformista, engrossava a sempre poderosa

falange italiana e, como tal, não poderia ser descartado. E o próprio

Jean-Baptiste Ricard, o arcebispo vietnamita de Hanoi, cuja ascendência

francesa se dizia garantir apoios secretos no Velho Continente, foi

encarado como um dos candidatos mais relevantes.

No entanto, o nome que surpreendeu todos acabou por ser o do

arcebispo de Lagos, Wilfrid Wamala. Inicialmente, a estupefação foi

tamanha que o cardeal nigeriano rapidamente se tornou no que ganhou

mais popularidade. Um movimento social transformou-o numa causa,

uma cantora dedicou-lhe uma música no YouTube e, sem ninguém

perceber muito bem como, a hashtag #Wamala4Pope, uma espécie de

etiqueta eletrónica, própria das redes sociais, que neste caso serviu para

indexar todas as publicações de apoio à sua candidatura papal, passou a

liderar as tendências do Twitter, destronando dessa posição o nome de

um escritor inglês cujo livro mais recente era já um best-seller.

Ao fim daquela tarde, o próximo conclave, marcado para dali a uma

semana e meia, estava por todo o lado. Uns comentavam entre si o

assunto; outros não tiravam os olhos dos ecrãs de televisão, tentando

perceber a linguagem própria dos vaticanistas; e alguns, como um

jornalista italiano que estava sentado num café no centro de Roma, iam

selecionando os artigos que liam, de modo a evitar expor-se a

especulações.

Este homem chamava-se Paolo Fattore e, ao ver pelas janelas que o seu

entrevistado se aproximava, bloqueou o telemóvel. Não era preciso ler

mais. Aliás, ele colaborara com alguns dos colegas na redação daqueles

artigos, uma vez que a sua experiência de trabalho na Radio Vaticana e o

prestígio que ganhara com a investigação do desaparecimento de



Gabriella Accardi faziam com que os pares o considerassem agora um

especialista sobre a Santa Sé.

O jornalista italiano seguiu com os olhos o percurso do seu convidado,

até este entrar no café. Só se tinham encontrado uma vez, no início do

outono do ano anterior, mas o homem estava exatamente na mesma:

grande, musculado, tatuado e muito peludo.

Era Massimo, o padre.



Roma, Itália

Doze Dias Depois da Morte do Cardeal Diego De Santis

Na verdade, Massimo era um ex-padre. Aliás, nada naquele homem
grande e possante, com mais de 40 anos, faria sequer supor que se tratava
de algum tipo de sacerdote. Vestia um casaco de cabedal preto, que
mantinha meio aberto, expondo a camisola de alças que usava por
dentro e o peito saliente e hirsuto. O queixo estava coberto por uma
pera escura e forte, e o cabelo continuava cortado segundo um modelo
militar. Só num pormenor é que estava ligeiramente diferente daquilo
que Paolo se recordava — nas orelhas, viam-se agora dois e não apenas
um piercing.

O jornalista conhecera-o por intermédio de Don Riccardo, o professor
de Música de Gabriella Accardi, que o referenciara como uma boa fonte
de informação acerca de como era a vida na Cidade do Vaticano aquando
do desaparecimento da jovem. Na altura, era arquivista e,
simultaneamente, um jovem pároco que vivia amedrontado pelos
desejos sexuais que insistia em reprimir.

Embora Paolo nunca tivesse citado Massimo, ou o contributo que dera
para a investigação que o celebrizara, a sua história também merecia ser
contada, uma vez que representava o que de pior tinha a vida eclesiástica.
Quando decidira assumir a homossexualidade, o ex-padre não acabara
por ser apenas expulso e forçado a renunciar aos votos. Antes disso, fora
incriminado por um bispo, que colocara pornografia no seu
computador, um ato de retaliação, de vingança e despeito por ele o ter
rejeitado dentro do confessionário quando tentara impor-se sobre si.

Esse momento, por mais traumático e humilhante que tivesse sido,
fora catalisador. Despedido do arquivo do Vaticano, onde na altura



trabalhava, e desordenado, o ex-padre mudara-se para Roma, onde
alugara um quarto barato numa das zonas mais degradadas e perigosas
da cidade, enquanto trabalhava na construção civil. Fora esse emprego
que usara para estudar e formar-se em Engenharia de Sistemas, a
profissão no exercício da qual o jornalista italiano o conhecera. Haviam
decorrido apenas três meses, mas a sensação que tinha era a de que desde
essa altura muito mudara.

Quando Massimo entrou no café, Paolo cumprimentou-o, levantando-
se e convidando-o a sentar-se. Pedira um café espresso, algo que se
recordava de que ele gostava. Apesar da aparência física, que poderia ser
descrita como sendo quase intimidante, o ex-padre era, em muitos
aspetos, o oposto. Movimentava-se com alguma insegurança, notava-se
que tentava ser delicado, mas sem ademanes, e possuía um tom de voz
inacreditavelmente baixo, quase um cicio, como se fosse um anjo preso
num corpo de gigante.

Sentado diante dele, Paolo afagou a cara, um gesto revelador de
ansiedade, ou nervosismo, que mantinha desde a altura em que ainda
usava barba. A sua profissão era fazer perguntas, mas desde o início que
simpatizara com Massimo e sentia-se constrangido por estar a preparar-
se, mais uma vez, para lhe devassar a intimidade.

— Obrigado por aceitar conversar novamente comigo — começou por
agradecer-lhe o jornalista. — Há mais alguma coisa que possa oferecer-
lhe, além do café?

— Em que está a trabalhar agora? — perguntou-lhe o ex-padre, após
alguns momentos de indecisão. — O Vaticano, outra vez?

— Poderia dizer-se que sim, embora num ângulo diferente do que me
levou a conhecê-lo.

— Vi as entrevistas que deu sobre a Gabriella. Foi tudo muito
surpreendente.

— O Massimo foi uma grande ajuda, mas uma investigação paralela
que fazia na altura acabou por me conduzir noutra direção, na qual
precisava agora da sua ajuda.



Paolo viu a hesitação instalar-se no olhar do ex-padre, que o fitou com
uma expressão desconfiada.

— De que se trata?
— Da morte do cardeal Diego De Santis.
Massimo levantou-se de repente, arrastando os pés da cadeira pelo

chão. Envergonhado por sentir postos neles o olhar dos outros clientes,
Paolo arranjou, ainda assim, coragem para o agarrar por um braço,
pedindo-lhe que ficasse. Precisava de ajuda.

— Desde o fim da minha investigação sobre o desaparecimento da
Gabriella que passei a trabalhar com uma colega portuguesa, sobre o
trilho de corrupção que levou este homem a tornar-se Papa — sibilou
rapidamente o jornalista. — Quero expô-lo. A ele e a todos os homens
como ele, que se aproveitam do poder que têm para prejudicar terceiros,
como foi o caso do Massimo. Por favor, fique.

O ex-padre olhou em redor e, vendo-se no centro das atenções, sentou-
se novamente. A sua constituição física fazia com que se destacasse, mas
apenas queria passar despercebido.

— O cardeal De Santis foi sempre dos piores — murmurou ele, levando
à boca a chávena de café. — É uma desonra para a Igreja que tenha sido
eleito Papa.

— Eu e a minha colega já temos provas suficientes de que o cardeal De
Santis era corrupto, mas com a sua morte vieram à tona novas
informações que desconhecíamos. Por isso, queremos perceber melhor
quem foi e, para tal, temos de compreender por que motivo foi
assassinado.

»Os conclaves são assembleias políticas. Duvido que os outros cardeais
soubessem a verdadeira génese de quem estavam a escolher. É por isso
que livros como o que estou a preparar são cruciais. Mais do que a
exposição da pessoa visada, o importante é fazer com que as autoridades
eclesiásticas reflitam e tomem medidas. E isso só será alcançado se
houver uma mobilização da opinião pública.



— Ouvi há pouco as notícias sobre o conclave. Recordo-me do cardeal
Donato. Cheguei a cruzar-me com ele, quando vivi no Vaticano. Espero
que ganhe. É um bom homem.

— Sim — anuiu Paolo. Sabia pouco sobre ele, mas nunca ouvira nada
que o fizesse suspeitar de alguma coisa. — É importante que a verdade
seja revelada, para que homens como o atual camerlengo corrijam o que
está mal. Precisam de um motivo para tomarem medidas e, se todas estas
histórias forem varridas para debaixo do tapete, nunca irão poder agir.
Aceita ajudar-me?

Massimo voltou a olhar com indecisão para o jornalista, mas acabou
por aceder. Não se sentia uma vítima. A sua saída da Cidade do Vaticano
acabara por ser libertadora, benéfica. Apenas receava as repercussões e
odiava a humilhação que sofrera.

— Não compreendo como poderei ser-lhe de alguma utilidade. Como
lhe expliquei há pouco, apesar de já ter sido padre e de ter vivido na
Cidade do Vaticano, o meu contacto com o cardeal De Santis foi
bastante limitado.

— Preciso que me esclareça alguns pormenores do homicídio que ainda
não compreendi bem.

— Tais como?
— O que se sabe até agora é que o cardeal De Santis pagava a

prostitutos de rua. Preciso que me explique como funciona esse mundo.
Massimo olhou Paolo com ceticismo, mas não se escusou. Anuiu

timidamente, enquanto o jornalista colocou o telemóvel em cima da
mesa do café e iniciou a aplicação de gravação de áudio. Avisou-o ainda
de que poderia ter de enveredar por um foro mais íntimo, mas garantiu-
lhe que, caso viesse a público com as conclusões da sua investigação,
protegeria a sua identidade; apenas desejava fazer algumas perguntas,
para ter um ponto a partir do qual investigar. Começou pelo mais
polémico:

— Conhecia o cardeal De Santis?



Massimo respondeu que sim. Diego fora um carreirista nato,
aproveitando sempre as oportunidades que lhe iam surgindo,
independentemente da competência que tivesse para os cargos. Na altura
em que ele fora desordenado, era presidente do Banco do Vaticano, uma
instituição que quase levara à falência.

— Alguma vez ouviu dizer que era corrupto?
— Em que sentido?
— Profissionalmente.
— Sim.
— E pessoalmente?
A voz de Massimo engrossou repentinamente:
— Não foi ele quem me expôs. Foi um bispo. Ele já era cardeal

naquela altura.
— Compreendo. Alguma vez ouviu falar em qualquer tipo de conduta

menos própria?
— Sempre existiram rumores, tal como relativamente a muitos outros.
— Esses rumores envolviam o recurso a prostitutos?
— Na altura?
— Ou atualmente — arriscou Paolo. — Se souber alguma coisa sobre o

assunto, agradecia que me esclarecesse.
Massimo brincou com a chávena que tinha sobre a mesa. Parecia

indeciso sobre o quão sincero deveria ser.
— Já ouviu falar nas aplicações de encontros para telemóvel?
— Como o Tinder?
Ao jantar, depois de deitarem as filhas, Maria, a esposa do jornalista,

costumava relatar-lhe as aventuras sexuais das suas colegas de escritório,
iniciadas através da aplicação para encontros.

— Sim, mas referia-me à versão equivalente para pessoas do mesmo
género, homens, sobretudo.

— Nunca ouvi falar em nenhuma, mas deduzo que devam existir
aplicações para as mais diversas orientações sexuais.

— São muito populares entre a comunidade homossexual.



— Usa-as?
— Sim — respondeu Massimo, com um ar envergonhado. — Mas não é

isso que importa.
— Então, o quê?
— Com a banalização dos smartphones, estas aplicações têm-se tornado

muito populares. Existem homens que ficam obcecados, passando o dia
a verificar as notificações do telemóvel, à espera de que alguém
compatível tente meter conversa.

— Quer dizer-me que o cardeal De Santis tinha um perfil numa dessas
aplicações?

— Não… Quero dizer, não sei.
— Então, porque é que estamos a falar sobre isto?
— A explicação é simples. Como disse, estas aplicações têm crescido

muito, nomeadamente nas grandes cidades europeias e do Norte da
América. Todos as usam, o que tem feito com que a prostituição de rua
diminua significativamente. — O ex-padre fez uma pausa breve. — Exceto
em Roma.

— Porquê?
— A maior parte dos clientes destes rapazes são homens casados, ou

padres, pessoas que querem a todo o custo manter-se anónimas.
— Mas, ao irem à rua à procura de sexo, não estarão a expor-se?
— Não. A Santa Sé bloqueia as ligações à internet. Se reparar, quando

está na Cidade do Vaticano, praticamente não tem rede. Logo, as
hipóteses de se esconderem atrás de um telemóvel são reduzidas. Por
outro lado, os locais de engate só são frequentados pelos clientes. Quem
vê protege automaticamente quem é visto, porque não quer que se saiba.

Paolo precisou de alguns segundos para assimilar a informação.
Depois, prosseguiu:

— Então, o que quer dizer é que é cada vez mais comum que os padres
recorram a prostitutos?

— Sim. Como já lhe disse na outra vez que nos encontrámos, a
percentagem de homossexuais dentro da Igreja é elevada. E enquanto



muitos conseguem controlar os seus desejos, outros tantos acabam por
não resistir.

— E recorrem a prostitutos, rapazes que não fazem perguntas.
— Sim.
O jornalista não conseguiu evitar uma questão mais indiscreta.
— Alguma vez pagou a um prostituto?
A resposta acabou por ser perentória:
— Não.
— Então, como sabe tudo isto?
— Apesar de ser vasta, a comunidade homossexual, sobretudo para

alguém como eu, acaba por ser pequena.
— Alguém como o Massimo? O que quer dizer com isso?
— Que não tem parceiro. Todos aqueles que são conhecedores do meio

homossexual sabem perfeitamente o que se passa à noite, junto à estação
rodoviária terminal de Roma.

— É uma área boa — comentou Paolo. — Cheia de turistas e hotéis.
Quando decidira mudar-se, chegara a visitar um apartamento naquela

zona, para ele e a família, e sentira-se chocado quando, depois de tudo o
que fora escrito sobre a morte do cardeal De Santis, se apercebera do
tipo de frequência da zona.

— Precisamente. É perfeita para o engate.
— Quem são esses rapazes?
— Quase todos imigrantes, muitos deles refugiados. As vagas recentes

têm contribuído para um aumento da prostituição — explicou Massimo.
— Precisam de encontrar uma forma de subsistência numa sociedade que
os rejeita.

— Estão, de algum modo, organizados?
— Como assim?
— Se têm um proxeneta.
— Não tenho a certeza, mas acho que não. Existem angariadores, isso,

sim, homens que os atraem para aquele tipo de vida, e da qual depois
têm dificuldade em sair.



— Porquê?
— Para muitos, é o único emprego que encontram. E precisam de

enviar dinheiro para casa.
— Atendem o cliente em algum local específico?
— Não, julgo que não é assim. Normalmente, vão para onde o cliente

quiser levá-los, seja para um quarto de hotel ou de uma pensão, ou para
a própria casa.

— Era isso o que o cardeal De Santis fazia?
— Não sei.
— Mas sabe que a zona do terminal rodoviário é frequentada por

prostitutos e que a maioria dos clientes são padres ou outros sacerdotes
com uma hierarquia superior?

— Sim.
— Quão alto pode ir essa hierarquia?
— O quão alto que o Paolo queira imaginar. Quanto mais acima, mais

requintados são os métodos.
— O que quer dizer com isso?
— Que um padre poderá aparecer a pé, mas, por exemplo, um cardeal,

já irá com um carro, provavelmente conduzido por um motorista.
Paolo foi para colocar uma nova questão, mas hesitou, reformulando-

a:
— Está a dizer-me que, se tiverem oportunidade, estes homens utilizam

os carros da Santa Sé, para recolherem prostitutos no meio da rua?
— Sim. Deixe assentar um pouco a poeira sobre a morte do cardeal De

Santis e vá lá num destes dias à noite. Veja que carros aparecem naquelas
esquinas.

— E levam estes rapazes para onde, para o Palácio Apostólico?
— Não, isso seria demasiado arriscado. Há uma tendência dentro da

Santa Sé para abafar tudo o que se passa dentro da Cidade do Vaticano,
mas nunca a esse ponto.

— Então, para onde? Para apartamentos na cidade?
— Sim, ou para residências que mantêm fora.



— O quê, pequenos palácios? Os cardeais têm posses para isso?
— Em alguns casos, sim.
— E levam esses rapazes para lá, é isso?
— Por vezes, sim, especialmente se quiserem partilhá-los com os

amigos.
Paolo precisou de mais alguns segundos para compreender o que

estava a ouvir. Tentando recompor-se, verificou se o telemóvel estava
mesmo a gravar.

— Portanto, está a falar de orgias?
— Sim.
— Com a participação de cardeais e prostitutos de rua?
— Sim, se bem que alguns dos rapazes também possam ser angariados

de outro modo, como, por exemplo, através das aplicações das quais lhe
falei há pouco. É a melhor maneira, se quiserem apanhar um jovem
desportista a precisar de dinheiro, ou um modelo em início de carreira.

— Era esse o caso do cardeal De Santis? — indagou o jornalista, não
escondendo a estupefação.

— Que eu saiba, não. O que ouvi dizer é que ele gostava de rapazes
desfavorecidos, que pudesse «salvar», de preferência com traços étnicos e
efeminados.

— O que é que sabe sobre o apartamento na Praça de Espanha?
— Pouco. Apenas ouvi dizer que ele levava lá alguns destes rapazes.
— Alguns destes rapazes? — procurou confirmar Paolo. — Não só o tal

Nasir?
— Ouvi dizer que sim, mas não tenho a certeza.
— Então, e sobre o tal Miguel, sabe alguma coisa?
Massimo não respondeu. Limitou-se a olhar para o jornalista.
— Sabe de quem falo?
— Li algumas coisas nos jornais. É o homem cujas fotografias foram

encontradas no apartamento?
— Sim.
— Porque acha que eu saberia quem é?



— Foi um palpite. Estava na esperança de que ele fosse contemporâneo
da sua passagem pela Cidade do Vaticano.

— Não me recordo de alguma vez me ter cruzado por lá com um
Miguel.

— Don Riccardo é que me falou nele pela primeira vez. Tinha
esperança de que se lembrasse.

— Não. A minha ligação a Don Riccardo foi breve. Deveria falar com
ele. Talvez possa dizer-lhe mais alguma coisa.

Paolo olhou para Massimo e viu as horas. Anoitecia na rua e estava na
altura de ambos irem para casa jantar. A conversa com o ex-padre fora
muito proveitosa, sobretudo porque recolhera imensas informações, que
permitiam que contextualizasse melhor quem era Diego De Santis e,
afinal, em que mundo vivia.

Contudo, o objetivo inicial, saber quem era Miguel, ficara por
concretizar. E enquanto parava a gravação e agradecia ao ex-padre, a
única conclusão à qual chegava era a de que tinha de encontrar uma
forma de falar com Don Riccardo. O amante do cardeal era essencial para
compreender o que se teria passado no interior do apartamento naquela
tarde e o velho professor de Música posicionava-se agora como a sua
melhor hipótese de vir a descobri-lo.

Contudo, os planos do jornalista mudaram rapidamente. Ao mesmo
tempo que se despedia de Massimo, o seu telemóvel acusou a receção de
uma mensagem. De pé no interior do café, reparou que vinha de um
informador que tinha nos Carabinieri. Dizia simplesmente:

«Suspeito da morte do cardeal Diego De Santis encontrado num dos
bairros degradados de Roma. Nasir Al Numan preso.»



Cambridge, Reino Unido

No Mesmo Dia

Também em Cambridge, o dia durante o qual a Santa Sé anunciou o

conclave foi marcado por acontecimentos inesperados. As nuvens

aterradoras que anteriormente tinham ameaçado a cidade carregaram

finalmente sobre os telhados, fazendo com que a manhã nascesse

assolada por uma sucessão violenta de aguaceiros intempestivos.

Foram e vieram, atacando as faculdades e os demais edifícios

medievais, cobrindo-os de sombras e escuridão de cada vez que

desabavam. Todavia, nada preparara aquelas pessoas pacatas, que viviam

de livros, arquivos e outros tipos de conhecimento, para o crime

hediondo que estava para ocorrer. Tudo aconteceu numa rua onde vivia

um escritor muito conhecido.

Reconstituiu mais tarde a Polícia de Cambridge que Adam terá

passado o dia a trabalhar. Foi visto por vizinhos a sair de casa depois de

Lizzie e a aguardar, sentado nas escadas, a chegada de Shioban, a jovem

estudante universitária que, na ausência dos dois irmãos, cuidava da tia

enferma.

Durante a caminhada que fez entre os intervalos permitidos pelos

aguaceiros, não se pode dizer com certeza que se terá cruzado com uma

criança cuja família vivia na casa em frente à dele. Mas um grupo de

alunos testemunhou que se apercebera da sua entrada atempada no

escritório em King's College. Detestavam-no. Além do vedetismo, era

pontual.

Adam terá passado o dia no gabinete, indo apenas ao início da noite

para casa. Disse quem o viu que levava os ombros descaídos e um olhar

desiludido. Apesar do livro que publicara recentemente, veio a saber-se



que a vida estava longe de lhe correr de feição. Aliás, o tempo em que

estivera em King's College quase poderia ser descrito como um pesadelo.

A frustração que alegadamente sentia começara com um telefonema.

Viera do seu editor.

Foi um dia mau, que acabou por ficar marcado por diversos

acontecimentos inesperados. Alguns deles envolveram um livro

proibido, uma criança sem amor e um quadro valioso exposto num altar.

Outros abrangeram um cardeal que vivia rodeado de mentiras, pessoas

que gostavam de andar sobre telhados e vários segredos, que, tal como

aqueles que ocorrem durante a realização de um conclave, talvez

tivessem ficado melhor fechados à chave.

De uma forma ou de outra, no dia que antecedeu o desaparecimento

de Laura Emanuel, tudo o que aconteceu esteve relacionado com o

sobrinho mais velho da vítima, o escritor Adam Immanuel.



King's College, Cambridge, Reino Unido

No Dia que Antecedeu o Desaparecimento de Laura Emanuel

Os olhos verde-escuros de Adam abandonaram a melancolia com a qual
fitavam a janela que dava para o rio Cam e ele despertou das palavras
pelas quais vagueava. No interior do escritório, pousado sobre uma pilha
de livros sobre Chaucer, o seu telemóvel vibrava, acusando a receção de
uma chamada. O nome no visor dizia «Ellis».

O escritor pediu a Pierre que o deixasse a sós. O suíço, o seu parceiro
habitual dos treinos de esgrima, levantou-se do sofá onde estava deitado,
pegou na pasta fina de cabedal do computador portátil e juntou-lhe as
notas da sua pós-graduação.

Sentia-se secretamente ressentido. Fora para Cambridge só pela
oportunidade de estudar com o escritor inglês e via sempre com maus
olhos todas as ocasiões em que era obrigado a afastar-se dele.

Adam aguardou que o colega saísse e aproximou-se da janela,
atendendo, então, a chamada do seu editor. Lá fora, um aguaceiro
irrompia novamente com violência, inundando o relvado do pátio
central de King's College. Naquela manhã, o dia parecia repleto de
mudanças e pequenas tempestades inesperadas.

O início da conversa com Ellis foi cordial. Sentado no seu escritório
em Londres com vista desafogada para o rio Tamisa, localizado num dos
arranha-céus mais seletos da capital, o editor queria saber como é que o
seu prodígio, como a comunicação social insistia em chamar-lhe, se
sentia. Afinal, apesar de estarem ainda no começo da temporada
literária, A Morte do Papa era um sucesso. Como se dizia
coloquialmente, tratava-se do livro «mais quente» do ano.



Porém, nem tudo era assim tão idílico. Um dos motivos pelos quais
Adam era considerado um excelente escritor relacionava-se com a grande
sensibilidade que revelara desde o início. Usara-a no primeiro livro para
construir eximiamente as personagens, mostrando diversos pontos de
vista e uma capacidade de caracterização rara, e, mesmo agora, três obras
depois, ainda não perdera o toque.

— Mas estás a telefonar-me apenas para saber se eu estou contente? —
pressionou-o ele. Havia algo no tom de voz do editor que não lhe soara
bem.

Sentado no grande sofá de cabedal do gabinete, Ellis compôs o casaco
de tweed azul-escuro e evitou por pouco que os óculos de massa lhe
escorregassem pela cana do nariz.

— Temo que tenha uma pequena má notícia para te dar — arriscou ele
dizer.

— De que se trata?
O editor pigarreou antes de voltar a falar. De facto, sentia-se

constrangido. Sabia que Adam não tolerava bem os contratempos.
— É o Antonio Miller.
— Quem?
Adam precisou de algum tempo até conseguir associar o nome a uma

pessoa, mas conseguiu-o. Já se recordava. Antonio Miller era um dos
críticos literários mais conceituados do Reino Unido. Um artigo
assinado por ele, publicado na revista ou no jornal certos, fazia a carreira
literária de um autor.

Era igualmente snobe, arrogante e convencido. Sendo ele de origem
latina, o seu primeiro nome verdadeiro era António, o qual refutava
desde os tempos em que, quando era jovem, conseguira entrar para a
Universidade de Oxford, corrigindo todos aqueles que ousavam
pronunciá-lo incorretamente. Dizia-se no meio que o fizera apenas
porque com o acento grave o nome se tornava mais comum. Além de
obviamente latino.



Quando Adam publicara Dor, Ellis tentara mover montanhas para que
o crítico literário escrevesse sobre o livro, nem que fosse um pequeno
apontamento. Como qualquer primeira obra, apesar do sucesso e
reconhecimento que mais tarde viria a alcançar, as semanas iniciais
tinham sido difíceis e uma breve resenha poderia fazer toda a diferença.

A indiferença fora, no entanto, a única resposta de Antonio, uma
consideração que se manteve nas edições subsequentes, Ira e Raiva.
Apesar disso, o editor, que era um grande admirador da sua capacidade
crítica, sentindo-se seguro pela vitória de Adam no prémio Man Booker,
não desistira e alguns meses mais tarde, aproveitara um pequeno evento
literário em que os dois estavam presentes para apresentá-los.

Mas o seu prodígio comportara-se como só ele era capaz. Sem conter o
mau génio, sabendo antecipadamente qual seria a resposta, enquanto lhe
apertava a mão com cinismo, aproveitara a proximidade de um
microfone e perguntara-lhe quantos títulos tinha ele publicado.

A interrogação de Adam ecoara por toda a sala, ouvindo-se até nas filas
mais ao fundo. Contudo, fora desnecessário almejar a uma audiência tão
vasta. Já todos conheciam a resposta e o quão embaraçosa era para o
crítico: nenhum.

Ellis entrara em pânico, compondo nervosamente o laço que usava ao
pescoço. Certamente, Antonio não deixaria a humilhação ficar impune
e, durante as semanas que se seguiram, o editor leu e releu várias vezes
todas as publicações literárias que conhecia, à procura da crítica de
Miller a Dor, Ira ou Raiva. Tinha a certeza de que seria demolidora.
Mas, como num romance de Dumas, a vingança servir-se-ia fria.

Naquele dia de aguaceiros, Ellis soubera por intermédio de um amigo
jornalista que Antonio lera A Morte do Papa. E não fora brando nas
palavras que escrevera. Eram completamente arrasadoras.

— Vai ser publicada amanhã — explicou o editor a Adam, referindo-se à
crítica de Antonio Miller. — Ainda fiz alguns contactos, mas não
consegui contê-la.



— É assim tão má? O que diz?
— Que A Morte do Papa é... bom... — Ellis pigarreou, nervoso, passando

a citar: — Que tu és um açougueiro amador, que retalha frases como
quem trincha quadris de vacas, em que a elevada taxa de mortalidade das
personagens, twists previsíveis e sexo gratuito não passam de uma
tentativa desajeitada de camuflar um livro, cujo único valor reside no
papel no qual foi impresso.

Adam calou-se momentaneamente. Era querido pela maior parte da
crítica inglesa e, apesar de saber que aquela resenha em particular era
apenas uma, não deixou de sentir uma grande amargura por ver o seu
trabalho reduzido a pó.

— Como é que isto aconteceu? — acabou por perguntar. — Todos sabem
que ele se recusa a comprar livros. Apenas trabalha com as ofertas que
recebe.

— Como assim? — Ellis sentiu vontade de lhe responder que era uma
simples retaliação pelo que ele lhe fizera, mas achou melhor não o
provocar.

— De onde é que vem este interesse súbito por mim? Ele nunca leu os
livros anteriores.

Foi nessa altura que o editor começou a gaguejar:
— Bom… Eu… Quero dizer…
— O que é que queres dizer?
— Eu enviei-lhe um exemplar.
Os olhos de Adam, que até àquela altura estavam focados na

tempestade que se abatia sobre a rua, endureceram subitamente.
— Esse foi um grande erro, Ellis — retorquiu, com rispidez.
— A minha intenção foi boa.
— Não, tínhamos acordado que ele não fazia parte da lista de ofertas.

Nunca demonstrou qualquer tipo de interesse pela minha obra.
— Eu sei… Mas…
— Mas tu continuaste a insistir, só porque tens uma obsessão doentia

por esse homem. Vais ter de me compensar, Ellis.



— As vendas de direitos estrangeiros estão a correr muito bem —
apressou-se o outro a dizer. — E há ainda uma coisa que prefiro não te
contar já, porque ainda não tenho a certeza. Mas brevemente devo dar-te
boas notícias. Vão ser extraordinárias.

— Não, vamos combinar que a próxima vez que me telefonares, irás
usar um sistema qualquer de videoconferência. Quero ver os teus olhos,
enquanto me fazes todas essas promessas, só para ter a certeza de que
não estás a mentir-me.

— Não estou. Dá-me só uns dias e prometo que te conto tudo. E há
ainda o lançamento da Vanessa.

— Quem é a Vanessa?
— Vanessa Robbins. Também vive em Cambridge. Deves conhecê-la. O

seu primeiro livro foi publicado por uma vanity, mas tem vendido muito
bem. Possui imensos seguidores nas redes sociais. Precisamos dela. As
novas vozes são importantes.

O termo usado por Ellis, vanity, servia para designar as pequenas
editoras em que o autor, não conseguindo um contrato com uma editora
convencional, pagava a edição. Frequentemente, além da satisfação do
ego e da vanglória pessoal, o proveito acabava por ser pouco, uma vez
que sem o apoio das grandes livrarias, o livro raramente tinha sucesso.
Limitava-se a acumular partilhas online e afins, que na realidade não
proporcionavam qualquer tipo de receitas de direitos de autor, exceto o
enaltecer da vaidade, ou vanity, do escritor.

— Talvez já tenha ouvido falar nela. Não tenho a certeza. Mas o que
tenho eu que ver com o lançamento?

— Bom, julgo que poderias fazer a apresentação.
De pé em frente à janela, Adam contraiu os maxilares e ainda ensaiou

um murro contra os vidros, mas conteve-se a tempo. Aquilo estava
abaixo dele.

— Foda-se, sou o vencedor da merda de um prémio Man Booker!
— E tu não imaginas o quão orgulhoso me deixas — contrapôs Ellis,

muito nervoso. — Estou a falar a sério. Com todo o meu coração.



— Oh, o quão orgulhoso te deixo; e com todo o teu coração — imitou
Adam a sua voz, apanhando-lhe o sotaque londrino. — Aparentemente,
não o suficiente!

— Eu…
— Porque pareces apostado em destruir-me completamente a carreira!
Sentado no seu gabinete, Ellis, que até ali estava com as costas muito

direitas, sofreu um abanão, como se subitamente a cidade fosse alvo de
um tremor de terra de grande intensidade e o chão do seu fantástico
escritório novo se abrisse em fendas profundas, sem fim à vista, debaixo
dos pés. Adam não o deixou falar e voltou à carga:

— Escuta uma coisa de uma vez por todas, Ellis. Não vou apresentar
lançamento algum, porque andar a ser visto ao lado de uma
escritorazinha de redes sociais será indigno de mim. E da próxima vez
que me telefonares, é melhor que estejas preparado para me dar boas
notícias. Porque, hoje, falhaste redondamente.

Adam desligou abruptamente o telefone. Furioso, levou as mãos ao
cabelo encaracolado. Fora desagradável com o editor, mas de vez em
quando era preciso. Ellis tinha de se esforçar mais e quase apostava que,
muito em breve, ele estaria novamente a telefonar-lhe, cheio de boas
notícias. Voltava sempre, como o roedor desprezível que era.

Alguém bateu à porta, algo a que respondeu afirmativamente. Pierre
entrou e olhou-o com um ar preocupado. Trazia na mão um exemplar de
um jornal local, que lhe mostrou. Por cima de uma fotografia a preto-e-
branco de A Adoração dos Reis Magos, uma manchete de grandes
proporções dizia:

«King's College recebe proposta milionária por quadro de Rubens.
Reitor e decano da capela já a aceitaram.»

A expressão de escárnio que Adam ainda tinha no rosto desapareceu
subitamente:

— O quê?



King's College, Cambridge, Reino Unido

No Mesmo Dia

Perseguido pela voz aflita de Miss Rosie, a secretária que tentou sem
sucesso impedi-lo, Adam entrou intempestivamente pelo escritório do
reitor adentro e atirou o jornal para cima da mesa de trabalho, onde
aterrou com espalhafato, quase derrubando um tinteiro. A Adoração dos

Reis Magos ficou voltada para cima, na página frontal, sobrepondo-se às
restantes folhas desordenadas.

O professor John Ashton-Davies pousou a caneta e fechou o caderno
velho onde tomava notas, levantando lentamente a cabeça na sua
direção. Atrás dele, no ecrã ligado do computador, via-se uma fotografia
da Cidade do Vaticano e um título alusivo à marcação do conclave. O
homem tranquilizou a secretária, pedindo-lhe que os deixasse a sós, e
fitou o escritor com uma expressão neutra. O bigode branco dava-lhe um
ar de autoridade que poucos ousavam contestar.

Pelo contrário, os olhos de Adam, que normalmente já possuíam uma
intensidade incomum, naquela manhã chuvosa pareciam ainda mais
tempestuosos do que a depressão que se abatia sobre a cidade. Estava
praticamente enraivecido, em pé à sua frente, com as mãos apoiadas na
cintura e as pernas ligeiramente abertas numa posição agressiva.

— O que é que tem contra mim?
O Professor Ashton-Davies continuou a fitá-lo sem nada dizer. Não

partilhava do sentimento de aclamação coletiva que todos pareciam ter
relativamente ao escritor inglês. Lera todos os seus livros, incluindo o
mais recente, e considerava-os bons. Contudo, o problema era outro.
Detestava a sua personalidade.



— Sou o reitor desta faculdade e considero desrespeitosa não só a
forma como entraste por aqui adentro, praticamente atropelando uma
funcionária que está apenas a fazer o seu trabalho, como também a
forma como te dirigiste a mim. Por favor, acalma-te e poderemos falar.

Adam ignorou-o. O professor sabia da sua paixão pelo quadro de
Rubens e em todas as ocasiões em que ele tentara abordá-lo com uma
oferta de compra, mostrara-se sempre indisponível.

— Exijo saber que proposta é esta que o jornal relata e quanto estão a
oferecer pelo quadro!

— Não és ninguém para fazer exigências. Não passas de um professor
da faculdade.

— Deveria estar orgulhoso dos meus livros e do prestígio que trago a
esta instituição — continuou Adam, falando com um tom de voz
extremamente alto.

— Os teus alunos consideram-te arrogante e pouco disponível,
características que condeno, e muito, num professor.

— Os meus alunos têm de aprender qual é o seu lugar. Não passam de
criancinhas financiadas pelo ego desmesurado dos pais, mas que na
verdade não têm qualquer tipo de talento para a escrita. São inúteis.

— Tu eras tão talentoso como agora, quando tinhas a idade deles?
Todos os livros que escreveste são tão bons como os que já publicaste?

Adam foi surpreendido pela insinuação do reitor e contraiu o maxilar,
sem conseguir conter a fúria.

— O que é que quer dizer com isso?
O Professor Ashton-Davies fitou-o longamente, indeciso relativamente

até onde é que deveria levar aquela conversa.
— Respeito demasiado a memória da tua mãe para te humilhar —

acabou por dizer. — Mas, por favor, nota que tenho mais do dobro da tua
idade, estou numa posição hierárquica muito acima de ti e não sinto
qualquer tipo de necessidade de explicar o que decido fazer com os
recursos da faculdade, falemos nós de uma obra de arte ou de uma
simples caneta.



Adam semicerrou os olhos verde-escuros, que faiscaram de ódio.
— Não meta a minha mãe nesta conversa — avisou-o. — Ela adorava este

quadro. Se fosse viva, sentir-se-ia muito feliz, caso pudesse ficar na
família.

— Não acho que sejas um filho tão dedicado quanto te julgas, mas já
que queres saber, a notícia que vem nesse jornal não está escrita com
exatidão. Ainda não decidi o que irei fazer com o quadro.

— Ah, mas confirma que quer vendê-lo.
— Não te devo explicações.
Adam olhou para a rua, cada vez mais impaciente. Não compreendia o

porquê do desprezo do reitor.
— Quem é o comprador? — atacou-o. — Diga-me, trata-se daquela

mulher?
— Que mulher?
— A mulher vestida de preto.
— Não sei a quem te referes.
— Ela estava lá, da última vez que nos cruzámos na capela.
— Acredito que estivessem lá várias mulheres vestidas de preto. É uma

igreja — explicou o reitor, voltando a pegar na caneta e no caderno.
— Não! — bradou Adam, gesticulando. — Não ando a ver coisas.
O Professor Ashton-Davies fitou-o momentaneamente. Encontrava-se

perante alguém cuja atitude demonstrava sintomas de desespero e de
alguma irracionalidade.

— O que queres dizer com isso? Estás bem?
De pé em frente à secretária, Adam acalmou-se subitamente. Os olhos

ganharam a sobriedade habitual e a voz regressou ao tom normal:
— Só preciso que me diga se se trata daquela mulher.
O reitor fez uma expressão frustrada, dedicando-se novamente às

notas:
— Para que não existam mais confusões, dir-te-ei apenas que o

comprador se trata de um homem, e não de uma mulher.



O choque apoderou-se de Adam. Seguiu-se o desânimo. Virou
momentaneamente o rosto e fitou a chuva que caía contra os vidros.
Aquele era indubitavelmente um dia de mudanças e pequenas
tempestades inesperadas.

— O que é que preciso de fazer para que me venda o quadro? Quero
comprá-lo — pediu.

— Não tens dinheiro para igualar a proposta. Estão a oferecer quatro
milhões de libras.

— Não — rebateu Adam. Na realidade, não tinha sequer um quarto do
dinheiro, mas o ponto de vista do escritor era diferente: — O seu
problema comigo é outro. Nunca gostou de mim, nem sequer quando
eu era criança.

— Estás a delirar — respondeu secamente o reitor. — Não te conheci
nessa idade.

— Conheceu-me, sim, e detestava-me, mas, na verdade, eu é que deveria
odiá-lo. Se eu e a minha irmã ficámos órfãos tão cedo, a culpa é toda sua.
A minha mãe amava o meu pai e nunca deveria ter-se intrometido entre
eles!

O Professor ficou parado a olhá-lo, surpreendido pela acusação. Não
conseguia encontrar as palavras adequadas para se justificar. Adam não
esperou por elas e saiu apressadamente, passando por Miss Rosie, que
baixou a cabeça. A porta ficara aberta e, provavelmente, ela ouvira toda a
discussão.

O escritor britânico percorreu rapidamente os corredores que o
separavam do seu gabinete, evitando o olhar daqueles que se cruzavam
com ele. Ao chegar, fechou a porta com estrondo, isolando-se do resto da
faculdade. Deparou-se com Pierre.

— Então, como correu? — perguntou-lhe ele. — Está quase na hora da
tua palestra sobre Chaucer.

Adam ainda cerrou os punhos, tentando conter-se, mas foi incapaz.
Fitando os livros sobre o escritor medieval que tinha empilhados em



cima da secretária, pegou neles e arremessou-os violentamente contra os
vidros da janela, que se estilhaçaram.

As palavras estavam agora à deriva, no meio da tempestade.



Biblioteca de Wren, Trinity College, Cambridge, Reino
Unido

No Mesmo Dia

Lizzie acabou de arrumar os livros na prateleira e limpou as mãos do pó
acumulado, enquanto olhava distraidamente para o exterior. A
tempestade que fustigara a cidade durante todo o dia afastava-se cada vez
mais, deixando atrás apenas as nuvens sombrias e alguns raios de
claridade. Anoitecia e o rio Cam serpenteava no horizonte, coberto de
tons escuros e negros, refletindo a tensão que ainda pairava no ar.

A rapariga desceu as escadas de madeira e procurou o acesso ao rés do
chão da biblioteca. O salão grande estava silencioso, com as estantes
altas e os arcos de madeira a servirem-lhe de única companhia.
Albergavam um importante acervo, cujo acesso público era limitado,
incluindo a primeira edição de Principia Mathematica e outras cartas de
Isaac Newton, bem como os desenhos originais de uma das mais
famosas obras da literatura infantil, Winnie the Pooh.

Lizzie agarrou numa pilha de livros que tinham ficado esquecidos
sobre um dos bancos e levou-os consigo, enquanto percorria o corredor,
em direção à saída, na companhia dos bustos de pedra de várias figuras
ilustres. No dia seguinte, logo arrumaria aqueles volumes. Eram horas
de ir para casa. Shioban estava à sua espera.

Pousou-os no móvel de apoio à secretária na qual trabalhava e
começou a arrumar os seus pertences, uma sacola com cadernos, o lápis
colorido que usava para tomar notas e um par de livros. Gostava de
passar a hora de almoço a ler, normalmente sentada sobre uma toalha no
relvado à beira-rio que existia em frente ao edifício da biblioteca, a
contemplar ocasionalmente as pessoas que iam passando nas chalanas.



Lizzie ainda agarrou no gorro de lã, preparando-se para o colocar na
cabeça, mas foi surpreendida pela voz aguda e instável de Susanna
Perkins, a sua chefe:

— Elizabeth Ann?
A rapariga suspirou e conteve um ar contrariado, pousando o carapuço.

Ainda tolerava que a chamassem Elizabeth, mas Ann era um pouco de
mais.

— Sim? — disse, cheia de paciência.
— Catalogaste o ano de 1743?
A bibliotecária referia-se a uma das alas. O arquivo era tão extenso e as

instalações tão grandes que podiam dividi-lo assim.
— Não. Disse-me hoje que poderia fazê-lo amanhã. Passei todo o dia

no primeiro andar.
— Amanhã, vem cá um dos nossos maiores investidores e gostaria de

lhe mostrar quão ordenada a biblioteca na realidade é.
Trinity College é dos mais ricos de Cambridge. Além de possuir

muitas propriedades rurais, é também dono da Tesco, a cadeia de
supermercados mais popular do país. Normalmente, o dinheiro é
investido na própria escola, financiando bolsas de estudo para os
estudantes, ou ajudando outras faculdades com menos recursos. Além de
ser uma instituição de ensino superior, é também uma empresa em toda
a aceção da palavra.

— A ala não está desarrumada — justificou-se Lizzie. — Há apenas
alguns livros novos que adquirimos e que ainda estão por catalogar, além
de um ou outro fora do lugar. É normal. Os professores e as pessoas
mexem-lhes — acrescentou, apontando para a pilha que recolhera poucos
minutos antes.

— Não é normal aqui.
— Mas eu estava a sair. Tenho de ir para casa. A minha tia está à espera.
— Quero a ala arrumada, ordenada e toda catalogada antes de o

investidor chegar — exigiu Susanna. A voz assumia uma vibração



particularmente irritante quando se exaltava. — Trata disso. — E foi-se
embora.

Lizzie suspirou, vendo-a afastar-se com os saltos altos a ecoarem pelo
salão. Ficara sem alternativas. Jamais conseguiria arrumar tudo no dia
seguinte. Teria de fazê-lo naquele momento.

Pegou no telemóvel e ligou a Shioban, mas a rapariga não atendeu.
Ainda tentou o irmão. Contudo, o resultado foi o mesmo. Não lhe
restava outra hipótese senão deixar a tia sozinha, à espera de que ela
chegasse a casa. Não era a primeira vez.

Lizzie trabalhou com afinco, mas, tal como antecipara, a tarefa que lhe
fora exigida demorou algum tempo e quando terminou de catalogar o
ano de 1743, já era de noite. Susanna há muito que abandonara a
biblioteca, deixando-a sozinha, como sempre. Adam nunca chegara a
devolver-lhe a chamada.

Sentindo-se aflita, fechou rapidamente o salão, pegou na sacola com os
livros e os cadernos e, munida do gorro, saiu, percorrendo rapidamente
as arcadas de pedra dos claustros antigos do edifício. As nuvens tinham-se
mesmo afastado e o luar jorrava agora sobre o relvado, realçando o tom
verde-escuro e vibrante do Pátio de Neville, batizado em honra de um
dos arquitetos da faculdade. Notava-se que a temperatura baixara
repentinamente. Se voltasse a chover, provavelmente nevaria.

Lizzie caminhou mais um pouco até chegar ao parque dos velocípedes,
acompanhada pelo som do relógio a bater. Eram oito e meia da noite e a
sua bicicleta era a única que restava de entre as dos funcionários e alunos.
Colocou o saco com livros no cesto da pasteleira e começou a pedalar,
tentando combater o frio. Adorava a sensação do ar a passar-lhe pelo
rosto, mas, mais uma vez, tal como fazia sempre que regressava a casa,
iria pelo caminho mais curto. Estava realmente com pressa.

A rapariga contornou um dos muros altos da faculdade e, na
bifurcação, voltou à direita e, depois, à esquerda, enveredando pela
Passagem da Casa do Senado. A calçada estava deserta, vislumbrando-se
ao fundo um candeeiro aceso.



Lizzie acelerou, esforçando as pernas frágeis e magras, mas ao chegar à
outra extremidade, junto a Caius College, parou subitamente, assustada.
Sentira um movimento rápido, como se algo ou alguém tivesse saltado
por cima dela.

Intrigada, com um pé no chão e ambas as mãos a segurarem com força
o guiador, olhou para todo o lado, mas nada. Foi apenas acometida por
uma sensação acentuada de ridículo. Estava tão cansada que a sua mente
já lhe pregava partidas.

A rapariga recomeçou a pedalar, passando a praça da livraria em
direção à do mercado. Toda a cidade se recolhera, o que fez com que
percorresse praticamente sozinha o resto do caminho até casa.

Já a pé, enquanto empurrava a bicicleta em direção ao prédio baixo
onde vivia, reparou nas cortinas abertas de uma das casas. Na sala, uma
televisão grande trabalhava sem espectadores, mostrando imagens da
Praça de São Pedro com um título de proporções garrafais exibido à
frente. Alternavam com a fotografia desfocada de um jovem de etnia
árabe. Ela ainda tentou perceber do que se tratava; passara o dia todo
fechada na biblioteca e, como chovera até ao início da tarde, acabara por
comer rapidamente e regressar logo depois ao trabalho, não estando a
par das atualidades.

No entanto, o som de gritos desviou-lhe a atenção. Vinham da casa de
dois andares localizada em frente à do irmão, onde um casal discutia
violentamente na presença de um menino.

Lizzie ficou a olhar, mas, de repente, o homem percebeu que estavam
a ser observados e, calando-se rapidamente, fitou-a. Os olhos brilhavam
de fúria, até que, em passos largos, saiu da sala a correr, dirigindo-se,
provavelmente à porta da frente.

Assustada, a rapariga reagiu e procurou rapidamente as chaves nos
bolsos das calças. Os dedos tremiam, enquanto identificava a certa, e
exatamente quando o vizinho surgia à entrada de casa, a porta abriu-se,
permitindo-lhe que se refugiasse no interior do prédio.



Lizzie correu até à arrecadação para guardar a bicicleta e só respirou de
alívio quando lá chegou. Sentia o coração a pulsar com força dentro do
peito e uma sensação de grande afogueamento.

Depois de se acalmar durante alguns minutos, pegou nos livros e foi
finalmente para casa. Todavia, assim que se fez às escadas interiores,
deparou-se com Adam sentado no topo dos degraus. De cabeça baixa, o
irmão massajava a cabeça, com os caracóis largos do cabelo a caírem-lhe
para o rosto. Tinha ao seu lado umas folhas de papel.

— Adam, o que se passa? — perguntou-lhe ela, alarmada, subindo
rapidamente e sentando-se ao lado dele.

— Eu… Tive um dia horrível — justificou-se o irmão. — Não a suporto
mais, não hoje — queixou-se.

Lizzie deitou um olhar sobre o ombro, escutando os sons que fugiam
do apartamento pela porta entreaberta. Era Laura, que delirava, gemia e
tossia, com dores.

— O que aconteceu? — perguntou-lhe, recolhendo as folhas que
estavam sobre os degraus.

Adam levantou o rosto e encarou-a com um ar ligeiramente perdido.
Por momentos, os olhos pareceram-lhe mais pequenos e a cabeça
ligeiramente cambaleante.

— Oh, meu Deus, Adam, tomaste alguma coisa?
— Eu só… — explicou-se ele, apontando para as folhas. — Não consigo.
Lizzie tentou puxá-lo para dentro do apartamento. Mas a diferença

acentuada de estaturas dificultou-lhe a tarefa, até que finalmente
conseguiu. Apoiado nela, Adam entrou e a porta fechou-se
delicadamente.

Os dois irmãos Emanuel desapareceram, refugiando-se em casa,
deixando o patamar das escadas mergulhado num silêncio sepulcral.

Na manhã do dia seguinte, essa acalmia foi quebrada por uma notícia
chocante. Laura Emanuel, a tia enferma de ambos, desaparecera.



Cambridge, Reino Unido

Depois do Desaparecimento de Laura Emanuel

A Polícia de Cambridge recebeu o telefonema ainda antes de serem

horas do pequeno-almoço. Charlie, um jovem agente recém-formado

com uma cara redonda e bochechas rosadas, atendeu a chamada

enquanto dormitava, debruçado sobre o tampo da secretária, mantendo

a cabeça escondida entre os braços. Sonhava com um belo prato de

batatas fritas e bacon.

Não sabia se era do sono ou de outra coisa qualquer, mas inicialmente

não conseguiu compreender se a pessoa que falava com ele chorava,

sofria de algum tipo de doença respiratória, ou estava simplesmente

angustiada. Mas houve naquela voz de mulher um pormenor que

rapidamente se tornou nítido. Algo não estava bem.

— Sim… Eu…

— Por favor, diga, menina… — Charlie esfregou um olho. Ela dissera-lhe

o nome. Ele é que já não se recordava.

— Eu… Eu gostaria de comunicar um desaparecimento.

O rapaz deu um salto na cadeira e endireitou as costas, sentindo-se

rapidamente desperto.

— Qual é o nome da pessoa?

— Laura — esclareceu a voz. — Laura Emanuel.

— E quem é a menina?

— Chamo-me Lizzie. Sou a sobrinha. A minha tia vive comigo e com o

meu irmão.

O polícia puxou de um post-it e escrevinhou com uns gatafunhos

desordenados as palavras «Laura», «tia», «Lizzie» e «desaparecida».

— Há quanto tempo é que ela desapareceu?



— Não sei.

— Não sabe? Como assim?

— Foi durante a noite. Quando me levantei, a tia Laura não estava no

quarto.

Charlie voltou a apontar mais algumas palavras.

— E isso foi há quanto tempo?

— Esta noite — respondeu a voz de mulher.

— Esta noite?

— Sim.

— Muito bem, menina… Como é que disse que se chamava? —

Sobrepusera as notas e já não sabia onde é que deixara a que continha o

seu nome.

— Lizzie. Lizzie Emanuel.

— Sim, menina Lizzie, como estava a dizer, contrariamente ao que se

pensa, não precisa de esperar vinte e quatro horas para reportar o

desaparecimento de alguém. Fez muito bem em telefonar-nos. A única

coisa da qual necessitamos para começarmos a investigar é perceber se

tem a certeza de que algo de mau lhe aconteceu.

— A tia Laura não está no quarto! — gritou a rapariga.

— Compreendo, mas não poderá ter ido a algum lado?

A chamada telefónica foi preenchida com um silêncio que se

prolongou durante vários segundos. Por momentos, pareceu ao polícia

que alguém falava ao fundo.

— Menina Lizzie, está aí?

— O senhor não compreendeu — respondeu ela.

— O quê? — contrapôs ele, com alguma paciência. Sentia-se mais

acordado.

— A minha tia desapareceu.

— Já me tinha dito. Compreendo o seu desespero…

— Não, não compreende. A minha tia praticamente não se levanta.

Passa o dia todo deitada.

— E agora, desapareceu, não é?



A chamada telefónica foi novamente preenchida por um silêncio

apreensivo, até que, mais calma, Lizzie regressou:

— Não — respondeu ela, com um tom seguro. — A minha tia foi levada.



Cambridge, Reino Unido

No Mesmo Dia

Lizzie foi interrogada durante cerca de uma hora, depois de reportar à
Polícia de Cambridge o desaparecimento de Laura Emanuel. Dois
agentes, um do sexo feminino e outro do masculino, surgiram à sua
porta, com a farda escura perfeitamente engomada, o corpo magro
muito direito e de boné na mão. Apresentaram-se como os agentes
Simmons e Hopkins.

Explicaram-lhe que estavam dispostos a falar com os dois irmãos, mas
que também tinham de ponderar a hipótese de a tia se ter ausentado por
vontade própria. Cambridge era uma cidade pacata, com uma taxa de
criminalidade baixa. Raramente acontecia algo de mau. Estavam certos
de que brevemente a idosa iria aparecer.

— É impossível — retorquiu Lizzie, sentada no sofá da sala de estar,
com Adam por perto, junto à janela, a assistir silenciosamente.

— Porque diz isso?
— A minha tia sofre de dores crónicas. Mal consegue andar, quanto

mais voltar para casa. A vida dela é um pesadelo.
— Mas consegue andar? — insistiu a agente Simmons, observando

discretamente Adam, enquanto batia com a ponta da caneta no bloco de
notas que equilibrava em cima do joelho.

Lizzie trocou um olhar com o irmão, que se manteve impassível.
— Sim, consegue — admitiu.
— Então, é possível que tenha saído daqui pelos seus próprios meios?
— Eu… Eu… A minha tia não fugiu — apressou-se ela a dizer. — Por que

motivo o faria? Para onde iria?



— A senhora Laura sofria de alguma espécie de perturbação, ou, quem
sabe, de sonambulismo?

— Não.
— Tem a certeza?
Lizzie voltou a olhar para o irmão. Adam tinha o rosto lívido,

notando-se nele umas olheiras profundas, ainda mais do que as da irmã.
Os olhos verdes estavam baços e a sua postura era de um certo
alheamento.

— Tenho. A minha tia não era sonâmbula.
— Então, o que acha que terá acontecido?
A rapariga fitou os dois polícias e os olhos ficaram subitamente

marejados de lágrimas. Parecia desesperada. Não acreditavam nela.
— Pensei que tivessem vindo cá para ajudar-nos — desabafou. — E não

para perguntar-me o que é que aconteceu. Como hei de saber? Foi por
isso que vos chamei. Não faço a menor ideia de onde possa estar a minha
tia, ou por que motivo hoje de manhã não a encontrei no quarto.

A agente mudou o corpo de posição e anuiu na direção do colega, que
pegou no telefone e digitou um número. A conversa com a esquadra foi
breve.

— Os meus colegas acabaram de fazer uma ronda rápida pela cidade e
não encontraram ninguém idoso a vaguear pelas ruas. Só uns
vagabundos. Têm mais família em Cambridge, algum lugar para onde a
senhora Laura possa ter ido?

Lizzie abanou a cabeça.
— Somos apenas nós os dois. Os meus pais morreram, quando éramos

crianças, e não há mais família — disse ela, cabisbaixa, mexendo
nervosamente nos dedos. — Alguém a levou. Por favor, acreditem em
mim.

— Sabem de alguma razão para alguém a sequestrar?
— Não.
— A vossa tia é rica?



— Tem algumas posses, essencialmente dinheiro e propriedades que
herdou do nosso tio.

Os polícias entreolharam-se. Talvez fosse altura de levarem o caso um
pouco mais a sério.

— Onde esteve durante a noite? — perguntou a agente, espreitando
novamente Adam, que se mantinha de pé, encostado ao parapeito da
janela.

Lizzie levantou a cabeça, surpreendida pela questão.
— Em casa.
— Aqui?
— Sim.
— Quando foi a última vez que viu a sua tia?
— Ontem à noite, antes de me deitar. Fui ao quarto dar-lhe o calmante

e ver se precisava de alguma coisa.
— Ela toma muitos medicamentos?
— Sim. Vive constantemente com dores e outros problemas.
— Algum deles a afeta psicologicamente?
Lizzie ficou a olhar para o agente Hopkins. O que é que ele queria

dizer com aquilo?
— Não — respondeu. — Quero dizer, não sei.
— Não, ou não sabe?
— Sou eu quem normalmente lhe dá a medicação, mas não estou por

dentro de todos os efeitos secundários. Pelo menos, não exaustivamente.
— E o seu irmão? Não a ajuda a cuidar da sua tia?
Adam olhou com um ar sério para o agente.
— Sim, por vezes — respondeu, com a voz mais grave do que nunca. —

Tento ajudar, sempre que posso.
— Muito bem. E há mais alguém que frequente a casa?
— Sim, a Shioban.
— De quem se trata?
— Uma aluna da universidade que nos ajuda a cuidar da tia Laura —

explicou Lizzie. — Tanto eu como o meu irmão trabalhamos.



— O que é que ela faz aqui em casa?
— Olha por ela, prepara as refeições. Por vezes, dá-lhe banho.
— Já falaram com ela hoje?
Atrapalhada, Lizzie voltou-se na direção do irmão.
— Não — respondeu ele, tossindo ligeiramente. Não parecia nas

melhores condições.
— Não se preocupe — afiançou o polícia. — Veremos se a jovem

consegue dar-nos mais informações. Se pudesse facultar-nos o contacto,
agradecíamos.

Lizzie pegou no telemóvel, fez uma pesquisa rápida e estendeu-lhe o
aparelho. O homem copiou os dados.

— Obrigado — disse ele, escrevendo rapidamente no bloco de notas.
Voltou a atenção para a rapariga. — Há pouco, disse que passou a noite
em casa.

— Sim.
— O que fez durante a noite?
— Como assim?
— Ficou em casa toda a noite?
— Sim, claro.
— A fazer o quê?
— A dormir.
O agente Hopkins tomou nota no bloco e voltou às perguntas:
— Tem o sono muito pesado?
— Não… Quero dizer, sim… Não sei.
— Não sabe? — perguntou ele, com alguma estranheza.
— Eu… Sou sozinha. Durmo sozinha.
— E não costuma acordar a meio da noite?
— Não, não é normal. Normalmente, levo um livro para a cama e leio

até adormecer. Só acordo no dia seguinte.
— Foi o caso desta noite?
— Sim.



— Portanto, não ouviu nada? Um barulho, alguém que possa ter
entrado aqui em casa?

— Não.
— E o seu irmão? Também tem o sono muito pesado? — perguntou o

polícia, virando-se para Adam.
— Não — explicou ele. — Mas, esta noite, dormi profundamente.
O agente Hopkins anuiu, como quem esperava que desenvolvesse mais

a resposta. Adam não o fez.
— Então, porque dormiu tanto?
O escritor engoliu em seco e suspirou, disfarçando alguma irritação.
— Tomei um comprimido — admitiu.
— Que tipo de comprimido?
— Para dormir.
— Porquê?
— Tive um dia difícil no trabalho. Cheguei a casa algo transtornado e

agitado.
— O que faz? — interrompeu-os a agente Simmons.
— Sou professor de Literatura Inglesa em King's College.
A mulher anuiu, olhando-o com um meio-sorriso no rosto.

Estranhando a atitude da colega, o polícia interveio:
— E a Lizzie?
— Sou sub-bibliotecária. Trabalho na biblioteca de Wren.
— Muito bem — disse o agente Hopkins, começando a levantar-se. —

Temos informação suficiente por agora. Sabem qual é o número da
esquadra. Por favor, informem-nos se houver algum desenvolvimento no
caso.

— Como assim? — perguntou Lizzie rapidamente, olhando para os dois
agentes.

— Se a vossa tia aparecer.
— Mas não vão procurá-la?
— Por favor, fique descansada. Faremos o nosso melhor.



Desorientada, a rapariga ficou a fitá-los, enquanto arrumavam os
blocos de notas. Sentia que não estavam a dar qualquer importância ao
caso.

A agente Simmons aproximou-se ligeiramente de Adam, que
continuava com um semblante muito fechado, junto à janela. Olhou
rapidamente para uma fotografia pousada sobre uma mesa baixa.
Emoldurados por um caixilho branco, ele e um grupo grande de pessoas,
entre os quais se encontrava Ellis, estavam sentados a uma mesa, vestidos
formalmente e a sorrir. Fora tirada na noite em que recebera o prémio
Man Booker.

— Desculpe-me — disse ela, reparando que ele notara o seu interesse.
Adam não comentou.
— Acho que estou a ler o seu último livro — continuou a mulher. — É

extraordinário. Não consigo parar.
Ele limitou-se a fitá-la com uma expressão séria.
— Se eu lho trouxer, importa-se de mo autografar?



Cambridge, Reino Unido

No Dia a Seguir ao Desaparecimento de Laura Emanuel

Os segredos que marcaram a noite em que Laura Emanuel desapareceu
acabaram por se refletir nos dias que se seguiram. A Polícia de
Cambridge continuou sem saber notícias da idosa e, involuntariamente,
o sucedido começou a espalhar-se pela cidade. Uma mulher que mal
conseguia andar estava em parte incerta. Existiam suspeitas de que não
só um crime fora cometido, como ainda por cima seria bastante grave.

Na manhã do dia seguinte, Lizzie acordou cedo. Mal dormira durante
toda a noite, atormentada por pesadelos, e mesmo o pouco tempo que
conseguira descansar, fizera-o sobressaltada, meio desperta, sem entrar
num sono profundo. Estremunhada, deparou-se com Adam de pé, à
janela do escritório. Segurava uma caneca.

A tempestade dos dias anteriores fora catalisadora e, ao passar pela
cidade, deixara ficar a mudança. Para lá dos vidros, sob um sol tímido,
um manto branco cobria os telhados. Nevara toda a noite, o que
transformara Cambridge num cenário ainda mais pitoresco, digno da
ilustração frontal de uma caixa de chocolates, nada condizente com a
forma como Lizzie se sentia — amargurada, destroçada.

O irmão parecia mais recomposto do que no dia anterior, agarrado a
uma chávena de café, que deduziu ser simples, como ele gostava.
Quando se aproximou, notou que fitava intensamente a claraboia do
telhado da casa da frente, na qual se via luz. Lizzie espreitou, mas não
viu ninguém. Aliás, era cedo. A rua estava ainda com muito pouco
movimento.

— Aonde vais? — perguntou-lhe ela, vendo-o afastar-se, sem pegar na
pasta.



— Preciso de ir a um sítio.
— Vais trabalhar?
— Não. Vou tirar o dia.
— E a tia?
— O que tem?
— E se ela aparece?
À porta, Adam parou e voltou-se para trás, mostrando-se realmente

bastante mais restabelecido. Devia ter acabado de tomar banho, pois
notava-se que o cabelo ainda estava ligeiramente molhado, e as olheiras e
o ar agastado tinham desaparecido. Ao contrário dela, aparentava ter
dormido uma boa noite de sono.

— A tia não vai aparecer, Lizzie. Convence-te disso.
A rapariga ficou a vê-lo desaparecer para lá da porta. Ouviu os seus

passos pela casa, enquanto ia ao quarto e passava pela sala, até a porta
bater. Sozinha, deixou-se ficar ali, no escritório do irmão, sentindo um
peso enorme na cabeça e uma grande desorientação. Não sabia o que
havia de fazer: ficar em casa ou ir trabalhar.

Decidiu-se pela segunda opção. Talvez Susanna estivesse um pouco
mais bem-disposta, depois de passada a agitação da visita do investidor, e
a deixasse em paz, entregue aos livros e ao pó, sozinha com o peso
opressor que a atormentava.

Lizzie começou, então, as rotinas diárias. Bebericou uma chávena de
chá inglês, a única coisa que o seu estômago conseguiu aguentar, e pegou
nos livros e nos cadernos, levando-os consigo. Antes de sair, por via das
dúvidas, fez um último telefonema para a esquadra da Polícia de
Cambridge. Curiosamente, foi atendida por Charlie, o mesmo agente
que pouco mais de um dia antes registara a sua queixa.

— Lamento, mas não tenho notícias para lhe dar, menina Emanuel —
disse-lhe ele, contendo um bocejo. — Mantemo-nos em contacto. Avisá-
la-emos assim que haja desenvolvimentos.

— Oh... — suspirou a rapariga, desanimada, acabando por desligar.
Tinha mesmo de ir para o trabalho.



Lizzie chegou à rua, a empurrar a pasteleira. Aquela era realmente
uma manhã típica de inverno, mal aquecida por um sol tímido. A
calçada estava coberta de neve e um vento gélido queimava-lhe a face.

Não conseguiu reprimir um calafrio ao reparar na casa da frente e no
que ocorrera um dia e meio antes, quando chegara. Acontecera tanta
coisa desde então que o susto que apanhara e o medo que sentira
pareciam agora muito distantes, quase como se não tivessem existido, ou
fizessem parte de outra vida que não a sua.

Lizzie conteve um arrepio e colocou o carapuço na cabeça. Saltou para
cima da bicicleta e, ávida por se aquecer, começou a pedalar pela calçada,
com os cadernos e os livros a saltitarem no cesto. Uma das últimas coisas
em que reparou antes de abandonar a rua pedonal e seguir caminho foi
numa criança de seis anos, que de pé na paragem esperava pelo
autocarro. Os olhos eram grandes, azuis e cristalinos; tinha o cabelo
louro, mal lavado, que lhe fugia para a testa em farripas grossas, e um
rosto redondo, quase como o de um querubim.

Era o que se poderia chamar de um menino bonito, daqueles que
despertavam segredos nos homens que conviviam com eles, mistérios e
desejos tão horríveis, que o melhor era que ficassem por contar.

Lizzie continuou a pedalar, entrando na estrada de alcatrão, a caminho
da biblioteca. Como fazia todas as manhãs, iria pelo caminho mais
longo.

Quanto a Adam, naquele dia, não apareceu na faculdade, nem sequer
no apartamento de Pierre, onde às vezes ia. Simplesmente ninguém
sabia onde estivera.



Cambridgeshire, Reino Unido

No Mesmo Dia

O inspetor Jack McCallister soube da notícia do desaparecimento do
menino, quando um par de agentes da esquadra de Cambridge lhe
telefonou. Estava em casa, a almoçar um bom ensopado de carneiro com
a esposa, Una, e a chamada telefónica apanhou-o de surpresa.

Uma criança de seis anos, um rapaz, não chegara à escola, depois de ao
início da manhã ter saído de casa e ser visto pela última vez na paragem
do autocarro, antes de entrar no veículo. O condutor, um homem idoso
para quem aquele era o último ano de trabalho antes da reforma, não
fazia a menor ideia de onde a criança se apeara.

— É o segundo desaparecimento consecutivo num curto espaço de
tempo — explicou-lhe ao telefone a agente Simmons. — Os dois na
mesma rua.

Aquela referência fez Jack pousar a colher.
— Qual foi o outro?
— Laura Emanuel, uma idosa acamada. Desapareceu durante a noite

de ontem do apartamento dos dois sobrinhos, onde vivia.
— Haverá alguma relação?
— Nada aponta nesse sentido. As duas famílias, apesar de serem

vizinhas, mal se conhecem.
— O que é que já têm sobre o caso?
— Praticamente nada. A mulher parece ter-se evaporado. E a criança

desapareceu apenas há algumas horas. Está tudo demasiado fresco.
— Hum, Laura Emanuel — repetiu Jack, pensando em voz alta. — O

nome diz-me qualquer coisa.



Em frente a ele, Una arregalou os olhos e levantou-se rapidamente da
mesa. Voltou com um livro na mão, no qual se viam vários marcadores,
indicadores das suas passagens preferidas, e abriu uma das badanas.
Mostrou-lhe a fotografia do autor, um homem de trinta e poucos anos
vestido com uma camisola de gola alta, bem-parecido, com um olhar
penetrante e o cabelo encaracolado.

Bateu na cartolina e puxou ligeiramente o lóbulo da orelha, fazendo-
lhe sinal de que era bom. Aliás, ela lera todos os seus livros e também
fazia parte do clube de fãs oficial, algo ao qual nunca percebera por que
motivo o escritor nunca dera grande atenção.

— Sabe se a senhora é alguma coisa ao escritor… — Jack teve de fazer
uma pequena pausa, enquanto procurava ler o nome. Não era um
grande leitor. — Adam Immanuel?

— Sim, é tia dele — respondeu a agente Simmons. — Vivem em
Cambridge. Pelo que conseguimos apurar, estão há alguns anos na
cidade. Ele também trabalha como professor em King's College.

O inspetor da Polícia de Cambridgeshire refletiu com atenção nas
palavras que acabara de ouvir e notou o olhar aflito de Una, que tentava
escutar atentamente a conversa. Percebeu rapidamente que o tal escritor
era uma figura popular.

— Hum, e como é que a notícia se tem espalhado?
— Neste momento, está apenas contida na cidade, mas hoje de manhã

saiu uma nota pequena no jornal. Não tarda nada, ganha dimensão
nacional.

Sentado à mesa da cozinha, Jack suspirou. Perdera o apetite. Era só o
que lhe faltava. Além de uma criança desaparecida, um familiar de uma
personalidade famosa conhecera o mesmo destino. Não tardaria a que a
comunicação social de Londres aparecesse por Cambridge, como abutres
esfomeados, a fazer perguntas.

— Vou para aí — avisou o inspetor, olhando com um ar resignado para
o prato meio cheio. A última coisa que desejava era um escândalo, por



mais que lhe custasse desperdiçar o almoço. — A partir de agora, tomo
conta do caso.

Jack demorou cerca de meia hora a chegar à pacata cidade
universitária. Passou a rua principal, em frente à fachada gótica de King's
College, ignorou a sucessão de pequenas lojas de recordações e afins,
localizadas mesmo em frente, ao lado da Igreja de Santa Maria, a

Grande, contornou o mercado e prosseguiu até onde conseguiu, antes de
estacionar o carro da Polícia que conduzia junto ao acesso à rua pedonal,
na qual vivia a família do menino desaparecido. Viu à entrada dois
agentes ainda jovens, fardados, com o cabelo louro bem penteado sob o
boné. Simmons e Hopkins esperavam-no.

— Já falaram com os vizinhos? — perguntou o inspetor, depois de
cumprimentá-los. Conhecia-os vagamente.

— Sim. Identificaram algumas pessoas que terão visto a criança na rua,
mas ninguém nos deu grandes informações.

— E os pais?
— O menino não tem pai — explicou o agente Hopkins. — Vive com a

mãe e o padrasto.
— O pai faleceu? — perguntou Jack, andando pela rua, ao lado dos dois

colegas de patente inferior.
— Não. A mãe admitiu que não sabe quem é.
— Prostituta?
— Não, senhor, não me pareceu. Talvez alguma dependência de álcool,

ou drogas, mas não tenho a certeza.
— Então, porque é que o menino não tem pai?
— Ela disse que na altura era complicado — explicou a mulher-polícia.

— Talvez tivesse parceiros múltiplos, mas não sabemos ao certo.
O inspetor engoliu em seco, evitando exteriorizar o seu juízo de

valores.
— E como é o ambiente familiar? — arriscou perguntar, embora já

adivinhasse a resposta.



— Estranho.
— O que quer dizer com isso?
— O padrasto parece ser muito religioso. De uma forma perniciosa,

quero dizer.
Jack parou no meio da rua e ficou a olhar para a agente Simmons,

esperando que ela desenvolvesse um pouco mais a resposta.
— Obcecado com a pureza — explicou ela. — Além de ser um botânico

falhado.
— Falhado, como?
— Parece ter uma paixão enorme por flores e plantas, mas na realidade

a única ligação que descobrimos é o facto de já ter trabalhado numa
florista. Além do mais, há de ver o estado em que tem o jardim. E não
sei se não será agressivo com a família.

— De que é que suspeitam?
— Maus-tratos verbais e físicos, provavelmente, senhor — alvitrou a

agente Simmons. — De manhã, quando interrogámos a mãe, pareceu-nos
amedrontada pela presença do companheiro.

— Não são casados?
— Já verificámos — respondeu o jovem polícia. — Não.
— No entanto, são religiosos?
— Sobretudo ele, mas é como tentei explicar-lhe há pouco. É um tipo

estranho, que contradiz as opiniões que expressa com os próprios atos.
— Onde é que ele esteve durante toda a manhã?
— Em casa, a dormir.
— E a mãe?
— Em casa, a dormir.
— Pelo menos, viu o filho, antes de ir para a escola?
— Diz que não. Ele é que, antes de sair, preparou o próprio pequeno-

almoço.
— O sono é sempre o melhor álibi.
Vendo os dois agentes parar defronte de uma casa de tijolo vermelho-

escuro, Jack imitou-os, estacando, expectante, sobre a calçada,



observando o jardim da frente, pequeno e maltratado. Percebeu, então, a
observação da colega.

Olhou em volta. Os telhados e os gradeamentos das habitações da rua
estavam cobertos de neve e via-se fumo a sair de algumas chaminés.
Apesar de a moradia destoar das restantes, era um ambiente residencial
agradável, nada condizente com os atos horrorosos a que provavelmente
estaria associada.

— Suponho que esta seja a casa?
— Correto, senhor — disse o agente Hopkins.
— Onde estão a mãe e o padrasto? Levaram-nos para a esquadra? —

perguntou Jack. A experiência dizia-lhe que a maior parte dos crimes, se
era disso que se tratava, tinha origem no seio familiar, sendo, portanto,
importante não perder de vista os progenitores, ou as pessoas que
habitavam com o sujeito alvo da investigação.

— Lá dentro, com mais dois colegas.
— As buscas no interior da casa, ou no jardim, revelaram alguma coisa?
— Não, senhor, não encontrámos nada que possa ser considerado

suspeito.
— Há alguma hipótese de o menino ter fugido? Passaram apenas

algumas horas.
— É possível, mas parece-me altamente improvável. Apenas levou

consigo a mochila. Se quisesse fugir, não teria esperado na paragem do
autocarro. Simplesmente, ir-se-ia embora.

— Portanto, alguém o apanhou a caminho da escola. Resta perceber
porque saiu a meio — concluiu o inspetor. — Bom, vamos lá, então,
conhecer a família.

Jack arrancou, mas, ao fazê-lo, apercebeu-se de que a agente Simmons
ficara para trás. A mulher estava parada no meio da rua, a olhar para a
fachada do prédio que se localizava no lado oposto. O contraste com a
outra casa era tão grande, que fazia lembrar um conto de fadas, quando a
bruxa má confrontava a princesa indefesa e perdida.



Em baixo, no rés do chão, existia um pequeno café, cuja montra estava
decorada com um bule de chá e um sortido de bolos secos. O andar de
cima parecia habitado. A fachada mostrava uma aparência cuidada, como
se tivesse sido recentemente renovada.

— O que se passa? — perguntou-lhe Jack. A rapariga tinha um sorriso
parvo no rosto.

— Nada, senhor — apressou-se ela a dizer, compondo a farda e
recuperando a postura. — Estou apenas com uma sensação de déjà vu. No
espaço de um dia e meio, é a segunda vez que aqui venho.



Cambridge, Reino Unido

No Mesmo Dia

A casa era diferente do que Jack esperara encontrar. Sempre que se
deparava com casos que envolviam crianças sem pais e a hipótese de
sofrerem algum tipo de maus-tratos, imaginava o caos. Roupas
espalhadas pelo chão sujo, paredes manchadas e a desordem em geral — a
pobreza não como uma condição de vida, mas enquanto um exemplo de
como a sociedade tanto falhara àquelas pessoas.

Todavia, à parte o jardim degradado, o interior da residência mostrava
algum sentido de organização. Os casacos de inverno estavam arrumados
num cabide à entrada, o soalho aparentava ter sido varrido recentemente
e a sala de estar era simples, sem uma mobília opulenta, mas com uma
televisão, um aparador e dois sofás, que nem coçados estavam. Pelas
diversas divisões, viam-se também pequenos nichos, zonas onde a
concentração de plantas ou flores era elevada, quase como se fossem o
resultado de uma obsessão.

Foi sentados num dos sofás, acompanhados por dois agentes da Polícia
de Cambridge, que encontrou a mãe e o padrasto da criança. Julia era
uma mulher típica da sua idade. De estatura baixa, usava o cabelo louro
pelos ombros, tinha algumas manchas na pele do rosto e dos dedos, que
iam e viam ao cinzeiro com uma cadência curta, e estava excessivamente
magra, o que lhe dava um aspeto adoentado.

— Chamo-me Jack McCallister — explicou o polícia, apresentando-se,
enquanto se sentava no sofá oposto e tirava do bolso da camisa um lápis
e um bloco de notas.

— Achava que já tínhamos respondido a todas as perguntas — referiu o
padrasto do menino, deitando um olhar revoltado aos agentes.



Era pouco mais alto do que a mulher e tinha um corpo franzino e um
tom de voz irritante. De olhos castanhos, usava no rosto uma barba rala.

— Eu passarei a tomar conta do caso a partir de agora — explicou Jack,
acenando respeitosamente aos dois colegas, bem como a Simmons e
Hopkins, de modo a que o deixassem a sós com a mãe e o padrasto do
menino desaparecido.

— Encontrou-o, foi?
— Não, minha senhora, infelizmente, não.
— Ele fugiu, provavelmente — interrompeu o padrasto. — Estava

sempre a ameaçar-nos de que o faria.
O detetive fitou Stevie, assim se chamava o homem, e aproveitou o

facto de parecer ávido por participar para o envolver no interrogatório:
— Porque diz isso?
— Era esse tipo de criança. Estava sempre descontente com o que lhe

dávamos.
— Por aquilo que sei, o Stevie não é o pai. Como era a sua relação com

o Andy?
— Boa, desde que me obedecesse.
— Ele desobedecia-lhe com frequência?
— Naaa. Sabia que era melhor não o fazer.
— O que acontecia, caso o fizesse? Castigava-o?
— Sim. Não o deixava ver televisão durante o resto do dia, esse tipo de

coisas. Não sou um homem violento — explicou, olhando cinicamente
para o polícia, enquanto punha a mão sobre a de Julia.

Jack reparou que ela se deixou ficar, mas não teve qualquer tipo de
reação. Não devolveu o gesto de carinho, apertando também a dele, ou
esboçou qualquer tipo de agrado, ou conforto, ao ser tocada. Voltou-se
novamente para Stevie:

— O que faz?
— Como assim?
— Em que trabalha? Qual o seu emprego?
— Estou entre trabalhos, sabe como é. Faço uns biscates.



— Está desempregado?
O homem deitou um olhar de desprezo ao inspetor. Naturalmente,

sentia-se humilhado pela pergunta.
— Ya.
— Há quantos meses é que não trabalha?
— Desde a primavera do ano passado.
Jack apontou no bloco a informação e fez uma nova pergunta,

mantendo a cabeça em baixo, concentrado nas notas:
— E como é que isso se refletiu no ambiente familiar?
— Não houve problemas. Ele teve sempre o que comer.
— A questão era dirigida à Julia, não a si — esclareceu o inspetor,

levantando o rosto.
A mulher mexeu-se no sofá, como se não estivesse sentada

confortavelmente. Primeiro, levou o cigarro à boca e só depois é que
respondeu:

— Estamos bem.
— O que é que isso quer dizer? O seu filho era uma criança feliz?
— Sim.
— Como é que ele se sentia relativamente ao facto de não ter pai?
— Eu… — Julia hesitou, mostrando-se pela primeira vez nervosa. — Eu e

o Stevie vivemos juntos desde que ele era bebé.
— Considera-se um pai para o Andy? — A pergunta foi dirigida ao

padrasto, que pareceu surpreendido.
— Tenho-o criado.
— Costuma ser afetuoso com ele?
Stevie ficou a pestanejar, sem saber como responder. Sentia-se

indeciso. Não queria admitir que não, não se via como o pai do menino,
mas se dissesse que era afetuoso com ele, tal admissão poderia levar a
outro tipo de ilações.

— E a Julia? Costuma ser carinhosa com o Andy?
A mulher pareceu incomodada com a frontalidade do polícia.
— Claro.



— Quando foi a última vez que o viu?
Julia contraiu os lábios e soltou uma baforada de fumo. O ar dentro

da sala começava a ficar pestilento.
— Ontem à noite. Levantei-me tarde.
— Portanto, nem um nem outro sabem dele desde essa altura?
O casal olhou Jack de alto a baixo. Já tinham respondido à maior

parte daquelas perguntas quando os agentes da esquadra de Cambridge
os tinham interrogado, assim que o desaparecimento do menino fora
comunicado. Mas havia no detetive um tom acusatório, de quem tinha
segundas intenções, que lhes desagradava. Assustava-os.

— Onde é que estavam hoje de manhã?
— Em casa, a dormir — respondeu o padrasto do menino. — Acordámos

com os agentes a baterem à porta. Aliás, ainda não sei quem é que se
queixou de que ele desapareceu.

— Foi a escola — continuou o polícia, escrevendo novamente no bloco
de notas. — Como é a relação entre vocês os dois?

— Não tem o direito de… — começou Stevie.
— De quê? De saber se maltrata a sua mulher, ou o filho dela? Ou se

ela maltrata o menino? O Andy está desaparecido desde hoje de manhã,
ninguém sabe por onde andará, se em segurança ou em risco, e eu estou
na presença dos dois adultos, que apesar de dizerem ser os seus pais, já
admitiram que não o veem desde ontem. É em nome dele que tenho o
direito de saber o que acontece todos os dias nesta casa e como é que o
tratam.

Julia acabou de fumar o cigarro e esborrachou-o com força contra o
vidro do cinzeiro. Apesar de fitar Jack, o detetive reparou que parecia ter
dificuldade em manter os olhos abertos.

— O Stevie é bom para nós. Fiquei sozinha depois de ter o Andy e ele
acolheu-me, à mesma.

— Há alguma hipótese de ter sido levado pelo pai verdadeiro? Como
poderei contactá-lo?

— Isso será impossível.



— Morreu?
— Não.
— Então, deixe a Polícia avaliar o sucesso ou insucesso dos esforços que

desenvolve para apurar a verdade.
— Não sei quem é o pai do Andy.
Jack conteve uma respiração mais profunda. Detestava ter de fazer

aquele tipo de perguntas, mas era o seu trabalho.
— Porquê?
— Na altura, relacionava-me com mais do que um homem.
— Porquê?
— Fui corista numa banda de rock. Era assim que as coisas

funcionavam.
— Mas, agora, ela está arrependida — apressou-se Stevie a contrapor. —

O Senhor guiou-a no caminho certo.
— Costumam ir à igreja?
— Há uma aqui perto, à qual gostamos de ir. Mas nem sempre dá. As

pessoas não gostam de nós.
— Porquê?
— São snobes e arrogantes, por sermos mais pobres do que eles.
— Esta casa é vossa?
— Sim, comprei-a com o dinheiro que ganhei como corista — explicou

Julia.
— E qual é a relação com os vossos vizinhos da frente?
Stevie ficou durante alguns segundos em silêncio.
— Mal os conhecemos — respondeu ele, posteriormente.
— A Julia também?
— Sim.
— Conheciam a idosa que desapareceu ontem?
O casal entreolhou-se, algo que, segundo Jack observara, lhe pareceu

ser a primeira vez desde que o interrogatório começara.
— Não — respondeu ele, novamente no lugar dela.



Jack anuiu, tomando nota do facto no bloco de apontamentos.
Recolhera informações suficientes para começarem a investigar com
maior profundidade o desaparecimento do menino. Pediu a Julia e
Stevie que não saíssem da cidade e chamou os quatro agentes da
esquadra de Cambridge. Estava na altura de se irem embora.

Os cinco polícias saíram da casa, não reparando num pormenor. Junto
à porta, num móvel baixo, que deveria servir para guardar chaves e outros
objetos pequenos, viam-se três campânulas, vasos de vidro com a forma
de sinos, dispostas rigorosamente.

Dentro delas, estavam três flores de inverno, cujas pétalas eram de um
tom vermelho-vivo. Tratavam-se de cardeais.



Cambridgeshire, Reino Unido

Nos Dois Dias que se Seguiram

Quando Jack deixou a casa de Julia e Stevie, o Sol já começava a descer

sobre a cidade. As nuvens, espalhadas pelo horizonte, pareciam estar

mais próximas do que quando ali chegara, um sinal de que

provavelmente naquela noite iria nevar novamente. O inverno começava

a tomar conta de Cambridge, enterrando-a sob um manto gelado. Só

esperava que não acontecesse o mesmo com os seus segredos.

Tal como receara inicialmente, os dois desaparecimentos consecutivos

começaram a abalar a cidade e depressa se tornaram num assunto de

interesse nacional. O inspetor só teve a certeza disso quando, mais tarde

naquele dia, chegou à esquadra do condado de Cambridgeshire, onde a

sua unidade estava sediada. A central recebera várias chamadas de

jornalistas de Londres, a pedirem alguns esclarecimentos e um número

igual de informações.

Pacientemente, apesar de Una esperar por ele sozinha em casa, Jack

sentou-se à secretária e respondeu individualmente a todos. «Não, não

existe qualquer relação conhecida entre o desaparecimento da idosa e o

da criança», explicou a um, garantindo que poderia citá-lo; «A Polícia de

Cambridgeshire não revela dados pessoais sobre as vítimas. Qualquer

grau de parentesco com outros cidadãos, ilustres ou não, terá de ser

avaliado por si», contrapôs a outro.

As suas declarações pareceram acalmar a imprensa, que, talvez devido à

hora tardia em que as fizera, acabou por mencionar apenas levemente os

casos em notas discretas. Contudo, a sensação falsa de acalmia que se

seguiu, à medida que um novo dia nascia e começou a passar, não

trazendo com ele qualquer tipo de novas descobertas, contribuiu apenas



para agravar a angústia do detetive. Sentia que algo de muito mau estava

para acontecer.

O cadáver do menino foi encontrado ao fim da tarde do dia seguinte,

já o sol descia sobre Cambridge e o frio começava a sentir-se

intensamente nas ruas. Fora deixado sob uma árvore antiga, num bosque

minúsculo que existia junto à estrutura de madeira que atravessava o rio

Cam e unia o Lado Escuro ao Luminoso de Queens' College, a Ponte

Matemática.

Contudo, assim que Jack lá chegou, percebeu logo que o corpo

apresentava poucos sinais de ter sofrido uma morte calculada. Estava

cinzento, nu, com marcas de um estrangulamento violento e passional

espalhadas pelo pescoço, deixado no meio de um canteiro de cardeais.

O inspetor, cujo casamento passara por uma fase má quando ele e a

mulher descobriram que não poderiam conceber, teve de conter as

lágrimas ao ver a criança sem vida, abandonada entre a vegetação.

Desviou o olhar e fixou-se em redor, fitando a água do rio que passava

devagar sob a ponte. Deixou-se ficar assim durante vários minutos,

enquanto os colegas e os médicos-legistas trabalhavam em silêncio,

consternados pela perda da vida do menino. Secretamente, jurava que

não iria descansar até encontrar o culpado.

O resto do tempo acabou por não ficar registado com clareza na

cabeça de Jack McCallister. Quando saiu da margem do rio Cam, dirigiu-

se à casa da mãe da criança, onde a informou friamente, e ao padrasto,

do sucedido. Saiu assim que ela começou a gritar, como se o filho fosse

extremamente querido. Depois, dirigiu-se à esquadra local, onde

pernoitou, olhando para as provas, revendo os factos sem descansar, até

chegar à primeira conclusão. Havia na história dos dois crimes uma

personagem que ficara sempre de fora, apesar de estar intimamente

ligada a ambos. Era vizinho do menino e a última pessoa a ter visto

Laura Emanuel viva, além da sobrinha, Lizzie, que comunicara o

desaparecimento.



Por que motivo fora Adam poupado? Talvez por ser uma celebridade.

Onde estava e o que realmente fizera ele durante aqueles três dias? Por

onde andara? Era óbvio que se tratava de uma história de segredos,

talvez digna de um dos seus livros, mas que mentiras escondia ele sob

aquela fachada de elegância e inteligência que tão bem cultivava?

Os acontecimentos acabaram por se precipitar rapidamente ao início

da manhã do dia seguinte, como se fossem peças soltas de um enigma a

impelirem-no no caminho da verdade.

A voz da rapariga a telefonar para a esquadra ainda o sol mal rompera;

ele e os outros polícias a correrem pela neve manchada de vermelho; a

descoberta do corpo desmembrado; Jack a vomitar sobre o rio, com os

sapatos sujos de sangue; o interrogatório decisivo a Lizzie; o detetive a

cobrar um favor e a conseguir um mandado; a rapariga a abrir as portas

da garagem, onde o automóvel estava estacionado; o testemunho do

funcionário de Queens' College, que vira o irmão a fugir, nas imediações

do local onde o cadáver do menino fora encontrado; e, por fim, como

uma sequência bem orquestrada de arcos narrativos, destinada a uma

conclusão apoteótica, o ato final — a prisão de Adam Immanuel.

De pé na sala de esgrima improvisada de King's College, o inspetor

ignorou os protestos em francês do amigo do escritor, ficando a observá-

lo, enquanto era levado pelos outros polícias. Poderia não ter um caso

forte, mas reunira provas suficientes. Sobretudo, sentia-se aliviado, como

se a promessa que fizera ao rio estivesse terminada e o menino e Laura

Emanuel acabassem de ser vingados. Encontrara o seu culpado. Para ele,

a história acabava ali.

Curiosamente, a pouca distância da universidade, uma nova começava.

Era trazida por um comboio, que parava na estação ferroviária, largando

diversos passageiros, uns de visita, muitos deles a trabalho. Entre eles,

encontrava-se um homem de 51 anos, de cabelo grisalho e encaracolado,

e com um ar sério, íntegro.



Treze anos depois, dividido pelos sentimentos que o tinham feito fugir

da cidade, Afonso Catalão regressava a Cambridge.



Parte II
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Estação Ferroviária de Cambridge, Reino Unido

No Dia da Detenção de Adam Immanuel

Afonso apeou-se da carruagem e tentou situar-se. A estação não lhe
pareceu muito diferente daquilo que se recordava, com as paredes de
tijolo amarelo e os cartazes de aviso, em molduras brancas, agora com
um aspeto um pouco mais moderno. Num deles, lia-se em inglês que
«Se se dobra, então, pode ir a bordo». Era uma alusão ao meio de
transporte mais popular na cidade. Para criar espaço para todos os
passageiros, durante a hora de ponta, apenas as bicicletas dobráveis eram
autorizadas no comboio.

Ao ler o cartaz, o professor disfarçou um sorriso e com a velha pasta de
cabedal numa das mãos, a puxar com a outra por uma mala grande, de
aspeto pesado, deixou a plataforma e seguiu para o átrio. Naquela tarde,
não existia na estação ferroviária de Cambridge uma grande azáfama, e
foi com alguma facilidade que mais adiante identificou um jovem. Era
alto, certamente com menos de 30 anos, de cabelo louro. Tal como ele,
usava óculos e segurava à frente do peito uma cartolina, onde se lia o
nome do professor.

— Olá, sou o Alex — cumprimentou-o ele, estendendo-lhe a mão com
uma expressão entusiasmada, enquanto dava pequenos saltos. — O reitor
Ashton-Davies pediu-me para vir recebê-lo. Estou muito satisfeito por
finalmente poder conhecê-lo. Sou um grande admirador seu.

— Não era necessário — agradeceu Afonso, sentindo-se embaraçado.
— Oh, que mal-educado sou. Posso carregar a sua mala? — lamentou-se

o rapaz, levando a mão ao rosto.
— Não, por favor, estou bem assim. Quero apenas ir para um sítio

onde possa descansar um pouco. Apanhei um avião, o metro e três



comboios, para chegar aqui.
— Claro. Que falha a minha. Vou levá-lo a sua casa. Talvez mais tarde

possamos conversar melhor. Tenho tantas perguntas para lhe fazer! Sei
de cor cada uma das frases que escreveu no seu doutoramento, quando
estudou em Cambridge. É uma lenda.

Afonso conteve um sorriso envergonhado. Possuía muitas recordações
dos anos em que ali vivera e, talvez porque o final fora trágico, a
sensação com que ficara era sobretudo amarga.

Alex conduziu-o para o exterior, até um carro cinzento, pequeno. O
professor olhou em redor, reparando numa loja de uma cadeia de
comida rápida e num hotel que existiam por perto. Cambridge
desenvolvera-se, com certeza, e havia coisas que tinham efetivamente
mudado.

— Oh, não é preciso — protestou ele, ao dar-se conta de que o rapaz
arrumava a sua mala na bagageira do automóvel. Distraíra-se.

— É um gosto. — Alex sorriu de modo franco, esforçando o seu
português enferrujado. — Estou mesmo grato por esta oportunidade.
Sinto que irei aprender imenso consigo.

Afonso, que não tinha um assistente em Lisboa, anuiu, tentando não
parecer antipático. A colaboração do rapaz fora um gesto de gratidão da
parte da universidade e, apesar de preferir trabalhar sozinho, não queria
ofender ninguém, o que o fizera aceitar.

Alex conduziu depressa, acelerando o pequeno Fiat pela avenida que
levava diretamente ao centro da cidade. O professor ia dizendo
ocasionalmente que sim, só para manter o diálogo vivo, mas na realidade
estava distraído com a paisagem. Via-se uma quantidade significativa de
neve sobre os telhados e o sol tímido que descia por trás deles dava-lhes
um ar mágico.

Não sabia bem porquê, mas as recordações que tinha de Cambridge
prendiam-se mais com o rio, as pontes e as chalanas, as embarcações de
fundo raso e liso que eram usadas para veraneio e transporte de pessoas.



Talvez fosse porque na altura em que ele vivera ali não tivesse
encontrado melhor ouvinte para todos os seus receios.

O professor despertou dos pensamentos nostálgicos que o envolviam
quando o automóvel abrandou. Alex encostou-o a um gradeamento de
ferro preto, com espigões altos, para lá do qual se via uma sucessão de
casas todas iguais.

Eram de tijolo vermelho-escuro, tal como a maioria das construções da
cidade. As janelas, divididas em três, tinham caixilhos brancos. E à frente
havia um pequeno empedrado de seixo batido, que as separava de um
canteiro com vários arbustos bem aparados. Numa em particular, via-se
uma árvore de porte médio e copa larga, não muito mais alta do que um
homem adulto — era uma romãzeira.

Afonso reviu-se vários anos antes. O cabelo ainda era escuro, sem
entradas, e o corpo ainda mais magro e seco, mas os óculos já existiam
no seu rosto, uma recomendação médica recente para combater as dores
de cabeça persistentes de que sofria. Caminhava no meio de vegetação
alta, ladeado por lápides e jazigos clássicos, numa das avenidas principais
do cemitério oriental de Highgate, uma última morada apenas acessível
às melhores famílias.

O professor recordou-se de ver ao fundo, junto a um grupo reduzido
de pessoas, uma mulher vestida de negro. Judite, a sua primeira
namorada, na altura já casada e muitos anos mais velha do que quando
se tinham conhecido, estava de pé, declamando com dor um poema
antigo. Despedia-se da filha, Hannah, cujo caixão era preparado pelos
coveiros para ser colocado no jazigo. A rapariga, que até há alguns meses
antes fora sua aluna, suicidara-se. Fizera-o por amor a ele.

Por perto, estavam ainda outras pessoas, entre as quais se contavam o
marido de Judite, o filho, Jonathan, e ainda uma jovem empregada com
um bebé ao colo. Segundo a carta de despedida deixada por Hannah, era
seu filho.

Ao tomar consciência da sua proximidade, a serenidade conformada
que parecia existir em Judite desvanecera-se mais depressa do que um



sopro passava pelo arvoredo. Afonso fitava-a, preparando-se para lhe
dirigir a palavra:

— Os meus mais sinceros sentimentos — dissera ele. — A Hannah era
uma jovem brilhante. Toda a faculdade irá sentir imenso a sua perda.

O sangue aflorara de repente aos olhos da mulher, enchendo-os de
cólera. Também o marido, que permanecia de pé ao seu lado, se agitara,
fazendo um esgar azedo.

— Como te atreves, Afonso?
O professor recordou-se de que hesitara, mudo.
— Como te atreves a vir aqui depois do que lhe fizeste? Diz-me!
— Eu… eu… lamento imenso.
As palavras que existiam dentro dele estavam presas nas cordas vocais.

E fora, então, que o rosto se virara rapidamente para um dos lados, ao
ser esbofeteado violentamente pelos dedos esfíngicos de Judite.

O professor sentira cravados nele os olhos dos amigos da família.
Contraíra o maxilar, olhara para o caixão cheio de pesar e depositara um
ramo de folhas de romãzeira à entrada do jazigo. Ouvira dizer que eram
sinónimo de vida.

Sentado dentro do carro, de olhos postos na árvore na qual colhera os
ramos, Afonso tentou disfarçar a emoção que sentia face à recordação de
um dos momentos mais humilhantes e dolorosos da sua vida. Não o
percebendo, Alex perguntou-lhe se estava bem.

— Sim — assegurou-lhe, ligeiramente rouco. — Preciso apenas de
descansar. Tem a chave? Gostaria de ir para dentro. Está a ficar frio.

Entusiasmado e solícito como sempre, o rapaz apressou-se a sair do
automóvel, indo buscar a mala e a pasta. E os dois abriram o pequeno
portão de ferro. Apesar da melancolia que lhe trazia a visão da romãzeira
na casa ao lado, o professor ainda esboçou um sorriso ao entrar. Junto à
porta, à espera dele, estava a sua bicicleta. Pelo que pudera acompanhar
do despacho, fora entregue naquele dia de manhã.



Alex ajudou-o a instalar-se, abrindo um pouco as cortinas e acendendo
as luzes, de modo a que houvesse alguma claridade nas divisões. Para ele,
era como se o professor fosse um idoso, olhando com um misto de
saudade e tristeza para o local onde provavelmente já fora feliz.

O som de uma mensagem de texto a chegar ao telemóvel de Afonso
tilintou no meio do átrio vazio. Afonso viu do que se tratava e pediu
licença ao jovem assistente, prometendo-lhe que, assim que conseguisse,
iria à faculdade. A prioridade seria arrumar as suas coisas e, agora, queria
falar um pouco com a mulher e o filho, que tinham ficado em Lisboa e
estavam ansiosos por saber se chegara bem.

O rapaz anuiu prontamente, mostrando-lhe os armários da cozinha
cheios de comida pré-preparada, pronta a ser cozinhada. Casara
recentemente e pedira à mulher para dar um jeito feminino ali em casa.

O professor agradeceu-lhe e esperou que ele se fosse embora. Depois
de ficar sozinho, olhou em redor, sentindo-se momentaneamente
perdido e deslocado. Quando vivera em Cambridge, alugara ali apenas
um quarto, mas era como se toda a casa estivesse cheia de memórias.

Decidido a alienar a tristeza, pegou no telemóvel e sentou-se no sofá
da sala, enquanto iniciava uma videochamada para Portugal. Já o
esperava, mas a sua chegada a Cambridge fora um momento ainda mais
intenso e emocional. Precisava de ver Diana e Rodrigo.

O rosto do menino apareceu no ecrã do aparelho dois segundos depois
de começar a tocar. Pelo que conseguiu perceber, estava sentado em cima
da cama, com a coleção de ursos a ver-se nas prateleiras, por cima dele.

— Onde é que foste? — perguntou-lhe a criança, com um ar muito
curioso.

— Eu expliquei-te. Estou em Inglaterra.
— Porquê?
— Vim cá trabalhar. São só dois meses. Passam num instante.
— Vou ter saudades tuas?
— Espero que sim.
— E tu, vais ter saudades minhas?



— Então, não vou? Claro que sim. Quem é que vai andar comigo de
bicicleta aos sábados de manhã? Vou ter de arranjar um urso, talvez o
Lunetas, para me fazer companhia.

— Ele está aqui! — riu-se o menino.
O professor sorriu igualmente, até ver aparecer no ecrã Diana. Ela

franziu ligeiramente o sobrolho, percebendo que algo se passava. Sabia
de toda a história e dos motivos pelos quais lhe era tão doloroso
regressar a Cambridge.

— Estás bem? — perguntou-lhe ela.
— Sim. Só preciso de descansar. Amanhã é um novo dia.
— Quando é que dás a primeira palestra?
— Dentro de três dias. Mas já conheci o meu assistente. Estou bem

entregue. Parece ser um rapaz extremamente solícito. Trouxe-me a casa,
inclusivamente.

Diana não sorriu, apesar da alegria do sobrinho. Parecia ligeiramente
triste, talvez por sentir o mesmo no marido.

— A propósito da Universidade — recomeçou ela, após alguns segundos
de silêncio em que ficaram a observar-se mutuamente —, já viste as
notícias?

— Não. Sinto-me um bocado sem paciência. O que é que estou a
perder?

— Tens televisão?
Sentado no sofá, Afonso olhou em volta, procurando o comando do

aparelho que se encontrava diante dele. Esticou-o na sua direção e o ecrã
acendeu-se repentinamente.

— Parece que sim.
— Muda para um canal de informação, por favor.
Afonso assim fez, percorrendo com pouco jeito a lista de canais. Sentia

sempre alguma dificuldade inicial quando lidava com um comando com
o qual não estava familiarizado.

— De que é que estou à procura?



Mas a pergunta de Afonso teve uma resposta imediata, assim que a
estação mudou e a emissão passou para a BBC. A imagem de uma pessoa
que reconheceu enchia o ecrã. As imagens tinham sido registadas numa
livraria.

— Mas que diabo… — soltou o professor, olhando para a televisão,
sentindo-se estupefacto.

O título da peça não poderia ser mais claro e chamativo:
«Escritor Adam Immanuel preso, acusado da morte de uma criança e

de uma tia idosa. O corpo da mulher foi encontrado desmembrado,
espalhado pelas margens do rio Cam. A cidade já lhe chama o Carniceiro

de Cambridge».



Nos Dias que se Seguiram à Detenção de Adam Immanuel

A notícia sobre a prisão de Adam espalhou-se pelos meios de

comunicação social britânicos ainda mais depressa do que a rainha

afastara o casal Harry e Meghan de todos os atos públicos. Foi rápida,

impiedosa, pungente, pública e feita com grande espalhafato. Apesar da

postura fria e do comportamento clássico, tradicional, os Ingleses

sempre adoraram um bom escândalo.

Desde que Laura Emanuel desaparecera que a imprensa andara a

farejar por perto, sentindo que algo importante poderia estar para

acontecer. Mas fora a descoberta do corpo do menino, sucedida pela do

cadáver da idosa, que desencadeara todo o frenesim mediático que mais

tarde veio a ocorrer. O Reino Unido queria saber!

Apesar da cobertura imediata feita pela televisão, cujas emissões em

direto lhes forneciam uma grande atualidade, as coisas ficaram mais

sérias quando o The Guardian, possivelmente o jornal mais respeitado

do país, dedicou ao assunto uma página inteira. Era muito, sobretudo

para uma publicação tão politizada como aquela.

Citava o inspetor Jack McCallister, um sujeito ruivo com peso a mais,

que quando se dirigira à opinião pública parecera particularmente

agastado. E resumia os factos conhecidos até então: as fibras e os

vestígios de ADN de Laura recolhidos no carro do sobrinho, algo para o

qual ele não tivera explicação, uma vez que, segundo o próprio, a tia mal

saía da cama; e a teoria de que um crime servira provavelmente para

encobrir o outro. A família da criança vivia na casa em frente à de Adam.

Certamente, o menino vira algo e fora silenciado.

O The Observer, um dos seus concorrentes diretos, optou pela mesma

abordagem, mas acrescentou ao artigo uma breve resenha sobre a carreira



literária do assassino. Era um dos jovens escritores mais conceituados do

momento e fora galardoado inclusivamente com o prémio literário mais

cobiçado do país. O meio cultural das terras de Sua Majestade estava em

choque, os leitores não queriam acreditar, e até Ellis Bloom, o seu

editor, um dos mais importantes do ramo, mostrara-se indisponível para

comentar o caso.

Corriam rumores de que, quando soubera da notícia, rasgara um dos

seus casacos de tweed preferidos, desfazendo-o em tiras esfarrapadas.

Posteriormente, internara-se numa clínica de repouso, levando consigo

apenas a coleção de filmes antigos com Vivien Leigh. Iria sobreviver ao

escândalo, mas antes necessitava de descansar. E de Scarlett, claro, pois

um dia tudo o vento haveria de levar.

Outros meios de comunicação social sérios, como o Daily Telegraph,

The Times, ou a BBC, através dos seus inúmeros canais e plataformas,

acabaram por fazer um tratamento semelhante da história, abordando

inclusive o mistério em torno do tronco da mulher, que continuava por

encontrar, ou a grande fortuna deixada pela idosa, o motivo aparente do

homicídio. Apesar das questões que ainda permaneciam por responder,

uma figura nacional era a suspeita principal de dois crimes hediondos. E

isso tinha de ser dito.

Como não poderia deixar de ser, o verdadeiro pagode aconteceu nos

tabloides. Ainda assim, o Daily Mirror foi o mais comedido. Numa crise

óbvia de inspiração, limitou-se a colocar na primeira página a fotografia

do escritor de A Morte do Papa. Fora tirada na noite do lançamento,

vendo-se por trás dele o grande cartaz promocional do livro, com a sua

figura envolta em fumo negro e vermelho, contraposta ao domo da

Basílica de São Pedro. Imitando na perfeição o grafismo da capa,

escreveu simplesmente «A Morte de Adam».

O Daily Express optou por uma postura mais séria e publicou uma

entrevista de origem duvidosa, alegadamente dada no início da carreira a

um blogue na internet, entretanto já desaparecido, na qual o escritor

descrevia a intenção de um dia vir a escrever um livro sanguinário. O



editorial que acompanhava a peça jornalística referia inclusivamente que

vários psicólogos, que, claro, tinham pedido para permanecer anónimos,

haviam explicado ao jornal que aquelas declarações eram indícios fortes

de tendências homicidas. Desde o começo que existia dentro dele um

grande carniceiro.

Mas quem ganhou a corrida foi sem dúvida o sempre imaginativo,

criativo, e altamente hilariante The Sun, que dedicou à notícia várias

edições. Começara por se debruçar quase totalmente sobre a morte do

menino. O corpo apresentava marcas de violência, provas de que fora

molestado selvaticamente, muito provavelmente no pequeno bosque

onde fora encontrado, completamente à vista dos olhos incautos da

cidade.

Também se sabia que nas noites dos crimes, Adam tomara vários

barbitúricos, uma dependência que escondia de todos, mas que já existia

desde a altura em que publicara o seu primeiro livro. «Sexo, drogas e

fama». Era a descida ao inferno do Carniceiro de Cambridge.

E o deboche assim continuou, chegando à melhor parangona de todas:

«Ele cortou-a aos bocados!» Foi apenas suplantada pelo rumor que

começou a circular nas redes socais e que rapidamente foi confirmado

pela sua autora.

Vanessa Robbins, uma alegada escritora de romances de ficção

científica com contornos sado-eróticos, que estava no limiar de assinar

um contrato multimilionário com uma das maiores editoras do Reino

Unido, veio a público e afirmou com grande pesar que há muitos meses

que mantinha um caso escaldante com o célebre vencedor do prémio

Man Booker. Havia paixão; havia desejo; havia um amor tórrido e

contaria tudo no seu próximo romance. Já estava a escrevê-lo.

No meio de tanta turbulência, poderia pensar-se que o livro mais

recente de Adam Immanuel, que até ao dia da sua prisão era

considerado um campeão de vendas fulgurante, cairia a pique,

afundando-se nas prateleiras das livrarias, envergonhado pela desonra

infligida pelo seu autor.



Mas não. Contrariamente às expectativas, o nome do escritor tornou-se

ainda mais popular. Regressou às tendências do Twitter, uma posição

que já ocupara antes, embora esporadicamente; era constantemente

referido nas outras redes sociais; e toda a sua obra começou a ser

avidamente devorada, ainda mais do que quando vencera o prémio que

lhe marcara a carreira. Os seus livros eram vistos nas mãos das pessoas,

quando saíam à noite do trabalho e iam no metro, a caminho de casa; ou

nas mesas dos pequenos cafés, quando faziam uma pausa para almoço,

largando mesmo os telemóveis.

Aliás, nos dias que se seguiram à detenção de Adam, A Morte do Papa

não só consolidou a posição de liderança que já alcançara, duplicando

em apenas quarenta e oito horas as vendas das primeiras semanas, como

recebeu uma companhia importante. Nas tabelas digitais, que,

contrariamente às das edições em papel eram atualizadas diariamente,

mais do que uma vez, os seus três primeiros livros, Dor, Ira e Raiva,

voltaram a subir vertiginosamente, ocupando o segundo, terceiro e

quarto lugares. Quatro em cinco posições do top 5 eram dele.

O Carniceiro de Cambridge nunca fora tão infame, como famoso.



King's College, Cambridge, Reino Unido

Nos Dias que se Seguiram à Detenção de Adam Immanuel

Em cima da bicicleta, Afonso descreveu com suavidade uma curva e viu
mais à frente a fachada gótica da entrada de King's College. Estendia-se
por vários metros, até ao edifício da capela, cuja arquitetura imponente
dominava a avenida. Um corrupio de turistas chineses, com as máquinas
fotográficas de aspeto potente a tiracolo e as máscaras de proteção
respiratória a cobrir-lhes a boca, passeavam por ali, entretidos.

O professor colocou um pé no asfalto e deixou-os passar, observando-os
casualmente. Já lera mais do que uma vez notícias sobre um novo vírus
de contágio fácil que estava a espalhar-se no Oriente. Desejando que a
Europa não viesse a ser infetada, infletiu para a esquerda, estacionando
junto ao relvado coberto de neve. Enquanto prendia com uma corrente a
bicicleta ao suporte metálico, um jovem alto e louro apareceu à entrada,
acenando-lhe. Era Alex.

Afonso recolheu a velha pasta de cabedal do cesto de verga que
adaptara no dia anterior e dirigiu-se a ele, aconchegando ao corpo o
sobretudo e compondo o cachecol que Rodrigo lhe oferecera. Estava um
dia agradável, com o céu quase todo limpo, de uma tonalidade azul,
cristalina, mas o frio era cortante. Não se recordava de a cidade ser assim
tão gélida.

Sorridente, Alex cumprimentou-o calorosamente. Aquele era o
primeiro dia de trabalho juntos, mas o rapaz parecia ser dedicado e
prestável. Depois de chegar, o professor ainda mal saíra de casa,
preocupando-se quase exclusivamente com a arrumação dos seus
pertences, mas o assistente mantivera-se entretido, enviando-lhe vários e-



mails com a organização do ciclo de palestras e outro material
preparatório.

Afonso foi incapaz de conter um sorriso nostálgico assim que os dois
passaram o portão da faculdade. O grande edifício da capela avançava
com grandiosidade ao lado do pátio principal, crescendo rumo ao rio
durante quase noventa metros. Era considerado por muitos como o
último, mas o mais emblemático, dos edifícios góticos da Europa. O
processo de construção, que demorara um século, fora inclusivamente
interrompido durante a Guerra das Rosas, sendo apenas resgatado pelos
fundos do rei Henrique VII.

Alex conduziu Afonso, levando-o a contornar o pátio central. Alguns
dos alunos passavam por eles, fardados com as vestes tradicionais da
universidade. Não aparentavam ser todos ingleses. Muitos deles
revelavam traços étnicos, quer da América do Sul, como de África, ou do
Médio Oriente, uma prova de que a faculdade se modernizara.

Os dois continuaram e entraram numa zona mais reservada. O
assistente guiou-o, até chegarem a uma antecâmara ocupada por uma
mulher com alguma idade. Usava um saia-casaco cinzento, sapatos
pretos e um carrapito grande.

Ao aperceber-se da chegada do par, Miss Rosie apresentou-se. Tratava-
se da secretária do reitor e era para ela um gosto enorme poder
finalmente conhecer o professor Afonso Catalão. Desde as últimas
semanas que não parava de ouvir falar nele. O reitor elogiara-o imenso.

Afonso viu-o assim que a mulher abriu a porta. Estava sentado a uma
mesa de trabalho, com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo,
concentrado no que lia. Não fora naquele escritório que se tinham
encontrado pela última vez, mas noutro edifício, nas instalações mais
modestas da Faculdade de Estudos Orientais e do Médio Oriente. Na
altura, ele era o diretor do seu departamento.

Apesar de desfrutar de mobiliário de boa qualidade, embora de aspeto
austero, e de ocupar um gabinete com vista para os pináculos neogóticos
da capela de King’s, pouco mudara naquele homem que sempre



admirara. Era um académico notável, autor de diversos livros e outras
publicações, que usara como referência. Estava apenas mais velho, com o
cabelo e o bigode mais brancos, e com um pouco mais de peso.

O reitor levantou a cabeça assim que se apercebeu da sua entrada. Pela
expressão que fez quando o viu, o professor Catalão percebeu que a sua
presença na universidade era desejada. Contudo, o homem não sorriu.
Lia um jornal, em que o destaque principal eram os crimes cometidos
por Adam Immanuel.

— Sê bem-vindo novamente, Afonso. Espero que o Alex te tenha
recebido bem — disse ele.

— Não poderia ter arranjado um cicerone melhor.
— Rosie, por favor, deixe-nos a sós — solicitou o reitor, pegando na sua

agenda de capa preta e largando-a sobre um móvel baixo, junto à janela.
— E traga-nos algum chá. De manhã, não consigo passar sem uma
chávena.

— Para mim, não — avisou-a Afonso. — É demasiado cedo.
A secretária anuiu e retirou-se, deixando os três homens a sós no

escritório. O Professor Ashton-Davies convidou-os a sentarem-se. Houve
um momento de um ligeiro embaraço, até o catedrático quebrar o gelo:

— Como tens passado?
— Razoavelmente bem.
— Obrigado por aceitares a minha proposta. Salvaste-nos. Pensei que

irias perder-te em Istambul, quando te recusaste a ficar em Cambridge.
— Regressei a Lisboa já há alguns anos — explicou Afonso,

evasivamente.
Depois de esclarecer que não era o pai do filho de Hannah, limpa que

estava a sua honra, decidira que não poderia continuar na universidade.
Para o Professor Ashton-Davies, na altura, não tinham restado dúvidas,
mas, para o professor, era demasiado duro conviver com o rastilho de
murmúrios que mesmo assim o perseguia de cada vez que passava num
corredor. Eram as vozes dos alunos a trocarem comentários irónicos na
suas costas; os funcionários a olharem-no de modo diferente; a perceção



de que se a mãe fosse viva e o tivesse visto naquela altura da sua vida,
sentiria uma vergonha imensa.

— Estou casado, agora — prosseguiu Afonso. — E adotei uma criança,
um menino.

— Deverias trazê-los cá. Adoraria conhecê-los.
— Talvez. Ele acabou de entrar para a escola. Não queremos prejudicar

a sua aprendizagem.
Os dois homens entraram num novo momento de silêncio que nem

sequer o ambiente do campus conseguia quebrar. Alex olhou para os
dois, sem saber o que dizer. A faculdade fora sempre calma e pelas
janelas do escritório apenas se via o cimo da capela coberto de neve e o
céu azul. Afonso reparou que andavam alguns pássaros a voar em torno
dos espigões. Seriam corvos? Ali, em Cambridge?

— Há quanto tempo é que veio para King’s? — perguntou o professor
Catalão ao reitor.

— Aceitei o convite um par de anos depois de saíres da Faculdade de
Estudos Orientais e do Médio Oriente. Na realidade, formei-me aqui e
regressar como reitor foi a concretização de um sonho antigo.

— Não sabia — admitiu Afonso.
— Sim, passei a minha juventude em King’s. Cheguei a cantar no coro.
O homem apontou para uma fotografia emoldurada que estava sobre

a secretária, onde se via um grupo de jovens entre a infância e o início da
idade adulta. Numa das pontas, vestido com o uniforme da faculdade,
estava um rapaz alto, com bigode. O olhar de Afonso desviou-se
inadvertidamente para o jornal, no qual estava em destaque a notícia
sobre Adam.

— Conheces o Adam? — indagou o reitor, reparando.
— Sim, e o Professor?
— Por favor, trata-me por John.
Afonso não se corrigiu e continuou a rumo inicial da conversa:
— Conheci o Adam há uns meses. A minha mulher é jornalista e veio a

Cambridge, no âmbito de uma peça que estava a investigar.



— Desconhecia que voltaras a Cambridge.
— Mal poderei dizer isso. Na verdade, foram apenas umas horas.
— Ela veio entrevistá-lo, presumo.
— Não exatamente. Veio cá falar com ele, para esclarecer um assunto

ao qual o nome dele aparecera associado.
— Em Portugal?
— Não — assegurou Afonso, com convicção, evitando entrar em mais

detalhes.
Durante a hora que passara a conversar com Diana, Adam apresentara-

se tão arrogante, quanto assertivo, sendo capaz de responder a todas as
questões que a jornalista colocara, saindo nitidamente vitorioso da troca
de galhardetes. Antes de viajarem para a cidade universitária, ela achara
que iria encontrar finalmente a fonte de todos os mistérios que na altura
rodeavam a morte do cardeal Uggeri. Enganara-se. O escritor inglês fora
demolidor, surpreendendo-a completamente.

— Acompanhei a minha mulher — explicou o professor Catalão. — Foi
nessa ocasião que conheci o Adam. Além de também ter ido ao
lançamento do seu livro mais recente. A Diana fez questão.

— Leste-o?
Em silêncio, sentado ao lado dos dois, Alex esboçou um sorriso

tímido. Aparentemente, fizera-o. Aliás, Afonso calculava que toda a
cidade o imitara. Afinal, vivia em Cambridge.

— Não.
— É um bom livro, algo raro nos dias que correm — observou o reitor.

— Agora, ele está é envolvido em algo muito complicado. Mais uma das
coisas estranhas que ultimamente andam a acontecer por aqui.

Afonso olhou interrogativamente para o Professor Ashton-Davies,
intrigado pela sua observação. Além dos dois homicídios, a que se referia
ele? Mas percebeu que, talvez devido ao facto de estarem com Alex,
aquela não seria a melhor ocasião para aprofundar o assunto. Optou por
continuar o diálogo:

— Tenho acompanhado o caso pelas notícias. Conhecia as vítimas?



— O menino, não. Mas a família Emanuel, sim. Conheci a mãe, num
período em que ambos vivemos em Londres, e aqui, em Cambridge,
falei várias vezes com a tia, Laura. Que morte horrível. Estou a organizar
juntamente com o decano e o capelão uma missa em sua homenagem
daqui a dois dias. Queres juntar-te a nós?

Afonso não respondeu. Teria de ver com o assistente se tinha
disponibilidade. Ainda lhe faltava inteirar-se dos horários.

— Eram amigos?
— A Laura e eu? — perguntou rapidamente o Professor Ashton-Davies,

parecendo algo surpreendido.
Antes que Afonso pudesse esclarecê-lo, Miss Rosie bateu à porta e

entrou, empurrando um carrinho de chá, que rangia ligeiramente
enquanto deslizava sobre o soalho de madeira. Um bule, três chávenas e
um prato de bolos secos vinham dispostos em cima.

— Tem a certeza de que não quer? — perguntou-lhe ela, apontando na
direção do chá.

— Não, obrigado. Gostaria de aproveitar o resto da manhã para
trabalhar e se ceder à tentação, não sairei dos lavabos. A minha bexiga já
não é o que era.

Pelo contrário, Alex e o reitor foram menos comedidos e serviram-se,
voltando a traçar as pernas com elegância, enquanto seguravam cada um
a sua chávena. Um odor agradável e quente começou a perfumar o
escritório.

— Onde íamos? — recomeçou John. Perdera ao rumo à conversa.
— Perguntei-lhe se era amigo do Adam.
— Ah, pensei que te referias à Laura. Não. Apenas o conhecia na

qualidade de professor aqui em King’s.
— Como é que ele é? — prosseguiu Afonso. — Como professor, quero

dizer.
— Odiado pelos alunos, embora admita que seja competente. Pelo que

ouvi dizer, a sua palestra sobre Chaucer foi muito boa.
— Não está a contar com o regresso dele?



O reitor olhou para o professor Catalão, bebericando da chávena.
— Não. O Adam não está bem.
— Como assim?
— Ultimamente, pareceu-me algo instável.
— Mas, para si, o Adam é culpado?
— Porque perguntas? Qual a razão do teu súbito interesse?
Afonso parou por uns momentos para pensar. Realmente, o seu

mentor tinha razão. De onde vinha o seu interesse pelo duplo
homicídio? Além de simples curiosidade, que motivos tinha ele para se
preocupar com o destino de Adam Immanuel? Ainda se recordava da
noite em que acompanhara Diana. Fora ela quem fizera as perguntas,
mas fora consigo que ele se mostrara particularmente agressivo.

Olhou brevemente pelas janelas. Os corvos continuavam a rondar os
pináculos da capela de King’s, dançando em torno da neve. Os seus
fantasmas continuavam ali, separados por um vidro.

— Já no passado, fui julgado precipitadamente, Professor — fez notar
Afonso. — Detesto a mera possibilidade de o mesmo acontecer a alguém.



Roma, Itália

Nos Dias que se Seguiram à Detenção de Adam Immanuel

Também na capital transalpina, um crime despertara bastante atenção.

Apesar de toda a comoção que o anúncio da marcação do conclave papal

causara, pelo menos inicialmente, a captura e prisão de Nasir, o

prostituto, reacendera o interesse em torno da morte do cardeal Diego

De Santis.

A princípio, poderia pensar-se que seria pouco duradouro, culminando

com a confissão, com direito a um prolongamento breve quando o

julgamento fosse realizado. A condenação seria certa. No entanto, o

jovem árabe surpreendera toda a opinião pública, começando pelos

próprios Carabinieri.
Depois de o encontrarem a viver escondido num bairro degradado de

Roma, na companhia de toxicodependentes e vagabundos, pouco ou

nada dissera. Parecera assustado, quase traumatizado, e mantivera-se um

dia inteiro em silêncio. Posteriormente, mais calmo, declarara apenas

uma coisa.

Nasir era um rapaz pobre, originário da Síria, que fora para Itália à

procura de uma oportunidade para ganhar dinheiro e assim sustentar a

mulher e os filhos que deixara para trás. Pouco sabia de italiano;

somente o que fora aprendendo com os clientes e outros prostitutos de

rua. E, portanto, a sua fluência era igualmente reduzida, incluindo em

inglês, outra das línguas que a Polícia experimentara quando tentara

interrogá-lo. Mesmo assim, soubera dizer corretamente uma palavra:

«inocente».

Três dias depois da prisão do rapaz, Paolo Fattore estava sentado no

escritório da sua casa nova. Lia na edição online do Corriere della Sera



uma notícia para a qual contribuíra, sobre a chegada à Cidade do

Vaticano dos primeiros cardeais que dali a uma semana iriam participar

no conclave. Distraído, acabou por não dar atenção a uma nota lateral

sobre um duplo homicídio ocorrido no Reino Unido, mas reparou

noutra coisa.

A casa estava em silêncio, a mulher e as filhas já se tinham deitado,

deixando-o sossegado, para que pudesse concentrar-se e trabalhar um

pouco, pelo que ouviu facilmente o aviso sonoro do computador a

assinalar a chegada de uma nova mensagem de correio eletrónico. Era de

Diana.

Colocara-a a par de todos os desenvolvimentos do caso, desde o

encontro com Massimo no café, à prisão de Nasir no mesmo dia e

posterior declaração, o que lhe trouxera sentimentos contraditórios. A

conversa com o ex-padre fora ambígua, pois permitira-lhe

simultaneamente avançar muito na investigação, sobretudo porque lhe

dera informações sobre o meio fora da Cidade do Vaticano em que

realmente se movimentava o cardeal De Santis, mas não lhe permitira

descobrir quem era Miguel, o homem suspeito de ter sido seu amante.

Por outro lado, a recusa do jovem árabe em assumir a culpa indicava que

os dois estavam no bom caminho — o assassino do Papa continuava à

solta. Tinham de descobri-lo.

Felizmente, a portuguesa não se sentia tão frustrada, algo que ficou

bem patente no e-mail que lhe enviou:

De: dianasantossilva@sapo.pt

Para: paolofattore_78@gmail.com

Assunto: Re: A morte de Mateus II.

Querido Paolo,

Obrigada por teres falado com o Massimo. É uma pena que ele não saiba
quem é o Miguel, mas, mesmo assim, considero que a vossa conversa foi muito
esclarecedora.



Se o cardeal Diego De Santis era tão aberto relativamente à sua
sexualidade, a ponto de, apesar da posição que ocupava, o meio homossexual
saber que recorria a prostitutos de rua, é porque também não deveria fazer um
esforço grande para esconder daqueles que privavam consigo a vida dupla que
levava fora da fronteira da Cidade do Vaticano.

O que terão a dizer as pessoas que o viam todos os dias, como, por exemplo, o
motorista? Tenho ideia de ler num jornal que o corpo foi encontrado pela
empregada doméstica. Que saberá ela sobre o cardeal De Santis, ou talvez, o
Miguel?

A propósito deste homem, consegui um pequeno avanço. O Coro da Capela
Sistina tem uma pegada digital praticamente inexistente. Não dispõe de
qualquer perfil nas redes sociais, ou sequer de um site, mas lembrei-me de ir
pesquisar nas bilheteiras online e consegui encontrar uma que lhes fazia
referência. Têm amanhã um espectáculo em Amesterdão, nos Países Baixos.
Tentei contactar a organização, para saber para onde iriam a seguir, mas
estou a aguardar novas informações. De qualquer modo, espero que tenhamos
apanhado o rasto do Miguel.

Não me importava de ir até lá e interpelá-lo, mas nos próximos dois meses
estarei sozinha com o Rodrigo. O Afonso foi hoje para Cambridge. A
propósito, lembras-te do Adam Immanuel? Envio-te em anexo uma entrevista
que tirei há pouco do The Guardian. Não vais acreditar no que aconteceu.

Diana Santos Silva

Paolo não conteve a curiosidade e abriu o ficheiro que Diana lhe

enviara. Era um artigo relativamente curto, talvez porque quem o

redigira ainda não dispunha na altura de todas as informações sobre o

caso, embora relatasse com rigor as duas mortes ocorridas em

Cambridge e a consequente prisão do escritor.

O italiano começou a revolver todas as gavetas da secretária, chegando

ao móvel de apoio do escritório. Onde é que o teria metido? Em que

local guardara o exemplar de Dor, que Pedro, o delator, lhe enviara a

propósito da investigação de Gabriella Accardi?



Encontrou-o na prateleira inferior de uma estante, com outros livros

por cima. Desde o último conclave, em outubro do ano anterior, que

não lhe pegava. Limpou-lhe o pó que se via em parte da capa e abriu

uma das badanas. Continha uma fotografia de Adam, mostrando um

homem jovem, que deveria rondar os 30 anos, contraposto a um fundo

negro. Tinha o cabelo castanho encaracolado e o olhar era forte e

intenso, penetrante, diria mesmo.

Paolo sentiu um calafrio que o fez largar imediatamente o livro. De

onde vinha aquela reação negativa? Porém, logo a seguir, teve uma

surpresa. Pousado sobre a secretária, o telemóvel, até então sem som,

começou a vibrar. Leu o nome no ecrã. Era Don Riccardo. Atendeu-o. O

velho professor de Música decidira regressar a Roma.

E queria falar com ele.



Palácio Apostólico, Cidade do Vaticano

Nos Dias que se Seguiram à Detenção de Adam Immanuel

Joseph manteve-se em silêncio, enquanto o cardeal Etienne Aguillon
abandonava o escritório do camerlengo. À porta, vestidos de preto e
vermelho, os dois homens apertavam vigorosamente a mão um do
outro, trocando palavras que não eram tanto de despedida, mas mais de
circunstância.

O arcebispo de Paris fez uma vénia ligeira, um sinal de reverência pelo
cargo que o seu interlocutor ocupava, e chamou o secretário pessoal, que
esperava sentado no sofá da antecâmara. Estava na altura de se irem
embora. A audiência terminara.

Atrás deles, o cardeal Alberto Donato ficou a vê-los desaparecer,
afastando-se ao longo do corredor do Palácio Apostólico. A expressão
aprazível que tinha no rosto foi desaparecendo lentamente, até se
transformar em deceção. Dando-se conta da atenção do jovem sentinela
da Guarda Suíça, baixou os olhos e fechou delicadamente a porta,
recolhendo-se.

Sentado à sua secretária, Joseph fitou a entrada do escritório, sentindo
pena do cardeal camerlengo. Alberto Donato revelava ser um grande
líder, sobretudo em termos administrativos e teológicos, mas tinha uma
falha grave: era um péssimo político. Antes da audiência com o
arcebispo de Paris, recebera o de Toledo, em Espanha. Os dois homens
eram muito influentes. Contudo, o resultado parecera ser uma desilusão.

Os cardeais que iriam participar no conclave estavam à chegar à Cidade
do Vaticano e dos cinco nomes que a comunicação social apontara
inicialmente — o camerlengo, os arcebispos de Vilnius, Milão, Hanoi e
Lagos —, o de Donato parecia ser o que mais perdia força.



Antes de Diego De Santis o convidar para o cargo que ocupava,
poucos tinham ouvido falar nele. Era demasiado discreto e o facto de ter
ascendido à posição de maior poder dentro da hierarquia da Igreja não
passava de um acaso infeliz. Os jogos de influências entre os cinco
estavam em curso e ele perdia a cada minuto que passava. Quem sabe,
num outro conclave. Teria tempo. Era novo.

Joseph pegou no caderno e na caneta. Levando-os consigo, levantou-se
e, pedindo licença educadamente, entrou no gabinete do camerlengo.
Foi encontrá-lo encostado à pequena escrivaninha que sempre o
acompanhara, com o rosto virado para cima, na direção da luz que
entrava pela janela.

O cardeal de Armagh ficou sem saber o que dizer, ou como haveria de
se comportar. Ainda não se sentia completamente à vontade com
Alberto e, naquele momento, parecia-lhe que o homem estava em
transe, absorto pela claridade que lhe aquecia o rosto. O dia nascera frio.

— Não precisas de ficar embaraçado, Joseph — disse ele, sem olhar para
o secretário.

— Eu… Estava apenas aqui…
— De que precisas?
— Temos a missa campal para organizar, aquela que pediu.
— Já me esquecia — lamentou-se o cardeal camerlengo. — Quando é?
— Dentro de dois dias. Confirma que deseja que convide os outros

cardeais?
Joseph reparou que, ao ouvir a sua pergunta, Alberto mudou

ligeiramente de atitude. Os olhos semicerrados abriram-se mais e ele
espreitou para o exterior, em vez de se deixar apenas ficar ali, encostado.

— Achas que sou tolo?
O secretário engasgou-se:
— Não… Eu… Longe de mim ofendê-lo, Eminência.
— Está descansado, caro Joseph. Não fizeste nada de mal, como

sempre.
— Obrigado, senhor.



— Referia-me a mim. — O cardeal Donato desencostou-se da
escrivaninha e dirigiu-se à secretária do escritório, à qual se sentou,
encarando-o. — Alguma vez sentiste o Seu chamamento? Houve alguma
ocasião em que Ele falou contigo?

Era uma pergunta traiçoeira. Admitir que não seria renegar a própria
fé.

— Sim, em momentos difíceis, no passado.
— Como?
— Ele salvou-me — admitiu Joseph, cabisbaixo, brincando com a caneta

que segurava.
— De quê?
— De mim.
Os dois homens entreolharam-se.
— Ele salvou-me da pessoa de má índole em que poderia ter-me

tornado — acrescentou o cardeal de Armagh.
Alberto, percebendo o embaraço do secretário, preferiu não o

pressionar. Joseph parecia ser um bom homem e não seria ele quem o
forçaria a reviver traumas do passado.

— Bom, eu pensei que o Senhor falara comigo e agora já não tenho
essa certeza.

— Refere-se ao conclave, Eminência?
— Sim.
— Lamento imenso.
— Julguei que conseguiria algum apoio junto do arcebispo de Toledo,

mas tanto ele, como o arcebispo de Paris, parecem estar comprometidos
com o cardeal Koch. E há ainda o cardeal Crescenzio, de Milão. Entre os
europeus, sou claramente o candidato mais fraco.

— Ouvi dizer que há muitas reviravoltas nas votações dentro da Capela
Sistina. Quem sabe, isso não venha a acontecer desta vez?

— Este será o teu primeiro conclave, Joseph. Ainda és ingénuo.
Acredita em mim, que participei em dois. Tudo se decide cá fora. Eu
próprio já tomei partidos, por influência de terceiros. Que tolo me



sinto. Neste momento, nem um milagre me salvará — disse Alberto, com
um tom amargo.

O secretário ficou em silêncio, observando-o enquanto olhava
pacientemente para uma pilha de pastas que tinha sobre a mesa de
madeira e decidia em qual pegar. Eram assuntos que o anterior Papa
deixara atrasados e que ele tentava agora resolver. O camerlengo herdara
um legado pesado — limpar a imagem da Igreja, conspurcada pelo
desrespeito e sordícia do cardeal De Santis. Compreendia o quão
injustiçado deveria sentir-se, vendo os outros a ultrapassarem-no.

Joseph pediu licença e saiu do escritório, deixando-o a braços com o
trabalho. Regressou à secretária e fez alguns telefonemas rápidos, com
vista à organização da missa campal. Sabia que o cardeal Donato
adorava as homilias e aquela seria especial, uma vez que seria ministrada
em comunhão com os fiéis. Desejava que tudo corresse pelo melhor.

O secretário pousou o auscultador do aparelho e riscou uma entrada
no seu bloco de apontamentos. Pegou nele e guardou-o na gaveta do
móvel. Ao fazê-lo, deparou-se com um envelope comprido. Mantendo-se
ligeiramente curvado, olhando disfarçadamente para a sentinela que
continuava de pé junto à porta do gabinete, não evitou abri-lo. A
fotografia de Alberto que James lhe dera na noite em que os dois se
tinham encontrado furtivamente na antiga estação ferroviária surgiu nas
suas mãos. Guardou-a imediatamente. Não sabia o que fazer com aquilo.
E se o assassino resolvesse aceitar o trabalho?

Joseph foi para pegar no telemóvel. Se interpelasse novamente James,
talvez pudesse perceber quais eram as suas intenções. Mas o som de
passos a calcorrearem o corredor na direção da antecâmara fizeram-no
escondê-lo, desistindo de enviar a mensagem. Logo o faria mais tarde.
Levantou o tronco e virou-se rapidamente para o ecrã do computador,
desejando parecer ocupado.

Silvana Uggeri agradeceu à irmã Amélia, que a acompanhara desde os
Portões de Bronze até ali, e parou junto à porta da sala que dava acesso
ao escritório do camerlengo. Desde o mês de setembro do ano anterior,



em que o tio morrera misteriosamente nos aposentos papais, que exigia
ficar com os seus livros e outras recordações pessoais.

Fora recebida primeiro com a indiferença e altivez da Santa Sé e,
depois, com o imenso rol de burocracias. Era uma dificuldade atrás de
outra e ela sentia que ninguém iria ajudá-la, quando na realidade apenas
desejava recuperar o que pertencia à família. Fizera escândalos,
barafustara e protestara, tentara a comunicação social, mas não obtivera
resultados. Até conhecer o cardeal de Armagh.

Silvana olhou para o interior, à procura de Joseph, encontrando-o
muito concentrado em algo que fazia no computador. Ele, que
aparentemente se esquecera da hora que tinham marcado, sobressaltou-
se, parecendo assustado, enquanto lhe pedia que entrasse.

A mulher assim fez, caminhando até ao cardeal, vestida de preto, com
uma saia e um casaco justo a delinearem-lhe as formas do corpo
voluptuoso. Vendo-o atrapalhado, sorriu-lhe.

Sem saber muito bem porquê, Joseph fez o mesmo.



Amesterdão, Países Baixos

Nos Dias que se Seguiram à Detenção de Adam Immanuel

Vestido com um fato completo azul-escuro, sem gravata, James estendeu
a mão a Mathilde, ajudando-a a sair do carro desportivo que alugara
propositadamente para aquela ocasião. Já era de noite na cidade
holandesa e, apesar do frio que se fazia sentir, estavam num bairro muito
agradável, com uma sucessão de casas típicas perfeitamente iluminadas a
acolhê-los, diante de um bonito parque relvado.

A médica francesa conseguira uma troca de turnos, o que naquela
ocasião a deixara livre para sair com ele. O marido era cirurgião no
hospital e havia alturas em que os dois mal se cruzavam, facilitando
aqueles encontros fortuitos. Fosse na cama ou num evento social, a
francesa era sempre uma companhia agradável. Mais tarde, logo
seguiriam para o barco que James mantinha no Prinsengracht, onde
poderiam satisfazer-se mutuamente.

Mathilde vestiu um casaco de peles comprido e, agarrando-se a ele,
atravessou a avenida larga. Atrás de ambos, o automóvel de alta-
cilindrada brilhava intensamente, sob o luar. Mais distantes, os
aspersores do parque irromperam repentinamente e começaram a regar o
relvado. A noite tinha tudo para ser perfeita.

Os dois apressaram-se a cruzar a estrada, encontrando uma aberta entre
os carros que passavam velozmente. A francesa deu-lhe a mão e sorriu-
lhe, vendo adiante as bandeiras que assinalavam a antiga entrada clássica
do Concertgebouw, a célebre sala de concertos real. Vermelhas, pendiam
sobre um conjunto de colunas imponentes, anunciando com
grandiosidade o espectáculo para o qual se dirigiam.



James sentia-se particularmente feliz. Não era um homem de uma só
mulher, mas Mathilde estava deslumbrante, deixando-o orgulhoso por
ser visto na sua companhia. A médica tinha o cabelo penteado de modo
casual, para um dos lados, e uma maquilhagem simples, em tons
naturais e pouco exuberantes. Contudo, escolhera extraordinariamente
bem o vestido. Comprido, era completamente preto, com uma racha
ligeiramente até acima do joelho, que lhe acentuava ainda mais a
elegância das pernas femininas.

O par passou as colunas do Concertgebouw e dobrou uma esquina.
Algumas décadas antes, a pouca consistência das terras sobre as quais
Amesterdão estava erigida levara as autoridades da cidade a realizar uma
intervenção urgente na sala de espectáculos, adicionando-lhe um anexo e
uma nova entrada, para onde eles se dirigiam. No entanto, antes de lá
chegarem, o telemóvel de James retiniu, guardado no bolso interior do
casaco. Recebera uma mensagem.

O assassino profissional trocou um olhar com Mathilde e preferiu
ignorá-la.

— Hoje, não há trabalho — sussurrou-lhe, mordiscando-lhe o lóbulo de
uma das orelhas.

— Quem me dera que pudéssemos fazer isto mais vezes — desejou ela,
sorrindo, deliciada.

— Não sei se o teu marido iria gostar da ideia.
— E disto, achas que ele iria gostar?
Aproveitando a proximidade, protegida pelo cabelo e pelo casaco de

peles, fingiu segredar-lhe qualquer coisa, enquanto na realidade lhe
introduzia a língua no ouvido e o tocava ao mesmo tempo.

— Hum, irias deixá-lo louco.
— Aqui, na rua?
— Sobretudo por ser na rua, à vista de qualquer um.
— Há uma peça de teatro que estreou há poucos dias e que gostaria de

ir ver. Ouvi dizer que a sala é escura e muito discreta. Poderias levar-me
lá.



— Como queiras. Sabes o quanto adoro ter-te ao meu dispor, minha
querida putain.

Mathilde soltou uma gargalhada rouca, uma característica natural da
sua voz. Abraçados, continuaram a caminhar, juntando-se ao grupo de
pessoas que se acumulava na nova entrada da sala de concertos real. O
telemóvel de James voltou a fazer-se ouvir, desta vez com outro tipo de
som. A médica olhou para ele, reconhecendo o aviso.

O assassino respirou fundo e retirou-o do bolso, vendo discretamente
as notificações. Homens e mulheres vestidos de gala rodeavam-nos. O
ambiente era de grande elegância e pompa, o que não queria dizer que
estivesse a salvo de um par de olhos inconveniente.

Voltou a guardá-lo. A primeira mensagem que recebera era de Joseph,
não chegando a lê-la. Mais tarde, logo o faria. A segunda fora originada
por uma aplicação que usava para outros fins. O seu conteúdo era
irrecusável.

— O que se passa? — perguntou-lhe Mathilde, vendo que ele ficara
repentinamente com uma expressão mais séria.

— Nada de especial, só trabalho — mentiu-lhe, colocando-lhe a mão
atrás das costas, convidando-a a entrar.

— Pareces preocupado. Podes contar-me.
James encarou-a.
— Eu não falo sobre mim e tu não falas sobre ti, lembras-te? Somos

felizes assim, não somos?
— Sim.
— É só trabalho — esclareceu ele. — Vou ter de viajar novamente. Nada

de extraordinário.
Mathilde anuiu, não querendo imiscuir-se demasiado. James satisfazia-

a mais do que qualquer homem alguma vez o fizera, mas sentia que
começava a haver entre os dois algo diferente, que ia além de uma mera
atração física. Sentia-se mais serena, quando o tinha ao seu lado. Por isso,
resolveu não insistir. Receava perdê-lo.



Em silêncio, a médica e o homem que também era conhecido noutros
meios pelo cognome de o Cardeal avançaram para o interior da sala,
passando ao lado de um cartaz vermelho, com letras brancas, que fazia
alusão ao espectáculo.

Com a insígnia papal em destaque, dava-lhes as boas-vindas à digressão
europeia do Coro da Capela Sistina.



Cidade do Vaticano
Cambridge, Reino Unido

Roma, Itália
Cinco Dias Antes da Realização do Conclave

Um homem vestido de cardeal abandonou uma das torres do Castelo de
Sant’Angelo e enveredou por uma muralha antiga e degradada, que
desaparecia no meio da copa frondosa das árvores. Protegeu os olhos
com uns óculos escuros e continuou a caminhar, atraído pelo som do
júbilo das pessoas, trazido até si pela aragem.

Anoitecia na Cidade do Vaticano. De frente para ele, a luz alva do sol
descia sobre os telhados, escondendo-se nas nuvens altas, e a claridade
desvanecia-se com lentidão, abrindo lugar às trevas, como se fosse uma
redução de andamento numa partitura de música clássica. Indiferente, o
homem continuou a percorrer o Passetto, uma passagem elevada que
atravessava o Borgo, um dos distritos da Roma antiga, e que unia o
castelo aos Poste Vaticane, onde funcionava a estação de correios da
Santa Sé. Foi aí que parou e olhou para baixo. A visão era arrebatadora.

Abraçados pela colunata de Bernini, velados de perto pelo Palácio
Apostólico, vários milhares de pessoas com velas acesas nas mãos
enchiam a Praça de São Pedro. Iam até à Via della Conciliazone,
cantavam e rezavam, defronte para a basílica, que estava perfeitamente
iluminada. Emoldurado pelas colunas, um homem baixo, vestido com
uma túnica branca e transportando uma custódia de ouro surgiu à porta.
Muitos outros, trajados de preto, com uma faixa carmesim enrolada à
cintura e solidéu da mesma cor na cabeça, seguiram-se. E a multidão
calou-se respeitosamente.

Com a batina negra a ondular ao vento, o assassino olhou em frente,
admirando o cenário. Por trás dos óculos escuros, os olhos de felino



concentraram-se. Ao mesmo tempo, a mira de uma arma de precisão
revelou-se no interior da manga.

Rodeado pelos cardeais que dentro de três dias iriam integrar o
conclave, o camerlengo respirou fundo e absorveu o calor humano que
lhe chegava dos fiéis. Apesar da vergonha que a morte de Diego De
Santis trouxera à Igreja, aquela era a prova de que a fé resistia à maior
das provações. Os milhares de crentes que estavam ali naquela noite
acreditavam n’Ele. E isso bastava-lhe.

Alberto admirou a beleza da Praça de São Pedro — adorava vê-la assim
— e arrancou em direção ao altar, envolto pela felicidade da multidão,
que irrompeu em novo gáudio. Os outros cardeais seguiram-no e
dispuseram-se em seu redor, alguns passos mais atrás, enquanto ele
entregava a Joseph a custódia dourada. A Guarda Suíça colocou-se
igualmente em posição.

O camerlengo dirigiu-se ao microfone e, antes de começar a falar,
respirou fundo. Talvez fosse a última grande homilia da sua vida.
Brevemente, um novo Papa seria eleito e provavelmente ele acabaria por
ser posto de parte. Decidiu que iria aproveitá-la bem.

Donato, o seu apelido, era uma abreviatura de Donatello. E assim,
abrindo os braços, o homem cujo sobrenome significava a dádiva de
Deus, começou a missa campal, abençoando todos os fiéis, ajudado
pelos seus cardeais.

Sem que ele ou mais ninguém soubesse, um outro homem vestido de
negro observava-o, do telhado da estação de correios do Vaticano.
Encontrava-se protegido pelas estátuas dos santos da colunata de
Bernini, que também tapavam a mira da arma de precisão oculta na
manga da batina.

No interior da capela anglicana de King's College, em Cambridge, um
homem com mais de 50 anos, que usava no rosto um par de óculos de
leitura, assistia, de pé, ao serviço ministrado pelo decano da Igreja de



Inglaterra. No altar, à frente de um quadro a óleo cujo nome
desconhecia, com um colarinho descartável a realçar por dentro das
roupas pretas, vestido com uma alva, uma túnica branca, decorada com
uma estola vermelha, o reverendo pregava, relembrando a memória e a
coragem de Laura Emanuel.

Afonso, que estava entre o reitor Ashton-Davies e Alex, o seu
assistente, reconheceu do outro lado da nave a figura franzina de Lizzie,
a irmã de Adam. Fora ela quem o recebera e a Diana, quando no ano
anterior os dois tinham ido a Cambridge para interrogar o escritor acerca
da sua presença na Praça de São Pedro na noite em que o cardeal Stefano
Uggeri aparecera morto.

Na altura, ficara com a impressão de que se tratava de uma jovem
simpática e prestável, mas naquela ocasião parecia apenas triste,
destroçada. Estava sozinha na fila da frente, olhando atentamente para o
decano, com uma expressão muito séria. Na realidade, na sua secção da
capela, não existia quase mais ninguém a ocupar os velhos bancos de
madeira. A exceção era uma mulher de véu, completamente vestida de
preto, que, bastante mais atrás, fitava um quadro.

A viúva negra desviou repentinamente a atenção da obra de arte e
encarou Afonso, que, surpreendido e a sentir-se envergonhado, afastou
imediatamente o olhar. Não sabia dizer o quê, mas havia algo naquela
mulher que lhe parecia familiar.

Porém, a sua resistência foi mais fraca do que a curiosidade. Quando
voltou a procurá-la, Lizzie estava completamente sozinha. A mulher de
preto desaparecera.

Em Roma, Paolo passou pela Fontana dei Quattro Fiumi, onde a água
caía em jorros sobre as estátuas de gigantes de pedra, e aconchegou ao
peito o blusão de cabedal que vestia. A noite caía e a aragem era fria,
hostil, como se fosse o prenúncio de algo de mau que se avizinhava.

O jornalista italiano continuou a caminhar pelo empedrado,
dirigindo-se a um dos prédios baixos circundantes à praça. Ficava por



cima de vários cafés e restaurantes, que, apesar da temperatura, já
estavam cheios de turistas. Era castanho-claro e tinha sobre a fachada
uma grande trepadeira, que ia desde o chão até ao segundo andar, um
indício da antiguidade da construção.

Paolo meteu-se debaixo de um toldo. Ignorando as pessoas que,
sentadas à mesa, jantavam, ou simplesmente tomavam um café, avançou
até uma arcada que dava acesso a um pequeno pátio com uma laranjeira
envasada. Ainda olhou para cima, tentando localizar-se, mas não
precisou de perder mais tempo para se recordar de qual era o
apartamento onde vivia Don Riccardo. Estivera ali cinco meses antes, na
altura à procura de informações sobre o desaparecimento de uma das
suas alunas.

O jornalista foi para tocar à campainha, mas uma mulher
excessivamente maquilhada, como se fosse uma prima-dona, abriu-lhe a
porta, carregando um caniche de pelo tufado. Ele aproveitou a
oportunidade para entrar e seguiu para o interior do prédio, onde o
esperavam umas escadas antigas e escuras. Não havia elevador.

Paolo subiu pacientemente os degraus até se deparar com a porta do
apartamento do velho professor de Música. Quando ia para bater, esta
abriu-se, revelando um homem de 70 anos, alto, magro, com a pele
enrugada. O cabelo estava completamente branco, mas ainda se
mantinha muito ondulado e forte, sem quaisquer vestígios de calvície.

Don Riccardo, que vestia umas calças de ganga justas, pouco
apropriadas para a idade, e usava uma echarpe de um tom de azul-
cobalto, colocou uma mão na ombreira da porta e a outra sobre o
queixo. Bateu duas vezes com o indicador, enquanto o olhava de alto a
baixo.

Paolo mudara recentemente. Não fora apenas a casa nova, ou a
estabilidade profissional e monetária que adquirira com a sua
investigação sobre o desaparecimento de Gabriella Accardi, mas também
o próprio estilo. As camisas garridas, de mau-gosto, tinham dado lugar a



roupas mais simples e convencionais, como o blusão escuro e a camisola
branca que usava naquela noite.

— Nada mal — observou o Don. E voltou-lhe as costas, rodopiando
sobre os calcanhares, desaparecendo no interior do apartamento,
deixando a porta aberta.

O jornalista conteve um suspiro, entrou e fechou-a. Já não se recordava
do quão caprichoso aquele velho professor de Música conseguia ser.

Paolo seguiu pelo corredor do apartamento, até à sala de estar, onde
encontrou Don Riccardo sentado numa poltrona estofada com um
padrão florido. Tinha as pernas macilentas traçadas num ângulo
apertado e as mãos unidas em torno de um dos joelhos. Em seu redor, o
resto do mobiliário era antigo. As paredes estavam decoradas com
exuberância, praticamente cheias de fotografias e quadros emoldurados,
relacionados com a música clássica, onde Callas, imortalizada no auge da
beleza, era a grande figura de destaque. Ao longe, ouvia-se o repicar dos
sinos de uma igreja, uma característica que advinha da localização
central do apartamento.

— Cheguei hoje da Sardenha — explicou o Don. O título nobiliárquico
vinha-lhe da família que tinha na região autónoma italiana.

— Sim, já me dissera. Obrigado por aceitar falar comigo — começou
Paolo, procurando mostrar-se simpático.

Don Riccardo pestanejou durante alguns segundos, fazendo uma
expressão que tanto poderia indiciar enfado, como desdém. O homem
era uma figura curiosa. Homossexual assumido desde cedo, via-se como
uma diva. Tanto desprezava Paolo, por o considerar um brutamontes
inculto, que, apesar de saber escrever, era incapaz de perceber a diferença
entre uma ópera de Puccini e outra de Verdi, como ansiava por
momentos como aquele, em que a sua experiência de vida poderia servir-
lhe de ponto de partida para uma grande investigação jornalística. Lera
o artigo que ele publicara numa revista internacional sobre o
desaparecimento de Gabriella, claro. Era uma pena que só o tivesse



citado três vezes. Nesta ocasião, estava decidido a mudar isso. Adorava
ser o centro das atenções.

— Prometo que não irei tomar-lhe muito tempo — continuou Paolo. —
Gostaria apenas de saber se poderia dar-me mais informações sobre um
nome, que quando no ano passado cá estive surgiu casualmente na nossa
conversa.

— De quem se trata?
— De Miguel, um cantor do Coro da Capela Sistina, com quem julgo

que manteve um relacionamento.
A expressão de Don Riccardo mudou subitamente, transfigurando-se

noutra de grande interesse.
— Ah... — suspirou ele, afetadamente. — Recordo-me agora de quem é.

Diga-me, por favor, o que deseja saber sobre ele?

De pé sobre o edifício dos Poste Vaticane, de costas para Roma, o
assassino retirou os óculos escuros. Eram desnecessários. O Sol
escondera-se e já não corria o risco de ficar encandeado com a luz.
Contemplou a homilia que decorria na Praça de São Pedro.

Lá em baixo, secundado pelo colégio de cardeais, envergando uma
túnica branca, de braços erguidos no ar, o camerlengo Donato saudava
os fiéis e celebrava a solenidade do corpo e sangue de Cristo, sob a
iluminação grandiosa projetada a partir da basílica.

No telhado da estação de correios, o mercenário recuou três passos.
Subitamente, arrancou a correr e, tendo ganhado balanço, no último
instante, projetou-se, saltando por cima da rua que o separava da
colunata de Bernini e aterrando com facilidade e elegância do outro
lado. Um joelho fletido contra as telhas de barro; a vestimenta
sacerdotal espalhada sobre elas; o rosto em baixo, providencialmente
invisível.

De costas voltadas para Roma, a cabeça do homem levantou-se
devagar, seguindo a voz do clérigo projetada pelos altifalantes da Praça
de São Pedro. Ergueu o corpo e caminhou devagar, refugiado na



escuridão noturna. Quando chegou ao limiar da colunata, voltou a
observar a missa campal. Os fiéis rezavam em uníssono, seguindo as
palavras do camerlengo Donato.

O assassino deitou-se sobre o telhado. Protegido pela estátua de um
santo, sacou da arma e focou a mira. Apontou para o altar.

Com a Basílica de São Pedro atrás de si e do restante corpo de cardeais,
Joseph admirou as pessoas que via na praça. Nem sequer em Armagh
presenciara tão grande demonstração de fé. Os fiéis prolongavam-se
quase até ao infinito, perdendo-se pela avenida principal que ligava
Roma à Cidade do Vaticano.

Nas primeiras filas, reconheceu a figura de uma mulher. Silvana, a
sobrinha do falecido cardeal Uggeri, escutava atentamente o sermão do
cardeal Donato, com um terço enrolado numa das mãos. Ao dar pela sua
atenção a partir do altar, sorriu-lhe timidamente.

Joseph estremeceu e mudou o peso do corpo de pé, virando a cara para
outro lado, como se não tivesse percebido. Sentia-se nervoso, com o
estômago a borbulhar de ansiedade.

James só respondera muito tarde à mensagem que lhe enviara dois
dias antes e, mesmo assim, fizera-o de modo críptico, recorrendo a meias-
palavras e outro tipo de subterfúgios enigmáticos. Iria aceitar o
trabalho? O cardeal Donato continuava a ser um alvo? Quem é que
poderia desejar a morte de um homem tão bom?

O cardeal de Armagh decidiu concentrar-se na missa e dar mais atenção
à homilia. Aquela era uma oportunidade única de celebrar a fé no
Senhor e deveria aproveitá-la.

Quando voltou o rosto na direção do altar, o coração disparou,
sobressaltado. Via-se um ponto vermelho sobre as vestes brancas do
camerlengo Donato.

Sentado na poltrona florida, com as pernas traçadas, Don Riccardo
apoiou-se num dos joelhos, inclinando-se na direção de Paolo.



— Sim, fomos amantes — admitiu ao jornalista. Parecia estar a retirar
um grande prazer da oportunidade de falar tão abertamente da sua vida
privada. — O Miguel era um homem muito bonito, com uma pele
morena perfeita e, ao mesmo tempo, másculo e viril. Foi uma paixão
ardente.

Paolo manteve o olhar em baixo, tomando notas num caderno, sem se
mostrar minimamente incomodado pela frontalidade do seu
interlocutor. Muitos poderiam sentir-se chocados, mas a sua investigação
sobre o desaparecimento da antiga aluna do velho professor de Música
preparara-o para assuntos ainda mais sórdidos.

— Como é que se conheceram?
— No Vaticano, onde é que haveria de ser? — O Don soltou um risinho

ligeiramente histérico. — É o que não falta por lá.
— A que se refere?
— Homens que procuram sexo. São às dezenas.
O jornalista italiano conteve um suspiro. Começava a fartar-se da sua

exuberância. Não queria saber das aventuras do homem.
— Compreendi que Don Riccardo e o Miguel mantiveram uma relação

duradoura. Enganei-me?
— Não, mas antes, o nosso contacto foi meramente carnal.

Encontrávamo-nos aqui em casa. Gostava de me possuir neste sofá, mais
do que uma vez de seguida. Era um autêntico animal.

Paolo pestanejou por alguns segundos, não conseguindo apagar aquela
imagem da cabeça. Tentou prosseguir:

— E depois apaixonaram-se, presumo.
— Sim.
— Quanto tempo é que mantiveram a relação?
— Dois anos.
— Ainda se falam?
— Não.
— Encontravam-se sempre aqui?
— Certo.



— Porquê? Ele era padre? — arriscou perguntar o jornalista.
— Não, mas vivia num apartamento pequeno, mas imediações do

Vaticano. Era brasileiro e estava cá sozinho. Para ele, chegava. Para mim,
é que não — explicou o professor de Música, fazendo com as mãos um
gesto amplo, na direção das paredes da sala de estar repletas de quadros.

— Já nessa altura cantava no Coro da Capela Sistina?
— Sim, era contratenor. Oh, o seu falsete era digno de um anjo —

bradou o professor. — Um anjo, um anjo!
Paolo apontou as duas palavras. Não estava por dentro do léxico da

música clássica. Fazia uma ideia, mas seria melhor se mais tarde pudesse
investigar o que significavam «contratenor» e «falsete».

— Compreendo — mentiu o jornalista. — Porque terminaram o
relacionamento?

Don Riccardo fez uma expressão contrariada. Detestava falar naquele
assunto.

— Na realidade, foi ele — admitiu.
— Quando é que isso aconteceu?
— Há mais de quinze anos, certamente. Talvez quando a Gabriella

desapareceu. Sim, já me recordo. Foi isso. Daí, na altura, pouco ter
ajudado a Polícia com a investigação sobre o seu desaparecimento. Tinha
o coração despedaçado.

— Deu-lhe alguma explicação?
— Não. Um dia, telefonou-me e disse-me que queria acabar tudo. Foi

só isso.
Paolo olhou com um ar sério e grave para o velho professor de Música.

Algo lhe dizia que o homem lhe mentia.
— Bom, talvez — confessou, virando o rosto subitamente para o teto,

enquanto tentava limpar uma lágrima teimosa que insistia em cair.
Voltou-o para baixo, fitando o chão. — Ele traiu-me.

— Com outro homem?
— Sim, claro.
— Disse-lhe de quem se tratava?



— Inicialmente, não, mas depois apercebi-me rapidamente.
— O cardeal Diego De Santis?
Don Riccardo anuiu. Não dispunha de motivos para escondê-lo.
— Como é que descobriu? — insistiu o jornalista.
— Conheci o Miguel, porque naquela altura eu trabalhava com o coro.

Ajudava-os com umas composições mais complexas. Depois de
rompermos, mantive-me mais uns meses por lá. Simplesmente, apercebi-
me.

— Os dois mantinham a relação escondida, ou existiam mais pessoas
que sabiam?

— Julgo que eram discretos, pelo menos, no início.
— Acompanhou a evolução da relação?
— Não.
Paolo engoliu em seco, desanimado. Estava a tentar conduzir a

conversa no sentido de, a seguir, tentar saber se o professor teria algum
conhecimento sobre a vida em conjunto dos dois homens,
nomeadamente se partilhavam o apartamento na Praça de Espanha, e o
que aconteceria por lá.

— Teria sido demasiado doloroso para mim — acrescentou o Don.
— Compreendo.
— O Miguel estava muito apaixonado pelo Diego — prosseguiu

voluntariamente o professor. — Era quase doentio, mas ao mesmo
tempo, eu também gostaria que ele tivesse sentido o mesmo por mim,
percebe?

Paolo fitou o homem com a atenção redobrada. O que quereria dizer
com aquilo?

— Doentio, como? — inquiriu.
Muito sério, Don Riccardo olhou para o jornalista. Apesar de ter

estado fora de Roma, também lera os jornais e estava a par de tudo o
que acontecera. Era um assunto pelo qual normalmente se interessava.

— Muitíssimo — assegurou ele. — O Miguel idolatrava-o. E se as
histórias sobre os prostitutos que vi na televisão forem verdadeiras, há de



ter ficado furioso, se alguma vez as descobriu.
— Furioso, a que ponto?
O Don arqueou uma sobrancelha. Era óbvio que parte dele estava a

apreciar o momento. Aquela era a sua pequena vingança sobre o homem
que no passado o traíra, trocando-o por outro.

— A ponto de mandar matá-lo.

Em Cambridge, Afonso passou pela porta lateral da capela de King's
College, acompanhando o reitor Ashton-Davies e Alex. O serviço em
memória de Laura Emanuel terminara e, agora, todos os que tinham ido
homenageá-la deixavam a igreja, mergulhando na noite.

O professor conteve um arrepio de frio e colocou na cabeça uma boina,
protegendo-se da neve que caía novamente. O chão estava coberto por
um manto branco, do qual apenas sobressaíam as pegadas das pessoas
que começavam a afastar-se. Alguns metros adiante, viu Lizzie a ser
confortada pelo decano e mais um grupo de outros reverendos, esses
vestidos somente de preto. Não existiam vestígios da mulher misteriosa
que vira no interior da capela.

A irmã de Adam despediu-se e passou por eles, cumprimentando
discretamente John, sem reconhecer Afonso, enquanto se afastava. O
decano, o capelão e outros reverendos juntaram-se aos três, e o grupo
começou a andar sobre a neve. Caía intensamente.

— Houve mais algum desenvolvimento na investigação dos crimes? —
indagou Afonso.

— Que eu saiba não. O tronco da Laura continua desaparecido e o
Adam, preso.

O professor Catalão continuou a caminhar, encolhendo-se com o frio.
Deixara a bicicleta longe, à entrada da faculdade e, tal como os outros
homens, ainda tinha um percurso relativamente longo pela frente.

— No outro dia, quando falámos no seu gabinete — recomeçou Afonso
—, referiu que ele não estava bem. O que queria dizer com isso?

O reitor respirou fundo. Parte de si sentia pena:



— É uma história longa. Desde há muito tempo que anda a tentar
comprar A Adoração dos Reis Magos, o quadro de Rubens que se
encontra exposto na capela. É muito valioso.

— Aquele que está no altar?
— Precisamente. Alega que tem um valor sentimental grande, mas na

realidade é demasiado caro e precioso. Já existiram no passado muitas
ofertas, mas até hoje nenhuma foi aceite. Até que começou a ver coisas.

— Quem, o Adam?
— Sim — garantiu John Ashton-Davies. — Uma mulher vestida de

preto, com quem conversava na capela sobre o quadro. Um verdadeiro
disparate.

Afonso remeteu-se ao silêncio e olhou para Alex, tentando procurar no
assistente algum sinal de reconhecimento. Existiria alguma hipótese de a
mulher que Adam dissera ver na capela ser a mesma que ele observara a
admirar a obra de arte? O rapaz estivera mesmo ao seu lado, durante o
serviço. Também ele teria reparado nela?

O grupo de homens entrou na Passagem da Casa do Senado. Ali, a
neve acumulara-se ainda mais, formando uma camada relativamente alta,
que os obrigava a andar devagar. Ao fundo, sob a luz distante do
candeeiro, o professor Catalão viu desaparecer a figura de Lizzie, rumo à
praça da livraria da Universidade. A rapariga ganhara-lhes bastante
avanço e ia-se embora.

E foi então que, vinda do lado de Caius College, apareceu uma mulher
com um véu, vestida de preto. Caminhando depressa, seguia atrás dela.

Afonso sentiu um frio no estômago, sobressaltando-se. A semana fora
extenuante, com a viagem, as arrumações, a readaptação a Cambridge e
o início das palestras, mas estaria assim tão cansado, a ponto de começar
a ver fantasmas?

O professor procurou apoio em Alex. Todavia, o rapaz vinha na
retaguarda, entretido a falar com o diácono da capela.

— Disse que andavam a acontecer coisas estranhas, aqui em Cambridge
— experimentou Afonso, dirigindo-se a John. Precisava de ter a certeza



de que não estava a enlouquecer, nem que fosse indiretamente.
O reitor contraiu os lábios, mostrando-se frustrado, ou, quem sabe,

mesmo resignado.
— Sim — respondeu-lhe. — Precisamente, aqui.
— Na Passagem da Casa do Senado?
— Já ouviste falar em alpinistas urbanos, Afonso?
O professor Catalão ficou a olhar para o seu mentor, acompanhando-o

ao longo da rua.
— Pela tua expressão, presumo que não. Desconfio que existem aqui.
— Em Cambridge?
— Sim.
— Mas o que fazem?
— Saltam de edifício em edifício, subindo até aos telhados, em busca

de aventura e evasão. Admito que seja uma atividade muito empolgante,
mas é igualmente perigosa, além de estarem a entrar nas faculdades, que
são propriedade privada. É crime.

Afonso parou, com os sapatos enterrados na neve, tentando retirar
algum sentido do que ouvira. Tinham chegado ao fim da Passagem da
Casa do Senado, encontrando-se junto à esquina que separava as duas
faculdades. Alpinistas urbanos? Ali, em Cambridge?

— Há quanto tempo é que isso acontece?
O reitor foi para lhe responder, mas, ao mesmo tempo, sem ninguém

perceber muito bem como, houve entre o grupo de homens um
movimento rápido, acompanhado de um silvo fino.

O Professor Ashton-Davies exalou e mexeu os lábios, mas a única coisa
que expeliu foi sangue. Em catadupa, começou a escorrer-lhe da boca,
enquanto, agarrado ao ventre, tentava conter uma mancha vermelha que
alastrava rapidamente por dentro da roupa.

De seguida, tombou para cima de Afonso.

Deitado sobre a colunata de Bernini, sob a proteção de um santo, um
homem vestido com uma batina preta fechou uma das pálpebras e olhou



pela mira, focando a visão. Lá em baixo, no altar exterior da Praça de
São Pedro, o camerlengo Alberto Donato erguia os braços para o céu,
pedindo aos fiéis que orassem. O corpo de Cristo estava entre eles.

O assassino percebeu movimento no meio do corpo dos cardeais.
Sem mais hesitações, com o dedo depositado sobre o gatilho da arma

de precisão, tomou uma decisão — disparou.
Um silvo fino cortou o ar, silenciando a multidão, que celebrava.
Seguiu-se outro.
E depois, um terceiro.

Em Cambridge, Afonso gritou, tentando amparar o reitor. O grupo de
reverendos quis ajudar, mas foi Alex quem reagiu primeiro.

— Chama uma ambulância, por favor — pediu-lhe o professor Catalão,
com as mãos cheias de sangue.

O assistente começou a abanar a cabeça, nitidamente em choque.
Parecia paralisado.

— Agora, Alex! — gritou Afonso. — Ele vai morrer!
O rapaz começou a procurar atabalhoadamente o telemóvel, enquanto

o decano e os outros sacerdotes se aproximavam. Nos seus braços, John
Ashton-Davies respirava com dificuldade, continuando a vomitar sangue,
que também ensopava a roupa na zona do ventre.

Ajudado pelos outros homens, o professor Catalão deitou-o sobre a
neve, tentando deixá-lo mais confortável, enquanto a ambulância não
chegava. Mesmo ao lado, de mãos na cabeça, e em pânico, Alex falava
muito depressa, pedindo socorro. Ninguém compreendia o que acabara
de acontecer.

Afonso afastou-lhe as roupas e percebeu que estavam cortadas. A pele
do ventre apresentava também uma laceração profunda. Levantou a
cabeça e detetou mais à frente um vulto, na extremidade oposta da
Passagem da Casa do Senado. Vestido com uma batina preta, tal como
os outros reverendos, um homem afastava-se descontraidamente, fazendo
o percurso inverso.



O professor ainda foi para gritar, pedindo que alguém o apanhasse,
mas acabou por não o fazer. Os seus esforços seriam inúteis. A figura
infiltrara-se no grupo sem ninguém perceber e atacara inesperadamente.
Nada naquela noite fazia sentido. O que acabara de acontecer ali?

— O… O… — Agarrado aos seus braços, o reitor tentava falar.
Afonso abanou a cabeça, tentando que se mantivesse sossegado.

Naquele momento, enquanto lutava pela vida, todos os esforços eram
preciosos para que conseguisse escapar à morte.

— O… Adam… Ele… Ele está inocente — suspirou John, irrompendo
imediatamente em convulsões.

O professor Catalão tentou ajudá-lo, mas o homem tossia cada vez
mais. Até que, de repente, expeliu uma grande golfada de sangue e
sossegou.

Com o seu antigo professor nos braços, rodeado pelos outros homens,
Afonso conteve um grito angustiado. Sentia-se impotente.

Deitado no chão da passagem, os olhos do reitor olhavam para os
flocos brancos que caíam sobre ele. Perdiam brilho. Deixara de respirar.

Por baixo dele, uma poça de sangue vermelho alastrava cada vez mais.
Estendia-se sobre a neve, em folhas carmesins, como as pétalas de um
cardeal.

Ao longe, na outra extremidade da passagem, vestido com uma batina
preta, James, o seu assassino, escondeu um punhal e dobrou a esquina.
Desapareceu, fundindo-se com a noite.

Na Praça de São Pedro, a multidão gritava e corria, em pânico. Em
cima do altar, Joseph, o cardeal de Armagh, estava estendido no chão,
atingido por mais do que um tiro furtivo.

Petrificado, o camerlengo Donato ainda procurou resistir, desejando
socorrer o secretário, que se sacrificara por ele, mas dois soldados da
Guarda Suíça urgiram para o homem e agarraram-no, levando-o para o
interior da basílica, enquanto tentavam proteger-lhe o corpo. O mesmo
começou a ser feito rapidamente com os outros cardeais.



Resistindo à multidão assustada, Silvana Uggeri, sentindo-se
desesperada, tentou aproximar-se, mas foi impedida pelo corpo militar
da Santa Sé. Ajudado pelos gendarmes, rodeavam Joseph.

E a única coisa que a mulher conseguia ver era a batina negra do
cardeal, ensanguentada, manchada de vermelho-vivo, estendida sobre o
chão.

No cimo da colunata de Bernini, o assassino praguejou e cerrou os
dentes, sentindo-se frustrado. Falhara. Ainda não conseguira
compreender como é que aquilo acontecera. No último instante, um dos
cardeais largara a custódia de ouro e correra pelo altar, colocando-se à
frente do camerlengo, levando-o a disparar sobre o alvo errado.

O mercenário levantou-se rapidamente e arrumou a arma no interior
da manga da batina. Lá em baixo, na praça, a confusão era grande. Tanto
a Guarda Suíça, como a Gendarmaria, procuravam sobretudo proteger o
camerlengo e o corpo de cardeais, ignorando a multidão caótica que se
atropelava, tentando fugir da Cidade do Vaticano.

Ganhou balanço e saltou para o telhado dos Poste Vaticane. De
seguida, começou a correr pela Passagem do Borgo. Era urgente que
desaparecesse dali o mais depressa possível.

Chamavam-lhe o Leopardo, um cognome que conquistara por ser um
predador tão exímio e mortífero quanto o grande felídeo. Não falhava.

Por isso, enquanto corria pela muralha em direção ao Castelo de
Sant’Angelo, não podia deixar de pensar que só havia uma explicação
possível para o seu fracasso — alguém avisara um dos cardeais, que no
último momento salvara o camerlengo.

Iria descobrir quem fora, porque, mais cedo ou mais tarde, teria de
fazê-lo pagar por isso.
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Avenidas Novas, Lisboa, Portugal

Cinco Dias Antes da Realização do Conclave

Diana já estava deitada, quando ouviu a notificação do telemóvel. Sem

querer acordar Rodrigo, afastou-o de cima dela e deitou-o

cuidadosamente debaixo das cobertas, no lugar de Afonso. O menino

pedira-lhe que lhe lesse uma história e acabara por adormecer mesmo ali.

A jornalista ajeitou-lhe o cabelo e aconchegou-lhe ao pijama a roupa de

cama. Depois, esticou um braço na direção do aparelho e viu do que se

tratava. Paolo enviara-lhe um e-mail:

De: paolofattore_78@gmail.com

Para: dianasantossilva@sapo.pt

Assunto: Re: A morte de Mateus II.

Diana,

Cheguei há pouco a casa. Nem imaginas a confusão que reina nas ruas.

Houve um atentado na Praça de São Pedro, durante uma missa campal

presidida pelo atual camerlengo. O cardeal Alberto Donato não foi atingido,

mas outro cardeal, o responsável pelo Arquivo Apostólico do Vaticano,

encontra-se em estado grave.

Muitos dos fiéis que assistiam à homilia, ao tentarem escapar, assustados,

acabaram por se magoar. Não houve vítimas mortais, mas o número de feridos

é considerável. As pessoas desataram a correr umas por cima das outras.

Como te contei na nossa última troca de mensagens, fui esta noite

entrevistar «Don» Riccardo. A conversa acabou por ser mais longa do que eu

desejara, mas finalmente obtive algumas respostas.

O professor de Música contou-me que conheceu Miguel há cerca de quinze

anos, numa altura em que trabalhava com o Coro da Capela Sistina. Os dois



mantiveram uma relação que durou sensivelmente um par de anos, mas que

foi terminada pelo amante. O brasileiro trocou-o por outro homem,

precisamente o cardeal De Santis.

Segundo o «Don», Miguel era completamente louco por Diego, uma paixão

que ele adjetivou como «doentia». Disse também que o ex-amante certamente

reagiria mal, se tivesse descoberto que era traído, especialmente com prostitutos.

Achas que há alguma hipótese de estarmos perante o verdadeiro assassino do

Papa? Isso justificaria a atitude de Nasir. Mas como, se estava ausente em

digressão? Conseguiste contacto com o coro?

Paolo

Diana bocejou, indecisa sobre se haveria de responder imediatamente

ao colega, ou se esperaria pela manhã do dia seguinte, depois de deixar

Rodrigo na escola. Ao seu lado, o menino gemeu e balbuciou qualquer

coisa que ela não compreendeu. Sonhava.

Ensonada, a jornalista abraçou-o gentilmente e encostou o rosto dele

ao seu. Iria tentar adormecer. A resposta a Paolo ficaria para depois.

Contudo, quando estava prestes a adormecer, o telemóvel tocou.

Receando que o som acordasse Rodrigo, Diana deu um salto na cama e

pegou-lhe rapidamente, usando o botão lateral para o silenciar.

Estremunhada, tentou compreender o nome que lia no ecrã. Dizia

apenas «Afonso».

Assim que se deu conta de que se tratava do marido, subitamente

alerta, atendeu a chamada. O coração começara a bater forte, não

esperando o contacto dele. Tinha a impressão de que já passava das dez

horas da noite, inclusivamente falara com ele depois de almoçar, e não

era costume do professor telefonar tão tarde.

Diana percebeu imediatamente que Afonso não se encontrava bem. A

voz estava embargada e, enquanto tentava explicar-lhe o que se passava,

havia nele uma tensão que nunca lhe conhecera antes.

Depois, simplesmente começou a chorar.



Cambridge, Reino Unido
Roma, Itália

Quatro Dias Antes da Realização do Conclave

A morte do reitor de King's College chocou a cidade universitária.

Habitualmente pacata, Cambridge não estava acostumada àquele tipo

de acontecimentos. Era o terceiro crime violento que ocorria no espaço

de uma semana.

Primeiro, fora o desaparecimento e a morte de Laura Emanuel, cujo

corpo acabara por ser encontrado desmembrado, espalhado ao longo do

rio que percorria a cidade. Simultaneamente, um menino acabara por ser

estrangulado e deixado num bosque imundo; e agora, o Professor

Ashton-Davies, esfaqueado em plena rua, ainda por cima numa das

passagens mais célebres de Cambridge. Era terrível.

A memória de John foi honrada no dia seguinte, numa missa que

encheu a vasta capela de King's College. A família, os alunos e diversos

professores e cidadãos reuniram-se, prestando-lhe uma última

homenagem, numa cerimónia sentida e emocionante, presidida pelo

próprio bispo de Ely, o responsável pela diocese da Cantuária, onde se

incluía Cambridge.

Os dois homens conheciam-se desde jovens, da altura em que ambos

tinham frequentado a faculdade, e o prelado só teve palavras de

enaltecimento e elogio para com o antigo colega. O reitor Ashton-

Davies não deixava somente uma obra inacabada na universidade. Toda

a cidade iria sentir a sua falta, sofrendo com a partida repentina.

Era um assunto para o qual ninguém tinha explicação. John fora uma

personalidade respeitada, que levara sempre uma vida correta e honrada,

sem inimigos conhecidos, não dando motivos para que alguém desejasse

matá-lo. O que acontecera na Passagem da Casa do Senado durante



aquela noite fria era um enigma, ainda maior do que a morte de Laura e

da criança. Quem e o que estivera por trás de um ataque tão vil?

Afonso fora dos primeiros a assegurar isso mesmo — a integridade do

homem. Ainda na noite anterior, quando estava no Hospital

Addenbrooke, fora interrogado por um agente ruivo, corpulento,

envergando uma farda escura, com botões prateados, e um boné

axadrezado na mão. Tratava-se do inspetor Jack McCallister, da Polícia

de Cambridgeshire, e fizera-lhe várias perguntas.

O professor bem que se esforçara. Omitiu as confidências que o reitor

lhe fizera sobre Adam e os alpinistas noturnos, mas referira mais do que

uma vez o homem que vira a desaparecer ao fundo da Passagem da Casa

do Senado, embora a ajuda tivesse servido de pouco. Não conseguira

descrever o rosto, uma vez que não o encarara. Caminhava de costas para

ele. O único traço distintivo era a batina negra.

Se o atentado que ocorrera em Cambridge acabou por ser seguido pela

comunicação social de forma discreta, merecendo apenas a atenção da

imprensa local, o mesmo não se podia dizer do outro que fora executado

simultaneamente, na Cidade do Vaticano. Algumas notícias ainda

vieram a lume durante aquela noite, mas foi na manhã do dia seguinte

que a Radio Vaticana, L’Osservatore Romano, Roma, Itália, a Europa e,

por fim, o mundo, entraram em verdadeira ebulição — alguém tentara

matar o camerlengo reinante.

A CNN recorreu à jornalista morena de ar exótico do costume, que,

fazendo uso do decote exagerado, manteve os espectadores bem

entretidos, enquanto, em direto da Praça de São Pedro, relatava o que

teria sucedido. Além da garantia da boa saúde do cardeal Alberto

Donato, não se sabia ao certo o que na realidade acontecera. Os vídeos

amadores realizados durante a missa campal também não eram

explícitos. Apenas mostravam o camerlengo de braços abertos e sorriso

no rosto, dirigindo-se à multidão de fiéis, a custódia dourada a cair, o

cardeal que a largara a começar a correr pelo altar afora e a sucumbir à



sua frente, atingido por uma sucessão de tiros furtivos, provavelmente

disparados do cimo da colunata.

A especulação era grande e as imagens dos jornalistas que, de

microfone na mão e ar excitado, chegavam a casa do público só

contribuíram, e muito, para aumentá-la. Desencantaram histórias de

mercenários, homens que trabalhavam a soldo e que, naquela noite em

particular, se tinham reunido misteriosamente na Cidade do Vaticano.

Havia quem dissesse que vira um vulto, um homem com uma batina

negra, com uma faixa carmesim atada à cintura, a correr por cima do

Passeto, uma antiga passagem elevada que ligava os Poste Vaticane ao

Castelo de Sant’Angelo, mas houve também quem rapidamente

contradissesse essa teoria. Era tão fantasiosa que só poderia ser um arco

narrativo de um livro mau, escrito por um autor ainda pior.

O sempre sério The New York Times, que em setembro do ano anterior

se envolvera numa polémica com a Santa Sé a propósito da morte do

cardeal Stefano Uggeri, quando decidira publicar uma caricatura de Sua

Santidade — dois dos seus cardeais e uma freira, os quatro deitados no

leito papal —, ainda ponderou antes de enviar a edição do dia seguinte

para impressão, mas, mesmo assim, decidiu avançar. Na primeira página

do jornal, via-se uma fotografia de má qualidade tirada com o telemóvel

de um dos fiéis presentes na missa campal. Retratava o camerlengo a ser

arrastado pela Guarda Suíça, enquanto o cardeal que o salvara agonizava,

estendido no chão. Por cima, em parangonas, a manchete dizia «Milagre

na Praça de São Pedro».

Também a BBC World News arriscou um título semelhante, passando-

o furiosamente em letras brancas, contrapostas a um fundo vermelho,

durante toda a sua emissão. Os comentadores chamados à antena eram

mais comedidos, mas, entre um gole de café e uma consulta rápida aos

seus novíssimos iPads para lerem a última atualização das notícias, uma

demonstração clara do quão informados na realidade estavam, não

deixaram de concordar. Houvera claramente naquela noite uma

intervenção superior — fora a «Mão de Deus».



A revista Time, que estava a preparar uma edição especial dedicada ao

conclave, mandou refazer tudo, enquanto no seu site, traçava o perfil de

Alberto Donato. O antigo cardeal de Nápoles já antes fora referenciado

pela comunicação social, que, aquando do anúncio do conclave, o

identificara como um dos preferiti. A capa também foi alterada e a

impressão e distribuição antecipadas. O número acabou por ir ainda

naquele dia para a rua. Levava em destaque o rosto a preto-e-branco do

homem que sobrevivera a um atentado.

Mas uma outra figura preponderante tornou-se igualmente popular —

o cardeal que salvara o camerlengo. Alguns chamavam-lhe herói, outros

apenas um príncipe de grande coragem, mas todos passaram a conhecer

o rosto daquele que, naquela noite maldita, ficara estendido e

ensanguentado no altar improvisado na Praça de São Pedro. O mundo

fora apresentado a Joseph Flanaghan, até então um desconhecido. O

cardeal diácono de Armagh, uma diocese fervorosa na Irlanda do Norte,

e simultaneamente o responsável pelo Arquivo Apostólico do Vaticano e

pela Biblioteca Apostólica Romana, começou a ser admirado por todos.

O seu heroísmo fora notável.

O prognóstico do estado de saúde de Joseph era reservado. A

comunicação social reportava apenas que fora levado de urgência para o

Hospital Gemelli, conhecido internacionalmente como uma unidade de

saúde de grande prestígio. Servia de escola à Universidade Católica do

Sacro Cuore, o Sagrado Coração, e, além de ser o segundo maior

hospital em Itália, era também uma das melhores instituições privadas

de cuidados médicos em toda a Europa.

Foi exatamente lá que, um dia depois do atentado falhado ao

camerlengo Alberto Donato, dois acontecimentos inesperados acabaram

por se desenrolar. O primeiro esteve relacionado com um homem de

batina, solidéu na cabeça e faixa carmesim atada à cintura fina.

Apresentou-se como cardeal, embora na realidade não o fosse. Aquele

era apenas um disfarce recorrente, do qual já em inúmeras ocasiões se



servira para aceder a sítios cuja entrada normalmente só era concedida a

alguns privilegiados.

James, o homem que assassinara o reitor de King's College, deixara

Cambridge na mesma noite e ia já a bordo do comboio de alta

velocidade Eurostar, entre a estação ferroviária internacional de St.

Pancras, em Londres, e a Gare du Nord, em Paris, quando lera a notícia

no seu telemóvel.

A natureza da ligação que mantinha com Joseph continuava pouco

clara, mas ao saber do sucedido, não pudera deixar de se inteirar do seu

estado de saúde. Em Paris, mudara de nome outra vez, passara

brevemente por uma loja de conveniência, onde, entre outras coisas,

comprara uma peruca e uma barba postiça, e apanhara um avião para

Roma. Já na capital italiana, fizera o mesmo, alugando um carro, de

aparência modesta, que usou para se deslocar ao hospital.

As vestes cardinalícias facilitaram a entrada no quarto do irlandês.

Usou-as para ludibriar o par de sentinelas da Guarda Suíça, que

permitiram que ficassem a sós. James sentou-se à beira da cama. Joseph

não estava acordado, respirando com o auxílio de um ventilador, ligado

a uma máquina que lhe monitorizava a frequência cardíaca.

O Cardeal olhou para os aparelhos, sentindo-se desanimado. Ao

contrário dele, o prelado era um bom homem, e o laço antigo que os

unia jamais poderia ser quebrado. Não deveria tê-lo envolvido naquela

história. Lamentava-o profundamente e só sabia de uma forma de se

redimir do erro que cometera. Retirou do interior da batina o seu livro

preferido e começou a ler para ele.

O outro acontecimento inesperado que marcou aquele fim de noite

deu-se algumas horas mais tarde, quando o homem que se disfarçara de

cardeal decidiu finalmente abandonar o Hospital Gemelli. Foi por

pouco que não se cruzou com uma mulher de cabelo negro e lábios

carnudos, muito bonita, que se apresentou na entrada e pediu para ver

Joseph. Era Silvana Uggeri.



Depois de discutir com o rececionista, em lágrimas, lá acabou por

conseguir convencê-lo a levá-la ao quarto onde o prelado irlandês

repousava. Só queria vê-lo, assegurar-se de que estava bem, mais nada.

Enquanto era guiada pelo rapaz, Silvana enxugou as lágrimas. Sentia-

se dividida, inclusivamente com alguma vergonha pela tormenta que

carregava dentro do coração.

No entanto, antes de entrar no quarto, isso não a impediu de esconder

na mala que levava a tiracolo um pequeno objeto dourado. Era a sua

aliança de casada.



Cambridge, Reino Unido

No Mesmo Dia

Naquela noite, Afonso também acabou por chegar tarde a casa. O elogio
fúnebre do reitor demorara mais do que antecipara, seguindo-se o
funeral, que fora igualmente doloroso e difícil de suportar. A esposa de
John e os filhos, que até ali nunca conhecera, pareciam completamente
devastados, não encontrando uma explicação para o sucedido.

O professor Catalão debatia-se com um sentimento semelhante, sendo
incapaz de apagar da memória a imagem do homem a morrer-lhe nos
braços. Ainda sentia a neve ensanguentada debaixo das pernas, enquanto
aguentava o peso do corpo moribundo e ouvia as sirenes da ambulância
e da Polícia a aproximarem-se, em auxílio do seu mentor. Fora em vão.
Quando lá chegaram, já ele partira. Morrera seguro por si.

Afonso sentia-se tão mal que teve de pedir a Alex que o levasse a casa.
O rapaz, que foi ao funeral acompanhado da mulher, Helen,
prontificou-se imediatamente, disponibilizando-se também para ir buscá-
lo no dia seguinte. Ele recusou. Iria a pé para a faculdade. Precisava
apenas de umas boas horas de sono. Entre a noite que passara no
Hospital de Addenbrooke a ser interrogado pelo inspetor da Polícia de
Cambridgeshire, e o resto do dia, não dormira, sentindo-se
extremamente cansado.

Alex e Helen deixaram Afonso à porta de casa. A neve fizera uma
pausa e o céu estava ligeiramente estrelado, o que só tornava a noite
ainda mais fria. Com o Fiat do assistente a arrancar novamente nas suas
costas, entrou. Dirigiu-se à cozinha, onde fez um chá e um par de
torradas. Antes de ir deitar-se, se queria descansar, tinha de aquecer-se.



Alguns minutos depois, sentado em silêncio à mesa da cozinha,
acompanhado somente por um prato com migalhas e uma chávena vazia,
o professor universitário contemplou com um ar aborrecido o telemóvel
e pensou em Diana. Preocupada, ela telefonara-lhe várias vezes durante o
dia, mas agora, tanto em Lisboa, como em Cambridge, já passava das
onze horas da noite e não era altura de falarem.

Coincidentemente, foi ela quem acabou por contactá-lo. O ecrã do
telemóvel de Afonso mostrou-lhe o nome da mulher, iluminando-se, tal
como o seu rosto, ao reconhecê-lo. Atendeu a chamada ao primeiro
toque.

— Não pareces bem — observou a jornalista, depois de trocarem os
cumprimentos iniciais. Era a quinta vez naquele dia que conversavam.

— Estou cansado. Só preciso de dormir um bocado.
— Desculpa, não deveria ter telefonado. Vai para a cama.
— Não — apressou-se ele a dizer. — Fizeste bem em ligar-me. Apetecia-

me falar contigo. Onde está o Rodrigo?
— A dormir. Deitei-o logo a seguir ao jantar. Esta noite, fica na cama

dele. Veio da escola tão imundo que, assim que chegámos a casa, tive de
enfiá-lo logo na banheira. Parece que andou a jogar futebol.

— Temos craque — comentou Afonso, mantendo, no entanto, um tom
de voz grave. — Ainda vai garantir-nos o futuro.

Diana não disse nada, limitando-se a rir-se, e, inesperadamente, a
chamada telefónica foi preenchida por um longo e incomodativo
silêncio.

— Tens a certeza de que estás mesmo bem, Afonso?
O professor fechou e abriu os olhos várias vezes, antes de responder.

Tentava esquecer a imagem do reitor a vomitar sangue, deitado sobre a
neve, nos seus braços.

— Eu… Eu… — começou ele, sem acabar a frase.
— O que se passa?
— Eu… Gostaria que viesses… Tu e o Rodrigo, quero dizer.



Diana não respondeu imediatamente, precisando de alguns segundos
para se recompor.

— Para onde, Cambridge? — acabou por lhe perguntar.
— Sim.
— Mas… E a escola do Rodrigo?
— Não poderias falar com a professora e ver se é possível tentar alguma

espécie de ensino à distância?
— Eu… Eu... — gaguejou a jornalista. — Não sei sequer se isso é viável.
— Sinto-me sozinho, Diana. Por favor, venham. Coisas más acontecem

quando estou nesta cidade.
— Afonso…
— O ensino à distância é o futuro, vais ver — continuou ele. — E há

sempre a possibilidade de estudar connosco, em casa.
— Mas ele está agora a aprender a ler.
— Se a escola não dispuser dos meios técnicos necessários, eu posso

ensiná-lo. Afinal, sou professor.
— Tu?
— Sim, qual é o problema? Deverias deixar o passado, Diana. Para

além de que viver dois meses numa cidade estrangeira poderá fazer-lhe
bem. Vai abrir-lhe os horizontes. Ele já alguma vez viu neve? Quem nos
dera que os nossos pais nos tivessem dado essa oportunidade.

Diana remeteu-se ao silêncio.
— Pareces indecisa. Queres pensar nisto durante uns dias?
— Não… Eu… Só não percebo como é vamos ensiná-lo, sem ele ficar

para trás no programa da escola. O primeiro ano é o mais importante.
— Já te disse — explicou Afonso, parecendo pela primeira vez naquela

noite ligeiramente animado. — Eu ensino-o.
— Pobre criança.
— O que queres dizer com isso?
— Nada. Só que já estou a vê-lo a aprender a letra M, enquanto tu lhe

dás uma explicação de uma hora e meia sobre os conflitos políticos em
curso no Médio Oriente.



Afonso calou-se subitamente, afundando o olhar na chávena vazia.
Estava mesmo a precisar de ir para a cama e dormir.

— Ficaste ofendido? — perguntou-lhe Diana. Não medira as palavras.
— Não. Só gostava de vos ter aqui, comigo.
— E o meu trabalho?
— O que é que estás a investigar atualmente?
A jornalista suspirou ligeiramente. Custava-lhe admitir que tinha

pouco trabalho.
— Sabes que ainda ando de volta da morte do cardeal De Santis e do

livro que me decidi a escrever com o Paolo.
— Fizeram algum progresso?
— Mais ou menos.
Sentado na cozinha, franziu o sobrolho, vendo ali uma oportunidade

de persuadi-la.
— E como é que estás a investigar?
— Bom, dava-me jeito ir a Itália, mas não posso, por causa do Rodrigo.

Por isso, deixo esse trabalho para o Paolo, enquanto vou revendo a parte
do manuscrito que já escrevemos e vejo se consigo avançar mais.

— Estás encalhada, admite — disse ele, não escondendo um ligeiro tom
de triunfo.

— Não diria isso.
— O que precisas é de uma nova história, algo que te faça mudar de

abordagem, ou regressar às rotinas que tinhas antigamente.
— E irei encontrar isso aí, em Cambridge?
— Bom, tens o Adam.
Diana resmungou qualquer coisa impercetível. Detestara tanto o

escritor inglês que chegara a ter pesadelos com ele.
— Já o investiguei antes e acabei num beco sem saída.
— Não estou a falar da ligação ao Pedro. Isso ficará para outra

aventura.
— Então, a que te referes?
— À morte do menino e da Laura, a tia.



— Esses crimes estão resolvidos. É culpado.
— Se eu fosse a ti, não teria tanta certeza. E, além do mais, se ele for

mesmo culpado, que motivos teria? Não achas que isso daria uma boa
história?

— Talvez, mas não tenho contactos na imprensa do Reino Unido.
— Poderias tentar publicar o artigo em Portugal. É um autor

importante. O thriller dele é um sucesso. A propósito, poderias escrever
um outro livro, só sobre ele. Apenas precisarias da tua perspicácia e
inteligência incríveis, e de um computador. Poderias fazer isso aqui, em
Cambridge, enquanto eu tomava conta do Rodrigo. Se não quiseres
trazer o teu portátil, não há problema. Arranjo-te um com facilidade.
Há imensos na faculdade.

A jornalista remeteu-se ao silêncio. Afonso poderia convencê-la, mas
não seria com bajulações corriqueiras.

— O que é que querias dizer, quando mencionaste que o Adam poderia
não ser o culpado dos crimes?

Afonso pensou durante alguns segundos antes de falar, mas mais valia
ser franco.

— Ontem à noite, antes de morrer, o reitor… Bom, fez-me algumas
confidências.

— Acerca do Adam?
— Sim.
— Tais como?
— Nada de muito concreto, mas achava que ele está inocente.
— Isso é porque era professor em King’s.
— Não me pareceu. Aliás, julgo que existia alguma animosidade entre

ambos, por causa de um quadro. Mas acho que essa era a sua opinião,
para além de já ter ouvido comentar na faculdade que o caso que a
Polícia tem é frágil. Baseia-se na recolha de fibras e em testemunhas
oculares, mas nada de muito sólido. Poderias investigá-lo.

Diana ficou em silêncio. Apesar das circunstâncias, tinha de admitir
que era uma proposta tentadora.



— Vou falar com a professora do Rodrigo e ver o que é que ela acha de
tudo isto. Não prometo nada.

Afonso riu-se ligeiramente. Sabia exatamente como espicaçar a
curiosidade dela. Os dois despediram-se. A conversa fora tão demorada
que ambos já deveriam estar deitados, sobretudo ele, que não dormia há
quase dois dias.

O professor levantou-se da mesa e arrumou a louça que sujara, ansioso
por ir para a cama. Quando saiu da cozinha e dobrou a esquina, ao
entrar no corredor, viu o reitor John Ashton-Davies estendido no chão.

A neve rodeava o único homem que em tempos acreditara nele,
enquanto o sangue que se esvaía do seu corpo corria lentamente,
formando sobre o manto branco várias folhas carmesins, como as pétalas
de um cardeal.

Afonso estremeceu e esfregou os olhos, sentindo-se desesperado. Mas
quando os abriu, a única coisa que viu foi um homem vestido com uma
batina preta, a afastar-se na noite. Levava na mão um punhal sujo de
sangue, que repentinamente lhe tingiu a cintura, como se levasse uma
faixa da mesma cor a delineá-la. Era um cardeal…

O professor Catalão despertou subitamente e procurou o telemóvel no
bolso do casaco. Atrapalhando-se, fez uma pesquisa rápida na internet.

Os artigos sucederam-se. O corpo de uma idosa espalhado pelas margens
do rio Cam, junto a um canteiro de flores; o cadáver de uma criança
abandonado num bosque, ao pé de um aglomerado de flores; as mesmas
histórias repetidas vezes sem conta na imprensa, com contornos
ligeiramente diferentes, mas sempre com imagens semelhantes.

Afonso ampliou as fotografias que a comunicação social publicara e
conseguiu perceber que flores eram aquelas. A sua intuição estava
correta. Eram popularmente designadas por estrelas-de-natal, mas
também se chamavam cardeais. E, simultaneamente, algo distante no
seu passado, a recordação de um encontro com um assassino profissional
cujo cognome era o Cardeal veio-lhe à memória. Fora crucial na



investigação que Diana fizera durante o outono do ano anterior sobre a
morte do Papa Mateus I, o cardeal Stefano Uggeri.

A imagem do homem vestido com uma batina negra a afastar-se pela
Passagem da Casa do Senado regressou. Era ele, estava convicto. Tudo se
relacionava, inclusivamente Adam e a morte do reitor. Tinha a certeza;
só não sabia era como, mas isso poderia resolver-se, desde que
investigasse com afinco.

Afonso desistiu de subir as escadas. Subitamente desperto, avançou
para a sala e ligou o computador que trouxera da faculdade. Começou a
pesquisar melhor sobre a detenção preventiva de Adam Immanuel.

Precisava urgentemente de falar com ele.



Estabelecimento Prisional Masculino de Belmarsh,
Sudeste de Londres, Reino Unido

Quatro Dias Antes da Realização do Conclave

Lizzie estremeceu ao ver Adam entrar no parlatório da penitenciária.
Vinha algemado, uma visão igual à dos outros dias em que lá fora, mas à
qual receava nunca se habituar. As mãos dele tinham sido feitas para
escrever, sussurrar palavras a folhas de papel e transformá-las em algo
mágico; não para estarem agrilhoadas por pedaços de metal.

— Pareces abatida — comentou o irmão, ao sentar-se diante dela.
A rapariga fez uma expressão neutra. Os olhos verdes não mostravam

qualquer tipo de emoção, além de desalento.
— Acho que não consigo fazer isto durante muito mais tempo —

desabafou ela.
— Isto, o quê?
— Vir aqui, ver-te assim, algemado, como se fosses um prisioneiro

capaz de matar uma família inteira.
Adam ficou em silêncio. Estava detido há alguns dias e, ultrapassado o

choque inicial, começava a pensar no seu encarceramento como algo
menos negativo do que quando fora confrontado pelo inspetor Jack
McCallister em King's College.

Claro que havia a questão da vergonha. A irmã, que não faltara à visita
um único dia, trouxera-lhe vários jornais. O seu nome andava a ser
arrastado pela lama. A comunicação social, que na realidade nunca
gostara dele, aproveitara bem o momento para o enxovalhar. Mas talvez
ele ainda viesse a ser o último a rir-se. Quem sabia?

— O Ellis deu alguma notícia?
Os olhos grandes de Lizzie admiraram Adam. Sempre fora assim.

Parecia que tinha um sexto sentido, estando constantemente um passo à



frente de todos, mas como poderia ele ter sabido?
— Sim, como te expliquei, surpreendentemente as vendas dos teus

livros estão a subir muito. Fui ontem a uma livraria e o livreiro
confessou-me que estava à espera de mais exemplares de toda a tua obra,
mas que não sabia quando chegariam.

— E falaste com o Ellis sobre isso? Deveria fazer reedições.
— Foi ele quem tomou a iniciativa. Enviou-me um e-mail de ontem

para hoje. Parece que está numa clínica de repouso, mas prometeu-me
que iria fazê-las.

Adam revirou os olhos. Era um murídeo, e como um reles rato de
esgoto, mais cedo ou mais tarde seria obrigado a pôr a cauda de fora e
assumir que errara ao renegá-lo. Quando saísse dali, teriam de ajustar
contas.

— Mas há mais... — acrescentou Lizzie, com uma expressão que revelava
algum receio.

— Conta-me.
— A Working Title cedeu. Continuam a querer produzir o filme de A

Morte do Papa e aceitaram que sejas tu a escrever o argumento.
Adam bateu intempestivamente com a mão no tampo da mesa.
— Eu sabia! — bradou, triunfante.
Atento à agitação súbita, um dos guardas prisionais de vigia às visitas,

começou a dirigir-se à mesa. Porém, o escritor tranquilizou-o, fazendo
um gesto apaziguador. Estava tudo bem. O polícia regressou ao posto.

— Eu sabia, Lizzie — continuou ele, mantendo um tom de voz baixo. —
Eu disse-te que iriam concordar. O Ellis é que, como habitualmente, não
queria dar-se ao trabalho de negociar com a produtora, preferindo ficar
sentado no escritório, ocioso, a admirar o rio, como se fosse um
adolescente. Nunca escreveu qualquer livro, portanto, nem sequer
consegue valorizar o esforço que cada um já exigiu, ou o quanto de mim
já dei.

— Tens… — Lizzie hesitou. — Tens a certeza de que será uma boa ideia?



— Não há melhor momento do que este. Tu própria o disseste. Os
meus livros nunca foram tão celebrados.

— Mas isso é porque o teu nome tem sido tão referido nos últimos dias
que as pessoas ficaram curiosas. Não quero desiludir-te, mas não são
leitores verdadeiros. Estão apenas a seguir uma tendência numa rede
social.

Adam contraiu o maxilar e os olhos verde-escuros tornaram-se ainda
mais penetrantes, fitando com dureza a irmã. A rapariga encolheu-se.

— Estou a escrever outra vez — explicou ele, com um tom de voz
cortante e seco. — Se há alguma coisa positiva que irei retirar desta
situação é que, pelo menos, me fez reencontrar com o escritor que sou.
As palavras são minhas outra vez, percebes? E vou aproveitar este
momento. Amanhã, por favor, traz-me um exemplar do livro. Preciso de
me guiar por ele. Há partes do enredo que já não tenho tão presentes
quanto gostaria.

— Mas, e se a produção decide começar a cortar no financiamento e, de
repente, transforma o livro num mau filme? Já aconteceu com livros tão
bons.

— Isso é algo que tu e o Ellis terão de se assegurar de que não irá
acontecer. O momento poderá passar, mas o interesse, não.

Lizzie fez uma expressão resignada. Não partilhavam do mesmo
ponto de vista. Entre os dois, fora sempre ela quem se sentira
irremediavelmente apaixonada por livros. Alguns eram excecionais, mas
no geral, nenhum era completamente mau. Bastava que estivesse bem
escrito.

— Muito bem — acabou ela por concordar. — Amanhã, trago-te um
exemplar. Provavelmente, no dia seguinte não te visitarei. Acho que
preciso de voltar ao clube de leitura. Costuma fazer-me bem. Saio
sempre de lá mais calma.

— Obrigado.
Os dois entreolharam-se, em silêncio. Adam manteve a expressão dura

com a qual admoestara a irmã. Não sabia dizer o que era, mas estava a



ficar com a sensação de que algo mais se passava.
— Diz, Lizzie. Já sabes que não é boa ideia esconderes-me coisas.
A rapariga baixou o olhar e contraiu os lábios, enchendo e esvaziando

de ar as bochechas magras.
— A Polícia voltou lá a casa — recomeçou ela, hesitante.
— É normal. Estou na prisão.
— Levaram o teu computador. Disseram que queriam analisá-lo,

sobretudo o disco rígido.
Adam suspirou e fez uma expressão enfadada:
— Sou um pedófilo e um assassino sanguinário, segundo as palavras da

imprensa, Lizzie. Mas sabes perfeitamente que nunca tive qualquer tipo
de interesse por imagens ou vídeos desse género, se é disso que eles
andam à procura.

A irmã fitou-o durante vários segundos, até que, com uma voz neutra,
que roçou a ironia, acabou por dizer:

— Levaram o teu disco portátil. Encontraram-no numa das tuas
estantes, misturado com os livros.

Adam pestanejou, tentando compreender o que ela queria dizer-lhe.
— Qual disco?
— Sabes de qual é que estou a falar, aquele que contém os teus

manuscritos.
O rosto do irmão alterou-se rapidamente. E, pelo menos uma vez, a

arrogância que vestia normalmente deu lugar a algo bastante raro nele:
medo.

— O que é que a Polícia está à espera de encontrar? — perguntou à
irmã.

— Não sei. Recusaram-se a dizer-me. — Lizzie fez uma pequena pausa,
olhando, desconfiada, para o irmão. — O que é que tens lá dentro?

Adam voltou a endurecer os olhos verde-escuros. Não podia ser.
— Os meus manuscritos — admitiu, contrariado.
— Quais manuscritos?



A irmã engoliu em seco. Os seus piores receios estavam a confirmar-se,
a ponto de preferir nem sequer ouvir a resposta que ele tinha para lhe
dar, mas era inevitável. Poderiam estar em maus lençóis. Bastava que
alguém lesse com atenção.

— Todos — voltou a admitir Adam, baixando o tom de voz. —
Incluindo O Cardeal.



Estabelecimento Prisional Masculino de Belmarsh,
Sudeste de Londres, Reino Unido

Dois Dias Antes da Realização do Conclave

Sentado no parlatório da penitenciária, Afonso fitou a água que escorria
pelas janelas altas da sala. O frio abrandara durante a última noite, o que
fizera com que a neve se afastasse, dando lugar a uma tempestade
abafada.

Enquanto esperava, refletiu sobre o dia anterior. Acabara por mudar
completamente os planos que traçara. Começou por acordar cedo e pedir
a Alex que o substituísse na palestra, algo que o rapaz agradeceu
efusivamente; depois, decidiu que precisava de dormir mais um pouco, o
que fez durante toda a manhã. No fim, de tarde, debruçou-se sobre a
associação que estabelecera entre os crimes de Cambridge. Para tirar
algumas dúvidas, o primeiro passo que deu foi telefonar a um antigo
contacto.

Pelo que lera num artigo de imprensa que lhe parecera estar um pouco
mais bem fundamentado do que os restantes, o professor descobrira que
Adam se encontrava detido na prisão de Belmarsh, um local onde
carteiristas de rua conviviam com terroristas internacionais, e no qual o
crime violento, mesmo entre reclusos, não era incomum.

Por isso, muitos se referiam à penitenciária como «Hellmarsh», um
trocadilho que continha uma graçola que, na realidade, se poderia
considerar pouco espirituosa. Era um jogo de palavras entre o nome da
prisão, «Bellmarsh», e «Hell», o equivalente na língua inglesa a Inferno.

Que o dissesse Jonathan, filho de Judite, a sua primeira paixão. Aliás,
fora por causa da ligação com a família Reis Campbell que, no dia
anterior, quando estava em casa a tentar pesquisar sobre Adam e onde se
encontrava detido, Afonso se lembrara de recorrer a um contacto, um ex-



polícia. Já o ajudara antes, a propósito dos pecados santos de uma mente
louca.

Depois de vasculhar a carteira e diversos blocos de notas, o professor
Catalão conseguira encontrar o número de telemóvel, ligando-lhe
imediatamente. Apesar do tempo que passara, ainda se recordava dele. A
conversa que tinham mantido no dia em que Afonso descobrira toda a
verdade sobre a família Reis Campbell fora trágica, cheia de revelações
inesperadas. Esta acabou por ser algo diferente.

— Faz alguma ideia de como será o quotidiano do Adam na prisão? —
perguntara o professor ao antigo polícia.

— Não há de ser muito diferente do dos outros reclusos. Primeiro,
tomam banho. Depois, fazem uma pequena sessão de exercício físico. De
seguida, almoçam, e assim, sucessivamente.

— Não têm um intervalo?
— Têm de passá-lo no recreio, a menos que se inscrevam numa

atividade. Aí, tudo funcionará de outro modo.
— Hum, então, isso quer dizer que, por vezes, um recluso tem tempo,

para, por exemplo, mexer num computador.
— Sim, claramente.
— Mas isso não é arriscado?
— Não. O tempo de utilização é monitorizado e os reclusos nem

sequer dispõem de uma ligação à internet.
Afonso ficou a pensar durante algum tempo, tentando relacionar o

que sabia, ou a intuição que tinha, mas não conseguiu.
— Preciso de um favor — pediu ele.
— Diga-me.
— Quero saber com maior detalhe como é o quotidiano do Adam. O

que faz, que visitas recebe, enfim, esse tipo de coisas.
— Não sei se terei tamanhos conhecimentos. Preciso de algum tempo

para tentar ver o que poderei fazer.
— Estou certo de que será bem-sucedido. Fico a aguardar.



A espera acabou por ser simbólica, uma vez que pouco depois, não
mais do que um par de horas, o ex-polícia telefonou a Afonso:

— Que o deixem ver a irmã e um livro — anunciou ele.
— Como? — perguntou o professor, desconcentrado. Fora apanhado a

ler um documento que Alex lhe enviara.
— As exigências do Adam na prisão — esclareceu o homem. — Disse

que precisava de que garantissem que a irmã poderia visitá-lo
diariamente e que lhe dariam um livro.

— Que livro?
— A Morte do Papa.

Afonso afastou a recordação do dia anterior e desviou os olhos do
aguaceiro que batia nas janelas, virando-se na direção do prisioneiro que
lhe era trazido pelos guardas. Adam vinha algemado e usava as calças e
camisola cinzentas da farda da penitenciária, na qual se notavam as
marcas dos pingos da chuva. O cabelo encaracolado estava igualmente
molhado. Chovia, em vez de nevar.

O professor reparou na alteração da expressão do rosto do escritor
enquanto os guardas prisionais o guiavam até à mesa. A surpresa inicial
desapareceu gradualmente. Sentou-se, ficou durante algum tempo em
silêncio e, depois, começou a fazer-lhe algumas perguntas.
Naturalmente, a primeira de todas foi por que motivo decidira visitá-lo.
Depois, passaram para o modo como a comunicação social estava a tratá-
lo. A irmã contava-lhe tudo quando lá ia vê-lo.

— Quem sabe que tipo de traumas esconderei? — continuou a provocá-
lo o escritor inglês, com a voz carregada de azedume e sarcasmo. —
Talvez goste de raptar meninos inocentes e, a seguir, os mate, só para
poder esgalhar uma bem batida, enquanto me venho em golfadas
pujantes e espessas, aos gritos, por cima do corpo nu e moribundo deles.

Para Afonso, Adam estava apenas a tentar chocá-lo. Conhecia-o mal,
mas percebera logo que era um manipulador, que usava a arrogância e



ironia como uma estratégia de defesa, atacando antes que os outros o
fizessem.

— A Polícia de Cambridgeshire encontrou vestígios do ADN da Laura
na mala do seu carro, apesar de um dia depois do desaparecimento dela,
suspeitosamente, ter mandado lavá-lo por dentro. E foi visto a fugir das
imediações do pequeno bosque onde o corpo da criança foi encontrado,
junto a Queens' College — contrapôs o professor Catalão, resumindo o
que lera na imprensa.

Tratava-se obviamente de um tema sensível para ele, que irrompeu
depois numa troca irónica sobre o papel da comunicação social na
opinião pública, que inclusivamente envolveu Diana e os motivos pelos
quais no passado ela o investigara.

Afonso estava preparado para isso, mas não esperara a revelação que se
seguiu:

— Não se recorda, pois não? Estava tão absorvido pelo seu pequeno
poder que, na altura, nem sequer notou, pois não?

— Está a referir-se a quê?
— À primeira vez que nos vimos.
— Foi há poucos meses, no outono do ano passado, quando

acompanhei a minha mulher a sua casa para entrevistá-lo sobre a morte
do cardeal Stefano Uggeri.

— Não. — Adam voltou a fazer uma pausa. — Foi há muito mais
tempo, numa época em que eu era caloiro em Cambridge e o professor
gostava de se sentar no relvado de King's College e dar a mão às suas
alunas, enquanto contemplavam as chalanas que passavam no rio e lhes
lia excertos de livros proibidos.

— Está enganado — respondeu Afonso, secamente, tentando esconder a
surpresa que sentiu ao ser confrontado com a revelação. Não sabia que
durante aquela altura o escritor fora aluno em Cambridge. — Esse rumor
é mentira.

— A morte de Hannah Reis Campbell é mentira?
— Não sou responsável pela morte dela. Isso ficou tudo esclarecido.



— Não era o que dizia a carta de suicídio. Foi publicada no jornal da
universidade.

— Era falsa. O irmão gémeo escreveu-a, para me incriminar.
— Onde é que ele está, agora?
— Desapareceu.
— Então, nunca saberemos a verdade, não é?
— A minha verdade é-me suficiente. Sei o que fiz e que limites nunca

permiti que fossem ultrapassados. Tenho a consciência tranquila —
acrescentou, olhando para as mãos com uma sobrancelha arqueada. — E
contrariamente a si, nunca fui preso.

Adam calou-se. Os olhos verde-escuros cintilavam, como os de uma ave
de rapina ferida, que se recusava orgulhosamente a morrer. Mas
rapidamente mudou de atitude, vangloriando-se da venda dos direitos
cinematográficos do seu último livro, o que não surpreendeu Afonso.

— Morreu mais uma pessoa — anunciou o professor Catalão, tentando
focar-se no verdadeiro motivo que o trouxera até à penitenciária. Devia-o
a John.

Afonso notou alguma surpresa no olhar de Adam. Aparentemente,
Lizzie não o colocara a par de tudo. Insistiu:

— Quero descobrir quem foi.
— Bom, não fui eu — retorquiu o escritor, soltando uma gargalhada. —

Estou preso. Passei os últimos dias fechado aqui dentro.
— Não. Aliás, por mais estranho que possa parecer-lhe, considero que

não matou a sua tia, ou o menino. Mas acredito que o Adam poderá
ajudar-me a expor quem foi.

O escritor confinou-se a um silêncio momentâneo. Por fim, a voz
lúgubre voltou a fazer-se ouvir:

— Porque diz isso?
— Acho que foi obra de um velho conhecido seu, um assassino

profissional.
— Como?
— O que tem a dizer-me sobre os cardeais?



— Da Igreja?
— Não. Refiro-me às flores.
— Tomo-o por um homem inteligente, professor Catalão, mas

lamento. Neste momento, não está a dizer coisa com coisa.
Afonso respirou fundo. Sabia que provavelmente iriam acabar outra

vez a discutir, mas teria de regressar ao assunto que o levara a
conhecerem-se, pelo menos, oficialmente, uma vez que já percebera que
desde os tempos de caloiro que Adam sabia quem ele era.

— Quando, no ano passado, foi visto a cruzar a Praça de São Pedro na
noite em que o cardeal Stefano Uggeri apareceu morto, encontrou-se
com um outro homem. Além da sentinela da Guarda Suíça, estava lá
mais uma pessoa.

— Julgo que já expliquei a minha presença no Vaticano nessa noite.
Aliás, a si e à Diana.

— Sim, mas nunca disse por que motivo passou por um assassino
profissional e o fitou durante mais de um minuto. Muitos, no seu lugar,
teriam desatado a fugir.

Afonso ficou com a impressão de que o olhar de Adam se alterou
subitamente. A arrogância desapareceu, sendo substituída por algo
diferente, indistinto, talvez entre a perspicácia e o cinismo. Parecia que
estava a raciocinar a grande velocidade, tentando encontrar uma forma
de controlar o carro depois de alguém lhe ter sabotado os travões.

— Não sei do que fala.
— Está no vídeo que o Pedro publicou na plataforma emanuel.
— Já lhe disse no passado, e repito-o hoje, que o único ponto de

contacto entre mim e essa pessoa foi a sua escolha infeliz de um nome.
Não sei quem é, e um delator, para mim, não tem qualquer tipo de
credibilidade.

— Naquela noite, depois de sair de madrugada da basílica, desceu as
escadas com a sua pasta na mão e atravessou a Praça de São Pedro, em
direção à colunata de Bernini. Quando lá chegou, cruzou-se com um
homem vestido de cardeal.



— Já lhe disse que desconheço a existência de tal vídeo, ou sequer me
recordo de isso ter acontecido. Tanto quanto me lembro, fui
diretamente para o hotel onde estava hospedado em Roma. Foi a última
noite da minha pesquisa. Sentia-me cansado. Está equivocado,
provavelmente ludibriado por esse tal de Pedro.

— Conversou com este homem, sim. O que disseram um ao outro?
Como se conheceram?

— Não, está equivocado.
Afonso fitou longamente Adam. Por que motivo mentia?
— Este homem esteve há duas noites em Cambridge. Matou o reitor

John Ashton-Davies, infiltrou-se num grupo de reverendos e esfaqueou-o
em plena Passagem da Casa do Senado. Depois, deixou-o a agonizar na
neve, até se esvair em sangue. Faleceu antes da chegada da ambulância.

Se uma pessoa comum poderia mostrar algum tipo de choque, ou
comiseração, não foi o caso do escritor, que nem surpresa esboçou.

— Como disse há pouco, não fui eu. Estava preso.
— Chamam-lhe o Cardeal. A Diana entrevistou-o no ano passado.
Afonso percebeu uma ligeira alteração no rosto do britânico. Pela

primeira vez desde o início da visita, pareceu genuinamente assustado.
— Eu também estava presente e, apesar de a entrevista ter sido breve,

deu para perceber que é um tipo curioso, no mínimo. Aliás, usa a mesma
estratégia que o Adam. É arrogante e sarcástico, sobretudo se sente que
tem alguma espécie de vantagem sobre o seu interlocutor.

— Já lhe disse que não sei a quem se refere.
— Quando inicialmente soube dos crimes dos quais está a ser acusado,

não reparei, mas, entretanto e de repente, tudo passou a fazer sentido.
Não é uma coincidência demasiado grande que o corpo da sua tia e do
menino que terá violado tenham sido encontrados junto a um canteiro
de cardeais, quando um homem que dá pelo mesmo nome tenha
acabado de executar um atentado na cidade?

— Não violei essa criança! — bradou Adam, exaltando-se pela primeira
vez, batendo com os punhos na mesa. — Não sou pedófilo. Isso não



passa de um disparate que a comunicação social inventou, só para vender
mais jornais.

— Há pouco, estava a fazer graçolas idiotas sobre se vir em cima de
uma criança moribunda e, agora, está assim, tão perturbado? O que
mudou, desde então?

— Desapareça daqui, professor Catalão! Não o chamei cá e não tem o
direito de fazer acusações sem fundamento.

— Está enganado — rebateu Afonso, calmamente. — Não o acusei de
nada. Só lhe fiz duas perguntas. Qual é a sua ligação a este homem?
Qual o significado das flores nos locais dos crimes?

— Guardas? — gritou Adam, perdendo as estribeiras. — Este homem
está a incomodar-me. A visita terminou. Quero ir-me embora.

— Diga-me, Adam, quem é o Cardeal e como é que o conheceu?
— Já pedi para me ir embora! Não tenho de ouvir este chorrilho de

acusações disparatadas.
Os polícias apareceram rapidamente junto à mesa e olharam de forma

interrogativa para o professor Catalão, que se limitou a fazer um gesto
inocente, como quem não tinha mais nada a dizer, ou sequer
compreendia o motivo pelo qual o escritor estava tão exaltado.

Mas era mentira.
Enquanto os guardas prisionais o levavam, passando pelos outros

visitantes e prisioneiros que o olhavam com estupefação, Afonso
mantinha-se sereno. A associação que fizera dois dias antes, em casa,
quando mal se sentia sem forças para subir ao seu quarto e deitar-se,
incapaz de esquecer a imagem do reitor a morrer-lhe nos braços, fora um
delírio, um momento único de sorte.

No entanto, parecia-lhe agora que fora, sim, uma ocasião de grande
sagacidade e clarividência. Ainda não sabia porquê, mas sentia que estava
no caminho certo.

Havia uma relação entre a morte de John, a presença do Cardeal em
Cambridge e os dois crimes dos quais Adam fora acusado.



E a reação intempestiva de Adam era a prova disso mesmo, sobretudo
porque ocorrera assim que Afonso mencionara o nome do assassino e o
encontro fortuito entre ambos na Praça de São Pedro.

Existia uma ligação entre os dois homens.



Cambridgeshire, Reino Unido

No Mesmo Dia

Quem também procurava ligações era Jack. A detenção de Adam
Immanuel encerrara o caso do desaparecimento de Laura e do menino.
O testemunho do jardineiro de Queens' College e as descobertas
forenses no carro do escritor, apesar de constituírem provas frágeis,
tinham sido determinantes.

Porém, talvez porque parte do corpo da idosa continuava
desaparecida, o polícia sentia-se inseguro e pouco convencido das suas
conclusões. Nem sequer o interrogatório que fizera ao escritor depois de
ser encarcerado na penitenciária de Belmarsh ajudara.

Percebera rapidamente durante essas conversas que se encontrava na
presença de alguém extremamente inteligente, mas em igual dose
arrogante e manipulador. Fora-lhe difícil ler nele algum tipo de
emoções. Tudo o que fizera, ou dissera, parecera-lhe estudado e
controlado, quase como se a sua prisão fosse parte de um plano maior,
tão grande que ninguém conseguia decifrar.

E existia ainda a presença misteriosa das flores. Não tinham sido
depositadas na cena do crime; eram de crescimento local, tanto junto à
Ponte Matemática, como na margem do rio Cam, onde os despojos do
cadáver de Laura haviam sido largados. Mas não era uma coincidência
demasiado grande que ela e o menino fossem encontrados junto a
cardeais?

Sentado à noite na cama, com Una ao seu lado entretida a ler um
livro, Jack continuou a passar várias fotografias num computador
portátil que levara da esquadra. Continha todo o acervo dos discos



confiscados em casa de Adam, o que o fazia sentir alguma esperança de
vir a encontrar provas que o fizessem sossegar.

Mas nada. As imagens continuavam a passar diante dele, cansando-lhe
a vista, mostrando apenas situações, objetos e pessoas, que para ele não
tinham qualquer relevância. Existiam muitas pastas e subpastas, mas a
maior parte delas parecia estar relacionada com os livros, documentando
cenários, como, por exemplo, a Cidade do Vaticano, que o escritor
tivesse pesquisado.

Cansado de ver de vários ângulos a Praça de São Pedro e a colunata de
Bernini, Jack acabou por se deter numa fotografia que se destacava das
demais. Era a preto-e-branco, e mostrava várias pessoas sentadas sobre o
que parecia ser um relvado, quem sabe numa pequena colina, talvez
durante um piquenique.

Viam-se um cesto de verga e uma toalha, bem como um homem e um
casal, e quatro crianças, de diversas idades. Duas delas estavam
claramente numa fase adiantada da adolescência. Era nitidamente uma
fotografia familiar, talvez de Adam e Lizzie com os pais, e mais alguém.
Mas, olhando melhor, o polícia reparou que o segundo homem na
fotografia, apesar de vestir uma camisa e calças escuras, usava um
colarinho descartável, como se fosse padre.

— Porque é que A Morte do Papa é tão polémico? — perguntou ele a
Una.

A mulher virou a página do livro que lia e respondeu-lhe, sem desviar a
atenção das palavras que vivia. Estava absorvida, uma sensação que
adorava.

— Porque sugere que o cardeal Uggeri não morreu de morte natural,
tal como toda a gente desconfiava — respondeu ela.

— Mas o cardeal Uggeri morreu em setembro do ano passado. Eu
recordo-me.

— Sim, daí o livro estar a ter um impacto tão grande. É o primeiro a
sair sobre o tema.

— E como é que o Adam pesquisou o que se passou naquela noite?



— Não pesquisou, mas ele já estava a trabalhar com o Papa num outro
livro sobre os podres da Igreja e aproveitou as notas — explicou Una.
Vira todas as entrevistas. — O livro contém vários capítulos polémicos,
com sexo e intrigas.

— Hum... — comentou Jack.
O polícia abriu o programa do computador para aceder à internet e

entrou num motor de busca. Necessitou apenas de alguns segundos até
aparecerem as primeiras imagens. Procurara o cardeal Stefano Uggeri.

Jack tentou ir um pouco mais longe, até encontrar uma que o fez
redobrar a atenção. Mostrava o futuro Papa durante a juventude.
Comparou-a imediatamente com a fotografia do arquivo de Adam. Os
dois homens eram a mesma pessoa.

— Portanto, ele conhecia o cardeal — disse, mais para si do que para a
mulher.

— Sim, por intermédio dos tios. Eram amigos.
Jack voltou a concentrar-se na fotografia. Portanto, o casal seria Laura

e o marido, duas das crianças deveriam tratar-se de Lizzie e do irmão,
mas quem eram os outros dois? Pareciam mais velhos, mas sabia que os
tios não tinham tido filhos.

— Bom, acho que vou deixar isto para amanhã — resmungou o polícia,
fechando a tampa do computador e pousando-o sobre a mesa de
cabeceira.

— É assim tão chato? — perguntou Una.
— Não. É só um arquivo muito extenso. Tem lá tudo, desde as

fotografias do Adam, aos manuscritos, segundo me disseram. Ainda não
o explorei a fundo.

A mulher ficou em silêncio. Estava concentrada no livro. O marido
ainda lhe perguntou se não queria deitar-se também, mas ela respondeu-
lhe que não. Tinha de terminá-lo naquela noite. Precisava de saber como
iria acabar, ou seria incapaz de dormir bem.

Jack desejou-lhe uma boa noite e apagou a luz do candeeiro da mesa
de cabeceira. Virou-se para o lado e fechou os olhos. Queria adormecer



rapidamente.
Aproveitando-se de que ele parecia sossegar, Una lançou um olhar

guloso na direção do computador portátil. O marido dissera-lhe que
continha várias coisas, entre as quais os manuscritos de Adam
Immanuel.

Oh, que tentação!, pensou ela.
Como é que iria aguentar sem ver como eram? Existiria entre eles

algum original?



Estação Ferroviária de Cambridge, Reino Unido

No Dia do Conclave

Diana chegou a meio da tarde, tal como acontecera com o marido.
Apesar de Afonso estar na cidade há pouco mais de uma semana, a
verdade é que para o professor, parecia-lhe que passara muito mais
tempo do que isso. Acontecera tanta coisa.

— Obrigado por vires — sussurrou-lhe ele ao ouvido, enquanto a
abraçava na plataforma.

No meio dos dois, deu-se conta de um corpo pequeno, que se agarrava
às suas pernas.

— Acho que tenho um urso pançudo a dar-me um chi-coração.
— Não sou pançudo!
— Ah, pensei que era o Lunetas!
— Não, ficou na mala, para não se perder.
— Oh, então, temos de ir depressa para casa abri-la, antes que ele

comece a resmungar — respondeu-lhe, pegando nele ao colo e colocando-
o às cavalitas.

Com a criança a rir-se por estar tão alta, Afonso ajudou Diana com as
malas e os três dirigiram-se ao átrio da estação. Era sábado à tarde e não
havia muitas pessoas por ali. Numa das televisões, viam-se imagens de
um canal noticioso. Mostrava a Praça de São Pedro, onde um grupo de
cardeais — de batina negra, faixa vermelha enrolada em torno da cintura
e solidéu da mesma cor na cabeça — caminhavam em silêncio, agarrados
cada um à sua cruz peitoral, rumo à Capela Sistina. O título dizia «Dia
decisivo no Vaticano».

A família chegou à rua e entrou para um carro comprido, verde e
branco, um táxi explorado por uma das operadoras da cidade, que



Afonso chamara para ir buscá-los. A viagem foi relativamente curta. A
casa não ficava muito longe, o que não impediu Rodrigo de, ajoelhado
sobre os bancos de trás, ir apontando para tudo o que via na rua.
Segundo Diana, fizera o mesmo durante a viagem, tanto no comboio,
como no avião, onde insistira em sentar-se à janela.

Assim que chegaram, o professor Catalão ajudou-os a tirar as malas do
carro e pagou ao motorista. Enquanto o homem fazia inversão de
marcha nas suas costas, os três deixaram-se ficar de pé, diante da fachada
da habitação, admirando-a.

— Gosto. Tem um ar acolhedor — afirmou Diana, com um sorriso
ligeiro no rosto. — É a tua cara — comentou, deitando um vislumbre
rápido à romãzeira grande que percebeu existir no jardim da casa
vizinha.

— E tu, Rodrigo, o que achas da nossa nova casa? — perguntou-lhe
Afonso.

O menino fez um ar entendido e, colocando uma perna de lado e um
dedo nos lábios, respondeu:

— Terá de servir.
— Isso é porque ainda não viste o jardim que tem nas traseiras. Dá

para fazer churrascos.
Diana franziu o sobrolho na direção do marido. Não estava a chover,

ou a nevar, mas o céu apresentava-se encoberto e caía uma humidade
leve, quase invisível. Supunha que aquilo fosse bom tempo, para os
padrões britânicos.

Os dois seguiram para dentro, com Rodrigo à frente. O menino foi
também o primeiro a entrar em casa, começando imediatamente a
explorar as divisões, e Afonso aproveitou para o levar até ao primeiro
andar, onde dormiria, no quarto mesmo ao lado do casal.

Era uma assoalhada simples, com um papel de parede azul e vista para
as traseiras da casa, o que pareceu agradar ao menino. Diana abriu a
mala, pedindo-lhe que colocasse as roupas dele em cima da cama que ela



logo viria ajudá-lo a arrumá-las nas gavetas. Deixando a criança no
quarto, o casal Catalão desceu até ao rés do chão.

— Vim assim que consegui — explicou Diana, sentando-se na cozinha,
enquanto Afonso preparava chá e torradas. Imaginava que tanto ela,
como Rodrigo, tivessem fome.

— Como correu na escola?
— A professora acha que vai ser complicado, mas eu expliquei-lhe que

estavas cá a viver e que seria a melhor solução.
— Vou ajudá-lo, prometo.
Diana calou-se, admirando a disposição da cozinha. Era bastante mais

antiga do que a do apartamento em Lisboa, mas talvez um pouco mais
prática, funcional e espaçosa.

— Como é que correu a tua visita ao Adam? — acabou por perguntar ao
marido.

Já fora dois dias antes, mas desde essa altura, pouco tinham falado
sobre o assunto, de tão ocupada que ela estivera a preparar a bagagem e a
viagem inesperada para Cambridge.

— Diria que foi estranha, mas ele pareceu-me ter ficado muito
incomodado quando lhe perguntei se conhecia o Cardeal.

— Negou-o?
— Sim.
— Então, é porque decididamente o conhece. Que mais descobriste?
— Porque é que estás a perguntar? — arriscou Afonso, com um ligeiro

sorriso de través no rosto. — Estás interessada na história?
Diana fez um esgar contrariado e revirou os olhos, como se fosse um

caso de vida ou morte.
— Digamos apenas que estou recetiva a ponderar essa hipótese.
— Ah, sim? Então, deverias começar a investigar comigo, meu caro

Watson.
— O que é que tens, meu querido Holmes?
Afonso desapareceu rapidamente e foi até à sala de estar, de onde

voltou com um amontoado de jornais de braçado. Colocou-os em cima



da mesa, desordenados.
— Ai... — suspirou a mulher, pegando numa folha completamente

amarrotada, onde se via a fotografia de Adam Immanuel. — A falta que
eu te faço, professor Catalão.



Palácio Apostólico, Cidade do Vaticano

No Mesmo Dia

Os olhos castanho-escuros de Alberto Donato vaguearam pelo domo da
Basílica de São Pedro, pelo céu e pelas nuvens que o encobriam. Estava
de pé, à janela do seu escritório, junto à velha escrivaninha que tanto
estimava, trajado, como sempre, com as vestes cardinalícias.

Os dedos do homem agarraram com força a cruz peitoral, enquanto
ele entrava em reflexão e respirava com uma cadência regular, tentado
acalmar-se. Repetiu para si uma oração, até ser interrompido por um
toque leve na porta. Era Amélia.

O camerlengo olhou-a pacientemente, enquanto a freira, vestida com
um hábito cinzento impecavelmente engomado, entrou no escritório,
segurando um telemóvel. Entregou-lho, cabisbaixa:

— É do Hospital Gemelli, Eminência.
Surpreendido, Alberto fitou-a, sentindo a ansiedade crescer dentro do

peito. Por fim, aceitou o aparelho e, sentindo-se receoso, colocou-o junto
ao ouvido. A voz de um médico começou a falar com ele:

— Eminência, é o dottore Lombardi.
— Sim.
— Só queria dizer-lhe que o cardeal Joseph acordou, está estável e

finalmente fora de perigo. Perguntou por si.
O camerlengo sentiu um surto de emoções a despontar dentro de si,

mas manteve a compostura.
— Por favor, diga-lhe que o regresso dele ao palácio é muito ansiado.

Irei visitá-lo assim que conseguir.
— Certamente, Eminência.



A chamada terminou. Alberto entregou o telemóvel a Amélia,
agradecendo-lhe, e perguntou-lhe que horas eram, ao certo. Sabia que
estavam no início da tarde, mas entrara em reflexão desde de manhã e
perdera ligeiramente a noção do tempo. A freira respondeu-lhe e pediu-
lhe para se retirar, ao que ele anuiu.

O camerlengo aproximou-se novamente da janela, junto da qual voltou
a espreitar pelos vidros. Sentia-se muito melhor, agora que se assegurara
de que Joseph estava bem. O secretário sacrificara-se por ele e não sabia
como haveria de pagar-lhe uma dívida tão grande.

Alberto Donato fitou mais uma vez o domo da Basílica de São Pedro,
o céu e as nuvens que o encobriam. Um rasgo súbito de claridade
iluminou-o, enquanto os raios de sol lhe tocavam repentinamente no
rosto.

Afastou-se, agarrado à cruz peitoral. Eram horas de ir para o conclave.

Sob um céu carregado, escoltados pela Guarda Suíça, os 118 cardeais
eleitores passaram a porta pela ordem hierárquica inversa, desde os
diáconos aos arcebispos, e dirigiram-se aos autocarros que há muito
esperavam por eles, filmados pelas câmaras dos principais canais e
agências noticiosas do mundo. Deixavam a Casa de Santa Marta, um
antigo palácio localizado nas imediações da basílica convertido em
residencial, destinado a hospedar os membros da Igreja sempre que
vinham à Cidade do Vaticano tratar de assuntos relacionados com a
Santa Sé.

O corso percorreu a Via delle Fondamenta, admirando os bonitos
jardins mandados construir pelo Papa Nicolau II, quando se mudara do
Palácio de Latrão e decidira reconverter as vinhas num espaço de oração
e reflexão. Poucos minutos depois, passaram por um arco e acederam a
um pátio interior, seguindo-se mais dois. A escadaria de mármore
cinzento que dava acesso à Capela Sistina estava adiante.

O camerlengo juntou-se ao colégio na Capela Paulina. De acordo com
a Constituição Apostólica, era aí que deveria iniciar-se o conclave. Com a



ajuda de um dos outros irmãos, dirigiu-se a todos eles, começando por
ler A Aproximação do Conclave, tal como estipulavam os rituais.

A homilia foi curta, mas durante a mesma, não foram poucas as vezes
que Alberto sentiu depositados nele os olhos dos outros cardeais.
Estudavam-no, avaliando-o, como se estivessem a decidir se o homem
que sobrevivera a um atentado seria digno, ou não, de nos anos
vindouros vir a liderar o rebanho de Cristo. Eram irmãos, mas, na
realidade, não passavam de inimigos. Todos eles queriam o mesmo
lugar.

O camerlengo deu por concluídas as cerimónias introdutórias e ele e
os outros cardeais começaram a sair ordeiramente da pequena igreja.
Cabisbaixos, com as mãos pacientemente traçadas sobre o ventre,
dirigiram-se à Sala Régia, a antecâmara da Capela Sistina. As vozes
débeis dos homens entoavam a Litania dos Santos, uma prece de
invocação da Santíssima Trindade, enquanto pediam perdão à Virgem
Maria para todos os fiéis.

Alberto acabou por ser o último a entrar. O órgão já tocava, quando se
dirigiu ao altar e esperou que os irmãos se sentassem à respetiva
secretária. Com O Juízo Final pelas costas, o grande fresco renascentista
de Miguel Ângelo no qual Jesus Cristo recebia os eleitos e renegava os
condenados, olhou em frente e aguardou um momento para que todos
serenassem, ignorando os guardas suíços, o fotógrafo oficial da Santa Sé,
as câmaras de televisão e os demais funcionários do palácio que estavam
por ali, cada um na sua posição. Por fim, pegou na Bíblia e começou a
declamar o juramento. Seguiram-se os restantes 117 membros do
conclave.

Quando as promessas e juras terminaram, como combinado, o
arcebispo Crescenzio Antonelli, o maestro das celebrações, levantou-se e
disse severamente, de modo a que todos ouvissem, Extra omnes, a
expressão em Latim que dava ordem de saída a todos aqueles que não
participariam no conclave. De seguida, finalmente a sós com os restantes
cardeais, dirigiu-se às portas duplas de madeira da capela. Abriu os



braços grandes e, com um gesto contínuo, fechou-as, passando
ruidosamente o ferrolho centenário, ao mesmo tempo que aproveitava
até ao último segundo para se exibir perante as câmaras de filmar e
máquinas fotográficas que ainda permaneciam do outro lado.

A partir daquele momento, nenhum dos cardeais eleitores poderia
abandonar a capela, exceto para dormir e tomar as refeições, até que a
votação terminasse com uma maioria de dois terços e um novo Papa
fosse eleito.

O mundo poderia suster a respiração.
O conclave iria começar.

As intrigas, as mentiras e os ardis tomaram conta da capela, assim que
os irmãos se encontraram sozinhos no interior. As câmaras de televisão e
os guardas suíços já lá não estavam e o jogo de seriedade e contrição que
tinham mantido poderia finalmente acabar. O conclave era uma arena,
da qual o mais forte e influente sairia vencedor, mas aqueles homens não
eram gladiadores. Tratava-se de leões fratricidas.

Depois de algumas horas, outros períodos de meditação, que
alternaram com algumas opiniões inflamadas, e muitos mais segredos
cochichados, o cardeal camerlengo dirigiu-se novamente ao altar e pediu
aos irmãos que abrissem o Livro das Regras. Seguindo a Constituição
Apostólica, iriam arrancar com a primeira votação.

Cada um dos homens debruçou-se sobre a secretária e escreveu num
papel um nome. Uns faziam-no às claras, mas a maioria protegia-se,
colocando um braço à frente enquanto a caneta arranhava a folha.
Depois de o dobrarem, por ordem de precedência, levantaram-no no ar,
mostrando-o ao colégio, e dirigiram-se ao altar.

— Convoco como minha testemunha Nosso Senhor Jesus Cristo, meu
juiz, que dou o meu voto àquele, que, aos olhos de Deus, penso que
deverá ser eleito — anunciou em voz alta o camerlengo Donato.

De seguida, colocou-o num cálice que cobria uma urna, levantou-o no
ar e depositou o papel dobrado no recetáculo. O primeiro voto fora



dado.

Alberto voltou à sua secretária e ficou a assistir ao desfile dos cardeais,
enquanto cada um, com uma expressão grave no rosto, se dirigia ao altar,
até os restantes 117 terminarem. A boa notícia sobre a saúde de Joseph
animara-o, mas sentia-se novamente ansioso, sendo incapaz de rezar
enquanto esperava. Limitava-se a vê-los passarem por ele, com um olhar
desconfiado.

Por fim, os três cardeais escrutinadores levantaram no ar a urna,
mostrando-a a todo o colégio, misturando os papéis com um movimento
delicado. A contagem iria iniciar-se.

Mais de uma hora depois, o camerlengo Alberto Donato levantou-se
da secretária, imitando os outros cardeais, que começavam
ordenadamente a dirigir-se à saída da capela. Sentia-se atordoado, sem
saber o que pensar. A votação fora dividida e teria de continuar,
independentemente dos dias que fossem necessários. Naquele momento,
àquela hora, o seu nome estava entre os candidatos à eleição.

Surpreendentemente, Koch, o arcebispo de Vilnius, e Crescenzio,
tinham sido postos de parte, recebendo apenas uma quantidade irrisória
de votos, tal como muitos outros, a quem sobrara a honra de, pelo
menos, uma vez na sua vida terrena terem sido considerados por um
irmão para serem Papa.

Também o cardeal Ricard, o arcebispo vietnamita, parecia ter perdido
o fulgor inicial, e nem sequer o apoio de Paris lhe valera. Restavam
apenas três nomes, que tinham praticamente empatado, sensivelmente
com um terço dos votos para cada um.

Dois eram Alberto Donato e Wilfrid Wamala, o cardeal nigeriano,
que tinha a forte probabilidade de ser o primeiro negro a ascender ao
trono de São Pedro.

O terceiro fora completamente inesperado.
Estava numa cama de hospital e dava pelo nome de Joseph Flanaghan.



Durante a votação, fora simplesmente referido como o herói
desconhecido do Vaticano.



Cambridge, Reino Unido

Um Dia Depois do Início do Conclave

Naquela manhã, Afonso dormiu até um pouco mais tarde do que era

habitual e, quando se levantou, já uma claridade abundante entrava

pelas frestas dos cortinados do quarto. Ainda deitado, a sentir-se

preguiçoso, escutou os sons da casa, tentando adivinhar se estava mesmo

acompanhado, ou não. Apenas havia silêncio.

Estranhando, o professor levantou-se e vestiu-se rapidamente, enfiando

as calças e abotoando uma camisa, dirigindo-se depois ao rés do chão.

Assim que começou a descer as escadas, sentiu um odor agradável a ovos

mexidos e bacon frito. Estavam dispostos sobre a mesa da cozinha, onde

também não faltavam croissants e sumo.

Sentada na sala de estar, com o computador portátil ligado e um

caderno aberto ao lado, Diana sorriu-lhe, vendo o seu ar admirado, que

ao mesmo tempo era cómico, de tão desgrenhado que o cabelo estava.

—Na Grã-Bretanha, sê britânico — explicou ela, encolhendo os ombros

e voltando a atenção para o trabalho que desenvolvia.

— Onde é que arranjaste tudo isto?

— No supermercado. Há um ao fim da rua.

— Que normalmente está fechado ao domingo de manhã.

Ela levantou-se e foi rapidamente até à cozinha, onde roubou um

biscoito de mel que comprara. Quando voltou a passar por ele, para

regressar ao computador, fez-lhe uma festa na cara:

— Deverias ser mais simpático, querido. Ajuda.

— Onde é que está o Rodrigo? — perguntou o professor.

Ainda se sentia meio ensonado. As últimas noites tinham sido duras.

Sonhara frequentemente com John e a sua morte na Passagem da Casa



do Senado, não conseguindo descansar adequadamente. Só na anterior,

provavelmente por sentir Diana deitada ao seu lado, é que conseguira

dormir bem.

— No jardim das traseiras, a fazer uma cópia — explicou ela. — Achei

que estávamos os dois mais sossegados, se ficássemos um de cada lado,

para além de que o dia nasceu bonito e o Sol irá fazer-lhe bem.

Afonso foi num instante até ao fim do corredor da casa e espreitou

pela porta de vidro. Sentado a uma mesa de ferro, com os pés no ar a

balouçarem e uma expressão muito compenetrada no rosto, o menino

olhava para um livro, enquanto ia escrevendo num caderno com um

lápis. Antes de ele se ir embora, no último instante, sorridente, disse-lhe

adeus.

O professor regressou à cozinha, onde se serviu e colocou o pequeno-

almoço sobre um tabuleiro, levando-o para a mesa da sala de estar, na

qual Diana trabalhava. Reparou que os jornais que lhe dera no dia

anterior com os artigos que pesquisara sobre Adam e os crimes de

Cambridge tinham desaparecido.

— O que estás a fazer?

— Um resumo do que sabemos até agora sobre as três mortes: a Laura,

o menino e o reitor Ashton-Davies.

— Então, e as notícias que eu compilei?

A esposa deitou a mão a uma pasta que tinha encostada aos pés da

cadeira e sacou de lá de dentro uma capa cheia de separadores. Deu-lha.

Afonso folheou-a rapidamente, reconhecendo as fotografias e as

páginas dos jornais. Estavam perfeitamente organizadas por data e

crime.

— Não me digas que também arranjaste a capa e os destaques no

supermercado do fim da rua? — comentou ele, ironicamente.

— Não. Encontrei-os no meio das coisas que ainda tinhas por arrumar.

O professor, que levava à boca uma fatia de pão com ovos, parou,

ficando momentaneamente com ela no ar, até decidir pousá-la sobre o

prato.



— Estou a sentir-me velho — desabafou.

— Não te preocupes — respondeu ela, dando-lhe uma palmadinha no

ombro. — Estou tão embrenhada nisto que, se quiseres redimir-te,

bastará fazeres o almoço.

— Poderíamos aproveitar que o dia está bom e, durante a tarde, levar o

Rodrigo a andar de bicicleta, junto ao rio. Quem sabe, alugarmos uma

chalana.

Diana limitou-se a anuir. Estava entretida com o telemóvel, no qual

mexia com uma expressão determinada no rosto. Ele reparou que

entrara numa rede social.

— O que é isso, o Instagram? Pensei que não tinhas conta.

— Também eu, mas é um resto da minha vida passada, quando era uma

jornalista famosa e respeitada. Acho que me esqueci de apagá-la, até que

descobri isto.

Diana pousou o aparelho e virou o ecrã do computador portátil na

direção do marido, que engoliu com esforço. Tratava-se de um artigo,

mais precisamente uma entrevista, naquilo que lhe pareceu ser um

blogue.

— Vanessa Robbins — observou, vendo uma mulher de cabelo preto,

olhos grandes e pele muito branca, a rondar os 30 anos. — Quem é essa?

A jornalista voltou a pegar no telemóvel e mostrou-lhe o perfil no

Instagram que consultava. Tocou na fotografia que fora publicada mais

recentemente.

— «Toma-me nos teus braços e preenche-me com o teu sabre, até

explodires no vazio da galáxia e me dares a seiva da tua paixão» — leu

Afonso, com estranheza, por cima de uma imagem a preto-e-branco das

mãos de um homem cravadas na pele nua das costas de uma mulher.

— Escreve ficção científica com laivos sado-eróticos — explicou Diana,

tentando manter um ar sério. — Tem milhares de seguidores. Muitos

mais do que eu, quando apresentava a edição da tarde.

— E porque é que estamos os dois a dar-lhe atenção?



— Porque alegadamente tinha um caso tórrido com o Adam, antes de

ele ser preso. Pelo menos, é o que afirma nessa entrevista — apontou ela

para o ecrã. — E vive em Cambridge.

Afonso ficou pasmado a olhar para ela.

— Acabei de lhe enviar uma mensagem, a pedir para falar com ela.

Acho que é importante.

— Porquê?

— Para percebermos quem é o Adam. Além de que é um sacana

arrogante, não sabemos assim tanto como desejaríamos. Por exemplo, o

que fez nos dias anteriores aos crimes? Ou onde esteve durante a manhã

em que o menino desapareceu? Poderá ter sido na companhia da

Vanessa.

— Isso há de ser algo para o qual o advogado dele já terá arranjado

explicação.

— Mas não vai dizer-nos, pois não?

— Não.

— Se falarmos com ela e se confirmar a relação amorosa, talvez possa

adiantar-nos alguma coisa. E também voltei a inscrever-me no clube de

fãs dele. Já foi útil no passado; quem sabe agora?

— Não seria mais importante descobrirmos qual a relação entre as duas

primeiras mortes e a do Professor Ashton-Davies?

— Concordo, mas também pensei nisso.

— Como assim?

— Tens a certeza de que o homem que viste naquela rua era mesmo o

Cardeal?

— Uma certeza absoluta, não tenho, Diana. Mesmo quando, no ano

passado, fui contigo conhecê-lo àquele hotel em Roma, ele esteve sempre

com uma máscara posta — relembrou Afonso. — Mas acho que a

semelhança é grande e que a coincidência é ainda maior.

— Então, devemos investigar isso.

— Concordo, mas como?



A jornalista olhou casualmente para o ecrã do computador, onde

mantinha um atalho para o TOR, o navegador que dava acesso à Dark

Web, um conjunto de redes encriptadas, as darknets, que estavam

escondidas dos utilizadores comuns da internet, e cujo acesso só era

possível pelo recurso a um programa e configurações específicas.

Tratava-se da versão digital do mercado negro, onde tudo o que era

ilegal, como substâncias ilícitas, bitcoins, pedofilia e assassinos a soldo

poderiam ser encontrados. Não era segura e muitos dos cidadãos

comuns que nela entravam acabavam por ser enganados, ou sofrer algum

tipo de burla.

Diana não fora exceção. Quando no ano anterior investigara Pedro,

recorrera à Dark Web, acabando por o IP da casa de Afonso ser usado

para fins ilícitos, o que levara à prisão do professor por uma noite.

Contudo, fora também assim que ela estabelecera contacto com um

assassino de cognome Cardeal.

— Tens a certeza? — perguntou ele à mulher.

— Serei cautelosa, mas acho por bem falarmos com ele.

— Nunca irá confessar o crime. Fazê-lo seria entregar o cliente.

— Talvez, mas quem sabe não nos oriente noutra direção.

— Está bem, vê se está disponível para uma entrevista. Mas eu terei de

acompanhar-te. Nunca te deixarei sozinha com esse homem. Só não sei o

que faremos ao Rodrigo.

— Decidimos na altura.

— E há ainda a história do quadro e daquela mulher vestida de negro.

Algo me diz que existe uma relação com os crimes.

— Quem não irá deixar-te sozinho com ela, serei eu, que essa fulana soa

a sarilhos.

— O que queres dizer com isso?

Diana ainda foi para lhe responder, mas o telemóvel emitiu um som,

acabando por desistir e ver do que se tratava. Olhou para o professor e

arqueou uma sobrancelha, em jeito de triunfo.

— O que foi?



— Prepara-te, querido. Amanhã, vamos conhecer a ilustre escritora

Vanessa Robbins.



Palácio Apostólico, Cidade do Vaticano

Na Mesma Manhã

Crescenzio irrompeu pelo escritório do cardeal camerlengo adentro, sem
ser anunciado ou sequer pedir licença para entrar. A sola dura dos
sapatos embatia furiosamente contra o piso de mármore, a cada passo
determinado que dava. Parou junto à grande secretária de madeira, com
as mãos a apertarem a cruz que levava ao peito e uma expressão irada no
rosto.

Alberto, que estava sentado à escrivaninha, onde se preparava para
tomar o pequeno-almoço, uma chávena de chá e uma fatia de pão escuro,
trocou um olhar incomodado com a irmã Amélia, que o servia, mas
pediu-lhe que ficasse. A cabo-verdiana acabou de dispor a comida e,
cabisbaixa, afastou-se para um canto, evitando o arcebispo de Milão.
Não simpatizava com ele.

— Isto é altamente condenável e devo dizer-te que viola explicitamente
a Constituição Apostólica — avisou o camerlengo Donato.

— O quê?
Ainda era cedo na Cidade do Vaticano, mas os raios de sol já entravam

pelos vidros, aquecendo-lhe o rosto. Depois da tensão do dia anterior,
este trazia uma promessa de esperança.

— Ausentares-te do colégio. Deverias estar isolado do mundo exterior
— avisou-o, com a censura estampada na cara.

— E tu? No teu caso, não é pecado? O que fazes aqui? — acusou-o
Crescenzio. — Não deverias estar junto a nós, na Casa de Santa Marta?

— Estou a trabalhar. A Santa Sé tem muitos assuntos em atraso e
precisa de alguém que trate deles.

— Que serás tu, claro.



Alberto preferiu ignorar a ironia venenosa subjacente às palavras do
arcebispo de Milão e bebeu um gole do chá. Desde o dia anterior,
quando a primeira votação na Capela Sistina terminara, que o arcebispo
de Milão se mostrava irascível, furioso com os resultados.

A sua candidatura revelara-se frágil. Com uma manifestação de apoio
tão irrisória, nada poderia fazer para a relançar. Estava a envelhecer.
Provavelmente, este conclave seria a sua última hipótese, mas a ambição
de um dia vir a tornar-se Papa diluíra-se, ainda mais depressa do que o
fumo branco iria ascender, em breve, sobre a Praça de São Pedro.

— Por favor, regressa para junto dos outros irmãos — acabou por pedir-
lhe o camerlengo, esforçando-se por falar com um tom de voz
apaziguador. Não queria conflitos. — Eu próprio me juntarei daqui a
pouco, para que possamos orar e recomeçar o conclave.

Crescenzio resfolegou impacientemente:
— Vais permitir que um indigente desconhecido, que ainda mal se

instalou no Vaticano, se torne líder deste rebanho?
— A quem te referes?
— Ao cardeal de Armagh, claro.
— O Senhor guiar-nos-á na nossa escolha e é a Sua vontade que

deveremos respeitar.
— Temo que, de ontem para hoje, tenha ganhado mais apoios.
— É natural. Os votos que foram dados aos candidatos menos votados

agora irão naturalmente ser redistribuídos.
— Não estás mesmo a considerar a possibilidade de permitir que

tamanho disparate venha a acontecer?
— Em teoria, qualquer católico batizado pode ser eleito. Não vejo por

que motivo achas absurda a escolha do Joseph.
— Está enfermo! Quem é que irá aparecer à varanda da Basílica de São

Pedro?
— Logo pensamos nisso, se a decisão do colégio for essa.
— Os irmãos não falam noutra coisa. Ainda hoje de manhã, era assunto

ao pequeno-almoço. Dizem que é um herói.



Alberto suspirou, olhando, pesaroso, para o pequeno-almoço por
tomar. Só queria despachar alguns assuntos e que o deixassem comer em
paz.

— Tu e os outros cardeais deveriam acabar com as intrigas. Está abaixo
de vós.

Crescenzio esbugalhou os olhos e o rosto redondo e gordo enrubesceu.
Ao fundo do escritório, a irmã Amélia compôs nervosamente o hábito.

— Oh, a cobra despe finalmente a pele e revela a sua essência! És um
dissimulado, Alberto! — acusou-o o arcebispo de Milão.

— Dobra a tua língua viperina antes de pensares sequer em dirigir-te a
mim — soltou rispidamente o cardeal Donato, sem conseguir controlar-
se. — Ainda sou o camerlengo e exijo respeito, sobretudo aqui dentro.
Estamos no Palácio Apostólico, esta é casa do Senhor, e não irei tolerar
que volte a instalar-se o deboche que aqui reinava antes de eu chegar!
Compreendes?

— Ele deveria saber que é um dos candidatos mais fortes à eleição
papal — rosnou Crescenzio, sem se amedrontar. E acrescentou: —
Eminência.

— O que decido dizer é um assunto meu e só a mim me diz respeito.
— Sim, já todos percebemos o quão gostas deste lugar.
Alberto fitou-o com um misto de desprezo e fúria no olhar. Percebera

logo no dia em que lhe pedira apoio que aquele homem mesquinho era
incapaz de ver além do próprio umbigo anafado. O problema não era a
escolha de um cardeal desconhecido e jovem, como Joseph. O motivo
pelo qual estava tão revoltado era outro. Fora arredado da eleição logo
na primeira votação. Pouco amigável como era, ninguém iria chamá-lo
para qualquer cargo. Além da diocese de Milão, da qual continuaria a ser
o arcebispo, a sua ânsia pelo poder terminaria.

— Sai — pediu-lhe. — Encontramo-nos daqui a pouco na Capela
Paulina.

— Tens de fazer alguma coisa. Isto vai ser um escândalo maior do que a
morte do Diego.



A simples menção ao nome do cardeal De Santis transportou
imediatamente o pequeno cardeal Donato para a vergonha que o
venezuelano derramara sobre a Igreja.

— Sai. Agora! — bradou.
Crescenzio fez um esgar contrariado. Contraiu o maxilar, fez uma

vénia ligeira, mais em sinal de escárnio do que propriamente de respeito,
rodou sobre os calcanhares e arrancou, furioso, para fora do escritório.

Alberto voltou a olhar para o chá e o pão, tentando serenar. Sentia um
pesar enorme pela forma como deixara que o arcebispo de Milão o
irritasse. Não deveria ter reagido daquela forma intempestiva.

— Pode levar o pequeno-almoço, irmã Amélia — pediu à freira, com um
tom de voz baixo, quase inaudível. Perdera a força para fazer melhor. —
Perdi o apetite. Vou tentar despachar algumas coisas antes do reinício do
conclave e, depois, se voltar a ter fome, passo na cozinha. Obrigado.

A freira anuiu e recolheu a comida e o tabuleiro, deixando o cardeal
camerlengo. Antes de sair do gabinete, olhou para trás. Junto à janela,
com o Sol a iluminar-lhe a cabeça calva, Alberto Donato tapava o rosto
com as mãos, deixando apenas visíveis os lábios, que murmuravam,
orando.

Amélia passou para a antecâmara, onde a secretária do cardeal de
Armagh continuava vazia. Gostava dele. Fora sempre simpático com ela
desde que ali chegara, ao contrário do arcebispo de Milão, que
considerava presunçoso e inacessível.

No entanto, numa coisa concordava com Crescenzio. Se compreendera
bem a conversa entre os dois cardeais, Joseph conseguira bastantes votos
na primeira votação do conclave, sendo naquele momento um candidato
forte à vitória na eleição papal.

Nesse caso, achava que ele deveria saber.

Algum tempo depois, sentado na cama do Hospital Gemelli, onde
continuava internado, o cardeal de Armagh desligou a chamada que



atendera no telemóvel. Sentia-se perplexo, sem saber o que fazer, ou o
que pensar daquela inconfidência.

A sua vida começou a passar-lhe diante dos olhos, sob a forma de
recordações vívidas e poderosas, que nunca ousara partilhar. Eram
pecados do seu passado, que preferia manter sepultados, mas que
tornavam inverosímil a possibilidade que Amélia acabara de lhe contar
ao telefone. Ele, Papa?

De repente, Joseph fitou uma das sentinelas da Guarda Suíça que
estava de vigia à porta. Chamou-a.

— Sim, Eminência? Em que posso ajudá-lo? — perguntou um rapaz,
entrando no quarto. Não deveria ter mais de 20 anos.

— Preciso de papel. E de uma caneta.
O soldado pareceu momentaneamente baralhado.
— Por favor — voltou a pedir o cardeal de Armagh, com algum

desespero. — Preciso de fazer chegar ao colégio de cardeais uma
declaração de intenções, antes que seja tarde de mais.



Cambridge, Reino Unido
Palácio Apostólico, Cidade do Vaticano

Prinsengracht, Amesterdão, Países Baixos

Naquela Tarde

De óculos escuros no rosto, encostada ao tronco de uma árvore, Diana
desviou a atenção do caderno e acenou a Rodrigo e Afonso. Os dois
passavam mesmo diante dela, pedalando paralelos ao rio Cam, cada um
na sua bicicleta. O marido alugara uma para o menino, mas talvez fosse
boa ideia pensar numa solução mais permanente, uma vez que a criança
evidenciava uma aptidão e um talento naturais para aquela atividade
desportiva.

A jornalista ficou a vê-los circular, aproveitando a tarde agradável. A
temperatura estava amena e o Sol prevalecia sobre as nuvens altas que
salpicavam o céu. Por ali, viam-se também outras famílias ou grupos de
pessoas. Havia, ainda, turistas que, a bordo de chalanas, deslizavam
sobre a água, entretidos a admirar as fachadas das principais faculdades
de Cambridge.

Pousado na relva, o telemóvel emitiu um apito ligeiro, acusando a
receção de correio eletrónico. Viu de quem era. Provinha de Paolo, a
quem no dia anterior avisara da mudança para junto de Afonso.

De: paolofattore_78@gmail.com
Para: dianasantossilva@sapo.pt
Assunto: Re: A morte de Mateus II.

Querida Diana,

Espero que a viagem tenha corrido pelo melhor e que os três estejam bem.
Envio-te esta mensagem, porque tenho novidades para partilhar contigo.



Decidi seguir o teu conselho e procurar as pessoas que, antes da morte de
Diego De Santis, se encontravam mais próximas do cardeal. Não consegui
descobrir quem era o motorista. À exceção da Praça de São Pedro, onde há
uma multidão à espera do resultado do conclave, a Cidade do Vaticano está
completamente fechada e sob fortes medidas de segurança, sendo muito difícil
falar com alguém ligado à Santa Sé. Só consegui apurar que o homem em
causa não transitou para o serviço da figura hierárquica imediatamente
abaixo do Papa. Aliás, o que corre por lá é que o camerlengo é tão modesto que
ainda nem usou o carro oficial.

No entanto, consegui descobrir a antiga empregada do apartamento na
Praça de Espanha. A casa continua fechada, devido à investigação policial em
curso, mas fiz umas perguntas nos arredores e, com a ajuda dos meus contactos
nos Carabinieri, vim a saber que costuma trabalhar noutras casas,
nomeadamente num prédio limítrofe ao Campo de’ Fiori, onde deverá estar
amanhã. Vou tentar falar com ela. Talvez tenhamos alguma sorte.

Paolo

Diana ficou a olhar para o ecrã do telemóvel, pensativa. Eram boas
notícias. Segundo o que lera na imprensa, a empregada de Diego De
Santis fora quem descobrira o cadáver, tendo depois chamado a Polícia.
Certamente já lhes dissera tudo o que sabia, mas não era de mais tentar
falar com ela. Talvez se tivesse esquecido de mencionar algum pormenor,
no qual eles pudessem pegar para prosseguir com a investigação.

A jornalista acenou novamente ao marido e a Rodrigo, vendo-os passar
em sentido oposto. Mas quando o fez, o telemóvel começou a tocar.
Não reconheceu o número de quem estava a ligar-lhe. No entanto, uma
legenda dizia-lhe a origem da chamada.

Era dos Países Baixos.

O camerlengo Alberto Donato concluiu a missa em honra do Espírito
Santo e os outros cardeais eleitores começaram a levantar-se e a sair,
rumo à antecâmara da Capela Sistina. Passava da hora de almoço e a



tensão permanecia no ar. Tinham feito uma votação durante a manhã,
mas o sufrágio redundara num resultado semelhante ao do dia anterior,
com ele, o cardeal de Lagos e Joseph a dividirem as atenções.

Só se notara uma ligeira diferença. Os cardeais que haviam perdido o
seu candidato, como fora o caso dos apoiantes de Ricard, o arcebispo de
Hanoi, tinham-se dividido, mas não irmãmente. Existia uma pequena
vantagem para um dos três homens. Pertencia a Joseph, o secretário
papal.

Quando o camerlengo ia a chegar à porta, um dos guardas suíços, um
rapaz ainda novo que já vira muitas vezes destacado como sentinela à
porta do seu gabinete no Palácio Apostólico, aproximou-se
discretamente e interpelou-o, ajoelhando-se, enquanto lhe pedia a
bênção.

— Do Joseph — segredou ele, ao beijar-lhe o anel, dando-lhe para a
mão um papel dobrado. — Obrigado, Eminência. — E levantou-se,
regressando ao seu lugar.

Alberto ficou atónito com o gesto. O soldado fora de uma grande
ousadia, ao aproximar-se assim. No entanto, a surpresa maior veio logo a
seguir.

De perto, Crescenzio Antonelli, o arcebispo de Milão, fitava-o
atentamente. Por trás dele, havia um fresco pintado por Miguel Ângelo.
Era A Crucificação de São Pedro.

James, o assassino conhecido como o Cardeal, desligou o telemóvel e
guardou-o no bolso do casaco comprido, continuando a caminhar ao
longo do Prinsengracht. O céu estava encoberto e o frio notava-se, o que
não impedia as pessoas de andarem a passear.

O homem aconchegou a roupa ao corpo, fazendo sobressair ainda mais
a figura elegante e definida que possuía. Aquela era uma zona da cidade
muito cosmopolita, onde as casas com vista para o canal alternavam com
cafés e outras pequenas lojas. Saindo de uma delas, agarrada ao marido,



uma mulher da sua idade cruzou o olhar com o dele, sorrindo
levemente.

James prosseguiu e atravessou a ponte, não lhe dando qualquer tipo de
atenção. Os olhos iam focados nas embarcações paradas no canal, e mais
à frente, numa figura feminina de cabelo castanho-claro atado com um
laço. Tinha uma forma de andar muito peculiar, que ele já reconhecia à
distância.

Assim que se encontraram, Mathilde e o Cardeal beijaram-se. A
francesa trazia na mão um pacote de castanhas assadas e fumegantes, que
partilharam. Mal podiam esperar por chegar ao barco e estar
completamente à vontade.

Os amantes continuaram a andar, fundindo-se com as pessoas de várias
nacionalidades, que, apesar do frio, aproveitavam o domingo à tarde
para passearem pelo centro da cidade. Depois de se cruzar com eles, um
homem conhecido como o Leopardo fitou-os, olhando sobre o ombro, e
seguiu em frente, dissimulando um sorriso.

— Ele quebrou as regras do conclave! — bradou o arcebispo de Milão,
de pé, atrás da sua secretária. Apontava na direção do camerlengo.

— Eu… O papel foi-me dado por um dos guardas — replicou Alberto,
tentando manter-se calmo. — Não pude evitá-lo.

Um grande mar de sussurros inundou a Capela Sistina, ecoando entre
as paredes pintadas pelos mestres renascentistas. Os homens
comentavam uns com os outros as implicações da violação do protocolo,
observados silenciosamente pelas cenas do Antigo Testamento.

— O que diz a carta? — perguntou, com dificuldade, o arcebispo de
Santo Domingo, tentando elevar a voz acima de todos eles. — É verdade
que vem do cardeal de Armagh?

— Sim — confirmou o camerlengo, pesaroso.
— Oh, pobre irmão... Como arranjou forças?
O arcebispo de Valência, que estava mesmo ao lado de Crescenzio, não

deixou que Alberto respondesse ao dominicano e intrometeu-se na



discussão. Votara em Joseph e sentia-se intrigado pelo volte-face nos
acontecimentos.

— Mas como é que ele sequer soube que liderava a votação? Não está
no hospital?

— Sim — garantiu Alberto.
— Então, como poderá tê-lo adivinhado? Deveríamos estar isolados de

qualquer contacto externo. Tudo o que se passa no conclave é secreto.
— Certamente, houve alguém aqui dentro que o avisou, ou passou a

informação a outrem — ouviu-se dentro da capela, vindo de uma voz
forte, como um trovão.

O camerlengo procurou quem proferira a observação e deparou-se com
o arcebispo de Lagos em pé.

— O que significa que a regra do silêncio foi quebrada — acrescentou
Wilfrid Wamala.

Alberto olhou-o longamente, temendo o pior.
— Antes de o irmão Donato ter recebido a missiva — prosseguiu o

nigeriano. — E não agora, quando involuntariamente aceitou um papel
que lhe foi posto na mão por um guarda. Se há aqui dentro um culpado,
não é ele, certamente.

O cardeal camerlengo sentiu-se surpreendido pela manifestação de
apoio do arcebispo. Apesar da rivalidade que mantinham, era um bom
homem.

— Digo que o conclave deve ser anulado! — gritou alguém.
— Blasfémia, blasfémia! — ouviu-se.
— Calma — pediu um dos escrutinadores. — Por favor, acalmem-se.
Mas ninguém o respeitou, até que o arcebispo de Agrigento, o mais

velho de todos os eleitores, um eterno candidato que nunca fora
escolhido por vir de uma diocese fraca, elevou a voz débil acima da dos
irmãos:

— O conclave deve prosseguir. Estamos aqui para escolher um novo
Papa e não para discutirmos entre nós até nos destruirmos. Não
devemos protelar os erros do passado.



Os cardeais calaram-se subitamente. Quem estava em pé sentou-se. O
ancião era amplamente respeitado.

— Alberto, per favore... — pediu-lhe o arcebispo de Agrigento, fitando-o
com os olhos a lacrimejarem, devido à idade. — Importas-te de nos ler a
carta? Sugiro que depois de ouvirmos o que contém, então, votemos
novamente.

O camerlengo olhou para o idoso, sentindo um nó no estômago. Já o
fizera e tinha a impressão de que ninguém naquele conclave iria gostar
das palavras que Joseph escrevera.

Na Praça de São Pedro, uma multidão amontoava-se, olhando com
expectativa para a chaminé da Capela Sistina, enquanto rezava com velas
ou terços na mão. O conclave durava há um dia e meio, e ainda não fora
eleito um novo Papa. Até quando teriam de esperar?

Essa parecia ser a pergunta que todos faziam, incluindo os vários
repórteres e enviados especiais presentes na Cidade do Vaticano, para
fazerem a cobertura da eleição papal. Em palcos improvisados sobre
camiões, com os logótipos das mais diversas estações televisivas e
agências noticiosas impressos em letras grandes nas laterais, relatavam
com grande excitação o que se passava, entretendo quem os via, fosse ali,
ou noutro canto do mundo, com previsões de vitórias que pouco ou
nada tinham de verídicas.

— O Universo continua sem respirar, enquanto aguarda pacientemente
que estes 118 anciãos vindos de todo o mundo cheguem a uma decisão —
relatava uma jornalista morena, fitando a câmara, com os olhos
esbugalhados, de tão empolgada que estava.

— Mas só estes homens sábios terão o poder de, à medida que a tarde
se aproxima do fim e uma nova votação deverá estar a terminar,
selecionar o novo líder do mundo católico — continuou um repórter, que
falava em direto para uma estação de rádio.

— Uma coisa é certa — avisou outro, pouco experiente, mas que
repentinamente se vira forçado a empatar a sua audiência. — Seja hoje,



amanhã, depois, ou noutro dia, estes cardeais terão de chegar a uma
decisão. São os cardeais eleitores e é sua responsabilidade escolher quem
será o próximo de entre eles a sentar-se no trono de São Pedro.

Quando o jornalista estava a acabar de falar, a praça irrompeu num
gáudio generalizado, com todos os fiéis a apontarem para o telhado da
Capela Sistina, vendo sair o primeiro sinal de fumo.

A deceção instalou-se rapidamente. Era preto. A votação fora
inconclusiva. O conclave iria prosseguir.



Roma, Itália

Dois Dias Depois do Início do Conclave

Encostado a uma banca que vendia fruta e vegetais, um homem sem
barba, magro, com um blusão de cabedal por cima de uma camisola
branca, arrumou o jornal que segurava, no qual se lia uma notícia
relativa ao prolongamento do conclave. Redobrou a atenção quando viu
uma mulher, com uma mala a tiracolo, sair da porta de um prédio.
Reconheceu-a da fotografia que obtivera por intermédio do seu contacto
nos Carabinieri. Elisa, a antiga empregada doméstica do cardeal De
Santis, terminara o seu dia de trabalho.

Paolo arrancou, atravessando o Campo de’ Fiori. A tarde ia a meio e
não andavam muitas pessoas por ali — alguns turistas, na sua maioria —,
o que lhe permitiu manter a mulher debaixo de olho. Estugando o
passo, dobrou uma esquina e enveredou por uma transversal.

Alimentado pela esperança de quem reconhecia o caminho, Paolo
seguiu-a durante alguns metros, tentado manter-se longe e assim passar
despercebido. A última coisa que desejava era que a mulher se assustasse,
achando que tinha no seu encalço um ladrão, ou alguém com piores
intenções.

Ao ver Elisa chegar ao Corso Vitorio Emanuelle II, uma das avenidas
principais da cidade, o jornalista sorriu. Vários carros e muitas lambretas
passavam, acelerando sobre o alcatrão, fazendo com que ela se detivesse.
Até que, repentinamente, pararam. O semáforo passara a vermelho,
permitindo que atravessasse a estrada, em direção à paragem de
autocarro que se via do outro lado.

Paolo continuou a caminhar e chegou mesmo a abrandar ligeiramente
o passo. À primeira oportunidade, passou pelo meio dos automóveis e



das motas, juntando-se à mulher e às outras pessoas que aguardavam.
Como se fosse só mais alguém à espera de poder ir para casa, encostou-se
a um poste e, sem desviar o olhar de Elisa, sacou do telemóvel e
consultou o correio eletrónico. Uma mensagem de Diana, enviada
pouco tempo antes, ao início da tarde, não o surpreendeu.

De: dianasantossilva@sapo.pt
Para: paolofattore_78@gmail.com
Assunto: A morte de Mateus II.

Querido Paolo,

Já estou em Cambridge, com o Afonso e o Rodrigo. A viagem correu bem e a

cidade é mais simpática do que eu esperava.

Inclusivamente, ontem à tarde, fomos dar um passeio de bicicleta, mas nem

imaginas o que me aconteceu. Enquanto estava a descansar sobre a relva,

recebi uma chamada de um número que não conhecia, vinda dos Países

Baixos.

Imagina a minha surpresa quando a atendi. Após alguns momentos

iniciais de confusão, a voz masculina que falava comigo apresentou-se como

sendo Miguel, o amante do cardeal De Santis. A minha insistência junto da

sala de espectáculos em Amesterdão, onde o Coro da Capela Sistina atuou

recentemente, resultou. Entraram em contacto com ele, que depois me

telefonou.

Falámos durante quase meia hora, mas pareceu-me ser um homem acessível

e educado. Apesar de não ter negado a relação com o Diego, acabou por não

me dizer mais nada. De qualquer modo, confirmou-me que a digressão está a

terminar e que regressa esta semana a Itália. Achas que tens disponibilidade

para falar com ele?

Tenho de ir ajudar o Rodrigo com uns trabalhos. Depois, eu e o Afonso

iremos entrevistar uma escritora que diz conhecer intimamente o Adam

Immanuel. Vamos lá ver com quem é que estaremos a meter-nos.

Diana Santos Silva



De pé na paragem, Paolo sorriu ao acabar de ler o e-mail que recebera
da jornalista portuguesa. Finalmente, tinham boas notícias. No entanto,
não dispôs de muito tempo para regozijar-se, uma vez que o autocarro
chegou alguns segundos depois.

O italiano subiu a bordo, mantendo-se cinco pessoas atrás de Elisa.
Devagar, foi avançando pelo corredor, tentando equilibrar-se, enquanto
a carreira arrancava. Não fazia ideia de para onde iria.

A mulher dirigiu-se a uma das filas da retaguarda. Paolo, assim que as
pessoas que tinham de permeio desapareceram, escolhendo cada uma o
seu lugar, imitou-a, sentando-se ao lado dela.

Elisa manteve-se alheada, observando os carros e os prédios que
desfilavam pelas janelas, até se aperceber da presença do homem, que a
olhava, ocasionalmente.

— Olá, chamo-me Paolo e sou jornalista — começou ele, apresentando-
lhe a carteira profissional.

Ela fitou-o e os olhos encheram-se de pânico.
— Por favor, não se assuste. Só quero conversar consigo. É sobre o

cardeal De Santis.



Cambridge, Reino Unido

Na Mesma Tarde

Diana e Afonso saíram de um táxi e olharam para uma praceta situada
na periferia da cidade, delimitada por vários prédios baixos que
aparentavam ser de construção recente. A jornalista consultou o
telemóvel, em busca de uma eventual chamada perdida e voltou-se para o
marido, mostrando alguma ansiedade.

— Não te preocupes. O Alex é impecável — assegurou-lhe o professor.
Tinham deixado Rodrigo com o assistente, que vira na criança uma

oportunidade de treinar o seu português. Para que a jornalista ficasse
mais descansada, o casal ainda assistira às primeiras interações. O rapaz,
apesar de se esforçar, estava muito enferrujado, sobretudo quando a
criança decidira inventar palavras.

Os dois entraram na praceta, seguindo as indicações que Vanessa
Robbins dera a Diana, quando na manhã do dia anterior tinham
combinado a entrevista. Localizaram a porta do prédio e, depois de
identificarem o andar, tocaram à campainha. Foram obrigados a fazê-lo
mais duas vezes. Até que uma voz feminina surgiu repentinamente no
intercomunicador. Envolta em estática, mandou a jornalista subir.

O casal prosseguiu para o interior. Apanharam o elevador até ao
terceiro andar. A porta de madeira de um apartamento abriu-se
rapidamente, assim que entraram no átrio.

— Olá, sou a Diana Santos Silva — apresentou-se a jornalista
portuguesa. Vendo a estranheza refletida no olhar da anfitriã,
acrescentou: — E este é o meu… hum… assistente, Afonso Catalão.

Vanessa, que se maquilhara, vestia um vestido preto comprido, como
se tivesse acabado de arranjar-se para ir a um jantar de gala. Mudou



ligeiramente de expressão, parecendo quase desapontada:
— Oh, pensei que trouxesse câmaras ou máquinas fotográficas.
— Não, somos só nós os dois. Tiraremos notas e, depois, se eu precisar

de imagens, logo lhe peço. Imagino que tenha algumas para usar como
autora, certo?

— Claro. Foram todas tiradas pelo Robert Schultz. Ele é formidável.
Tem tanto talento.

Diana anuiu, trocando um olhar com Afonso. Provavelmente, deveria
saber de quem se tratava. Ou talvez não.

— Oh, que falha imensa da minha parte — sobressaltou-se Vanessa. —
Por favor, entrem.

O casal assim fez. O apartamento não era desagradável. Apesar de,
naquela tarde, o tempo estar novamente a mudar e se apresentar
bastante nublado, a casa tinha luz natural e pouca mobília, o que lhe
dava um ar arrumado. Um gato listrado, amarelo e branco, apareceu a
ronronar. Vanessa enxotou-o rapidamente, conduzindo-os até à sala de
estar, onde os convidou a sentarem-se.

Diana aproveitou o momento para observar casualmente o espaço.
Não sabia muito bem que palavra escolher para descrevê-lo, mas talvez
fosse mais exótico que as outras divisões. Como seria de esperar, havia
literatura por toda a parte, nas estantes, sobre uma mesa baixa, ou em
prateleiras improvisadas, fixas em redor das janelas.

Mas existiam também outros objetos, que contrastavam sobremaneira
com a aparência clássica conferida pelos amontoados de livros. O mais
estranho de todos era um espanta-espíritos com caveiras e outros
elementos fúnebres. Um deles, Afonso identificou-o com sendo um
corvo.

Sentada diante dos dois, ao lado de uma mesa de vidro onde se via um
vaso com uma orquídea e um livro grosso com o seu nome impresso em
letras grandes no topo, Vanessa empertigou-se, traçando uma perna e
inclinando o rosto ligeiramente para eles, como se estivesse numa ronda



exaustiva, excruciante, extenuante e muito cansativa de várias entrevistas
consecutivas sobre o seu mais recente êxito.

— Em que posso ajudá-la? — perguntou diretamente a Diana,
ignorando o «assistente».

— Bom, como lhe disse, somos jornalistas em Portugal e estamos em
Cambridge para investigar os crimes dos quais acusam o Adam
Immanuel. É um autor muito importante no nosso país.

— Oh, sim, o Adam é famosíssimo. E eu também tenho imensos fãs em
Portugal. Ai, como se diz, bienvenidos?

— Li numa entrevista sua que o conhece. É verdade? — perguntou
Diana, não querendo dar-lhe a oportunidade de se afundar mais na
própria ignorância.

— Sim. — Vanessa levou a mão ao peito, como se ainda lhe custasse
falar sobre o assunto. — Éramos um pouco mais do que meros
conhecidos. Ainda estou em choque. A minha escrita está a sofrer tanto
com isso.

— Que género de livros escreve?
— Ficção científica, tipo, sei lá, de George Lucas para cima, mas com

paixão, sabe como é?
Enquanto tomava notas num bloco, Diana não conseguiu deixar de

reparar no olhar ligeiramente atónito do marido.
— Sim — acabou por mentir a jornalista. — E foi assim que conheceu o

Adam?
— Temos o mesmo editor, o Ellis. É formidável.
— Pensei que só estava publicada eletronicamente — deixou escapar

Afonso. Arrependido, apontou depressa para o livro depositado sobre a
mesa. — Além das edições de autor, claro.

Sentado ao lado da mulher, o professor aguentou o olhar furioso de
Vanessa, que pareceu realmente ultrajada pela observação. Apercebendo-
se, Diana deu-lhe um toque ligeiro com o joelho.

— Portanto, conheceu o Adam assim, através da editora? — tentou ela
continuar.



— Sim, pode dizer-se que sim.
— E qual era o teor da vossa relação?
A expressão de Vanessa mudou repentinamente, tornando-se bastante

mais aprazível. Depois, como se se recordasse de algo grave, fez uma cara
séria:

— Devo confessar que, na realidade, éramos amantes.
— Desde quando?
— Há cerca de dois meses.
Diana anuiu, anotando o facto. Foi para fazer-lhe outra pergunta, mas

Afonso comentou com ela algo em português, que a levou a pensar
melhor.

— Não terá sido por volta dessa altura que ele terminou de escrever A
Morte do Papa?

— Não, na realidade, foi umas semanas depois, mas, de qualquer
modo, sim, a nossa paixão está relacionada com o livro. Estou a tentar
escrever um romance inspirado na história que vivemos, mas não consigo
parar de chorar.

— É assim tão triste?
— Sim, mas, sabe, quando somos rejeitados constantemente pela

imprensa, como tem acontecido comigo, e finalmente vemos o nosso
trabalho e empenho reconhecidos, é realmente gratificante.

— Já tem um contrato?
— Bom, ainda não. Mas referia-me aos fãs, os meus leitores. Não param

de me pedir o livro. Vai ser todo para eles.
Diana ficou a olhar para Vanessa. Sentia alguma dificuldade em

distinguir se estava apenas deslumbrada, ou se sofreria de outro tipo de
desequilíbrio, ou obsessão.

— Disse que eram amantes. Onde se encontravam? — continuou a
jornalista.

— Aqui em casa.
— Porquê? A relação era secreta? — intrometeu-se Afonso.



Não gostava de Adam, mas seria típico dele se tivesse tentado esconder
um relacionamento que, de alguma forma, considerasse indigno de si.
Era do conhecimento público que namorara com uma manequim
internacional famosa. Apesar de ser uma mulher bonita, Vanessa não
teria certamente o mesmo charme.

— Não, mas como foi assim que nos conhecemos e ele vivia com a irmã
e a tia, mantivemos a minha casa como o nosso ninho.

— Assim que se conheceram, como? — pressionou-a imediatamente
Diana. — Julguei que fora por intermédio da editora.

Vanessa trocou as pernas rapidamente e mudou o tronco de posição,
claramente nervosa.

— Bom, talvez me tenha expressado mal — começou.
— Então, por favor, explique-se.
— Conhecemo-nos, porque o Adam começou a vir cá a casa.
Diana e Afonso entreolharam-se, não compreendendo aquela

afirmação sem nexo.
— Quero dizer… — continuou ela, apercebendo-se de que talvez não

tivesse sido clara. — Por causa das aulas.
— Que aulas?
— Dou aulas de escrita criativa e liberdade artística.
— Pode explicar-se melhor? Estou por dentro do meio literário, mas

não tanto.
— Basicamente, ensino as pessoas a libertarem-se, tornando-se mais

criativas.
O casal voltou a trocar um olhar. Nada daquilo fazia sentido. O

escritor inglês era autor de quatro livros, um deles vencedor de um
prémio importante, e a arrogância que cultivava indicava que precisaria
de tudo, menos de ajuda, sobretudo com a sua escrita.

— O Adam queria ser mais criativo? — alvitrou Diana.
— Não.
— Não? Então, o que desejava fazer?
— Escrever — afirmou Vanessa.



Diana fitou-a longamente. Aquela mulher, que lhe parecera
deslumbrada, estava com uma expressão muito séria, parecendo existir
nela pela primeira vez algo de verdadeiramente credível desde o início da
entrevista.

— O que é que está a dizer-me?
— Exatamente aquilo que está a pensar — assegurou Vanessa Robbins.

— Tirando o primeiro livro, o Adam não escreveu qualquer um dos
restantes. Foi a irmã, a Lizzie, quem o fez.



Roma, Itália

Na Mesma Tarde

A primeira reação que Elisa teve foi a de tentar fugir. Vendo o
desconhecido sentado ao seu lado, ainda tentou fazer-se aos vidros, mas
os seus sentidos vieram ao de cima e ela percebeu que se encontrava
dentro de um autocarro em andamento.

— Vou gritar — ameaçou a mulher.
— Por favor, acalme-se — pediu-lhe Paolo. — Estamos num sítio

público, rodeados de pessoas. Não irei fazer-lhe mal.
Elisa fitou o jornalista, agarrada com força à mala. Os olhos giraram

em redor, tentando decidir o que haveria de fazer.
— Como lhe disse, só quero conversar.
A mulher continuou a observá-lo com uma expressão desconfiada. Era

uma pessoa discreta, que apenas desejava trabalhar e tratar da vida de
casa, mas ultimamente parecia que ninguém a largava. Primeiro, fora a
Polícia, agora aquele homem magro. Quando iriam parar de torturá-la?

— Só preciso que me responda a algumas perguntas, Elisa. Mais nada —
explicou o jornalista. — Prometo que, depois, a deixo em paz. Se quiser,
até mudo de lugar.

— O que quer saber? — perguntou ela, a medo.
— Gostaria de falar consigo sobre a morte do cardeal Diego De Santis.

Julgo que era a sua empregada doméstica.
— Já contei tudo à Polícia.
— Acredito que sim. Apenas gostaria que me contasse também a mim.
A mulher aliviou um pouco a pressão que fazia sobre a alça da mala,

adotando uma postura menos rígida, parecendo a Paolo que talvez



concordasse em ajudá-lo. Decidiu começar por uma pergunta simples, na
tentativa de a fazer sentir-se mais à vontade:

— Há quanto tempo começou a trabalhar para o cardeal?
— Há sete anos. Foi depois de nascer o meu filho. Precisava do

dinheiro.
— Com que regularidade ia ao apartamento da Praça de Espanha?
— Duas vezes por semana, à segunda e à sexta-feira à tarde.
— Era a única casa que o cardeal tinha?
— Sim, pelo menos que eu saiba.
— O que fazia por lá?
— Limpava, passava a ferro e cozinhava. O cardeal De Santis gostava

que eu deixasse sopa feita.
— Ele vivia a maior parte do tempo lá?
— Não. Estava sempre no Palácio Apostólico, onde também tinha

direito a um quarto. Por vezes, nem sequer pernoitava.
— Mas, se era assim, por que motivo queria que limpasse o

apartamento com tanta frequência? Imagino que não o sujasse muito.
— Era por causa do Miguel. Ele é que lá vivia permanentemente.
Não querendo denunciar-se, Paolo resolveu fazer-se de ingénuo:
— Quem é o Miguel?
Elisa corou ligeiramente antes de voltar a falar. Parecia subitamente

constrangida com o rumo da conversa. O autocarro deu um salto,
apanhando um buraco na estrada, mas prosseguiu ainda mais veloz.

— O Miguel e o cardeal eram amantes — respondeu ela, finalmente.
— Qual era a sua opinião sobre isso?
— Desagradava-me, embora simpatizasse com o Miguel.
— Mas não com o cardeal De Santis?
A mulher remeteu-se temporariamente ao silêncio. Voltou-se para os

vidros e para as ruas que desfilavam, lá fora, e virou-se subitamente na
direção do jornalista.

— O que quer saber?



Paolo, que a fitou durante alguns momentos, resolveu, então, ser
direto:

— Quero saber o que é que se passava naquele apartamento e o que
viu, quando o encontrou morto.

— Não se passava nada. Pelo menos, eu nunca vi nada a acontecer.
— A acontecer? Mas sabia que o cardeal De Santis era infiel ao amante?
— Não sei quem era infiel a quem. Só sei o que encontrava por lá, cada

vez que tinha de mexer nas gavetas.
— De que se tratava?
Elisa contraiu o maxilar. Notava-se que a conversa era constrangedora.
— Brinquedos sexuais, cintos, chicotes, caixas de preservativos

encetadas, maquilhagem e roupa íntima de mulher.
— O cardeal ou o Miguel eram bissexuais?
— Não, acho que não.
— Então, porque é que tinham guardada roupa de mulher?
— Não sei. Talvez para os outros homens vestirem.
— Os prostitutos que o cardeal De Santis levava para lá?
— É como lhe disse. Nunca vi nada dentro de casa.
— Então, como é que sabe que o apartamento era frequentado por

outros homens?
— Foram as outras empregadas que me disseram. Tinham ouvido dos

patrões. Era comentado entre os vizinhos.
Paolo anuiu. Fazia sentido. Provavelmente, Diego levaria os rapazes

ao apartamento durante a noite, aproveitando-se quase certamente das
ausências do amante, quando Miguel se encontrava em digressão com o
coro. Seriam os vizinhos quem acabaria por saber melhor o que
aconteceria dentro do apartamento.

— Falemos agora da tarde em que o cardeal apareceu morto —
prosseguiu ele. — Foi a Elisa quem o encontrou?

— Sim.
— Imagino que deva ter sido um choque tremendo. Porque é que lá foi

tão tarde? Estou a assumir que tenha saído antes.



— Sim, mas naquela tarde esqueci-me da mala.
— E, portanto, regressou ao apartamento. O que viu?
— O cardeal De Santis estendido no chão, morto.
— Esteve muito tempo ausente do apartamento?
— Não, cerca de meia hora.
Paolo ficou a pensar. A morte do cardeal De Santis parecia um crime

de ódio, como se tivesse ocorrido no calor de uma discussão. Contudo,
se fora executado tão rapidamente, era porque se tratara não só de um
ato premeditado, como de grande precisão.

— Viu alguém suspeito, quando saiu ou voltou a entrar? — perguntou o
jornalista a Elisa.

— Não. Apenas os vizinhos.
— Costuma ler os jornais? Conhece o rosto do prostituto acusado de

assassinar o cardeal?
— Não.
— E havia sinais de luta, ou de objetos fora do lugar, quando entrou no

apartamento?
— Sinais de luta, não.
Paolo fitou-a, alerta.
— E objetos fora do lugar?
— Sim.
— Quais eram?
Elisa hesitou momentaneamente. Os Carabinieri não tinham

perguntado; logo, ela nem sequer o contara à Polícia.
— Era apenas um.
— De que se tratava? Por favor, diga-me..
— Uma flor.
— Uma flor? — estranhou Paolo. — Como assim?
— Não estava na sala onde o cardeal Diego De Santis foi encontrado

morto, quando saí.
— Mas estava quando regressou?
— Sim.



— Portanto, fora lá deixada pelo assassino. Que tipo de flor era?
Elisa fez um ar pensativo. Só se recordava de que era vermelha. Até

que se lembrou:
— Um cardeal.



Cambridge, Reino Unido

Na Mesma Tarde

Diana fitou Vanessa, tentando disfarçar a sua perplexidade perante a

revelação da autora. Sentado ao seu lado no sofá da sala de estar, Afonso

mexeu-se ligeiramente, trocando com ela um olhar surpreendido. No

ano anterior, quando o casal investigara Adam a propósito da morte do

cardeal Stefano Uggeri, estabelecera uma ligação com Pedro, o delator.

Durante o encontro que haviam mantido com o jovem, este fizera

várias afirmações, algumas delas relacionadas com o escritor britânico.

Na altura, os dois não tinham dado grande importância a certas

insinuações, mas recordavam-se agora de que o pirata informático dissera

que o britânico não escrevera todos os seus livros.

Devido à profissão, Diana, que estava mais informada do que o

marido sobre os meandros literários, achara que Adam deveria ter

alguma espécie de ajuda, como, por exemplo, um ou outro escritor-

fantasma. Tanto quanto sabia, era uma prática comum, sobretudo em

autores de dimensão internacional, cuja sobrecarga de compromissos os

deixava por vezes sem tempo para se dedicarem à atividade que

inicialmente os colocara naquela posição: escrever.

Porém, aquele caso era ligeiramente mais grave. Segundo Vanessa,

Adam não escrevia, porque não conseguia fazê-lo. Faltavam-lhe as

palavras por estar a passar por uma crise criativa, que se arrastava há três

livros, limitando-se simplesmente a dar o nome às obras da irmã, cujo

talento nunca seria reconhecido.

— Tem a certeza da afirmação que fez? — A jornalista portuguesa

recompôs-se e prosseguiu com a entrevista. — Isso coloca tudo em causa,

incluindo o prémio Man Booker.



— Sim.

— Portanto, também não escreveu A Morte do Papa? — intrometeu-se

Afonso.

— Claro — assegurou Vanessa. — Dor, o primeiro, é o seu único livro. A

partir daí, deixou de conseguir escrever. Na realidade, o prémio Man

Booker deveria ser entregue à Lizzie.

— Isso explica porque é que pediu um exemplar do livro para escrever

o argumento — comentou o professor, para a esposa. — Disse-me que já

não tinha presente na cabeça todo o enredo, mas na realidade deveria ser

o livro inteiro.

— Disse que ele está a escrever outra vez? — interveio Vanessa.

— Sim, uma adaptação cinematográfica de A Morte do Papa.

— Oh... — lamentou-se Vanessa Robbins. — Como é que não me

lembrei disso?

— Ele fez alguns progressos, enquanto teve aulas consigo? — perguntou-

lhe Diana.

— Como assim?

— Se ultrapassou o bloqueio.

— Não — admitiu a escritora. Mas, logo de seguida, apressou-se a dizer:

— Quero dizer, eu esforço-me sempre, dou tudo o que tenho, juro, mas

há coisas do foro psicológico que vão além das minhas capacidades.

Diana voltou a tomar notas. Eram mais para se orientar, caso viesse

mesmo a escrever o artigo e necessitasse delas para citar Vanessa.

— Qual é a sua opinião sobre os crimes de que ele é acusado? —

perguntou-lhe.

— Em que sentido?

— Acha que é culpado ou que está inocente?

— Sinceramente, não sei. Custa-me acreditar que o mesmo homem que

tantas vezes dormiu comigo poderia fazer algo assim. Sabe, é que ele é

um amante muito dotado. Mas acho que o melhor será colocar tudo isso

no meu próximo livro. Vai ser explosivo.

— Abordará os crimes de Cambridge?



— Não, referia-me ao Adam — esclareceu Vanessa. — Há algo que nós,

mulheres, devemos admitir quando nos é concedido o privilégio de

manter uma relação íntima com alguém assim. Não só tem uma

«ferramenta» grande, como sabe usá-la bem, e o mundo e as fãs merecem

sabê-lo.

Sentada no sofá, Diana pestanejou durante alguns segundos, sentindo

Afonso ao seu lado a fazer um esforço grande para não dizer mais nada.

Por isso, decidiu terminar a entrevista. A escritora já fora de alguma

utilidade.

— Algo que ainda não consegui descobrir sobre os crimes de

Cambridge — explicou a jornalista — foi onde esteve o Adam na manhã

em que o menino desapareceu. Uma vez que mantinham uma relação

secreta, terá sido aqui?

Vanessa abriu os olhos grandes. Podia perceber-se pelo modo intenso

como brilhavam que se sentia tentada a adquirir um pouco mais de

protagonismo. Certamente que a sua carreira literária beneficiaria

imenso.

— Não — admitiu.

— Faz ideia de onde possa ter estado? Algo que ele eventualmente

tenha comentado?

— Não, a última vez que o vi foi antes dos crimes.

— Quando?

— Numa daquelas noites. Apareceu aqui algo aborrecido por causa de

qualquer coisa relacionada com um quadro, que nunca percebi muito

bem.

— No dia do desaparecimento do menino, não foi visto na faculdade,

nem em casa. Pensando que está inocente, saberá de algum lugar ao qual

ele gostasse, ou tivesse o hábito, de ir?

Vanessa foi para responder, mas hesitou e calou-se. Fez um ar

entendido, como se estivesse num filme premiado e fosse uma

personagem secundária, mas que, mesmo assim, participava no

momento crucial do enredo.



— Acho que há um lugar — disse ela.

— Que lugar?

— Um moinho de água restaurado, junto ao rio Cam, não muito longe

da cidade.

— Alguma vez lá foi?

— Não, mas ele dizia que passava lá muito tempo.

— A fazer o quê?

— Não sei.

— Então, porque acha que é importante?

Vanessa voltou a fitar o casal Catalão. Os olhos brilhavam mais do que

nunca. E foi, então, que afirmou:

— Porque ele costumava dizer que era lá que guardava todos os seus

segredos.

Alguns minutos depois, Afonso e Diana saíam do prédio onde Vanessa

Robbins vivia e olhavam um para o outro, enquanto caminhavam pela

praceta. Estavam, finalmente, à vontade para trocarem impressões.

— Que figura. Se o Adam não escreve os próprios livros, o segredo

maior que a Vanessa tem para contar é que, na realidade, eram amantes?

Esse é o segredo menor — observou Afonso.

— Concordo, mas há ainda a história do moinho. Achas que o que ela

disse foi mesmo a sério?

— Não sei. Se eram íntimos ou não, isso é lá com eles, mas, na

realidade, a Vanessa é a pessoa que, além da irmã, melhor há de conhecer

o Adam, pelo menos, recentemente. Deveríamos dar-lhe alguma

credibilidade.

— O passo mais lógico seria tentar descobrir o moinho de água, mas

imagino que existam vários ao longo do rio. Fazes ideia de como

poderemos encontrá-lo?

Afonso procurou no telemóvel o contacto de Alex. Queria saber como

estavam a correr as coisas com Rodrigo. Enquanto aguardava que a

chamada se estabelecesse, olhou demoradamente para Diana.



Custava-lhe um pouco admiti-lo, mas tinham feito uma descoberta

relevante para os crimes e, nesse caso, só havia um caminho possível,

mesmo que a mulher não gostasse. Se não queriam dissabores no futuro,

o melhor a fazer era contarem tudo à Polícia.



Cambridgeshire, Reino Unido
Palácio Apostólico, Cidade do Vaticano

Na Mesma Tarde

Sentado à secretária, Jack olhou para impressora, de onde uma

fotografia saía devagar. Mostrava Adam e a irmã, ao lado do cardeal

Stefano Uggeri, uma das provas que recolhera entre o arquivo pessoal do

escritor e que agora organizava em pastas. Não sabia dizer porquê, mas

sentia que havia algo de relevante naquela imagem.

O telefone pousado sobre o tampo da mesa tocou de modo fininho, o

que o fez interromper a tarefa em mãos. Atendeu-o rapidamente,

enquanto fechava o computador portátil.

— Uhum... — respondeu a Charlie, que se expressava com o tom de voz

ensonado de sempre. — Por favor, manda-os vir ter comigo.

Jack reconheceu Afonso assim que o viu aparecer ao fundo, pela porta

entreaberta do seu gabinete. Recordava-se bem dele. Tratava-se do

professor universitário português, no colo do qual morrera o reitor de

King's College. A mulher ruiva e muito bonita que o acompanhava era-

lhe completamente desconhecida.

O casal, apesar de parecer ligeiramente hesitante, entrou. Pediu-lhes

que se sentassem, o que fizeram. Os três ficaram em silêncio durante

alguns segundos, até que o inspetor iniciou o diálogo:

— Disseram-me que têm informações sobre os crimes do Adam

Immanuel.

— Sim, chamo-me Afonso Catalão e esta é a minha…

— Recordo-me de quem é o professor — interrompeu-o Jack, com uma

voz assertiva. — Mas agradeço que me apresente à sua…

— Esposa — acrescentou ela, não deixando o marido falar. Parecia

menos bem-disposta do que ele, talvez algo contrariada, como se não



concordasse com a ida à esquadra. — Chamo-me Diana. Sou jornalista.

Jack sentou-se melhor na cadeira, endireitando o tronco, pousando as

mãos sobre a secretária. Nos últimos dias, tivera mais contacto com a

comunicação social do que pedira. A experiência fora pouco agradável,

chegando a ler artigos onde as suas declarações haviam sido claramente

deturpadas, ou manipuladas. Era melhor dar-lhes toda a sua atenção.

Na Praça de São Pedro, os fiéis que se tinham dirigido à Cidade do

Vaticano para sentirem de perto a eleição do próximo Papa, embora

estivessem presentes em menor número do que no fim de semana

anterior, continuavam a encher o santuário, cantando e rezando,

segurando nas mãos velas, rosários e outros objetos de devoção.

A indecisão mantinha-se no conclave, que se iniciara dois dias e meio

antes. A imprensa prosseguia com a sua especulação frenética, lançando

em direto nomes e intenções de voto que não eram reais, mas a verdade é

que desde o sábado anterior que o fumo negro insistia em escapar-se do

telhado da Capela Sistina.

Ninguém sabia quando é que os cardeais chegariam a uma decisão. O

Sumo Pontífice continuava por eleger.

— E de quem é que obtiveram essa informação? — perguntou o detetive

McCallister ao casal Catalão.

— Vanessa Robbins. Uma... — Diana hesitou, mas acabou por utilizar a

palavra na qual pensara. — ... escritora.

— Aqui, de Cambridgeshire?

— Sim, vive mesmo na cidade de Cambridge. Já falou com ela?

O polícia olhou pacientemente para a jornalista, não querendo

admitir que não o fizera. De facto, o nome de Vanessa Robbins não lhe

era estranho, mas só tinha ideia de o ver mencionado num dos artigos

dos tabloides onde fora mal citado, não lhe dando por isso qualquer

credibilidade.



— Ainda não percebi qual é o vosso interesse no caso — acabou por

responder Jack, desviando o tema da conversa.

— Já lhe disse, sou jornalista. Estou a investigar os crimes de

Cambridge.

— Desde quando é que passámos a chamar-lhes assim, ou foi uma

expressão que inventou?

— Porquê? Acha que não estão relacionados?

— Só nos deparámos com esta informação sobre o moinho de água e

julgámos que o mais correto seria informar as autoridades — interveio

Afonso, pegando na mão da mulher, como se estivesse a pedir-lhe

prudência.

— Fizeram bem — assegurou-lhe o polícia. — Mas gostaria de perceber

melhor como é que aparecem nesta história. Afinal, o professor é a

testemunha principal de outro homicídio. Ou agora vai dizer-me que

também esteve nas cenas dos dois primeiros crimes?

— Não.

— Então, porque é que se envolveu nesta história?

— Na morte do reitor, ou nos crimes do Adam?

— Em ambos os casos.

— Tenho apenas azar — replicou ele.

Não iria revelar a associação que fizera entre os três homicídios. Era

algo que apenas partilhara com Diana, além de não ter qualquer tipo de

prova sobre o envolvimento de o Cardeal.

Jack ficou a olhar para o casal. Parecia-lhe que escondiam alguma

coisa, mas não tinha outra hipótese senão, pelo menos, investigar se a

informação que lhe traziam poderia ser fidedigna. A primeira coisa a

fazer seria elaborar uma lista de todos os moinhos de água que

existissem perto de Cambridge. Talvez devessem começar por procurar

aqueles que tinham sido recentemente restaurados.

— Por favor, esperem aqui um pouco — pediu-lhes, levantando-se. Ia

falar com um agente de patente inferior.



— Aonde vai? Procurar os moinhos de água? Queremos ir consigo —

exigiu Diana.

O polícia ainda lhe deitou um olhar de esguelha, mas desapareceu

rapidamente para o interior da esquadra. Sentada no gabinete, Diana

barafustou. Apesar de Afonso lhe garantir que estava tudo bem com

Rodrigo, sentia-se ansiosa por estar há tantas horas sem o ver, e a atitude

desconfiada do inspetor só aumentara essa sensação.

Ao seu lado, o professor demonstrava uma atitude bastante diferente.

Não tirava os olhos de uma fotografia que fora deixada sobre o tabuleiro

da impressora. Deveria ser uma prova, o que comentou com a mulher.

Ela também os reconheceu, uma vez que no passado se dedicara

bastante à investigação da vida do cardeal Uggeri, tanto a nível

profissional, como pessoal. Ao lado de um casal e de duas crianças, que

suspeitou serem Adam e Lizzie Emanuel, via-se um padre. Era o jovem

padre Stefano, futuro Papa. No meio, estavam ainda uma rapariga e um

rapaz mais velhos, ambos adolescentes.

Diana não tinha a certeza, mas a jovem parecia-lhe ser Silvana Uggeri,

a única sobrinha que o homem tivera. Quanto ao rapaz, não fazia a

menor ideia de quem fosse.

No interior da Capela Sistina, de frente para O Juízo Final, os cardeais

rodeavam um dos seus, mantendo um silêncio reverente. Vestido com a

batina negra, com o solidéu na cabeça, de joelhos para o altar, o homem

mantinha o rosto em baixo, em sinal de humildade.

— Aceptasne electionem de te canonice factam in summum pontificem? —

perguntou-lhe um dos irmãos, em Latim.

— Sim.

— Quo nomine vis vocaki?

O homem hesitou ligeiramente, até anunciar com uma voz firme:

— João XXIV.

Os cardeais mais velhos sorriram, trocando um olhar cúmplice. Todos

os grandes tinham o mesmo nome. Os demais respiraram fundo, de



alívio, ou simplesmente comentaram entre si, com palavras de

circunstância. Embora repleta de polémica, a escolha fora feita. Restava-

lhes esperar que o Pai a abençoasse.

Enquanto o preparavam, um dos cardeais dirigiu-se ao sistema de dois

fornos, onde depositou os votos e as notas do conclave. Trancou as

portas. Os segredos que tinham sido partilhados ali, incluindo uma carta

recebida a meio, iriam ficar esquecidos, queimados até à eternidade.

O dispositivo eletrónico que controlava os compostos químicos foi

ativado, adicionando aos papéis clorato de potássio, lactose e resina de

pinheiro. Acendeu-se o lume, a combustão começou e os resíduos

ganharam cor.

No exterior, por cima do telhado da capela, uma coluna de fumo

branco começou a ascender em direção ao céu. Alertada pelo

Campanone, o grande sino da Basílica de São Pedro, que começou a

bater estrondosamente, a multidão de fiéis entrou em êxtase,

acompanhada pelas diversas equipas da comunicação social, que

colocaram em marcha o frenesim mediático do costume.

A noite caía sobre a Cidade do Vaticano, cobrindo-a com um manto de

trevas.

No entanto, finalmente havia Papa.

Foi à terceira tentativa que a Polícia encontrou o velho moinho de

água. A localidade de Hinxton já se recolhera, mas as luzes dos carros da

esquadra de Cambridgeshire atravessaram-na na mesma, até enveredarem

por um caminho estreito de terra batida, que seguia o curso do rio.

Sentado ao volante do veículo da frente, com Diana e Afonso Catalão

instalados no banco de trás, quando os faróis venceram os canaviais e

iluminaram mais à frente uma casa branca com o telhado castanho, Jack

teve um pressentimento de que as surpresas do fim da tarde não ficariam

por ali. Junto à porta grande, estacionado sobre uma ponte pequena de

pedra, estava um automóvel.



Os polícias pararam em torno do velho moinho e saíram dos carros.

Enquanto as portas iam batendo, fechando-se, reuniram-se na rua, alerta.

Em redor, ouvia-se o barulho dos pássaros e de outros animais que

habitavam junto ao rio.

Jack fez sinal aos agentes e, com a arma na mão, segura junto com a

lanterna, iluminaram o automóvel, vendo a matrícula e o interior. O

veículo estava vazio, mas confirmava-se. Era o carro de Adam Immanuel.

Com Diana e Afonso no fim do grupo, os polícias seguiram a ordem

do inspetor e arrombaram a porta. As tábuas escancararam-se com

estrondo, revelando um interior às escuras, aparentemente deserto.

Os agentes entraram com as lanternas em riste, inspecionando o

espaço pelo qual iam passando. A fachada imaculada escondia um

interior menos arrumado, em que as velhas peças do moinho serviam de

mobília, como era o caso de uma mesa redonda, de pedra. No ar, pairava

um cheiro nauseabundo.

Uma mulher-polícia que seguia ao lado do grupo sobressaltou-se

quando a lanterna passou rapidamente por algo que não compreendeu.

Ao repetir o gesto, estarreceu e, de seguida, gritou. O grupo virou-se

rapidamente na sua direção, iluminando o local.

Mais atrás, Diana encostou-se a Afonso, em busca de algum conforto,

enquanto tapava a mão com a boca, esforçando-se por conter as náuseas.

O professor abraçou-a, na tentativa de protegê-la, mas imagens como

aquela seriam difíceis de apagar da memória.

Mais à frente, disposto sobre um móvel alto, como se fosse um altar,

coberto de larvas, que o devoravam, estava o tronco decepado e

desmembrado de uma mulher.

No chão, à volta, viam-se fotografias de um menino. E numa segunda

circunferência, por fora, havia cardeais.

Na Praça de São Pedro, pequenos pontos de luz branca ocupavam o

santuário, enchendo-o até à Via della Conciliazone. A multidão de fiéis



aplaudia e cantava, festejando, esperançosa, a eleição de um novo Papa,

aguardando ansiosamente para o conhecer.

A comunicação social, que até ali fora bastante ousada, arriscando

previsões, recusava-se agora a avançar com um nome, dizendo apenas que

a Santa Sé tardava em enviar-lhes a informação. Todos seguiam as

emissões especiais em direto da Cidade do Vaticano, fosse em casa, nas

televisões, ou na rua, através dos dispositivos móveis. Até que as cortinas

da janela que dava para a varanda da basílica se agitaram.

Os crentes começaram a gritar, exultando e batendo palmas, enquanto

um grupo de homens, de batina preta e faixa carmesim à cintura, se

movimentava lá em cima, ajudando o eleito a preparar-se. Mantendo-o

de costas, compunham-lhe as vestes, até que, por fim, o homem começou

a virar-se lentamente. Estava na altura.

O Papa João XXIV deu um passo para a varanda e levantou a mão

direita, saudando os fiéis. Sorridente, vestido de branco, Alberto Donato

dirigiu-se pela primeira vez à multidão.

No moinho de água de Hinxton, os polícias ainda procuravam

recuperar forças, tentando sobreviver ao choque. Perturbada,

acompanhada pelo marido, Diana afastou-se, deixando passar um agente

que falava ao telemóvel, pedindo aos médicos-legistas que se

apressassem.

O casal ficou por ali, numa zona mais recatada da casa, tentando não

atrapalhar. Aquela descoberta macabra iria persegui-los o resto da vida.

Também combalido, Jack aproximou-se, aferindo se estariam bem. Eles

ainda foram para responder, mas um dos agentes da esquadra abeirou-se

do superior hierárquico e, tocando-lhe no braço, falou-lhe em voz baixa,

quase segredada. Os dois homens arrancaram de seguida.

Curiosos, Afonso e Diana foram atrás deles, vendo Jack liderar as

operações, enquanto avançava pelo resto do moinho. O espaço, de uma

dimensão considerável, era sobretudo amplo, estendendo-se sem



divisões, até que chegaram a um canto, onde havia umas escadas, que

subiam para aquilo que parecia tratar-se de um sótão.

O casal de portugueses viu o inspetor começar a subir os degraus, com

a lanterna na mão. O homem ia temerário; as últimas semanas tinham-

no preparado para tudo.

Jack engoliu em seco ao colocar a cabeça dentro do alçapão,

deparando-se com os pés de um homem a balouçarem no ar.

Por cima dele, estava o corpo morto de Stevie, o padrasto de Andy,

enforcado com uma corda, pendendo do telhado.



Cambridge, Reino Unido

Nas Semanas que se Seguiram à Descoberta no Moinho de Água

Adam foi libertado do estabelecimento prisional masculino de Belmarsh

alguns dias depois das descobertas feitas pela Polícia no interior do

moinho de água. Apesar de contrariado, Jack, que sempre apostara na

culpa dele, acabou por ter de se render às provas, que eram demolidoras,

não deixando margem para muitas dúvidas. Andy fora assassinado pelo

padrasto, um homem de obsessões, que também matara Laura,

desmembrando-a, provavelmente para a transportar dali para fora.

O que deixava o inspetor mais incomodado com este volte-face

inesperado, eram os motivos. Não gostara de Julia e Stevie, mas nada no

interrogatório que lhes fizera, ou nas pesquisas forenses realizadas na

casa, demonstrara qualquer possibilidade de um desfecho assim. O corpo

da criança não evidenciava nenhum sinal de alguma vez ter sido

molestado sexualmente, ou agredido com violência, exceto no momento

do crime, o que apenas conduzira a uma conclusão — a sua morte

resultara de um momento de descontrolo, às mãos de alguém que era

psicologicamente instável.

As investigações que se seguiram permitiram perceber finalmente a

fixação com as flores. Os cardeais, uma planta de origem asteca, eram,

para este povo ancestral, um símbolo de pureza. Stevie, um botânico

falhado e, também, um crente fervoroso, encarara o homicídio do

enteado como uma forma de alcançá-la, provavelmente o único meio de

se redimir dos seus pecados.

Quanto a Julia, a mãe, admitira posteriormente que o homem com

quem vivia costumava ser violento, forçando-a várias vezes a ter relações,

mesmo quando ela não queria, algo do qual provavelmente o filho,



apesar de ter apenas seis anos, se apercebera. Stevie batera várias vezes

em Julia, na presença de Andy, arrastando-a de seguida para o quarto.

A mulher admitira igualmente uma dependência do álcool. Na

véspera do desaparecimento do menino, embriagara-se bastante, o que

levou a que dormisse profundamente até ao fim da manhã do dia

seguinte. Se o companheiro o fizera também, como alegara perante a

Polícia, ou se saíra furtivamente e apanhara o enteado a caminho da

escola, regressando depois a casa, era algo que não poderia efetivamente

corroborar.

Aparentemente, a morte de Laura Emanuel fora uma casualidade. Será

que a idosa, num raro momento em que se levantara da cama, vira

alguma coisa da janela do apartamento do sobrinho, que dava para a

claraboia do sótão da casa de Andy? Muitos dos pequenos tesouros do

menino, como uma coleção de cromos e uma estátua feita com caricas,

estavam lá. Que outros segredos teriam ficado guardados no seu refúgio?

O carro que fora encontrado estacionado à entrada principal do

moinho de água pertencia a Adam Immanuel. Julia não tinha qualquer

explicação para o facto, mas foi do entendimento da Polícia de

Cambridgeshire que Stevie o roubara, muito certamente mais do que

uma vez, devolvendo-o posteriormente à garagem localizada nas traseiras

do prédio.

Depois de libertarem o homem da corda com a qual se enforcara,

encontraram-lhe, num dos bolsos das calças, uma cópia das chaves do

automóvel, bem como das do apartamento da família Emanuel.

Descobriram também, guardado num armário, um conjunto de roupa

de dormir de Laura, o que justificava as fibras encontradas previamente

e que haviam conduzido à prisão de Adam.

Não encontraram os utensílios de corte que Stevie usara para retalhar

a idosa, mas a Polícia estava certa de que seria apenas uma questão de

continuarem a procurar. Mais cedo ou mais tarde, acabariam por

aparecer. No entanto, o desmembramento do corpo foi rapidamente



explicado, depois de os médicos-legistas examinarem o tronco

amputado.

Apesar de ter passado mais de uma semana desde a data da morte de

Laura, os pulmões ainda continham várias petéquias, um indício claro

de asfixia. Stevie guardara o tronco da mulher até não ter mais forma de

o esconder para camuflar essas provas, que certamente apareceriam numa

eventual autópsia. O desmembramento fora um meio de se livrar do

corpo, transportando-o mais facilmente. No entanto, ficou por explicar

qual o motivo para ter espalhado pelas margens do rio Cam os braços, as

pernas e a cabeça decepados.

A notícia da exoneração de Adam teve um seguimento muito curioso

na imprensa, que depois de se entreter com o relato das descobertas

macabras no interior do moinho de água, rapidamente passou a cobrir a

sua libertação. Na companhia de Ellis Bloom, o querido editor de longa

data, com quem mantinha uma relação que muitos descreviam como

sendo praticamente de pai e filho, fotografaram-no exaustivamente

enquanto saía da prisão, chegava a casa e entrava no apartamento.

Os olhos verde-escuros, que sempre haviam impressionado o público

pela dor que transmitiam, estavam naquela ocasião particularmente

profundos. O Carniceiro de Cambridge fora injustiçado, passara por um

calvário, depois de ser trancado na prisão e de sobreviver à companhia

dos criminosos mais perigosos do Reino Unido, sendo altura de o país

que o julgara precipitadamente se redimir, devolvendo-lhe a fama, em

vez da infâmia, que lhe pertencia por direito.

Apesar de ter recusado todos os convites, acumularam-se as solicitações

desesperadas para uma entrevista nos principais blocos informativos

nacionais e internacionais. O escritor — o homem, sobretudo — precisava

de tempo para recuperar. Quem sabe, um dia mais tarde, pudesse vir a

falar sobre a sua inocência e os crimes que quase lhe haviam destruído a

carreira. A Working Title mantinha-o de trela curta. A adaptação

cinematográfica do seu livro mais recente tinha de avançar. Era

«quente».



Curiosamente, a partir do momento em que lhe foi devolvida a

liberdade, as vendas da sua obra abrandaram consideravelmente.

Enquanto ele se refugiava em casa, isolando-se da comunicação social e

do mundo, os números desciam a pique, passando inclusivamente para

valores abaixo do que era normal.

A morte de Laura e a de Andy também acabaram por cair rapidamente

no esquecimento. Aos olhos da imprensa, os homicídios de uma criança

de seis anos e de uma idosa moribunda, às mãos de um desempregado de

classe social baixa com uma mente doente, eram muito menos

interessantes do que se envolvessem um escritor famoso.

Quem não ficara nada convencido fora o casal Catalão. Apesar de,

convicto da inocência de Adam, o professor se ter interessado pelo caso,

arrastando consigo a mulher, a verdade é que tanto para ele, como para

ela, havia naquela história algo que não batia certo.

Stevie entrara em casa da família Emanuel durante a noite, sufocara

Laura e levara-a para o moinho. Mas, em primeiro lugar, como fizera a

cópia das chaves, se desde o início ambos os vizinhos tinham admitido

que nem sequer se conheciam? Ou então, porquê aquela disposição do

tronco da idosa? Se tivesse sido Andy, ainda se compreendia. Agora, a

idosa?

Estas dúvidas, bem como todos os segredos que pareciam circular em

redor de Adam, foram reforçados por uma descoberta inusitada.

Enquanto o marido dava aulas na faculdade, Diana, sem mais nada para

fazer do que servir de professora a Rodrigo, continuara o seu trabalho,

investigando, aprofundando ou confirmando aquilo que não sabia.

Conseguira estabelecer contacto com o assassino profissional

apelidado de o Cardeal. Desta vez, contrariamente ao que se passara uns

meses antes, o homem mostrava-se algo difícil de persuadir, embora a

jornalista continuasse esperançosa de que o mercenário viesse a falar com

ela. Bastar-lhe-ia ser suficientemente convincente.

No entanto, foi por mero acaso que se deparou com algo bastante

diferente e que a deixou intrigada. Num dos dias em que esperava que



Rodrigo fizesse uns exercícios simples de Matemática, entretivera-se a

navegar pela página na internet do clube de fãs de Adam Immanuel. O

fórum ardia de excitação, com as notícias e os comentários sobre a sua

inocência a dominarem os tópicos de discussão.

Apenas por curiosidade, Diana foi lendo alguns, até descobrir uma

entrada que ficara esquecida, sem resposta. Vinha de uma leitora que

usava o nome de «Unalovesbooks»3. A mulher, com quem mais tarde

veio a trocar mensagens, alegava que tivera acesso a um original antigo

de Adam, um livro que ele escrevera antes do primeiro que lançara, mas

que jamais mostrara a ninguém. Chamava-se O Cardeal.

A jornalista, que nunca se apresentou como tal, identificando-se

somente como mais uma fã dedicada do escritor, solicitara-lhe uma

cópia, que Una recusara enviar-lhe. Todavia, fora muito mais expansiva

quando lhe pedira se poderia partilhar alguns pormenores do livro, uma

vez que a mulher lhe dissera que o adorara e que o achara o melhor de

todos os que o autor britânico escrevera.

O primeiro thriller de Adam era uma história curiosa. Centrava-se

numa família, no duplo homicídio dos pais, na culpa dos filhos, e num

jovem seminarista que, depois de ser injustamente acusado de os matar,

saíra da prisão e refizera a sua vida, sendo nomeado cardeal por Sua

Santidade.



Una adora livros, em inglês.



Cambridge, Reino Unido

Naquelas Semanas

— Como é que os pais do Adam morreram?
Sentado sobre o relvado de King's College, de frente para o rio Cam,

Afonso desligou o telemóvel. Acabara de telefonar para Portugal, mais
precisamente para a Mesquita Central de Lisboa, para se inteirar do
estado de saúde do imã. O secretário do templo islâmico assegurara-lhe
que Yusef se encontrava bem.

Antes de responder a Diana, o professor deitou um olhar rápido a
Rodrigo. O menino brincava mais abaixo, perto da margem, acenando às
pessoas, que, corajosas, iam deslizando a bordo das chalanas. A neve
voltara a cair durante a noite e ainda se via acumulada sobre os
parapeitos das pontes, onde alguns turistas aproveitavam para tirar
fotografias. Era meio da tarde e uma luz baixa caía sobre o curso de
água, revestindo-o com uma tonalidade acobreada.

— Não foi num acidente de carro? — indagou ele, dirigindo-se à
jornalista. — Quero dizer, quando ele e a irmã eram pequenos?

— Sim, é a versão oficial.
— E foi depois disso que ficaram à guarda dos tios.
— Precisamente. Entretanto, o tio faleceu, viveram uns tempos

sozinhos em Londres quando se tornaram adultos e, depois, fixaram-se
aqui, em Cambridge, cuidando de Laura.

A jornalista fitou o rio, como se escutasse o eco das suas palavras.
Repetiam-se na sua cabeça, num novelo emaranhado e confuso. Respirou
fundo, fez um gesto resignado, enrolou o cabelo comprido por cima do
ombro e encostou-se ao marido. Adorava estar assim, aconchegada a ele.

— Não pareces convencida.



— Nem tu — murmurou ela, atenta a Rodrigo.
— Ainda estás a pensar na história do clube de fãs?
— Sim — admitiu Diana. — E simultaneamente em todas as

incongruências da história.
— Suspeitas que o enredo do primeiro livro do Adam possa ter, de

algum modo, qualquer fundamento real.
— O Adam não é cardeal e, que eu saiba, também nunca foi

seminarista. Se calhar, estou apenas a inventar coisas.
— Muitos escritores pegam em histórias reais, que depois desenvolvem

através da sua criatividade, preenchendo os espaços vazios e escrevendo
um livro. Poderá ser o caso.

— Sei, mas há algo que não bate certo.
— O quê, exatamente?
— Porque é que o livro nunca foi publicado? Ele é um dos maiores

escritores da atualidade. Um original venderá, à partida, uns bons
milhares, por pior que seja. O editor é um tolo, se não o aproveitar.

Afonso admirou a paisagem natural da zona ribeirinha. O ambiente
era realmente clássico, com a vegetação de ambos os lados a delimitar o
curso de água, que serpenteava no meio, passando diante de várias das
faculdades mais prestigiadas do mundo.

— Se calhar, ele prefere que a carreira evolua de outro modo e
continuar a ser um escritor diferente.

— A Una disse que este livro era ainda melhor do que os livros
anteriores.

— E não terá sido a Lizzie a escrevê-lo, uma vez mais?
— Não faço ideia, mas acho que não. Segundo a data que está no

ficheiro, terá sido o primeiro dele, numa altura em que ainda não se
sentia bloqueado, como agora.

— Para além de lhe perguntarmos diretamente, como poderíamos
saber?

— Talvez contactando a editora. Mas, mesmo que saibam alguma coisa,
nunca irão admiti-lo. É um dos autores da casa. Se algo assim se souber,



irá arruinar-lhe a imagem.
— Outra vez? — alvitrou Afonso, sorrindo ligeiramente. — Pensei que

isso acabara de acontecer.
Diana não lhe respondeu. Estava mesmo indecisa sobre o que pensar.

E havia ainda o Cardeal, o assassino, que continuava a fazer-se de difícil,
recusando-se a falar com ela.

— Bom, se a tal Una, seja lá ela quem for, diz que o livro é bom e que
ele o escreveu, como adora livros, suponho que tenha razão.

— Não gozes comigo — pediu-lhe a mulher. — Vim cá para te ajudar e a
única coisa que consegui fazer foi inocentar um tipo de quem não gosto
mesmo nada.

— E tornar uma aspirante a escritora numa estrela de policiais — fez
notar Afonso.

— Sim, pois — suspirou Diana.
Na sequência das descobertas feitas no moinho de água, Vanessa

Robbins também tivera direito à sua quota-parte de fama. O casal
Catalão pedira a Jack que não os referenciasse publicamente como as
fontes da informação sobre os crimes de Cambridge.

Por um lado, desejavam evitar a exposição desnecessária. Uma
jornalista abelhuda e um professor universitário eram completamente
irrelevantes no desfecho da morte de Andy e de Laura. Por outro, o
mérito era de outrem.

Vanessa já tornara público, numa das suas contas nas redes sociais, que
iria abandonar o seu projeto sobre a relação breve que mantivera com
Adam Immanuel. Para grande surpresa dos fãs, incluindo os que tinha
em Portugal, ou Espanha, o seu próximo livro seria um thriller

psicológico inspirado em casos reais, que ela classificava como intenso,
criativo e ousado. Já escolhera o título, uma vez que a sua escrita
recomeçara a fluir. Chamar-se-ia As Flores da Morte.

— E há ainda o homicídio do reitor Ashton-Davies — prosseguiu a
jornalista. — Sabes se a Polícia fez algum progresso?



O marido abanou a cabeça, demonstrando toda a frustração que
sentia.

— Ainda ontem me cruzei na faculdade com a mulher e um dos filhos.
Iam lá recolher algumas coisas dele que continuavam no escritório.
Pareceram-me devastados.

Ela ainda foi para dizer mais alguma coisa; porém, Rodrigo apareceu a
correr, vindo da margem do rio, com as bochechas coradas e o cabelo
desgrenhado. Ficou de pé em frente ao casal, compondo os óculos, que
pareciam estar tortos.

— Venham — pediu ele aos dois. — Prometeram-me que íamos caçar
esquilos.

— Caçar, não, apenas descobri-los — corrigiu-o Afonso.
— Isso — disse ele, envergonhado. — Só quero vê-los.
O professor Catalão trocou um olhar com a mulher, que encolheu os

ombros. Ficavam bem os dois por ali, até o sol se pôr e serem horas de
regressar a casa, mas por mais preguiçosos que se sentissem, as promessas
eram para ser cumpridas.

Afonso deu a mão à criança, pedindo-lhe que o ajudasse a levantar-se.
Diana acompanhou-os e os três começaram a andar ao longo do relvado.
Apesar de acompanhá-los de boa vontade, tinha a mente num torvelinho,
embrulhada em muitas perguntas e outras dúvidas.

O que levara o padrasto de Andy a matar Laura Emanuel? O que vira
ela da janela que dava para a claraboia da casa da frente? Como seria a
verdadeira relação entre Adam e Lizzie? Por que motivo a rapariga
escrevia em silêncio, enquanto o irmão colhia os louros? Haveria algum
fundamento real no original escondido do escritor? E o Cardeal? Qual
era o papel do assassino no meio de tudo aquilo?

Diana continuou a andar, reparando casualmente no curso de água
que fluía serenamente ao seu lado. Tinha a impressão de que a Ponte de
Clare ficava localizada um pouco adiante. Fora lá que o cadáver de Laura
acabara por ser encontrado.

Que outros segredos esconderia o rio?



Cambridge, Reino Unido

Naquelas Semanas

Foi em busca de uma resposta a todas as questões que atormentavam
Diana que Afonso acabou por dar um passo arriscado. Era de noite, a
neve caía em farripas pequeninas sobre a cidade, mas o professor,
indiferente ao frio, descreveu a curva que antecedia a entrada na avenida
principal e pedalou rapidamente até ao estacionamento para velocípedes
que existia defronte da fachada principal de King's College.

Sentindo uma aragem gelada a queimar-lhe os lábios, compôs o
sobretudo, aconchegando-o ao corpo, enquanto enfiava as mãos nos
bolsos; baixou o olhar e dirigiu-se à porta, cumprimentando o porteiro.
Ia apenas buscar uns cadernos que deixara esquecidos e não deveria
demorar-se. Além do homem que o recebera, não se via mais ninguém na
rua.

Afonso passou o pórtico e observou casualmente o edifício da capela,
que estava às escuras. A mulher que vira vestida de negro durante as
exéquias do reitor não reaparecera. Contudo, os mistérios que o levavam
ali eram outros, pelo que começou a percorrer o corredor no sentido
inverso.

Alguns dias antes, depois de Diana partilhar com ele as dúvidas que a
preocupavam, Afonso começara a visitar Miss Rosie, a secretária de John.
Apesar de o cargo de reitor continuar vago, a senhora permanecia em
funções, insistindo em fazer o seu trabalho como melhor sabia.

Tratava-se de uma mulher algo solitária, que nunca casara, e que
adorava um pouco de atenção, sobretudo se o tema fosse as atividades
académicas. Estudara e crescera em King’s, e seria ali que ficaria até ao
fim da vida, se assim lho permitissem. Poder-se-ia pensar que o professor



desperdiçara tempo, conversando horas a fio com ela depois de dispensar
Alex, mas a realidade é que, apesar dos diálogos muitas vezes frívolos
que acabaram por manter, algo de útil resultou daqueles fins de tarde —
ele conquistara a confiança de Miss Rosie.

Depois de subir as escadas, vendo-se sozinho na faculdade deserta,
Afonso olhou em redor pela última vez. Estava diante da porta de acesso
à antecâmara do gabinete de John Ashton-Davies, ou seja, a poucos
metros do escritório onde o seu antigo mentor tinha a maior parte do
trabalho e, quem sabe, aquilo que mais valorizara.

O professor colocou a mão na maçaneta, que não rodou. Como seria
de esperar, Miss Rosie fechara-a quando saíra.

Todavia, tal não era um problema, uma vez que roubara uma chave.
Meteu-a na ranhura e trancou-se lá dentro.

Sentada em casa com a televisão sem som sintonizada no canal de
televisão BBC, Diana olhou com apreensão para o telemóvel,
aguardando notícias do marido. Afonso acabara de lhe enviar uma
mensagem, avisando-a de que conseguira entrar no gabinete do reitor.
Agora, restava-lhe confiar na intuição do marido e que houvesse lá
dentro alguma coisa à qual pudessem agarrar-se para descobrir a verdade
sobre o seu homicídio.

A jornalista afagou o cabelo do sobrinho, que estava enroscado no
sofá, em pijama, a dormir, com um livro caído no chão e a respiração a
sobrepor-se ao silêncio que dominava a casa. Diana tinha no colo o
computador portátil aberto, cujo ecrã se iluminou repentinamente.
Entrara novamente na Dark Web e um homem que dava por um
cognome invulgar para um assassino respondera-lhe finalmente:

[Está aí?]

Diana fitou a pergunta durante quase um minuto. Há algumas
semanas que tentava contactá-lo, arriscando-se, e à família, em demasia.



Mas ele estivera sempre indisponível, ou pouco reativo. O que quereria
agora?

[Sim], escreveu ela.

[Finalmente, conseguimos falar.], apareceu no ecrã imediatamente a
seguir.

[Não foi por falta de insistência minha. Porque está a contactar-me agora?]

[Eu sei. Desculpe-me. Tenho andado distraído com outras coisas.]

[Que coisas?]

[Assuntos pessoais, do coração.]

Surpreendida, Diana olhou para o ecrã. Tinha dificuldade em
imaginar que um homem, cuja profissão era matar, fosse capaz de se
apaixonar. Rodrigo resmungou qualquer coisa impercetível. O telemóvel
continuava sem notificações. Afonso mantinha-se em silêncio.

[Está aí?], insistiu o Cardeal.

[Desculpe, distraí-me. Estou em Cambridge.]

O programa que permitia que ambos trocassem mensagens ficou
parado, sem mostrar mais nenhuma interação. O assassino estava
ocupado, ou surpreendera-se com a sua revelação.

[O que foi aí fazer?], acabou por perguntar-lhe.

[Vim acompanhar o meu marido. Foi convidado a dar umas palestras. É
uma cidade agradável. Conhece-a?], arriscou ela.

[É famosa em todo o mundo.]

[Mais recentemente, infame, diria eu.]

[Porquê?]



[O seu amigo Adam foi acusado de uns crimes. Coisas graves, mas
felizmente já foi ilibado.]

[Está enganada. Não somos amigos.]

[Mas conhecem-se?]

[Foi por isso que me contactou, para devassar a minha vida privada? Tenho-
a em melhor conta do que isso.]

[Não. Na verdade, o que quero mesmo saber é se foi você quem matou o
reitor Ashton-Davies.], digitou ela, rapidamente, sentindo-se irritada.

As palavras da jornalista ficaram a piscar no ecrã, não tendo resposta
durante mais de um minuto. Subitamente, arrependeu-se. Deveria ter
controlado o mau génio.

[Cuidado, Diana.], apareceu escrito à frente dela.

[O meu marido estava na Passagem da Casa do Senado, naquela noite. Foi
ele quem amparou o reitor, depois de este ser esfaqueado. Não quero expô-lo;

apenas desejo esclarecer o que aconteceu. O Afonso está muito abalado.]

[Eu sei.]

[Sabe? Sabe, como?]

[Reconheci-o. Estava lá.]

Com o telemóvel a servir-lhe de lanterna, o professor Catalão
continuou a vasculhar o gabinete do reitor, sem saber muito bem o que
procurar. Estava no meio de vários caixotes, provavelmente arrumados
pela família, para os levar para casa.

A maioria eram livros, uns antigos, outros nem tanto, mas sempre
manuais de estudo, como ensaios e teses. Afonso comoveu-se ao deparar-
se com um exemplar da sua. Estava no topo de uma pilha ainda por
arrumar. Pegou-lhe e levou-a para junto da janela, tentando aproveitar a
pouca claridade que chegava da rua para folheá-la.



Tanto acontecera desde a altura em que a redigira. Ainda se recordava
de quando anunciara àquele homem íntegro as suas intenções de
abandonar a universidade e de ir estudar para Istambul. Ele tentara
demovê-lo, mas percebendo rapidamente que seria pelo melhor, que
Afonso não aguentava mais permanecer ali, desistira, encorajando-o.

O professor Catalão passou os dedos pelas páginas, quase não se
reconhecendo no que escrevera tantos anos antes. Muito mudara na sua
vida desde então, incluindo a pessoa que era. As ideias que defendia
estavam intrinsecamente relacionadas com essa metamorfose.

Afonso levantou a cabeça, vendo ao longe os pináculos neogóticos da
capela de King's College. Brilhavam, humedecidos pela neve que caía
levemente. Olhou para trás, contemplando o escritório desarrumado e,
de repente, sentiu-se perdido, quase desorientado. O que estava ele ali a
fazer, praticamente a assaltar o escritório de um homem morto?

O professor pegou no telemóvel. Ia enviar uma mensagem a Diana,
avisando-a de que estava prestes a regressar a casa. Além de ser arriscada,
a sua permanência ali era um desperdício de tempo. Nada mais havia no
gabinete senão livros e mais livros.

No entanto, quando ia para fazê-lo, reparou num pormenor. Junto à
janela, sobre uma mesa baixa, estava um caderno de capa escura. Afonso
fitou-o, intrigado. Não era a agenda do reitor?

Convicto de que sim, voltou a guardar o telemóvel e pegou-lhe. Abriu-
a.

[Admite que assassinou o reitor de King's College?], escreveu Diana, no
programa de conversação instantânea.

[Sim. Fui eu.]

[Porquê?]

[Sabe que não faço perguntas inconvenientes. Sou um profissional. Pagam-
me para matar. É a coisa que sei fazer melhor.]



[E não pode dizer-me porquê? Ou quem lhe pagou?]

[Já lhe disse que não. Se o fizer, nunca mais terei trabalho. O sigilo é
obrigatório.]

Diana olhou para o ecrã, tentando aplacar a frustração que sentia.
Obviamente, não iria conseguir arrancar-lhe mais nada. Já tinham
conversado antes, inclusive presencialmente, e tinha o assassino como
um homem inteligente, que sabia bem escolher as palavras. Resolveu,
então, ir por outra via.

[Por onde tem andado recentemente?]

[Qual o motivo do seu interesse?]

[O meu marido não está aqui comigo. Quero apenas conversar e entreter-me
um bocado, enquanto ele não chega. Não leve a mal a minha intromissão.]

A observação de Diana não provocou qualquer reação nele. O homem
manteve-se sem responder, até que ela o interpelou novamente. Ao
mesmo tempo, o computador emitiu um pequeno aviso sonoro,
notificando-a de que recebera uma nova mensagem de correio eletrónico.
Preferiu ignorá-la.

[Não quero ofendê-lo. Estamos apenas a conversar.]

[Nunca sei muito bem o que esperar de si. É uma mulher inteligente, que
gosta de defender os seus pontos de vista. Respeito-a por causa disso.]

[Então, faça-me a vontade. Por onde tem andado?]

[Por aí. Como lhe disse, conheci uma pessoa e ultimamente tenho estado
mais sedentário.]

[Onde vive?]

[Não vou responder-lhe a isso.]



[Desculpe-me. Mas voltou a Itália, depois de eu o entrevistar no ano
passado?]

[Talvez.]

Sentada no sofá da sala de estar, expectante, Diana arregalou os olhos.

[Para matar?]

[Sim.]

[E por acaso não terá sido o cardeal Diego De Santis?]

A jornalista susteve a respiração, ansiosa, enquanto a sua pergunta
piscava no ecrã do computador. Talvez estivesse a ir longe de mais.

[Como é que descobriu?]

[Deixou uma coisa atrás. Ou talvez a tenha colocado lá, não sei.], disse
ela. Paolo fizera-lhe um relato bastante completo do seu encontro com a

empregada doméstica.

[O que foi?]

[Um cardeal.]

Diana ficou a olhar para o ecrã, à espera de uma resposta, mas esta
tardou a chegar. Um silêncio de morte, apenas quebrado pela respiração
profunda de Rodrigo, que continuava enroscado no sofá, instalou-se na
sala.

Até que o programa de conversação instantânea se fechou
repentinamente.

Junto à janela, Afonso continuou a folhear a agenda do reitor Ashton-
Davies. Sentia-se algo envergonhado por estar a vasculhar-lhe assim a
vida privada. Os compromissos que deixara apontados eram tanto de
índole profissional, como pessoal, misturando entradas como uma aula
com a qual se comprometera, ou uma reunião de trabalho com um dos



académicos seniores, com coisas simples, como não se esquecer de
comprar um presente de aniversário para a mulher.

O professor Catalão continuou a folhear o caderno, abrandando o
ritmo à medida que se aproximava dos dias que tinham antecedido o seu
homicídio. Talvez existisse ali, naquelas páginas pautadas, algum indício
do que realmente acontecera.

Afonso deteve-se ao reconhecer o nome associado a uma entrada. Uma
semana antes de Laura Emanuel desaparecer, John visitara-a. Era
surpreendente, apesar de, na realidade, ter ideia de ele referir vagamente
que a conhecia. No entanto, o choque maior aconteceu quando virou a
folha. Três dias antes de ser assassinado, fora novamente à casa da família
do escritor inglês. Mas, daquela vez, o nome era outro. Dizia apenas
«Lizzie».

O professor Catalão parou de folhear a agenda. Portanto, o reitor
Ashton-Davies estivera em contacto com Laura e Lizzie Emanuel. O que
teria conversado com elas? Como teriam influenciado a sua opinião
sobre Adam? Quando Afonso chegara e se encontrara com o reitor,
parecera-lhe que John não gostava do escritor. Apesar disso, poucos dias
depois, enquanto morria nos seus braços, afirmara com as poucas forças
que lhe restavam que Adam estava inocente.

Afonso continuou a vasculhar as notas, andando para trás e para a
frente, mas não lhe pareceu que houvesse ali mais nada de interesse. Até
que, de repente, algo que possivelmente ignorara antes se destacou. Era
mais um nome — Sofia Conti.

O professor ainda se perguntou se seria possível, se existiria a mínima
hipótese de esta mulher e a Sofia Conti que conhecia serem a mesma
pessoa. Mas houve algo por baixo do nome dela que lhe deu uma grande
certeza dessa probabilidade.

A jovem era uma antiga aluna sua, filha do embaixador italiano em
Lisboa. No passado, envolvera-se com um ladrão de arte, que sofrera
uma morte trágica, tornando-a na sua herdeira. E, realmente, o



compromisso marcado na agenda condizia com os seus interesses.
Referia-se à pintura A Adoração dos Reis Magos.

Às escuras no interior do escritório, Afonso ouviu um barulho súbito.
Assustado, receando ser apanhado, levantou a cabeça, alerta, sem saber o
que fazer.

Mas o seu sentimento era partilhado por alguém, que rapidamente
identificou.

De encontro à janela, a várias dezenas de metros de altura do solo e
com uma corda atada à cintura, Alex, o seu assistente, fitava-o,
igualmente perplexo.



King's College, Cambridge, Reino Unido

Naquela Noite

Ofegante, Afonso chegou à estrada a correr. O porteiro ainda o

interpelou, indagando o que se passava, mas ele tranquilizou-o com um

gesto, dizendo que estava tudo bem. Além dos dois homens, não havia

mais ninguém na rua.

O professor guardou dentro do sobretudo a agenda que trazia na mão

e pegou na bicicleta. Resoluto, começou a pedalar sobre o alcatrão,

progredindo paralelamente à fachada gótica da faculdade. Ao chegar à

esquina da livraria da universidade, parou, antecipando a Passagem da

Casa do Senado. Viu-os mais ao fundo. Um grupo de homens e

mulheres, aparentemente entre os 20 e os 30 anos, desciam as paredes,

agarrados aos tubos dos algerozes.

Afonso arrancou novamente, mas assim que o viu a pedalar pela

travessa afora, o grupo, que já estava no chão, desatou a correr, gritando

palavras de ordem para fugirem. Existia neve acumulada sobre a calçada.

A camada não era muito espessa, mas o suficiente para que os pneus

resvalassem sobre o empedrado, dificultando o equilíbrio.

Atrapalhado, o professor decidiu encostar e apeou-se, perseguindo os

homens e mulheres, que, mais ao fundo, fugiam à sua frente. Não fazia

ideia de para onde iam, mas Alex e a mulher, Helen, pareciam muito

assustados, correndo de mão dada na retaguarda, olhando

insistentemente para trás.

Afonso viu-os dobrar uma esquina, em direção a Trinity College.

Esforçou-se por aumentar o ritmo da passada, na esperança de os

alcançar, mas o combate era desigual. Embora magro e habituado a



praticar desporto, era quase três décadas mais velho do que qualquer um

daqueles jovens que tentava escapar-se.

O professor teve a noção perfeita disso mesmo, quando finalmente

entrou na travessa pela qual o grupo enveredara. Iam bastantes metros

adiante, tendo inclusivamente ganhado avanço. Eram ágeis e,

provavelmente, usavam calçado mais apropriado. O esforço era escusado.

— Alex! — gritou ele, chamando o assistente, enquanto tentava, em

vão, alcançá-lo. — Só quero falar contigo. Alex, por favor, espera.

Mas o rapaz não o fez. Puxando por Helen, continuou a correr,

desaparecendo na noite.



Cambridge, Reino Unido

Naquela Noite

Diana vinha a descer as escadas, depois de pôr Rodrigo na cama, e
assustou-se ao ver Afonso chegar a casa com o sobretudo descomposto e
o rosto a transpirar. Enviara-lhe várias mensagens, preocupada com o
resultado da sua ida ao gabinete do reitor, mas não antecipara recebê-lo
naquele estado.

Parado à entrada, ele olhou-a sem dizer nada, enquanto despia o
casaco, revelando um caderno de capa escura que guardava por baixo. No
entanto, assim que o marido falou com ela, a caminho da sala, Diana
percebeu que o estado em que ele se encontrava, exausto e frustrado,
nada tinha que ver com a visita ao gabinete do Professor John Ashton-
Davies. Pelo menos, não diretamente.

— Alpinistas noturnos? Aqui, em Cambridge? — estranhou a jornalista,
sentando-se no sofá, ao lado de Afonso. — Isso existe sequer?

— Sim. Foi o John quem me falou sobre eles. Parece que há algum
tempo que andam por cá.

Diana fitou-o, sem saber muito bem o que dizer. Nunca ouvira falar
no assunto, mas, agora, que pensava nisso, talvez fossem uma espécie de
montanhistas urbanos.

— E o Alex é um deles? — confirmou junto do marido.
— Aparentemente, sim.
— Bom, não percebo muito bem por que razão fugiu. Afinal, também

te apanhou em flagrante delito.
— Não tenho a certeza se percebeu o que eu andava a fazer.
— Então, porque é que fugiu? Esses alpinistas são criminosos, ou

foragidos?



Afonso ficou calado durante alguns instantes. Desde a morte do reitor
na Passagem da Casa do Senado, já tivera tempo para refletir sobre o
assunto, tirando as suas conclusões:

— Julgo que, se não danificarem os edifícios, não estarão a cometer
qualquer tipo de crime. Contudo, passando da fachada para dentro, aí
estarão a entrar em propriedade privada. As faculdades estão fechadas à
noite.

— Mas porque é que o fazem?
O professor encolheu os ombros.
— Acho que a adrenalina de serem apanhados suplanta o receio de

caírem. É a conquista desse medo que confere encanto às façanhas.
— És um idealista, professor Catalão. Deverias tentar tranquilizar o

Alex. Não há necessidade de contar à Polícia.
— Já tentei telefonar-lhe, mas não atende. Não sei como vai ser quando

voltarmos a ver-nos.
A jornalista olhou para a agenda que ele trouxera do gabinete do

reitor. Depositara-a sobre a mesa de centro da sala de estar.
— Para a teres trazido contigo, é porque descobriste alguma coisa —

observou Diana, apontando para ela.
Afonso suspirou. Parecia desanimado. Mesmo assim, arranjou forças

para prosseguir:
— Sim, ainda me sinto indeciso sobre qual terá sido a maior surpresa

da noite, se deparar-me com o meu assistente a passear ao longo da
janela, se o que encontrei nesse caderno.

A jornalista pegou-lhe, enroscando-se no marido, apoiando as costas
contra o seu peito. Ele envolveu-a com os braços e começou a folhear a
agenda. Parou na entrada referente ao encontro com Laura Emanuel.

— O reitor falou com a Laura, antes de ela desaparecer? Achas que
poderá ter-lhe dito alguma coisa?

— Sim, mas não sei o quê. Apenas notei que, em poucos dias, ele
mudou de opinião sobre o Adam. Tinha uma antes de eu chegar aqui e
formou outra diferente depois de falar com a irmã dele.



— A Lizzie é uma peça fundamental em toda esta charada — comentou
Diana. — Mas por que motivo não diz nada, se é explorada pelo irmão?
Adora livros, ler e escrever, mas não quer crédito pelo seu trabalho?

— Talvez seja apenas tímida. Mas concordo contigo. Se ela teve o poder
de influenciar o reitor, é porque não é tão inocente como parece.

— Mas ela nunca foi considerada suspeita.
— Porque rapidamente surgiram provas que incriminavam o irmão,

como, por exemplo, as fibras dentro do carro.
— De qualquer modo, deveríamos tentar perceber o quão poderosa é

realmente e o que sabe. Será que tem acesso ao dinheiro do irmão e aos
restantes segredos?

— Como é que sugeres que o façamos? — perguntou-lhe Afonso, com
um esgar sarcástico. — Queres que assalte o apartamento? Parece que
estou a ganhar-lhe o jeito.

— Não, mas poderíamos tentar o editor. Estive a ver o site da editora e
tem um escritório em Londres.

O professor Catalão olhou-a com desânimo. Sentia-se cansado e algo
desorientado. Envolvera-se na história por causa da morte de John, mas
todas as pistas que surgiam só os conduziam para os mistérios da família
Emanuel.

— Sei que, para ti, estamos perante um círculo vicioso e que sentes que
nunca chegaremos a descobrir o que levou ao assassinato do reitor.

— Sim, mas talvez isto nos ajude.
Afonso mostrou a Diana onde encontrara a referência ao contacto

inusitado que descobrira na agenda do professor. A jornalista franziu o
sobrolho. Ficara igualmente surpreendida.

— A Sofia? Em Cambridge? Pensei que estivesse em Milão, a admirar
os quadros.

— Não, pelo menos, veio cá uma vez. E tinha algo muito específico em
mente. Olha só aqui.

— A Adoração dos Reis Magos? — leu ela. — O que é?



—Um óleo sobre tela, da autoria de Rubens. Está na capela, junto ao
altar. É muito valioso.

Diana encarou o marido:
— Já lá foste ver se o quadro não foi roubado? — perguntou-lhe, com

ironia. — Com a tua amiga Sofia, nunca se sabe o que esperar.
— Não creio que ela tenha vindo a Cambridge roubá-lo. Na verdade, o

que ela queria era comprá-lo. Se não, para quê convocar a reunião com o
John?

Diana deixou-o sem resposta. Percebia que o marido via ali qualquer
coisa, mas sentia dificuldade em estabelecer uma relação, quer com o
homicídio do reitor, quer com os outros crimes de Cambridge.

— Tenho algo para te contar — confessou ela. — Estive a conversar com
o Cardeal.

— O homem que esfaqueou o reitor?
— Precisamente. Admitiu-o sem grandes escrúpulos, mas foi bastante

mais comedido quando lhe perguntei porquê.
— Recusou-se a dar o nome do contratante?
— Sim, parece que nos deparámos com um assassino com consciência.

De qualquer modo, desligou a chamada quando conduzi a conversa para
as flores que ele deixou na casa do cardeal De Santis, o que é um bom
prenúncio.

— Só tu para transformares em algo sagrado a devassa da intimidade de
uma pessoa.

— A propósito, tenho outra novidade. O Paolo enviou-me um e-mail.
Conseguiu estabelecer contacto com a Silvana Uggeri. Ela anda muito
ativa na comunicação social. Parece que tem uma disputa qualquer com
a Santa Sé sobre os bens do tio e recorre aos jornais e afins, para chamar
à atenção.

Afonso semicerrou os olhos, fitando a mulher. Notava-se nela que
estava a pensar noutra coisa, mas que não tinha coragem de contar.

— Bom, a Silvana vive em Itália — acrescentou Diana.
— Sim.



— E a Sofia vive em Itália, certo?
— Sim, tanto quanto sei, em Como, na mansão que herdou do marido.
— E o Cardeal adora Itália.
O professor deixou de abraçá-la e olhou-a fixamente.
— O que estás a querer dizer-me, Diana?
Ela aguentou o olhar, esboçando um sorriso malandro. Depois, disse

simplesmente:
— São horas de fazermos as malas, querido. Primeiro, vamos a Londres

ter uma conversa com o editor do Adam e, depois, já que estamos de
viagem, o que dizes de uma escapadinha nada romântica a Itália?



The City, Londres, Reino Unido

Dois Dias Depois

Sentado num banco de madeira com Rodrigo ao seu lado, cada um com
um copo de papel na mão, Afonso entretinha-se a ver as pessoas passarem
por eles. Era meio da manhã. Tinham chegado ao hotel na noite do dia
anterior e estavam, então, no coração do bairro financeiro da capital
britânica, a observarem calmamente as mulheres e os homens vestidos
com roupas pesadas de inverno que se dirigiam aos empregos.

Uma figura ligeiramente diferente apareceu mais à frente, descrevendo
uma curva e entrando na rua principal. Tratava-se de um sujeito com o
cabelo branco, cortado à escovinha, que usava um casaco de tweed azul-
escuro, laço e óculos com armação de massa preta. Deslocava-se a pé,
indiferente aos demais transeuntes, passando devagar no meio das
árvores sem folhas.

— Queres ir buscar outro chocolate quente? — perguntou a Rodrigo o
professor Catalão.

— Posso?
— Sim, está muito frio. Compramos um para cada um. Vai manter-nos

quentinhos. E ainda te ofereço um muffin com mirtilos.
— O que é isso?
— É um queque com fruta, como aquele que experimentaste no outro

dia no Portugal Place — explicou Afonso, referindo-se a um restaurante
muito popular em Cambridge.

A criança arregalou os olhos. Era uma oportunidade a não perder. Deu
a mão ao professor, que se levantou, puxando-o em direção a um café
próximo. Tinha vista para um edifício grande, revestido de vidro
espelhado.



Os dois entraram e, assim que se sentaram junto à montra, viram
passar o editor de Adam Immanuel. Do outro lado da estrada,
atravessando-a, uma figura feminina de cabelo ruivo ultrapassou umas
pessoas que estavam por ali, e continuou a caminhar.

Diana, que investigara onde se situava o escritório de Ellis Bloom,
assumiu que era para lá que ele se dirigia. Por isso, antecipando-se,
avançou, determinada, para a entrada principal do The Gherkin, um
arranha-céus de escritórios, com uma fachada de vidro espelhado que
refletia as nuvens e o céu, bem como os ramos sem vida das árvores. Fora
erguido no local onde outrora deflagrara uma bomba do IRA, sendo
famoso mundialmente por ter a forma peculiar de um pepino.

O porteiro ainda foi para lhe dirigir a palavra, mas a jornalista
mostrou-lhe rapidamente a carteira profissional, dizendo-lhe apenas que
pertencia à comunicação social. Com a grande mala colorida pendurada
no ombro, localizou facilmente o átrio dos elevadores e juntou-se ao
grupo de executivos que aguardavam. Assim que as portas se abriram,
entrou. O editor de Adam Immanuel vinha logo atrás.

Em silêncio no meio das outras pessoas, Diana deixou-o sair primeiro.
Depois, seguiu-o pelo corredor do complexo de escritórios, abrandando
o ritmo, sem, no entanto, nunca o perder de vista. O homem avançava à
sua frente, com as costas muito direitas e a pasta preta, de pele de
crocodilo, a balouçar na mão segundo a cadência imposta pela sua
passada segura. Assim que o viu começar a procurar as chaves no bolso
das calças, a jornalista reduziu ainda mais o andamento.

Distraído a pensar no manuscrito que na noite anterior o deixara
acordado a ler até mais tarde, Ellis rodou a maçaneta e entrou no
escritório, antecipando com agrado a luz natural que vinha do interior.
Mas o meio-sorriso que tinha no rosto rapidamente se desvaneceu
quando, ao voltar-se para fechar a porta, se deparou com uma mulher de



cabelo vermelho pelos ombros, uma mala a tiracolo e uma expressão
resoluta nos olhos castanhos.

— Quem é?
— Diana Santos Silva. Sou jornalista. Importa-se de falar comigo?
— Eu… Eu… — titubeou o editor, com os lábios trémulos.
— Só quero fazer-lhe umas perguntas rápidas sobre o Adam Immanuel.

Importa-se que entre?
— Todos os contactos com a comunicação social deverão ser realizados

por intermédio da nossa relações públicas — apressou-se ele a dizer,
barrando-lhe o caminho.

— Não tenho tempo para isso. Só quero fazer-lhe umas perguntas e,
depois, vou-me embora.

— Não!
A portuguesa olhou para Ellis, que permanecia de pé, à sua frente.

Apesar de ser franzino e aparentar muito nervosismo por ser interpelado
inesperadamente, mostrava-se igualmente decidido a impedir-lhe a
entrada. Talvez devesse ser um pouco mais explícita sobre o que a levara
até ali. Quem sabe, aí, o homem mudasse de atitude.

— Tenho uma fonte que me assegura ter provas de que o Adam
Immanuel não escreveu os seus últimos três livros, incluindo Raiva, que
lhe granjeou o prémio Man Booker. Importa-se que entre, para que
conversemos um pouco sobre este e outros assuntos relacionados com o
seu melhor autor? É que, neste momento, ao bloquear-me o caminho
desta forma tão agressiva, está a ser extremamente mal-educado. E eu
não mereço. Sou a porra de uma senhora!

O editor engoliu em seco, sem saber o que fazer. Os óculos de massa
escorregaram-lhe subitamente pela cana do nariz. De seguida, baixou o
braço que impedia que Diana entrasse.

— Obrigada — continuou ela, sorrindo-lhe ligeiramente, enquanto
entrava. — Vejo agora por que motivo os Britânicos são considerados uns
cavalheiros.



A jornalista sentou-se num sofá de pele branca virado para uma vista
desafogada sobre o rio Tamisa. Em redor, conseguia divisar também
grande parte do centro de Londres, perdendo-se quase infinitamente até
ao horizonte, no meio dos arranha-céus e dos edifícios vitorianos. Ellis
envolveu os joelhos com as mãos, fitando-a com gravidade.

O escritório era minimalista, mas bonito, com um grande sentido de
organização e design. Havia uma secretária, uma estante — onde as
lombadas de vários livros, um exemplar de cada um dos que editara,
estavam meticulosamente arrumadas — e até uma obra de arte de Banksy
pendurada numa das paredes. Aquele era o seu refúgio.

Diana não se deixou intimidar. Diante dele, puxou do seu bloco de
notas e da caneta, e apoiou-se no braço do sofá. Antes de começar a falar,
olhou rapidamente para o editor, que tirou imediatamente as mãos dos
joelhos, escondendo-as entre as pernas. Os dedos tremiam.

— Saí há poucos dias da clínica — justificou-se ele.
— Drogas?
— Oh, não, seria incapaz. Uma casa de repouso, para descansar de todo

este stress.
— Refere-se aos crimes de Cambridge e ao envolvimento do Adam?
— Sim. Fiquei muito abalado. Adoro-o como um filho — explicou

Ellis. E acrescentou: — Com todo o meu coração.
Diana anuiu, observando o editor em silêncio, algo que percebeu logo

que o deixava pouco à vontade.
— Há quanto tempo é que sabe?
— De quê?
— De que o Adam não escreve os livros?
Ellis mexeu ligeiramente o pescoço, esticando-o, constrangido.
— Como é que descobriu? — perguntou-lhe.
— Uma pessoa que no passado foi íntima do Adam contou-me.

Vanessa Robbins, conhece? Disse-me que tem um contrato assinado
consigo.

— Nego-o! — barafustou ele. — Nego-o!



A jornalista portuguesa achou que era melhor não aprofundar o
assunto. Não era por causa de Vanessa que ela fora ali.

— De qualquer modo, há quanto tempo é que sabe que é a Lizzie
quem escreve os livros?

Ellis mexeu os lábios, como quem ia para dizer alguma coisa, mas, de
repente, não o fez, arrependendo-se. Respirou fundo e os olhos
começaram a brilhar intensamente, emocionando-se.

— Há alguns anos — admitiu.
— Quando?
— No noite em que o Adam venceu o prémio Man Booker.
— Como?
— Ele contou-me. Na altura, ainda nos dávamos bem e ele estava

desgostoso, no momento que deveria ter sido o mais feliz da sua carreira.
Bebera um pouco de mais e sentia-se uma fraude.

— Porque é que já não escreve?
— Não é capaz. A inspiração esgotou-se. Foi-se.
Diana registou algumas notas no bloco, o que deixou Ellis ainda mais

nervoso. Desesperado, levou a mão ao peito. Parecia não estar a sentir-se
bem.

— Como é a sua relação com a Lizzie?
— Boa, acho eu.
— Há pouco, disse que já não se dava bem com o irmão. Porquê?
— Com o passar do tempo, o Adam tem-se tornado mais difícil.
— Refere-se à arrogância dele?
— Sim.
— Se não escreve, então, porque o mantém como autor?
— Eu… Eu — Ellis começou a gaguejar, como se nunca lhe tivesse

ocorrido tal hipótese. — O Adam continua a dar as ideias que servem de
base aos livros. A irmã só os redige.

— Só?
— Expressei-me mal — retorquiu o editor. — São os dois excelentes

escritores. Todavia, ele é muito mais imaginativo, um verdadeiro criador



artístico. A Lizzie é uma escritora de fundo, tecnicamente excelente.
Poderia fazê-lo para o irmão, ou para outra pessoa qualquer.

— Portanto, o Adam acaba por dar as ideias e gerir o rumo do livro,
enquanto ela o escreve, é isso?

— Sim.
Diana anotou as suas conclusões.
— Sabe de O Cardeal?
Ellis fez um ar perdido, o que fez com que ela se explicasse:
— Antes de Dor, o Adam escreveu um thriller que nunca publicou e

que, na realidade, é o seu primeiro livro. Como deverá ter acabado de
adivinhar, chamou-lhe O Cardeal.

— Como é descobriu isso?
— Sou uma profissional. Não revelo as minhas fontes. Mas a

informação é credível.
O editor pestanejou. Manteve-se sério, até os lábios se abrirem num

sorriso maldisfarçado. Começara a sonhar:
— Um original do Adam. Ainda por cima, mais um thriller. Que

bomba!
— Faz ideia de qual é o enredo?
— Estou a ouvir falar nele pela primeira vez.
— Conhece a família do Adam?
— A tia?
— Pensava nos pais.
— Não. Já tinham morrido quando fomos apresentados.
— Faz ideia de como faleceram?
— Creio que foram vítimas de um acidente de viação.
Diana fitou-o, refletindo, enquanto batia casualmente com a caneta no

caderno. Resolveu mudar de rumo:
— Como é a sua relação com a Lizzie?
— Boa, já lhe disse.
— Falam ou trocam mensagens frequentemente?



— Normalmente, utilizamos o correio eletrónico. Assim é mais fácil
não perder o fio à meada. Se bem que, na verdade, nunca sei muito bem
com quem estou a falar.

— O que quer dizer com isso?
— O Adam e a irmã partilham a mesma conta de e-mail. Tanto pode

responder-me um, como o outro.
— Então, a Lizzie tem acesso a tudo o que é do Adam?
— Tudo, não sei, mas grande parte dos assuntos são geridos por ela.
Diana anuiu. Queria fazer mais algumas perguntas. Aquela conversa

que começara tão mal estava a revelar-se muito mais interessante do que
previra.

Sentado no banco de madeira que dava para o complexo de escritórios,
Afonso viu a mulher sair. A jornalista olhou em redor, tentando localizá-
los, até que se encaminhou na direção deles.

— Olha quem vem ali — indicou o professor a Rodrigo, que tinha o
cachecol cheio de migalhas.

O menino levantou-se e deu uma corrida, sendo apanhado por Diana,
que acabara de atravessar a estrada. Afonso aproximou-se também,
colocou-lhe o braço por cima dos ombros e os três começaram a andar
pelo passeio, com a criança entre o casal. Tinham um voo para Itália a
meio da tarde.

— Então, como correu? — perguntou o professor.
— Precisou de ser persuadido a colaborar, mas correu bastante bem.
— Descobriste alguma coisa interessante?
— Várias.
— O quê, por exemplo?
— A Lizzie tem acesso a tudo o que é do Adam, incluindo a conta

bancária. Segundo o editor, até costuma ser ela a controlar e verificar os
direitos de autor.

— Porque é que isso é importante?
— Em quanto é que está avaliado A Adoração dos Reis Magos?



— Dois milhões de libras, porquê?
Diana olhou para ele. As íris cor de amêndoa brilhavam de argúcia.
— Essa quantia exata foi transferida pela Working Title, como

adiantamento para a escrita do argumento. Foi uma exigência do Adam.
Mas se a Lizzie também tinha acesso à conta bancária, não poderia ter
mexido no dinheiro com outro propósito?

— Qual?
— Contratar um assassino profissional que matasse o reitor Ashton-

Davies.



Roma, Itália

Naquela Noite

Afonso e Diana chegaram ao início da noite ao hotel da capital italiana

onde ficaram hospedados. O voo descolara sem atrasos do Aeroporto de

Heathrow, mas a recolha da bagagem fora demorada e confusa, o que os

fizera perder bastante tempo. Notava-se alguma barafunda no terminal,

com várias pessoas de pé no meio do átrio, paradas a olhar para os ecrãs

de televisão, onde as notícias passavam em repetição, dando conta de

alguns mortos, vítimas de um vírus numa pequena localidade situada no

Norte do país.

A epidemia que desde dezembro atacara o Oriente parecia estar a

chegar à Europa, se bem que em Londres, ou Cambridge, não tivessem

notado grande preocupação, ou cuidados especiais. Parecia que o mundo

ocidental se recusava a acreditar na possibilidade de brevemente se ver a

braços com problemas graves de saúde pública.

O casal instalou-se rapidamente. Rodrigo dormira durante todo o

percurso que fizeram de comboio no Leonardo Express, desde o

Aeroporto de Fiumicino até à estação terminal de Roma, e no trajeto de

táxi até ao hotel que se seguiu manteve-se igualmente sonolento. Três

viagens no espaço de dois dias, aliadas à excitação de ter passado por

Londres, tinham sido demasiado para ele.

Afonso deitou-o, enquanto Diana desfazia as malas e arrumava as

roupas, pendurando-as nos cabides do armário. O professor beijou o

rosto corado do menino, aconchegou-lhe as cobertas e sentou Lunetas, o

urso, ao lado da almofada. Rodrigo, meio a dormir, estendeu os braços

para cima, mas acabou por deixá-los cair, sem forças, vencido pelo

cansaço.



Com Diana ocupada a circular pelo quarto, o professor Catalão pegou

no telemóvel e consultou a caixa de correio eletrónico. Continuava sem

receber novas mensagens. Tanto em Cambridge, como em Londres,

tentara não só telefonar a Alex, mas também contactá-lo por e-mail. Nem

sequer queria pedir-lhe que tomasse conta das palestras, mas apenas falar

com o rapaz e saber se estava bem.

No entanto, o assistente permanecia em silêncio, deixando-o

preocupado com o que se passaria com ele. Nunca iria denunciá-lo e não

compreendia o motivo por que ele e Helen estavam a comportar-se de

modo tão infantil.

Quando ergueu a cabeça, deu com Diana de pé, junto à janela, a

espreitar por entre as frestas do cortinado, igualmente com o telemóvel

na mão. Deixando Rodrigo na cama cada vez mais adormecido, juntou-

se à mulher, abraçando-a. Ela olhava melancolicamente para os telhados

de Roma, onde, distante, ao fundo, se via o grande zimbório da Basílica

de São Pedro. Perfeitamente iluminado, resplandecia sob as nuvens

carregadas que pairavam sobre a Cidade do Vaticano.

— O Paolo já me respondeu — disse-lhe ela, afagando-lhe os braços,

mantendo o olhar no horizonte.

— E então?

— Vamos ter com ele amanhã, para coordenarmos as coisas, mas está

tudo organizado. Combinou encontrar-se dentro de um dia com o tal

Miguel, para o entrevistar, exatamente na mesma altura em que vou ter

com a Silvana Uggeri.

— E eu com a Sofia, a Como.

— Achas mesmo que ela poderá estar envolvida na morte do reitor?

— Tanto como tu consideras a hipótese de ser a Lizzie.

Diana suspirou. O marido tinha razão. Apesar de ser um homem

nervoso, talvez até algo inseguro, Ellis Bloom fora perentório nesse

aspeto. A irmã geria a carreira e a maior parte dos assuntos de Adam

Immanuel, tendo acesso às contas de correio eletrónico, das redes sociais



e as bancárias. Se quisesse fazer uma transferência para pagar a alguém,

poderia perfeitamente fazê-lo.

Aliás, já no passado dera tal ordem. Durante a pré-promoção de A

Morte do Papa, Adam, no apogeu da sua arrogância, contratara uma

empresa de Relações Públicas para o ajudar a conseguir entrevistas nos

meios de comunicação social e, assim, promover o livro junto dos

leitores, dizendo explicitamente a Ellis que deveria despedir quem fazia

aquele trabalho para a editora. Mas, à parte disso, fora a irmã quem

autorizara a transferência para o pagamento do serviço.

Por isso, a jornalista não descurara a hipótese de Lizzie estar

diretamente implicada no assassinato do Professor John Ashton-Davies.

O reitor morrera depois de se encontrar com ela. O que teriam dito um

ao outro? Ordenara ela a sua execução, por ele saber algo sobre o irmão?

Ou acerca dela?

Diana procurou nos braços do marido conforto para todas as suas

dúvidas. Já estavam no mês de março, o que significava que daí a poucas

semanas a comissão de Afonso em Cambridge terminaria e eles e

Rodrigo teriam de regressar a Lisboa. Se o fariam na posse da verdade,

com material suficiente para que ela pudesse escrever um artigo, era algo

que desconhecia, mas a visão distante do domo da basílica trazia-lhe

recordações positivas.

Da última vez que ela e o marido haviam estado em Roma e na

Cidade do Vaticano, tinham descoberto um segredo bem guardado, que

ninguém esperava. O que os aguardaria desta vez?



Lago de Como e Roma, Itália
Cidade do Vaticano

Um Dia Depois

Afonso agradeceu em italiano ao taxista que o deixou ao pé do portão de
ferro negro e disse-lhe que poderia ir-se embora. Tinha o seu contacto e,
mais tarde, quando terminasse a visita, logo o chamaria. O homem
saudou-o alegremente, girou o volante e, depois de ele fechar a porta, fez
inversão de marcha e entrou na estrada, começando a descer em direção à
vila, velado de perto pelos Alpes.

O professor tocou à campainha, mas não teve de esperar muito tempo.
As folhas de metal negro abriram-se lentamente, permitindo que
acedesse ao caminho de gravilha que conduzia à residência. Ao fundo, no
topo de uma escadaria de pedra, entre as colunas altas que dominavam a
fachada principal da casa de três andares, estava uma mulher com uma
farda preta e branca.

Francesca anuiu silenciosamente, ao vê-lo aproximar-se, mas não o
cumprimentou, pedindo-lhe simplesmente que a seguisse.
Provavelmente, já não se recordava dele. Aquela era apenas a segunda vez
que visitava a mansão Baresi, depois de lá ter ido acompanhar os
Carabinieri, para prender o dono e herdeiro da família, o empresário
Giancarlo Baresi, pelo roubo de um quadro. Quando lá chegaram, o
homem já estava morto.

O professor seguiu pacientemente atrás da empregada, ao longo de um
corredor relativamente extenso. Imitações em tela de frescos de Rafael,
originalmente pintados no Museu do Vaticano, decoravam as paredes. E
exposta numa das divisões, visível por uma porta entreaberta que dava
para a sala de refeições, lá estava ela, a cópia das cópias, o Santo Graal
das réplicas — o registo ímpar, vívido e magnífico da glória do original,



cada vez mais degradado, em exibição na cave húmida da Igreja de Santa
Maria delle Grazie —, Il Cenacolo, A Última Ceia, óleo sobre tela, três
metros e dois centímetros de altura por sete metros e oitenta e cinco
centímetros de comprimento, pintada pelo aprendiz do mestre Da
Vinci, Giampietrino.

Francesca, vendo que parara a admirar o quadro, pediu-lhe que
continuasse a segui-la. Afonso assim fez, acedendo ao que se lembrava de
ser a sala de estar da mansão. Fora ali que Sofia respondera ao duro
interrogatório da Polícia. Fora ali que igualmente sobrevivera à morte
trágica do marido, tornando-se numa viúva muito rica.

O professor encontrou-a tal como se lembrava dessa ocasião — sentada
de costas, com o cabelo castanho-claro sobre os ombros, de frente para as
janelas panorâmicas que davam para o jardim. As montanhas viam-se
adiante e, mais abaixo, o precipício para o lago.

Francesca pediu licença e ausentou-se. Afonso manteve-se de pé, sem
saber o que dizer ou fazer. Sofia virou-se lentamente e fitou o professor
com uma expressão séria. Não evidenciava qualquer tipo de surpresa
pela presença dele ali.

No entanto, estava pronta a recebê-lo. Com um gesto, pediu-lhe que se
sentasse, o que o professor aceitou. Quando o fez e olhou novamente em
frente, para as janelas, sentiu um calafrio.

No jardim, um tigre da Sibéria, um macho de grande porte, de pelo
listrado preto, dourado e branco, passeava pelo jardim. O animal parou
e encarou Afonso, pestanejando, cheio de curiosidade.

Chamava-se Leonardo.

Quem acabara também de entrar numa casa, embora bastante mais
modesta, era Paolo. Miguel, que ainda não tinha autorização para aceder
ao apartamento da Praça de Espanha, resolvera levá-lo à sua antiga
residência, que ainda mantinha, nas imediações da Cidade do Vaticano.
Fora ali que vivera quase sempre, pelo menos, desde que deixara o Brasil,
em busca de concretizar o sonho de se tornar num cantor lírico.



O jornalista foi conduzido até à varanda. Tanto os quartos, como a
sala de estar, eram pequenos, cheios de mobília velha e pouco útil, não
sendo de estranhar que, nos tempos em que haviam mantido um
relacionamento, Don Riccardo tivesse preferido que se encontrassem na
Praça Navona. O espaço era realmente exíguo.

Miguel, tipicamente moreno e sorridente, pediu-lhe que se sentasse
numa cadeira de ferro e olhou-o, ligeiramente expectante. Fora
interrogado pela Polícia italiana, que se deslocara a Amesterdão em mais
do que uma ocasião, e julgava ter dito tudo o que sabia.

Contudo, desta vez, estava na presença de um jornalista. Quando ainda
era vivo, Diego avisara-o bem. Eram uma corja de sanguessugas, cujo
único móbil na vida era farejar sangue.

Mas isso pouco importava naquela altura. O amante traíra-o e, embora
ele não tivesse qualquer tipo de responsabilidade na sua morte, talvez
aquele jornalista magro e moreno fosse a pessoa ideal para contar ao
mundo toda a verdade.

À entrada da Praça de São Pedro, Diana olhou para a basílica. Um
corrupio de pessoas enveredava pela colunata de Bernini, aparecendo
novamente mais acima, junto ao acesso à igreja. A vergonha imposta
pelo cardeal Diego De Santis parecia esquecida e a fé regressara ao
santuário, animada pela recente eleição papal. Os crimes de Cambridge
tinham feito com que estivesse menos atenta, mas, sempre que pudera,
fora acompanhando as notícias e parecia-lhe que a popularidade de João
XXIV crescia à medida que os dias iam passando.

Na troca de correspondência que mantivera com Paolo, o colega
informara-a dos rumores que circulavam entre os vaticanistas. Ninguém
sabia ao certo, uma vez que o conclave fora, obviamente, realizado à
porta fechada e os seus segredos haviam sido queimados juntamente
com os votos dos cardeais, mas falava-se num sufrágio renhido, jogado de
forma pouco transparente. Nem ele, ela, ou ninguém sabia muito bem o



que tal queria dizer, mas tudo indicava que as intrigas perduravam no
interior do Palácio Apostólico.

Vinda da Via della Conciliazone, Diana viu aproximar-se uma figura
feminina vestida de preto, com o cabelo comprido da mesma cor e um
corpo voluptuoso bem disfarçado dentro das roupas escuras. As duas não
se conheciam, mas a jornalista sabia quem era a outra mulher. Tratava-se
de Silvana Uggeri.

A sobrinha do antigo cardeal de Veneza, que depois fora eleito Papa,
olhou para a praça com um ar perdido, mas a jornalista acenou-lhe,
anunciando a sua presença. Era uma situação algo desconfortável para as
duas, mas necessária, uma vez que Diana tinha várias questões
importantes para lhe colocar. Convidando-a a andar ao longo da praça,
começou por fazer alguma conversa de circunstância. Iria ajudar a
quebrar a distância entre ambas.

— Obrigada por ter vindo. Sou jornalista — apresentou-se a portuguesa.
— Sei, o Paolo disse-me que seria você a fazer a entrevista, e não ele.
— Sim, estamos a trabalhar juntos num livro.
— É sobre o quê?
— No início, começou por ser sobre a morte do seu tio, o cardeal

Stefano Uggeri.
— Ah, sobre a morte misteriosa do meu tio, queria antes dizer?
— Precisamente. — Diana fez um sorriso cúmplice. — Mas, entretanto,

resolvemos abordar outro assunto.
— Qual, se me permite saber?
— A corrupção no Vaticano; as ligações do cardeal De Santis à banca; e

agora, a sua morte.
Silvana parou no centro da praça, perto do obelisco. Virou o rosto

para o Sol e deixou-se ficar em silêncio.
— Perdoe-me — disse ela, abrindo novamente os olhos. — Estou a passar

por um momento difícil. Assuntos familiares.
Ao seu lado, Diana anuiu. Tinham tempo. Paolo estava com Miguel;

Rodrigo em casa do jornalista, ao cuidado de Maria, a esposa, entretido



a brincar com as filhas; e Afonso, julgava ela, em Como.
— Dizia que quis escrever um livro sobre o meu tio. — Silvana indicou-

lhe um par de cadeiras, onde as duas poderiam sentar-se. Perto delas, um
bando de pombos levantou voo à passagem de um grupo de padres.

— Sim, embora me tenha desviado consideravelmente.
— Então, porque deseja falar comigo? O Paolo disse-me que era por

causa de uma fotografia com o meu tio. Não compreendo.
— Realmente, é uma história complicada, mas no decurso da minha

pesquisa sobre a sua família, deparei-me com várias fotografias vossas,
em algumas das quais a Silvana aparece ao lado do seu tio.

— Éramos muito próximos. Foi ele quem me ensinou a ler e, mesmo
durante o seu pontificado, eu vinha muitas vezes visitá-lo ali, ao Palácio
Apostólico — apontou ela. — Não compreendo por que motivo se
recusam tanto a dar-me os seus pertences. Tem sido horroroso.

— Sim, ouvi falar na sua luta — tentou conquistá-la Diana —, mas, por
favor, diga-me uma coisa. Passou parte da adolescência com o seu tio,
não foi?

— Não vivia com ele, mas passava temporadas em sua casa, em Veneza,
já quando ele era cardeal. Os meus pais achavam que seria positivo para a
minha educação e eu adorava. O meu tio era uma excelente pessoa.

—  Como lhe disse, em muitas das fotografias que reuni, uma jovem
está ao lado dele. Suponho que seja a Silvana, certo? — confirmou a
jornalista. — É a única sobrinha, não é?

— Sim, ele levava-me a passear.
— E nessas alturas, tem alguma recordação de o seu tio receber visitas,

quiçá outras famílias?
— Claro. O meu tio tinha alguns amigos que vinham

propositadamente a Itália, para o ver.
— Quem eram, recorda-se?
Silvana sentou-se, fazendo uma expressão curiosa. Claro que se

lembrava; a sua adolescência era das melhores recordações que tinha.
— Bom, um deles era o Nikolai.



— Nikolai Vorobyov, o arcebispo de Kaliningrado?
— Precisamente. Morreu no ano passado, ali, no palácio, envenenado

por aquele bando de invejosos que na altura rodeava o meu tio.
A jornalista portuguesa ignorou o comentário da italiana. Era um

assunto do passado, sobre o qual já se debruçara bastante, mas que
naquele momento era irrelevante. Mais importante era a pergunta que
tinha para lhe fazer a seguir:

— E quem mais o visitava? Talvez alguma mulher? Um casal que ele
pudesse ter ajudado a juntar-se?

O rosto de Silvana iluminou-se repentinamente, abrindo-se com um
sorriso.

— Refere-se à Laura?
Diana sentiu um fio de excitação a percorrer-lhe a nuca. Estava no

caminho certo.
— Sim, a Laura Emanuel, recorda-se dela?
— Claro que sim. Ela e os sobrinhos foram visitar-nos mais do que uma

vez. Eu adorava o sobrinho dela — admitiu ela, algo embaraçada. — Foi a
minha primeira e grande paixão.

Na mansão Baresi, no Lago de Como, sentado no sofá, Afonso tentou
recompor-se do choque. Leonardo, o tigre, observava-o a partir do jardim,
em silêncio, tal como Sofia o fazia na sala de estar. A sua ex-aluna fitava-
o enigmaticamente, quase como se fosse uma pintora a estudar um
modelo que em breve lhe serviria de inspiração para criar a sua maior
obra de arte.

— Julgava que tinha doado o Leonardo ao jardim zoológico — disse o
professor, incomodado.

— Sim. No início, recordava-me da morte do meu marido. Depois,
com o passar do tempo, acabei por sentir saudades. Temos um elo muito
grande, que nunca ninguém irá compreender. Protege-me. Na realidade,
a culpa não foi dele.



— Já não lhe recorda os acontecimentos daquela noite? Na altura,
pareceu-me que foram extremamente traumáticos.

— Levo a minha viuvez muito a sério, Afonso. O meu marido irá
permanecer para sempre na minha memória. Devo-lhe tudo.

— É verdade. Transformou a sua vida — respondeu o professor, incapaz
de disfarçar uma leve ironia.

Sofia fez um trejeito aos lábios, sem, no entanto, sorrir.
— A que devo a sua visita?
Ele hesitou. Não sabia muito bem como encetar a conversa.
— Como tem passado? — acabou por perguntar-lhe.
— Bem. Não lhe pareço bem?
— Parece-me exatamente na mesma. A Sofia foi sempre uma mulher

lindíssima, mesmo quando era mais jovem.
— Veio aqui para me galantear?
— Não — riu-se Afonso, de si mesmo. Mais valia ir direto ao assunto. —

Vim aqui apenas para lhe fazer uma pergunta.
— Hoje, tenho um convidado comigo, mas ele está na piscina, a nadar

e a apanhar um pouco de sol. Por isso, considere-me ao seu dispor. O que
deseja saber?

O professor ignorou o comentário dela. Sentia pouco interesse pelas
aventuras românticas da sua ex-aluna. O seu propósito ali era outro.

— Esteve recentemente em Cambridge?
O semblante esfíngico que Sofia mantivera até então alterou-se

ligeiramente. Não esperava que ele fosse assim, tão frontal.
— Poderei ter estado, porquê?
— O que foi lá fazer?
— Não me parece que seja da sua conta, Afonso. A nossa parceria

terminou há muito tempo. Não lhe devo satisfações.
— Deve, se estiver envolvida na morte de uma pessoa de quem eu

gostava imenso.
Sofia semicerrou os olhos. No passado, não era assim, mas aprendera a

ser uma mulher paciente.



— A quem se refere?
— Ao reitor de King's College, o Professor Ashton-Davies.
A mulher ficou momentaneamente em silêncio. Depois, disse:
— Que, então, presumo que esteja morto.
— Sim.
— Lamento imenso. Sobretudo, se eram próximos, como afirmou.
— Conhecia-o?
— Sim.
— Como?
— Mais uma vez, não me parece que seja da sua conta.
Afonso não se deixou admoestar.
— Tem que ver com A Adoração dos Reis Magos?
Sofia contraiu os lábios numa linha, fazendo uma expressão que mais

parecia indicar que se sentia perdida.
— Alguma vez esteve na capela de King's College? Vestida de negro,

talvez? No funeral do reitor? Ou antes, na companhia de um escritor
famoso?

A mulher olhou misteriosamente para ele. Foi para lhe responder, mas
uma presença súbita surgiu na sala de estar, vinda da piscina. Era um
homem, cuja idade aparentava ser próxima da de Afonso, alto, de cabelo
encaracolado, com um corpo atlético e masculino; vestia uns calções
húmidos e trazia uma toalha ao ombro. Ao deparar-se com o professor,
estacou, olhando com hesitação para Sofia.

— Ah, querido… — disse ela, fazendo-lhe sinal para se aproximar. —
Ainda bem que apareceste. Quero apresentar-te a um antigo professor
meu, da altura em que vivi em Lisboa, com os meus pais.

O homem ficou parado, mas, por fim, estendeu a mão,
cumprimentando-o, mantendo um ar sério.

— Afonso, apresento-lhe o meu companheiro — explicou ela. — Chama-
se James.



— Durante quando tempo é que se relacionou com o cardeal De
Santis? — perguntou Paolo a Miguel, sentado na varanda.

O brasileiro, cuja pele morena da cabeça rapada brilhava
consideravelmente sob o sol que ia rompendo entre as nuvens, começou
por fitá-lo longamente e só depois é que lhe respondeu:

— Cerca de quinze anos.
— Como descreveria a relação?
— Intensa. Conturbada, por vezes. Demasiado promíscua,

frequentemente.
— Existiam outras pessoas na relação?
— Sim. Sobretudo mais da parte do Diego, do que da minha.
— E o facto de ele ser cardeal, mais tarde eleito Papa, nunca foi um

problema?
— Não, se bem que, recentemente, se recatasse mais. Limitava-se a

contratar prostitutos.
— Sabia disso?
— Nunca o fez abertamente, mas eu tinha conhecimento. Aliás, como

toda a Roma, a Cidade do Vaticano incluída.
— E como é que isso o fazia sentir-se? — experimentou Paolo perguntar-

lhe, progredindo cautelosamente. — Provavelmente com ciúmes, certo?
— Nunca ao ponto de querer matá-lo.
— Onde estava, naquele fim de tarde?
— Em digressão. Felizmente, muito longe daqui.
— Portanto, estava a par das suas traições, mas nunca o penalizou por

isso?
— Não. Confrontei-o algumas vezes. Discutimos em todas elas, mas

deixei ficar tudo como estava.
— E além dos prostitutos que contratava na rua, o cardeal De Santis

levava para lá mais alguém?
— Não.
— Sabe se ele já alguma vez contratara o rapaz que foi preso?
— Julgo que sim. Ele costumava falar num muçulmano.



— Trocavam impressões sobre o desempenho dos rapazes?
— Não.
— Mas conhecia-os?
— Sim, de vista. Cheguei a cruzar-me com um ou outro.
— Mas o cardeal De Santis tinha relações sexuais de todas as vezes que

lhes pagava?
— Sim.
— E costumava haver algum tipo de altercação entre ele e os

prostitutos?
— Não. O Diego escolhia-os bem. Tinha olho para os mais novos.
Paolo parou momentaneamente o interrogatório. Sentia-se a andar em

círculos, sem sair do mesmo sítio. Tornava-se cada vez mais óbvio que
Nasir não assassinara o cardeal De Santis, uma vez que não tinha
qualquer motivo para o fazer.

— Portanto, não sabe de ninguém que quisesse vê-lo morto?
— Talvez.
— O que significa isso? O que está a tentar dizer-me?
— Como é que sua colega portuguesa chegou até mim?
— Fez uma pesquisa online e descobriu onde é que o coro do qual faz

parte iria cantar.
— No Concertgebouw de Amesterdão. Até aí, também percebi. Fui eu

quem lhe telefonou. O que não entendo é como é que ouviu falar em
mim pela primeira vez. As perguntas que faz demonstram um grau
elevado de conhecimento acerca da minha vida em comum com o
Diego, bem como sobre o que acontecia ou não no apartamento da
Praça de Espanha.

— O seu nome veio referido na imprensa.
— Sim, mas apenas por meias-palavras. Felizmente, respeitaram a nossa

privacidade.
Paolo pensou durante alguns segundos, até que achou que o melhor

seria abrir o jogo. A sua franqueza poderia vir a ser recompensada, caso
conseguisse conquistar a confiança do brasileiro:



— Tive ajuda de um ex-padre homossexual, que me pôs a par de alguns
pormenores.

— Imagino que as hipóteses não sejam assim tantas. Normalmente,
optam por manter a farsa, como acabou por acontecer com o Diego.
Conheço-o?

— Não.
Miguel contraiu os lábios. Estava a pensar.
— Será o Massimo?
Paolo negou-o, mas a sua resposta acabou por lhe sair com pouca

convicção:
— Não.
— Não acredito. Porque ele conhece-me, de certeza.
O jornalista italiano sentiu as pernas fraquejarem. Gostava do ex-

padre, mas tinha a certeza de que ele lhe dissera que não conhecia
Miguel. Daí terem demorado tanto tempo a localizá-lo.

O cantor semicerrou os olhos e o sorriso tornou-se cínico, percebendo
que acabara de apanhar Paolo numa mentira:

— Sugiro-lhe que alargue o âmbito da sua pesquisa, talvez informar-se
sobre outras pessoas que não eu. Como lhe disse, estava em Amesterdão
na altura do crime. Não fui em quem matou o Diego.

— Poderia ter mandado fazê-lo, contratando alguém.
O contratenor riu-se.
— Não saberia como proceder. Mas parece algo muito excitante. Como

é que isso lhe passou pela cabeça?
Paolo ficou a pensar durante alguns segundos. Realmente, de onde

viera a sugestão de que alguém pudesse ter sido contratado para matar o
cardeal De Santis? Da empregada doméstica? Não, isso fora quando
tivera a certeza, mas a ideia formara-se antes.

— O que quis dizer há pouco, quando me aconselhou a alargar o
âmbito da minha pesquisa, a estar atento a outras pessoas?

— Que os crimes têm muitas vezes uma motivação passional. Porque
não pensa nos outros que possam ter-se sentido ofendidos, ou magoados,



com a nossa relação?
O jornalista fitou-o, indeciso sobre o que Miguel desejava transmitir-

lhe nas entrelinhas. Poderia ser? Uma ideia pouco verosímil passou-lhe
pela cabeça.

— Refere-se a Don Riccardo?
O amante do Papa não respondeu. Pela primeira vez, desde que os dois

tinham começado a conversar, manteve-se em silêncio.

— Afonso, apresento-lhe o meu companheiro — explicou Sofia. —
Chama-se James. É empresário. Vive em Amesterdão, mas nos últimos
dias tem estado aqui, comigo. É sócio fundador de uma empresa de
Recursos Humanos. Contratos de liquidação de ativos, sabe como é.

O homem parou de cumprimentá-lo e ficou de pé, sem nada dizer.
— E este é o professor Catalão — continuou ela. — Acha que matei um

reitor da Universidade de Cambridge, de King's College, vejam só.
James manteve-se sério, fitando-o, até que soltou uma gargalhada, que

ecoou pela divisão. Sofia imitou-o. Aparentemente, achavam a afirmação
ridícula. Já Afonso, continuou impávido. Não sabia dizer o quê, nem
sequer se lembrava de alguma vez se terem cruzado, mas havia algo de
familiar no amante da italiana.

— Não disse que matou o reitor Ashton-Davies — corrigiu-a o
professor. — Apenas lhe perguntei se tinha alguma coisa que ver com a
morte dele.

— E como é que tal seria possível? — perguntou-lhe ela, ainda a rir-se.
— Vi a agenda do John e reparei que uma das entradas era uma

reunião consigo. Queria comprar-lhe o quadro?
— Qual quadro?
— A Adoração dos Reis Magos, de Rubens, como lhe disse.
— Ah, já me recordo. Desculpe-me, desde que me tornei colecionadora

de arte que esse género de encontros fazem parte do meu dia a dia.
— Então, confirma que esteve com o reitor?
— Sim, fui a Cambridge, como já expliquei.



— Um jornal local noticiou que alguém, que entretanto nunca
apareceu, comprara o quadro. Foi a Sofia?

A mulher parou finalmente de rir-se. Encarou Afonso com uma
expressão neutra.

— Não.
Afonso fitou o companheiro da italiana e arriscou:
— Ou outra pessoa, no seu lugar? Quem sabe um homem, tal como

noticiou a imprensa local.
— Não.
— Porque não?
— Ele não quis vender.
— Porquê? Considero-a uma mulher generosa. De certeza que terá feito

uma boa oferta.
— Não era uma questão de dinheiro. O quadro tinha valor sentimental

para ele. Queria entregá-lo a outra pessoa.
— Disse quem era?
— Não.
— Seria à família Emanuel? Ao Adam, em particular?
— Já referi que ele não me disse quem era.
— Alguma vez pintou o cabelo de preto?
O olhar de Sofia alternou entre James e o professor Catalão. Quando

fitou Afonso, foi como se ele estivesse a vê-la no funeral de John Ashton-
Davies, de pé nos bancos de madeira da capela de King's College,
protegida por um véu negro.

— Não.
— Mas já alterou a sua aparência várias vezes. Ou devo recordá-la de

como obteve o quadro que tem exposto na sua sala de jantar?
— Trata-se de uma cópia, como bem sabe.
— Sei?
A italiana fez um sorriso azedo:
— Sim, sabe. Sempre soube.
— O que está a insinuar? — perguntou-lhe Afonso.



— Que seja lá o que for que julgue que eu fiz, ou deixei de fazer, na
realidade, foi bastante conivente comigo, na altura.

— Não tenho sangue nas mãos.
— Se eu o tenho, então, devo-o a si.
— A morte do reitor de King's College é da minha responsabilidade?
— Nunca disse que tive alguma coisa que ver com isso. Limitei-me a

tentar comprar o quadro — assegurou ela. — E não me foi permitido fazê-
lo.

— Alguma vez tentou persuadir outrem a vendê-lo? O Adam, ou a
Lizzie Emanuel, caso viessem a comprá-lo?

Sofia pestanejou em silêncio, olhando novamente para James. Depois,
voltou-se para Afonso:

— Não. Desconheço sequer quem sejam.
O professor anuiu e levantou-se, pronto a ir-se embora. Fora ingénuo

ao pensar que ela iria admitir alguma coisa. Era uma mulher inteligente
e não se comprometeria assim. Cumprimentou-a e ao amante,
despedindo-se. Francesca apareceu logo a seguir, pedindo-lhe que a
seguisse, mas ele dispensou-a. Já conhecia os cantos à casa, mas nada lhe
tirava da cabeça que a herdeira de tudo aquilo, à semelhança do que
fizera quando matara o marido, lhe mentira novamente.

Sentada cada uma na sua cadeira, na Praça de São Pedro, rodeadas de
turistas e de outras pessoas que deambulavam por ali, ora tirando
fotografias, ora fazendo vídeos curtos para depois publicar nas redes
sociais, Silvana e Diana continuaram a conversar.

— Vi recentemente uma fotografia sua, em que está ao lado do seu tio
e de outras pessoas: Laura e o marido, e os sobrinhos. Recorda-se dela?

— Assim de repente, não.
— Estão numa espécie de colina relvada, ou noutro tipo de orografia,

talvez no fim ou no início de um piquenique.
Silvana ficou momentaneamente em silêncio, tentando recordar-se, até

que se lembrou.



— Disse que se apaixonou pelo sobrinho da Laura, é isso? Quantos
anos tem?

— Quarenta e seis.
A jornalista portuguesa disfarçou uma pontada de inveja. Quem lhe

dera chegar àquela idade com tanto charme e elegância. As mulheres
italianas eram realmente verdadeiras forças da natureza.

— Foi algo mais sério ou não passou de uma paixoneta de verão?
— Sim, estávamos apaixonados.
— E o seu tio não se importava com a diferença de idades?
— Não, ele não era assim tão mais velho do que eu.
Rodeada pelo barulho da praça, Diana ainda começou a escrever no

caderno, mas, à última da hora, recordou-se de algo que a mulher dissera.
— Desculpe, devo ter-me explicado mal. Referia-me ao inverso. O

Adam.
— O que tem o Adam? Já não o vejo há tanto tempo. Que será feito

dele?
A jornalista olhou com estupefação para a mulher. Não acabara de

dizer que o escritor fora a sua primeira paixoneta?
— Desculpe-me, Silvana, mas sinto-me algo perdida no seu raciocínio.

Não estará a confundir com outra a fotografia da qual lhe falei? Tenho a
certeza de que o Adam se encontra nela.

— Oh, eu recordo-me dele. Era um rapazito enigmático, como se
estivesse sempre a esconder alguma coisa. E havia a irmã, claro, ainda
mais nova. Um autêntico bichinho do mato.

— Precisamente. Daí, a minha pergunta. O Adam tem trinta e poucos
anos. Por isso, é que referi a diferença de idades. Ele era praticamente
uma criança, nessa altura.

— Pois era — assumiu ela. — Mas não foi por ele que eu me apaixonei —
esclareceu.

Diana levantou o rosto na sua direção:
— Então, por quem?
— Pelo irmão mais velho.



A jornalista endireitou-se, como se acabasse de sofrer um abanão.
— Qual irmão? De quem fala? O Adam não tem irmãos, além da

Lizzie.
— Tem, sim. Eles eram três.
Diana ficou a olhar silenciosamente para a sua interlocutora. O que é

que tudo aquilo queria dizer?
Só havia uma resposta àquela pergunta.
Existia um terceiro irmão.



Epílogo
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Roma, Itália

À Noite

Sentada sobre a cama, com as pernas esticadas e o computador aberto no
colo, Diana olhou apaticamente para o ecrã apagado. Ao lado, Afonso
estava deitado, enroscado em Rodrigo, que, de tanto brincar com as
filhas de Paolo durante o dia, chegara exausto ao hotel.

Quanto a ela, tentava ainda processar tudo o que descobrira naquele
dia. O colega relatara-lhe o encontro com Miguel e a referência ao
professor de Música, mas tanto ele, como a portuguesa, antes de levarem
as suas suspeitas à Polícia, precisavam de ter algum grau de certeza. Não
iriam acusar um homem com base na insinuação de outro. Isso seria
simplesmente leviano.

Por isso, entrara na Dark Web e tentara interpelar novamente o
Cardeal, mas o assassino não lhe respondera, permanecendo fora da rede.
Apesar do desânimo com o qual o marido regressara de Como, ela sentia
que estava à beira de descobrir tudo. Um sinal disso mesmo fora a
conversa que tivera durante a tarde com Silvana Uggeri. Não poderia ter
sido mais reveladora.

— Três irmãos? — procurara confirmar Diana naquela tarde, na Praça
de São Pedro, querendo certificar-se de que compreendera bem.

— Sim, a Lizzie, o Adam e o Mark — esclarecera a sobrinha do cardeal
Uggeri.

— Mas eu já investiguei o passado do Adam e não encontrei qualquer
referência à existência de um terceiro irmão.

— Isso é porque ele entrou para um seminário, renegando a família!
Se a jornalista já se sentia estupefacta, aquela informação deixara-a

completamente atónita. E ao mesmo tempo, as campainhas de alarme



tinham começado a soar dentro da sua cabeça, recordando-se do que Una
lhe contara sobre o enredo do malogrado livro de Adam Immanuel — O
Cardeal.

— Por acaso, não saberá o que é feito dele? Desconhecia a existência de
um terceiro irmão e julgo que me será útil se puder entrevistá-lo.

Sentada na Praça de São Pedro, Silvana olhara para baixo. Nunca
pensara voltar a rever Mark, mas agora, que tamanho milagre acontecera,
não sabia como viver o amor que ainda sentia por ele.

— Na realidade, está aqui — admitira ela.
— Aqui, onde? No Vaticano?
— Não, em Roma.
Diana olhou com estranheza para a mulher. Afinal, que história era

aquela?
— Ouviu falar no cardeal que, antes do conclave, salvou o camerlengo

Donato de um atentado?
— Sim. Na altura, ainda estava em Lisboa, mas as notícias não

comentavam outra coisa.
— Muito bem. É o Mark Emanuel. Ainda está no hospital, mas mudou

de nome e agora chama-se Joseph Flanaghan. É o cardeal de Armagh.

No quarto, Diana respirou fundo, recordando-se das palavras de
Silvana que a tinham deixado ainda mais intrigada. Já pedira a Paolo
para ficar com Rodrigo. No outro dia, assim que pudesse, ela e Afonso
iriam ao hospital falar com Mark, ou Joseph, fosse lá como se chamava o
irmão mais velho de Lizzie e Adam.

Havia uma semelhança perigosa com o enredo do primeiro livro do
escritor britânico que ela não poderia deixar passar. Precisava de chegar
ao fundo daquele mistério.

A jornalista assustou-se quando o computador emitiu uma ligeira
vibração. O ecrã iluminara-se, mostrando-lhe uma frase a piscar no
programa de conversação instantânea.



[Estou aqui], avisou-a o Cardeal.

[Obrigada], escreveu Diana rapidamente. [Não irei tomar-lhe muito

tempo. Sinto-me cansada.]

[O que deseja de mim?]

[Estou em Itália. Gostaria de entrevistá-lo novamente. Sinto que o livro

beneficiará imenso, se o fizer.]

[Quem lhe disse que estou em Itália?]

[Ninguém. Só assumi que sim, uma vez que foi aqui que o entrevistei pela

primeira vez.]

As frases ficaram no ecrã, até este escurecer novamente. A resposta
acabou por surgir tardiamente.

[Sobre o que é que deseja falar?]

Indecisa, Diana mordeu o lábio inferior. Se queria conquistar a
confiança dele, teria de ser sincera.

[Acerca da morte do cardeal De Santis e do reitor Ashton-Davies.],
explicou ela.

Seguiu-se mais um momento de interrupção na troca de mensagens
entre os dois. Até que uma nova frase surgiu repentinamente:

[Encontre-se comigo no hotel do costume, daqui a dois dias. Desta vez, vá

sozinha.]

Logo a seguir, desligou.



Hospital Gemelli, Roma, Itália

No Dia Seguinte

— Não me agrada nada a ideia de ires sozinha — comentou Afonso,
acompanhando Diana ao longo do corredor da unidade de saúde
privada. — Esse tipo é perigoso. Não gosto dele.

— É um assassino profissional. É natural que seja perigoso.
— Só estás a dar-me razão. Além do mais, já o conheceste. Portanto,

não podes fazer a entrevista por videoconferência, ou algo parecido?
Ouvi dizer que vai tornar-se moda.

— Foste tu quem inventou isso. Já sabes que sou uma rapariga à moda
antiga.

O professor continuou a andar, preferindo não responder à esposa. Era
teimosa, sendo muito difícil demovê-la de alguma coisa, quando a metia
na cabeça. E ele sentia medo por deixá-la ir ao encontro de um
desconhecido, só por causa da carreira e da curiosidade natural.

Os dois pararam ao dar com um par de sentinelas da Guarda Suíça.
Vigiavam a entrada do quatro, dentro do qual julgaram que se
encontraria Mark Emanuel. Assim que os rapazes os barraram, a
jornalista ainda foi para sacar outra vez da carteira de jornalista, mas não
foi necessário. Uma voz que vinha do interior da divisão pediu que os
deixassem passar.

Diana e Afonso entraram no quarto, deparando-se com uma realidade
bastante diferente do que tinham antecipado. Ela, acima de tudo,
esperara encontrar alguém muito parecido com Adam, ou Lizzie. No
entanto, a semelhança era vaga.

O escritor e a irmã tinham o rosto ligeiramente afilado. Porém, aquela
era a única parecença com o homem que permanecia na cama. Em tudo



o resto, como, por exemplo, nos olhos, no nariz, ou nos lábios, eram
bastante diferentes, tanto como nas idades. Havia qualquer coisa de
aquilino naquele homem enfermo, para além de uns olhos perspicazes,
que brilhavam muito.

Assim que os viu entrar, o cardeal de Armagh pousou sobre a mesa de
cabeceira um papel dobrado com as insígnias da Santa Sé no cabeçalho,
armando uma cara corajosa e bem-disposta. Na realidade, apesar de estar
prestes a receber alta médica, a sua vontade de se ir embora era pouca,
sentindo-se desanimado. Tinha problemas muito graves para resolver
quando deixasse o hospital.

Afonso e Diana apresentaram-se. Estavam em Roma, porque ela
andava a pesquisar para a redação de um artigo sobre Adam Immanuel e
o nome de Joseph fora referenciado por uma das fontes. Os dois
repararam que a expressão dele se alterou drasticamente quando a
jornalista pronunciou o nome do escritor britânico.

— Ou deverei chamar-lhe Mark, Eminência? — perguntou Diana,
tentando manter um tom de voz respeitador.

Fora ali para apurar a verdade sobre a família Emanuel, mas isso não
queria dizer que tratasse mal alguém cuja integridade moral deveria estar
acima de qualquer dúvida.

O cardeal olhou para as duas sentinelas, que, mais por instinto do que
por dever, tinham entrado no quarto com o casal Catalão, receando que
pudessem vir a fazer-lhe mal. No entanto, aquela conversa, a existir, teria
de ser privada, pelo que lhes solicitou que o deixasse a sós com eles.

— Podem chamar-me Joseph, por favor — pediu a Afonso e Diana. —
Prefiro esse nome.

A jornalista olhou para o marido. Silvana não lhe mentira.
— Lamento imenso o que lhe aconteceu, Eminência — recomeçou a

jornalista. — É um verdadeiro herói.
O prelado de Armagh fitou-a. Era para isso que o visitava?
— Julguei que quisesse discutir o meu passado — observou ele.
— Sim, é por isso que aqui estou.



— Muito bem. O que deseja saber?
— Por que motivo se esconde sob um nome falso?
Joseph respirou um pouco mais pesadamente. A costura grande que

agora tinha na barriga ainda lhe doía.
— Não me orgulho da minha juventude. Quando decidi entrar para o

seminário, foi como se me fosse dada a oportunidade de me libertar de
tudo, incluindo do meu nome.

— O que o fez escolher esta profissão? Sentiu o chamamento da fé?
— Sim, desde jovem que me sinto na Sua presença.
— Mas o Mark…
— Por favor, não me chame assim que eu não gosto — interrompeu ele.
— Não gosta do nome?
— Não se trata disso.
— De quê, então?
— «Mark» não me diz nada. É apenas um nome, entre vários.
— Mas é o nome escolhido pelos seus pais. Não deveria sentir-se

honrado?
Sentado na cama, o cardeal de Armagh hesitou antes de responder,

observando-os em silêncio. Uma enfermeira surgiu à porta e perguntou-
lhe se estava tudo bem, ou se necessitava de alguma coisa. Joseph
abanou a cabeça, dispensando-a.

— Tem razão — admitiu ele, perante Diana. — O meu problema com o
nome é outro, contudo.

— Qual é?
— Não me chamo Mark. Já tentei explicá-lo à Silvana, mas ela está

obcecada e quero, mas não consigo, contar-lhe toda a verdade, de modo a
que compreenda. — O cardeal de Armagh suspirou longamente, fitando
com pesar a carta com as insígnias da Santa Sé que depositara sobre a
mesa de cabeceira. — Sim, mudei de nome para Joseph — admitiu. — Mas
nunca me chamei Mark.

Afonso olhou para Diana. Sentia-se baralhado, não arriscando
perguntar:



— Mas, afinal, quem é o Mark? — fê-lo ela, no seu lugar.
— Na altura em que o conheci, era um jovem, como eu, quando me

fecharam numa penitenciária, acusado de um crime que não cometera.
O casal entreolhou-se. Novamente, pontos de contacto com o livro O

Cardeal. Mas, afinal, quem era aquele homem?
— O que aconteceu, então?
— Trocámos de identidade.

O jovem deixara-se arrastar pelos guardas, depois de mais uma noite de
distúrbios. Gritara constantemente, bradando que estava inocente, que
nada tivera que ver com a morte da criança que desaparecera da pequena
localidade em que vivia.

Mas ninguém o ouvira. Estava encarcerado há mais de um mês e,
apesar dos seus protestos, ninguém lhe acudia. O advogado que a Coroa
deveria providenciar ainda não aparecera e os outros reclusos olhavam-no
de lado, como se fosse um naco de carne fresca pronto a ser cozinhado.
Não iria permiti-lo.

Agarrado pelos braços fortes dos polícias, vira o ferrolho da solitária
ser corrido, o que só fizera com que barafustasse ainda mais. Mas Deus
tinha desígnios ousados e ele seria mais um daqueles que Ele
abandonara, não o ouvindo, deixando-o entregue à própria sorte, ali,
naquele antro imundo, infestado de bichos e sujidade.

Os guardas empurraram-no para dentro da cela, fazendo com que
aterrasse de joelhos. Prostrado no chão, ouvira a porta fechar-se. Poderia
gritar o mais que conseguisse que, ali, ninguém iria ouvi-lo.

O rapaz tentara levantar-se, fincando com força os joelhos no chão.
Não iria sucumbir. Aquela seria a sua grande vitória. No fim, ele voaria
mais alto do que qualquer um dos outros.

Foi quando se levantou que se apercebeu de que havia mais alguém lá
dentro. Primeiro ainda fora para gritar, mas o vulto colocara-lhe a mão
nos lábios, pedindo-lhe que se calasse.



Iluminados pelo sol indireto que chegava à grade minúscula da
solitária, o rosto dos dois jovens ficara frente a frente, observando-se
mutuamente. Eram exatamente iguais.

— Trocaram de identidades? — perguntou Diana, de pé ao lado do
marido, no quarto de hospital onde o cardeal de Armagh convalescia. —
Não é o Mark?

— Na realidade, não. Assumi o nome, porque queria ir para o
seminário, começar de novo.

— O Mark era seminarista? — insistiu ela, ainda perplexa.
— Sim. Quando ele foi ilibado, foi para lá que me dirigi, tomando o

seu lugar.
— De que crime foi Vossa Eminência acusado?
— De matar e violar uma criança, um menino.
A jornalista sentiu mais um arrepio, dada a semelhança com o enredo

do livro de Adam.
— Mas estava inocente, certo?
— Sim. Mais tarde, o verdadeiro culpado do crime pelo qual eu fora

detido acabou por ser apanhado.
— E o verdadeiro Mark, de que crime fora acusado?
— De matar os pais.
Alarmado, o casal entreolhou-se. Dois jovens tinham ido para a prisão,

acusados de dois crimes que não tinham cometido. Sabiam que a
probabilidade de se encontrar um sósia era baixa, mas já tinham ouvido
histórias assim e a verdade é que os rapazes haviam deparado um com o
outro.

Eram iguais. O cabelo, os olhos, o nariz, o formato do rosto e até o
corpo. E, de repente, em busca de um recomeço, tinham decidido trocar
de vidas.

— Portanto, o Joseph foi o primeiro a sair da prisão, percebi bem?
— Sim — confirmou ele, com um ar sério. — O Mark tinha uns tios

ricos, que tudo fizeram para pagar a bons advogados. Foi sempre ele



quem os recebeu quando iam lá visitá-lo, mas, no fim, fui eu quem saiu
no seu lugar. Os guardas não conseguiam distinguir-nos.

— E depois?
— Nunca fui ter com a sua família, a qual não conhecia. Seria

rapidamente apanhado. Por isso, procurei abrigo num seminário que ele
me indicara. Mais tarde, tratei da mudança de nome.

— E o verdadeiro Mark?
— Ficou na penitenciária, até capturarem o homem que matara o

menino de cujo o homicídio eu fora acusado. Nessa altura, já tomara o
meu lugar, sendo depois libertado.

— O que é feito dele atualmente? Faz ideia? — perguntou-lhe Afonso,
genuinamente intrigado. Era uma história fascinante.

O cardeal de Armagh olhou para os dois, indeciso se deveria ou não
contar a verdade. Olhou de soslaio para a carta que um pouco antes
depositara sobre a mesa de cabeceira. Deixara-o de rastos. Já não tinha
muito a perder. Mais valia dizer-lhes tudo. Seria o mais honesto a fazer.
O Pai gostaria.

— Transformou-se naquilo a que talvez eu estivesse destinado —
respondeu. — Desapareceu no mundo e quando voltei a vê-lo, muitos
anos mais tarde, tornara-se num criminoso, um assassino que mata a
sangue-frio, a mando de quem lhe pagar mais. — Riu-se, com ironia. —
Gosta de ser apelidado de Cardeal.



Cidade do Vaticano, 4 de março.

Caro Joseph,

Espero que esta carta te encontre bem de saúde e que, em breve, consigas

restabelecer-te totalmente. Escrevo-te genuinamente preocupado com o teu bem-

estar, mas também na sequência da missiva que enviaste ao conclave durante

a eleição papal.

Por favor, nota que tentei que ninguém reparasse, mas, no fim, talvez

devido à minha ingenuidade, acabei por te deixar ficar mal, algo acerca do

qual gostaria de te apresentar as minhas desculpas.

Nem imaginas a revolução que provocaste dentro da Capela Sistina quando

enviaste a carta. A tua história de vida é comovente e, apesar do que nos

contaste, ainda penso em ti como um crente verdadeiro e que, mesmo nas horas

mais difíceis, nunca perdeu a fé.

No entanto, a génese do teu passado, os factos que ocultaste de todos nós e os

acontecimentos que nos relataste quando pediste para ser excluído da eleição

papal não podem, nem devem, ser descurados, e sinto que é minha obrigação,

por mais doloroso que seja, castigar-te.

Espero que não fiques ressentido, mas dei ordens para iniciar o teu

desordenamento. Começaremos pelo título de cardeal, seguindo-se os votos

sacerdotais.

Espero que continues a ter fé no Pai. Ele voltou a falar comigo e lembra-se

várias vezes de ti.

Do teu amigo,

Alberto Donato

Papa João XXIV



Roma, Itália
Cidade do Vaticano

No Dia Seguinte

Encostado a uma árvore, Afonso ficou a ver Diana atravessar a estrada,
enquanto ela passava no meio dos carros que estavam estacionados junto
ao passeio e se encaminhava para o hotel. Cada vez mais distante,
observou-a. Transpôs as portas de vidro, dirigiu-se à receção e
desapareceu, algures no interior.

O professor sentia-se apreensivo. Provavelmente, devia-se ao facto de a
esposa ir ao encontro de um assassino, mas havia algo mais. O dia estava
agradável, havia algum sol e pouco vento. Mas ele sentia um aperto
grande no coração, como se o destino estivesse prestes a esmagá-lo em
pedaços.

Igualmente nervosa, mas mais otimista, já no interior do hotel de luxo
que lhe fora indicado pelo Cardeal, a jornalista continuou a avançar ao
longo do corredor. Levava a cabeça cheia de perguntas. Embora o tivesse
seduzido com o livro e a oportunidade de contribuir para a investigação
sobre a morte de Diego De Santis e a do reitor Ashton-Davies, a verdade
é que os seus planos iam bastante além disso.

A visita a Joseph Flanaghan fora inesperadamente reveladora. Ainda
lhe custava acreditar na história e na sorte que tivera, mas a coincidência
era demasiado grande para ser falsa; acreditava convictamente que ia a
caminho de um encontro com o irmão mais velho de Adam Immanuel.
Aquilo explicava tudo, desde o início, incluindo o confronto fratricida
que tinham mantido na noite em que o cardeal Stefano Uggeri, o Papa
Mateus I, aparecera morto nos seus aposentos no Palácio Apostólico.



Diana chegou finalmente ao quarto que lhe fora indicado. Decidida,
passou no leitor o cartão que recolhera e ouviu um ligeiro besouro,
avisando-a de que a porta se abrira. Empurrou-a cuidadosamente.

— Entre, Diana — disse a voz forte de um homem, do interior.
Cautelosa, a jornalista avançou pelo vestíbulo e, assim que chegou ao

quarto, deparou-se com ele. Sentado numa cadeira de costas altas, estava
um homem, que se percebia ser alto e magro, vestido de modo casual. O
cabelo era encaracolado e os olhos revelavam uma grande profundidade.

No entanto, o mais curioso nele era o rosto. Estava oculto por uma
máscara. Era a cabeça de um pássaro, com penas negras, como as de um
corvo.

— Seja bem-vinda — disse ele.

Na Cidade do Vaticano, Joseph, que acabara de receber alta do
Hospital Gemelli, entrou, apressado, na colunata de Bernini, avançando
entre os pilares. Apesar da carta que recebera do Papa, ainda envergava as
vestes de cardeal, com a batina preta e a faixa carmesim à cintura.

O prelado progrediu depressa. Viu umas escadas e, no topo delas, um
soldado da Guarda Suíça, trajado com o uniforme habitual. Segurava
uma alabarda na mão, orgulhoso por defender o acesso ao Portão de
Bronze.

Joseph avançou, rumo à entrada para o Palácio Apostólico, mas o cabo
barrou-lhe o caminho, colocando-lhe à frente a arma antiga de ferro.

— Por favor, só quero falar com o cardeal Donato — pediu-lhe,
sentindo-se incomodado por ter a alabarda tão próxima da cara.

— Não.
— Mas não vai demorar tempo nenhum. Serão dez minutos. Só quero

explicar-me — protestou.
— Não — repetiu o guarda. — Se quiser uma audiência com Sua

Santidade, terá de marcá-la.
Joseph esforçou-se por não revirar os olhos. Já lá trabalhara. Sabia

perfeitamente o quão lento era todo o sistema, para além de ter a



certeza de que o Papa não o receberia. Por isso, resolveu insistir,
tentando esgueirar-se.

O jovem cabo, pouco experiente, teve apenas uma reação. Agarrou-o
pelas vestes e tentou impedi-lo.

Foi aí que Joseph começou a gritar.

Parado no meio da rua, com o trânsito de Roma a passar à sua frente,
Afonso consultava o registo de chamadas no telemóvel, preocupado com
Alex. O rapaz continuava a não lhe responder, talvez por pura vergonha
do que acontecera, ou por não saber muito bem como comportar-se.
Guardou o aparelho.

O professor levantou o rosto na direção da porta do hotel, na
expectativa de ver Diana sair, embora admitisse que era muito, mas
muito cedo. Assim que o fez, o som do telefone começou a ouvir-se com
um volume baixo, crescendo rapidamente logo a seguir.

Afonso tirou-o rapidamente do bolso e, ao ver o ecrã, percebeu que a
chamada era do assistente e atendeu-a. Chegara finalmente a
oportunidade de conversar com ele. Do outro lado da estrada, enquanto
o professor se entretinha a falar com Alex, um assassino conhecido como
o Leopardo entrava no hotel.

No interior, Diana tentou alhear-se da máscara de pássaro usada pelo
Cardeal. Tratava-se da mais sinistra que alguma vez vira, com as penas
pretas a contrastarem de modo grotesco com o grande bico amarelo.

— Obrigada por aceitar o meu convite — começou Diana. — Vai ser-me
de grande ajuda para fechar o meu livro.

— Fico contente por si — disse a voz forte, por trás da máscara.
— Como lhe disse, eu e o meu colega encontrámos alguns…
— Refere-se a quem, ao Afonso? — interrompeu ele.
— Não. Ao Paolo. Há uns meses que trabalhamos juntos.
— Num livro sobre a morte do cardeal Stefano Uggeri, não é? Não me

prometeu também da última vez que iria incluir-me? Já o publicou?



— Não — explicou ela. — Na realidade, converti-o neste. Deu para
aproveitar a maior parte da pesquisa.

— Ah… — deixou cair o assassino. — Estou triste. Julguei que iria ser
famoso. Se já tem tudo de que precisa, porquê chamar-me agora?

— Porque, entretanto, surgiram novas informações.
— Novas mortes, quer dizer.
— Sim, também.
Os olhos intimidantes do homem fitaram-na com intensidade.

Pareciam querer adivinhar-lhe os pensamentos.
— Porque matou o cardeal De Santis? — perguntou ela.
— Não deveria levantar falsos testemunhos, Diana.
— Está a dizer que não é responsável?
— Porque pensa que serei?
— Já lhe disse, no outro dia, quando estava a trocar mensagens consigo

a partir de Cambridge.
— Ah, uma flor.
— Não se trata de uma flor qualquer. É um cardeal. Deixou-a para trás,

como se fosse uma assinatura.
— Vemos aquilo que desejamos ver.
— Ou somos quem desejarmos ser?
O Cardeal ficou de repente em silêncio, que só quebrou vários

segundos depois.
— O que quer dizer com isso?
— Responda-me à minha pergunta e eu farei o mesmo consigo.
— Isto não é um jogo, Diana — avisou-a ele.
— Pois não, é uma mera troca de conhecimentos. Eu digo-lhe algo que

o intriga, se me disser algo do qual preciso também.
O assassino voltou a calar-se. Não esperava que ela controlasse tão bem

a entrevista.
— Está bem. Fui eu. Contrataram-me para matar o cardeal De Santis.

O que mais deseja saber?
— Quem pagou a execução, claro.



— Nunca lho direi.
— Tratou-se de Don Riccardo? Foi ele quem o contratou?
— Como lhe disse, Diana, se veio aqui à procura de respostas desse

género…
— Não tem de responder a nada — avisou-a ela. — Existe outra forma de

comunicar.
O homem manteve-se em silêncio, um momento que durou mais de

um minuto.
— Depreendo que isso seja um «sim».
— Interprete-o como entender. É uma mulher livre. Agora, eu. Há

pouco, que insinuação foi aquela de sermos quem desejarmos?
— Sei quem é na realidade o cardeal de Armagh. O Joseph confessou

tudo ontem, quando o visitei no hospital. Resta-me ter a certeza de que
me encontro na presença de Mark Emanuel.

O homem reagiu rapidamente:
— Não faço ideia de quem esteja a falar. De ambos os nomes, por

acaso.
— Compreendo que a sua identidade seja um assunto delicado para si.

Mas, nesse caso, não deveria ter-se aproximado tanto da sua família. Foi
um erro. O mercado está em crise, a ponto de aceitar trabalhos caseiros?

— Já lhe disse que fui eu quem matou o reitor, mas não conseguirá
obter mais nada de mim. Porque é que não me pergunta outra coisa
qualquer?

— Como por exemplo?
— Quem ordenou o atentado ao camerlengo Donato. Não quer saber?
— Como é que poderá sabê-lo, se estava em Cambridge, na mesma

altura?
— Recusei o trabalho. Foi-me oferecido primeiro. Uma execução que

veio de dentro.
— Da Santa Sé?
— Exatamente, do próprio alvo. Não há nada melhor do que nos

tornarmos num mártir, se queremos ser populares. Porque não publica



isso?

No interior do Palácio Apostólico, o Papa João XXIV, ao ouvir os
gritos que cresciam ao longo do corredor, colocou uns envelopes de lado,
os quais fechava com o lacro sagrado. Alberto, que mantinha a porta do
escritório aberta, viu Joseph entrar por ela, com o cabelo desgrenhado e
um corso de guardas suíços no seu encalço.

— Deixem-nos. Esperem lá fora — pediu aos soldados.
Os homens assim fizeram. Baixaram a cabeça, em jeito de vénia e,

juntando-se em formação, seguiram pela porta, colocando-se no exterior,
de sentinela. O Papa olhou pacientemente para o antigo secretário
pessoal.

— Deverias aprender a lidar melhor com as contrariedades, caro
Joseph. Fazem parte da vida.

— Não pode desordenar-me. O que vai ser de mim? É tudo o que
tenho.

— Não leves as coisas tão a peito. Talvez consiga arranjar-te um
emprego no Arquivo.

— Também irei perder o Arquivo? Os meus livros? Quem irá cuidar
deles?

— Julgava que a carta fora bastante clara. Não achaste? Mas apesar
disso, terá de ser assim. A Igreja não aguentará mais um escândalo com
uma personalidade num cargo de poder tão elevado como tu, caso venha
a saber-se.

— Não me envergonho do meu passado. Fiz tudo bem.
— Então, como explicas as tuas saídas noturnas?
Joseph corou subitamente.
— Ou as relações que manténs com um assassino profissional? Sei de

tudo, meu caro, incluindo que muito tempo antes da realização da missa
campal já tu tinhas conhecimento de que se planeava um atentado
contra a minha pessoa. A sério, estavas mesmo disposto a deixar-me
morrer, ou desde o início que o teu plano fora sempre salvar-me? Como



podes ver… — Alberto apontou para as vestes brancas. — … estou vivo e
para ficar. Não poderia ter-me acontecido coisa melhor.

— Sua Eminência… ordenou o atentado? — concluiu finalmente o
cardeal de Armagh.

— O Senhor tem formas misteriosas de agir.
— Para quê? Para ganhar popularidade e, assim, assegurar a vitória no

conclave?
— Guardas? — chamou o Papa.
— Não merece as vestes que usa! — bradou Joseph, transtornado.
— Guardas! Onde estão?
— E eu é que vou ser desordenado? Que injustiça! Que injustiça, que

injustiça, que injustiça!
— Guardas? Mas, afinal, onde é que se meteram?
Os soldados lá apareceram a correr, dominando facilmente o ainda

cardeal de Armagh. O homem debatia-se e gritava, mas rapidamente
acabou por ser levado.

Donato seguiu-os. Queria certificar-se de que o antigo secretário se ia
mesmo embora. Quando o viu suficientemente longe, sorriu, aliviado,
fechando atrás de si as portas largas. O seu pontificado poderia agora
arrancar. Tinha grandes planos para ele.

Em Roma, na rua, Afonso tentava acalmar Alex, que lhe falava ao
telefone, muito nervoso.

— Devo-lhe um pedido de desculpas, professor Catalão — disse o rapaz,
com uma voz embargada — A toda a cidade, na realidade.

— O que queres dizer com isso, Alex? Tirando a violação de
propriedade privada, não fizeste nada de mal.

— Não me refiro a isso — soluçou o assistente.
— Ao quê, então?
O silêncio preencheu subitamente a chamada.
— Ao que vi, quando estava lá em cima — acabou por dizer.
— Lá em cima, onde? Referes-te ao topo dos edifícios?



— Sim.
— O que viste, então?
O assistente hesitou novamente, mas depois despejou tudo o que o

angustiava:
— Sei quem matou a Laura Emanuel. Não foi o Stevie, o pai do

miúdo. Eu andava nos telhados, quando largaram o corpo ao pé do rio, e
acabei por ver tudo.

— Neste momento, as intrigas no Vaticano dizem-me pouco — explicou
Diana, ao Cardeal. — Estou mais interessada noutros crimes,
nomeadamente, no homicídio do reitor de King's College. Diga-me…
Quem é que está a proteger, o mano ou a mana mais nova? Quem é que
na realidade matou os seus pais? Foi ele, ou foi ela? Foi esse o segredo
que a sua tia Laura levou para a morte?

Diana apercebeu-se de que tocara num ponto nevrálgico. O homem
colocou-se de pé e, com os olhos a brilharem intensamente, pediu-lhe
que saísse.

Ela assim fez. Não ia satisfeita, mas, pelo menos, já tinha a certeza de
quem mandara assassinar o cardeal De Santis, além da informação que
recolhera sobre o atentado durante a missa campal. Iria partilhá-la com
Paolo. Em equipa, logo decidiriam se a usariam para alguma coisa.

A jornalista compôs a mala sobre o ombro e fez-se à porta, mas, assim
que rodou a maçaneta, teve uma surpresa que a fez ficar sem pinga de
sangue. À sua frente, estava um desconhecido. E, pior do que isso,
apontava-lhe uma arma à testa.



Cambridge, Reino Unido

Nos Dias Que Se Seguiram

Lizzie foi presa cerca de duas horas depois de Alex se dirigir à esquadra

da Polícia de Cambridgeshire, onde apresentou o depoimento.

Aconselhado por Afonso, o assistente pedira para falar diretamente com

o inspetor McCallister, a quem relatou tudo que testemunhara na

madrugada em que o corpo de Laura Emanuel fora deixado

desmembrado, espalhado pelas margens do rio Cam.

Ele, Helen e um grupo de amigos andavam a escalar Clare College,

quando a viram, escondendo-se e aparecendo no meio das árvores e da

neve que as cobria, com o cesto da pasteleira cheio com um saco de

plástico preto. Fizera várias viagens, algumas das quais nem sequer eles

tinham presenciado.

Mas de uma coisa o grupo tinha a certeza. A rapariga de gorro

colorido na cabeça, que durante quase toda a noite percorrera a cidade

entre a casa onde vivia com o irmão e o rio, carregando na bicicleta sacos

de aspeto pesado, era Lizzie Emanuel. E aquilo que depositava à pressa

sobre a neve, tingindo-a de vermelho, eram membros humanos.

A rapariga fora levada num ambiente de grande comoção. Quando

Jack aparecera no apartamento e a confrontara com o testemunho que

acabara de recolher, desatara a gritar e a chorar, implorando ao irmão

que contasse toda a verdade e que não os deixasse levarem-na.

Mas não. Adam, que chegara a comover-se, conseguira controlar-se. Se

a irmã era culpada da morte da tia, como indicava o testemunho

demolidor que a esquadra acabara de obter, era justo que pagasse o

preço por tamanho e tão vil crime — teria mesmo de passar o resto da sua

vida na prisão.



Nos dias que se seguiram, já encarcerada, Lizzie ainda tentara salvar-se.

Em vão, inventara histórias de como fora o irmão quem acidentalmente

matara Laura, depois de durante umas das crises de dores e ódio da

idosa, lhe ter batido na cabeça, asfixiando-a de seguida com uma

almofada, descontrolado.

Ela acabava por ser uma vítima quase tão grande como a tia, que

depois Adam trinchara com uma das facas grandes da cozinha. A irmã, só

para não o ver arruinar a carreira, limpara tudo, até à exaustão, enquanto

ele transportava o corpo para o moinho de água, trazendo-o de volta na

noite seguinte, para que os agentes não o descobrissem.

Estranhamente, assumia a culpa por todos os acontecimentos

subsequentes, incluindo o transporte dos membros na bicicleta, menos

um. Desconhecia o que acontecera realmente a Andy, o menino que mal

conhecia antes de ele desaparecer. Talvez tivesse sido mesmo o padrasto

quem o matara.

Mas admitia que fora ela quem, quando o atraíra ao moinho de água,

colocara as provas, levando Stevie a descobri-las e a entrar em desespero,

achando que todos o julgariam culpado.

Por outro lado, fora também Lizzie quem orquestrara a morte de

outra pessoa e disso, sim, não era inocente. Dias depois de Laura

desaparecer, o professor John Ashton-Davies visitara-a. Ao que lhe

parecera, frequentava a casa durante o dia, altura em que Shioban, que

não era capaz de dizer que não ao reitor, o deixava entrar. E a idosa

contara-lhe pormenores preocupantes sobre a morte dos cunhados.

O homem confrontara-a, exigindo saber ao certo qual era a

responsabilidade dos dois irmãos no acidente de viação que os deixara

órfãos. Por isso, tivera de morrer. Dali a encontrar um assassino que

conseguisse fazer o trabalho, fora um pequeno passo. Bastara-lhe entrar

na Dark Web, onde ia à noite, sempre que se sentia aborrecida com o

livro que lia na altura.

E tudo fora feito por um único motivo. Adam já não escrevia e parecia

retroceder a cada passo que dava, nas opções erradas que fazia.



Alguém tinha de lhe salvar a carreira. Afinal, esta era mais dela do que

dele.



Trinity College, Cambridge, Reino Unido

Alguns Dias Depois

Afonso caminhou devagar sobre a relva, aproveitando a ausência de neve.
Estava de partida para Lisboa, aonde regressaria no dia seguinte. Após
voltar de Roma, apesar de não ter o apoio de Alex, que estava a braços
com a Polícia, depois de confessar que violara várias propriedades
privadas, intensificara o ritmo das palestras, terminando-as alguns dias
mais cedo.

As notícias não eram animadoras. Quer ali, como no seu país, a
confusão era grande. O vírus que viera do Oriente chegara finalmente à
Europa e aos Estados Unidos da América, atacando com força. Além de
criarem novas medidas de higiene, os governos estavam a pedir às pessoas
que ficassem em casa por um período de tempo indeterminado. E o
professor sentia que o melhor a fazer era que ele, Rodrigo e Diana
regressassem a Lisboa. A saúde frágil do imã preocupava-o, além de se
sentir mais seguro por lá.

A jornalista ainda estava algo abalada. A prisão de Don Riccardo
revelara-se dramática. Depois de conversar com Miguel, Paolo contactara
novamente Massimo, que admitira ter mentido quando o jornalista o
entrevistara, no café.

A sua relação com o professor de Música não fora tão fugaz quanto
quisera fazer parecer e a forma como desvalorizara a ligação com o
contratenor brasileiro não passara de uma tentativa de protegê-lo. Os
dois homens continuavam a encontrar-se, embora de modo esporádico,
mas com uma frequência suficiente para que o amante fosse indiscreto
ao ponto de o ex-padre começar a desconfiar de si.



O Don fora detido num fim de tarde em que os sinos das igrejas do
centro de Roma repicavam ainda mais intensamente. Desgostoso,
sentado na poltrona estampada com as pernas traçadas num ângulo
apertado, acabou por não resistir, admitindo perante a Polícia que
contratara um assassino profissional para matar Diego De Santis e,
assim, vingar-se. Antes de ser levado do apartamento limítrofe à Praça
Navona, pediu simplesmente que o deixassem ouvir pela última vez uma
ária de Callas.

A detenção do professor de Música e a consequente libertação de
Nasir, o prostituto, fizeram reacender a chama em torno da morte do
cardeal Diego De Santis, o que incentivara Diana e Paolo. Contudo, a
jornalista não conseguia esquecer o cano da arma de um assassino que
não conhecia apontada à sua testa.

Salvara-a o Cardeal, que reagira rapidamente, sacando da sua. Fora
tudo tão rápido que ela só conseguira ouvir o estampido do disparo.
Depois, abrira os olhos, julgando-se morta. Que pensamento ridículo
tivera. Sobrevivera, claro. Junto à ombreira da porta, havia uma mancha
de sangue e, ao fundo do corredor, o homem que a ameaçara fugia,
agarrado a um ombro.

Afonso sentou-se sobre a relva, deixando algum espaço entre ele e
Adam, que estava um pouco mais ao lado. O escritor inglês reparara que
ele se aproximava, mas deixara-se ficar sentado, com os olhos verde-
escuros a contemplarem a água que corria no rio.

— Vou-me embora amanhã — disse-lhe o professor.
— Então, façam todos boa viagem.
— Irá ficar aqui em Cambridge? Durante o confinamento que se julga

que irá ser imposto, quero dizer.
— Possivelmente. Tenho um argumento para escrever.
— Ah, já me esquecia. Pensava que já o terminara.
— Não. As últimas semanas têm sido particularmente duras, como

deve imaginar.



Afonso fitou Adam. O escritor mantinha o olhar fixo na água do rio
Cam, que corria devagar.

— Sabe… — perguntou-lhe, não esperando realmente uma resposta. —
Quando o visitei em Belmarsh, há cerca de um mês, estava convicto de
que estava inocente. De uma certa forma, a sua provação lembrava-me
um pouco o que passei aqui, durante o tempo em que vivi em
Cambridge.

»Mas agora, várias semanas mais tarde, depois de tudo aquilo que
descobri sobre si e a sua família, já não tenho a certeza. Na minha
opinião, a sua irmã é tão vítima como a sua tia foi, uma mártir, vítima
das circunstâncias.

»Para mim, foi o Adam quem matou os seus pais e a Laura, e aquele
quadro que tanto adorava não era mais do que um símbolo de tudo
aquilo que, no fundo, sabe que realmente é: uma fraude.

»Ainda por cima, ouvi dizer que o novo reitor escolhido pela faculdade
estará recetivo a vender-lhe A Adoração dos Reis Magos. Dar-lhe-ia os
parabéns, mas não os merece.

O escritor virou-se pela primeira vez na direção de Afonso e fitou-o
com aqueles olhos verde-escuros de um tom que só ele parecia ter.

— Os meus pais morreram num acidente de carro, quando eu e a
minha irmã ainda éramos crianças. A Lizzie está na cadeia, porque
aparentemente não aguentou o trabalho que dá e o desgaste que provoca
cuidar de uma tia idosa, acabando por cometer uma loucura. E a Laura,
a mulher que nos criou, como tal, está morta.

»Infelizmente, a minha família está praticamente desfeita. Resto
apenas eu, que prevalecerei. Tal como o professor o fez, no passado.

Afonso aguentou o olhar de Adam, não desviando o seu.
— Matou os seus pais, porque queria castigar a sua mãe, por ela ter tido

um caso com outro homem. Não sei se foi por raiva que convenceu a sua
irmã a contratar um assassino para o matar, ou simplesmente por o
reitor ter descoberto tudo, por intermédio da Laura, que lhe contou.
Talvez venha a ficar com o quadro e, não contente com tudo isto, acabou



por incriminar duas pessoas que não estavam completamente inocentes,
mas que também não mereciam acabar assim: Stevie, o pai da criança
que mais do que uma vez o viu no escritório, parado, à janela, sem
ideias, bloqueado, enquanto a Lizzie escrevia afincadamente no seu
lugar; e ela, a sua irmã mais nova, a mulher a quem deve três livros e o
momento mais alto da sua carreira.

O escritor manteve um semblante indecifrável. O professor Catalão
voltou à carga:

— Foi o Adam quem publicou a carta falsa que o irmão da Hannah
escreveu, tentando responsabilizar-me pelo seu suicídio e pela
paternidade do recém-nascido que acabara de dar à luz.

O escritor não o negou.
— E foi o Adam quem me humilhou, expondo-me à chacota dos

alunos, colegas e funcionários, ao ponto de eu querer ir-me embora e
nunca mais regressar a Cambridge.

Ele voltou a não responder.
— Bom… — disse Afonso, começando a levantar-se. Estava na altura de

ir para casa, ajudar Diana e Rodrigo a fazerem as malas. — É a si que
agradeço por me ter dado um motivo para sair daqui. Foi durante toda
essa viagem que me descobri realmente. Obrigado. Os seus conluios
foram a melhor coisa que poderia ter-me acontecido. Libertei-me
finalmente dos meus fantasmas. E essa será a sua maior derrota.

Com o maxilar contraído e a fúria latente no olhar, Adam ficou a ver o
professor afastar-se, de mãos enfiadas no sobretudo, tornando-se cada vez
mais distante, até dobrar a esquina de um dos edifícios da faculdade e
desaparecer.

Deixado sozinho junto ao rio Cam, o escritor começou a respirar
pesadamente, sentindo um peso opressor no peito, tamanho era o ódio
que continha.

Até que a viu, passando devagar ao longo das janelas altas da
biblioteca de Wren — era um vulto feminino, vestido de preto, com um
véu a cobrir-lhe a cabeça e o cabelo comprido.



Adam irrompeu num choro nervoso, descontrolado.
Por fim, a mulher desapareceu.
E levou consigo as palavras.



«Não podemos ficar para sempre no topo. Temos de descer. Então,

por que razão nos importamos? Apenas por uma: quem está por cima

sabe o que está por baixo, mas quem está por baixo desconhece o que

tem por cima.

Quem sobe, vê. Quem desce, já não vê, mas viu.

Existe uma arte de nos deixarmos conduzir pelas regiões mais baixas

da memória que guardamos daquilo que vimos quando estávamos lá em

cima. Quando já não podemos ver, pelo menos, podemos saber.»

René Daumal

O Monte Análogo



Prinsengracht, Amesterdão, Países Baixos

Depois

James entrou na ciclovia, pedalando ao longo do canal, enquanto o Sol

descia sobre a cidade. O cabelo encaracolado esvoaçava, solto no ar,

enquanto progredia entre um ou outro ciclista, ou peão, que àquela hora

se encontravam por ali.

Era fim de tarde. Anoitecia e as ruas encontravam-se quase desertas,

apesar da chegada da primavera. Deixara Sofia em Como e preferira ir

passar a quarentena a Amesterdão, onde ainda mantinha alguma da sua

muito amada liberdade.

O Cardeal continuou a pedalar, inalando o ar fresco. Viu uma ponte

mais adiante, subiu até lá e apeou-se da bicicleta, deixando-a bem presa

ao corrimão com uma corrente grossa trancada com um cadeado. Com

agilidade, fez-se ao resto do caminho, andando alguns metros

paralelamente ao canal.

Havia por ali um odor agradável a comida acabada de fazer, que fugia

dos barcos ou das casas ribeirinhas, onde as famílias começavam a juntar-

se em redor das mesas, prontas a jantarem.

James, como era ali conhecido, identificou facilmente o seu barco.

Estava entre dois, mais adiante, e assim que chegou ao pé dele, saltou

para o convés, descendo, animado os degraus. Levava na pequena

mochila que transportava às costas uma garrafa de vinho branco, que

comprara de propósito para receber Mathilde. A médica tinha o serão

livre e prometera-lhe que o passaria com ele, para poderem divertir-se

um pouco.

Um aroma intenso a marisco começou a subir-lhe pelas narinas, à

medida que avançava pelas escadas exíguas até ao interior do casco. Ao



fundo, na cozinha pequena que se sucedia à sala de estar, viu o corpo

dela de costas, encostado à bancada. Como era sedutor.

O cabelo castanho-claro estava apanhado no seu laço de veludo

preferido, do qual ela também gostava, quando ele a atava. E as melenas

sedosas caíam-lhe ordeiramente sobre o tecido cor de pérola da camisa

que vestia, enquanto acabava de confecionar o jantar.

James percebeu que algo não estava bem com Mathilde quando se

aproximou e ela não se mexeu. Foi para abraçá-la por trás, mas um

reflexo inesperado fê-lo afastar-se.

A amante estava a cozinhar o próprio sangue, que, fresco, ainda lhe

escorria do pescoço degolado, caindo sobre a caçarola que ardia no

fogão.

O Cardeal não conteve um soluço agoniado, cambaleando e caindo

para trás.

Mas foi a única coisa que teve tempo de fazer.

Escondido, um vulto emergiu da sombra. Era o Leopardo.

E naquela noite, a vingança seria servida fria.



Nota do Autor e Agradecimentos

Parte do enredo de O Cardeal foi inspirado em crimes reais que
aconteceram no condado de Cambridgeshire. Esta região pacata, que
visitei ainda em 2019, quando estava já a preparar-me para escrever o
livro, tem sido ao longo do tempo palco de alguns homicídios mais ou
menos violentos. Alguns deles integram o enredo deste livro.

A história do desaparecimento e morte de Andy foi inspirada na de
Rikki Neave, um menino de seis anos natural de Peterborough, que em
1994 foi visto pela última vez a sair de casa para a escola. Encontraram-
no nu, numa mata. Os exames post mortem determinaram que morreu de
asfixia. As roupas foram descobertas mais tarde. Na altura, a mãe foi
presa e julgada, mas não foi condenada. Era viciada em anfetaminas,
vivia com o padrasto de Rikki e tratava mal os filhos. Um homem de 35
anos foi mais tarde preso em Portugal, vinte e um anos depois da morte
de Rikki, mas as autoridades não conseguiram condená-lo. Há ainda
relatos de dois adolescentes que foram vistos a abandonar a mata onde o
cadáver foi largado.

Una Crown faleceu aos 86 anos. O corpo foi encontrado carbonizado,
devido ao incêndio que, em 2013, destruiu a sua casa em Wisbech, na
qual alegadamente dormia, pensando-se na altura que morrera queimada
devido a um acidente. Na realidade, à semelhança da história de Laura
Emanuel, o fogo foi a forma que o seu assassino encontrou de disfarçar a
verdadeira causa da morte.

Os exames realizados acabaram por revelar outras verdades — fora
esfaqueada no peito e no pescoço. A Polícia nunca encontrou o culpado,
uma vez que a cena do crime foi comprometida e as provas forenses



recolhidas acabaram por ser eliminadas. Para o esquartejamento da tia
de Adam e Lizzie, baseei-me na história infeliz de Joana, a menina
algarvia a quem um tio e a mãe deram um destino semelhante.

Não me inspirei apenas em casos horríveis para construir a intriga de
O Cardeal. Durante o processo de escrita do livro, numa das conversas
telefónicas com o meu editor, descrevi-o (ainda numa fase algo
incipiente) como um livro de transição. Desejava fazer algo ligeiramente
diferente, experimentar alguns caminhos pelos quais nunca enveredara.
Foi assim que surgiram dois arcos narrativos secundários — a mulher de
negro e os alpinistas noturnos de Cambridge. Comecemos pelo segundo.

Na década de 1950, um grupo de jovens ganhou notoriedade nacional
ao trepar pelas paredes das faculdades mais emblemáticas da cidade
universitária. Chegou inclusivamente a ser notícia no Sunday Times,
sobretudo quando, numa atitude de retaliação contra quem os acusou de
serem criminosos, penduraram um carro na Ponte dos Suspiros e
colocaram outro no topo do edifício de Caius College.

É uma história fascinante, de força de braços, juventude, ousadia,
equilíbrio e muita, mas muita aventura, que creio ser capaz de fazer
sonhar qualquer um. Arriscando ser um pouco polémico, diria que
deverá ser tão bom como arrombar carros, ou lojas, mas sem
efetivamente assaltar e lesar ninguém. De qualquer modo, gostaria de
deixar claro que os alpinistas noturnos de Cambridge existiram mesmo,
tendo a sua história sido imortalizada em livro, na altura escrita sob um
pseudónimo.

A livraria assombrada de Sarah Key e Phil Salin fica perto da rua que
passa em frente a King's College. Ao longo dos tempos, nela tem sido
avistado algo, alegadamente uma mulher, que sobe e desce as escadas do
edifício, desaparecendo de seguida. Existem outras histórias semelhantes
em Cambridge, das quais destacaria a criança fantasma de Trinity
College, sobre a qual existem relatos e fotografias do rosto de um
espectro atrás de uma janela. A conclusão trágica do penúltimo capítulo



do livro, protagonizado por Adam e Afonso à beira-rio, foi inspirada
nesta lenda.

A fábula sobre sabedoria que Alberto Donato conta ao cardeal de
Armagh é uma das histórias de Esopo, um escritor da Grécia Antiga. A
troca de identidades entre James e Joseph foi inspirada em vários relatos
de pessoas que encontraram alguém fisicamente idêntico, nas mais
inusitadas circunstâncias, por exemplo, ao embarcarem num avião, ou
num simples passeio pela rua. A probabilidade de um dia nos
depararmos com um sósia nosso é baixa. Mas, neste caso, aconteceu a
dois jovens, injustamente acusados de um crime, que resolveram
aproveitar a coincidência para começar de novo. O resto do enredo
resultou do meu processo criativo. O atual detentor do trono de São
Pedro é um homem íntegro e admirável.

Espero sinceramente que tenham gostado de ler O Cardeal. Foi um
livro difícil, num ano que considero terrível. Por isso, desejo fazer aqui
um profundo agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram com
este e os outros livros da série Afonso Catalão, bem como pelo apoio e
compreensão manifestados.

Começo por João Gonçalves, o meu agente e editor, a quem devo o
sucesso de uma história que chegou a ter um fim planeado, e sem o qual
não teria certamente publicado Pecados Santos e, assim, continuado a
escrever os thrillers que se seguiram. Muito obrigado.

Agradeço também à equipa da Cultura Editora e da Agência das
Letras, cujo trabalho e dedicação incansáveis têm sido fundamentais para
o cumprimento de todos os prazos e promoção dos livros. O António, a
Ana, a Vanessa e a Vera, a autora das capas mais bonitas do mundo, são
excelentes pessoas e eu só posso é estar-vos grato por vos ter comigo nesta
aventura.

Muito obrigado à Paula Caetano, a revisora da série, que trabalha
comigo desde o fim de 2017. A sua paciência é infindável, apanhando
todas as minhas falhas e poupando-me a vários embaraços sem



explicação. A página 321 do manuscrito ficará para a (nossa) história.
Agradeço igualmente a Isabel Garcia Pereira, pela derradeira leitura.

Por fim, gostaria também de enaltecer o trabalho dos livreiros, que
têm acolhido Afonso e companhia com muito carinho, ajudando a
promover os livros, bem como a todos os bloggers, youtubers e
instagrammers, cujo trabalho de divulgação tem sido inexcedível, levando
as minhas histórias a todas as pessoas.

Obrigado a toda a minha família e a todos os meus amigos pelo apoio
e paciência.

Voltamos a ver-nos um dia destes.

Janeiro, 2021.
Nuno



Para ficar a par de todas as novidades e receber todas as nossas ofertas

especiais inscreva-se já no nosso clube de leitores:
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