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PRELÚDIO

O homem voou pelo ar, arremessado por um dos outros recrutas. No
interior, Irene Kennedy, supervisora da CIA, observava-o com um leve
interesse e viu que não conseguiu completar o movimento de se dobrar
sobre si mesmo e rolar. O homem embateu no chão com força — um
impacto que muito provavelmente o teria deixado sem fôlego e talvez até
com uma costela dorida. Irene comprimiu os lábios e calculou a
probabilidade de ele completar as oito semanas seguintes do programa de
treino. Já vira tantos homens rolar por ali que era capaz de os avaliar com a
precisão de um corretor de Las Vegas. Atribuiu menos de 10 por cento de
probabilidade àquele.

Os seus pensamentos, porém, não estavam realmente concentrados
naquela leva de recrutas. Ela estava mais preocupada com um certo homem
que completara o rigoroso programa de treino sem a mínima dificuldade um
pouco mais de um ano antes. Mitch Rapp tinha sido o seu iniciado e, no ano
que se passara desde que o tinham atirado à caça de perpetradores de
terrorismo, havia deixado um rasto firme de cadáveres de Genebra a
Istambul, Beirute e outros lugares. O seu historial até então era perfeito, o
que, só por si, aumentava a tensão de Irene. Ninguém era perfeito. Mais
cedo ou mais tarde, por mais talento que tivessem, os grandes acabavam por
cair. Para complicar a situação, Irene tinha insistido para que ele fosse
autorizado a operar sozinho. Sem apoio. Apenas uma equipa de batedores
para avaliar a situação, após o que ele avançava para realizar o trabalho sujo
por sua conta. Não havia colegas que pudessem salvar-lhe o couro se as
coisas corressem mal. Rapp tinha argumentado que uma pegada pequena
implicaria uma probabilidade menor de ser apanhado.

Instintivamente, Irene apreciava a simplicidade. Tinha visto muitas
operações que, por se tornarem complexas em termos de pessoal e âmbito,
nunca chegavam a arrancar. Rapp argumentara convincentemente que, caso
fracassasse, seria apenas um homem com um passaporte estrangeiro que
nunca poderia ser ligado a Langley. Hurley, o espião e instrutor



empedernido, salientara que esse raciocínio só resultava se o matassem. Se
o apanhassem com vida, falaria, como todos, e então a exposição a que
ficariam sujeitos seria horrível. Contudo, aquela não era uma profissão
isenta de riscos e, no final, Thomas Stansfield mostrara-se disposto a
arriscar. O jovem operacional revelara-se muito engenhoso e Stansfield já
tinha riscado vários nomes da sua lista de terroristas mais procurados.

Todavia, aquela missão era diferente. O que estava em causa era
consideravelmente mais importante. Uma coisa era quando Rapp andava à
socapa nalgum país em vias de desenvolvimento a praticar o seu ofício,
mas, naquele preciso momento, o agente estava prestes a fazer algo muito
ilegal e não autorizado num país onde não poderia dar-se ao luxo de
cometer o mínimo erro.

Irene estava de tal forma concentrada que não ouviu a pergunta do
homem sentado à secretária. Passou para trás da orelha uma madeixa do
cabelo acobreado que lhe dava pelos ombros e disse:

— Desculpe?
O Dr. Lewis tinha passado os últimos minutos a observá-la. Irene era uma

profissional complexa, confiante e extremamente reservada. Tinha-se
tornado uma obsessão profissional para Lewis perceber o que a movia.

— Está preocupada com ele.
O rosto de Irene Kennedy manteve a neutralidade, apesar ter ficado

irritada por o colega lhe adivinhar os pensamentos.
— Com quem?
— Sabe com quem — replicou o Dr. Lewis, cujos olhos azul-claros a

instavam a falar.
Ela encolheu os ombros como se aquilo não fosse nada de mais.
— Preocupo-me com todas as operações pelas quais sou responsável.
— Parece que se preocupa mais com aquelas em que ele está envolvido.
Irene considerou o indivíduo único que tinha encontrado a norte de Nova

Iorque. Por mais que quisesse negá-lo, a avaliação que Lewis fazia da sua
preocupação com Rapp era certeira. Não sabia se tal se devia ao homem ou
à natureza cada vez mais perigosa das operações que lhe atribuíam, mas,
fosse como fosse, não queria discutir a questão com Lewis.

— Quanto a mim — disse este num tom descontraído —, constatei que
me preocupo menos com ele do que com a maioria. Desde sempre, parece-
me.



Irene deu voltas ao comentário na cabeça. Facilmente lhe encontrava duas
interpretações... talvez mais.

— É muito mais fácil quando se está sentado desse lado da secretária. —
Dirigiu-lhe um raro sorriso. — Eu sou a supervisora dele. Ponho-o nestas
situações e sou a sua única linha de vida caso algo corra mal. Seria de
pensar que, clinicamente... — Arqueou uma sobrancelha, imitando uma das
expressões faciais de que Lewis abusava —até o doutor compreenderia isso.

O psicólogo afagou o lábio inferior com o indicador e disse:
— Preocuparmo-nos com alguém, ou algo, pode ser normal... e até

saudável, mas, se for exagerado... — Lewis abanou a cabeça e fez um ar
amargurado. — Não é nada bom.

Lá vamos nós, pensou Irene. Aquela não era uma conversa casual. Lewis
tinha estado a cismar naquilo havia algum tempo, a preparar a sua linha de
interrogatório. Ela sabia por experiência que tentar escapar ao tête-à-tête só
pioraria as coisas. O psicólogo era paciente e pertinaz, e o diretor-adjunto
de operações dava grande valor aos relatórios que ele escrevia. O doutor
apontava a um problema e bombardeava o sujeito com perguntas até se dar
por satisfeito. Irene decidiu passar a bola para o lado dele.

— Então acha que me preocupo demasiado.
— Eu não disse isso — respondeu Lewis num tom descontraído,

abanando ligeiramente a cabeça.
— Mas insinuou-o — disse ela.
— Era apenas uma pergunta.
— Uma pergunta que me fez porque lhe parece que reparou em algo e

está preocupado comigo. E, como foi o doutor a começar, agradecia que se
explicasse, em vez de tratar isto como se fosse uma das suas sessões de
terapia.

Lewis suspirou. Já a vira assim, mas nunca consigo. Por norma, era com
Stan Hurley, que era particularmente fadado a irritar os outros. Consigo, ela
sempre se mostrara calma e analítica, pelo que o facto de ceder tão
rapidamente à irritação provava que os seus receios eram válidos.

— Parece-me que, no que diz respeito a determinado operacional... se
preocupa demasiado.

— O Rapp? — perguntou Irene.
— Correto.



— Por favor, não me venha com psicotretas e não me diga que acha que
estou apaixonada por ele. — Ela abanou a cabeça, como se algo tão
comezinho fosse indigno de si. — Sabe que não é assim que funciono.

Lewis desconsiderou tal noção com um gesto da mão.
— Concordo. Não é esse o meu receio.
— Então qual é?
— Que não dê o crédito devido ao homem.
— Crédito? Crédito pelo quê?
— Comecemos pelo facto de ele ter chegado faz pouco mais de um ano,

sem qualquer experiência militar, superando todos os homens que lhe
pusemos à frente, incluindo o seu tio Stan. A capacidade de aprendizagem
dele, e o ritmo incrivelmente rápido com que aprende, não se assemelham a
nada que eu alguma vez tenha visto. — A voz de Lewis tornou-se mais
intensa. — E é assim em todas as disciplinas.

— Todas, não. As notas dele em geopolítica e relações diplomáticas são
deploráveis.

— Isso é porque ele considera tais áreas um desperdício absoluto do seu
tempo, e eu não discordo por completo.

— Pensava que queríamos que saíssem daqui pessoas instruídas.
Lewis encolheu os ombros.
— A estabilidade mental interessa-me mais do que a instrução. Afinal de

contas, não lhe pedimos que negoceie um tratado.
— Não, mas precisamos que tenha noção do plano geral.
— Plano geral. — Lewis franziu o sobrolho. — Acho que o Mitch

argumentaria que ele é o único aqui que se mantém focado no plano geral.
Irene era uma mulher num mundo masculino por excelência, e

desagradava-lhe profundamente quando os colegas a tratavam como se tudo
tivesse de lhe ser explicado.

— A sério — disse ela, com uma insinceridade pura.
— O seu agente tem uma determinada aptidão. Uma certa capacidade que

é ampliada pelo facto de não deixar que factos alheios o atrapalhem.
Irene suspirou. Normalmente, nunca deixaria que a frustração se notasse,

mas estava cansada.
— Sei que acha que sou capaz de adivinhar pensamentos, mas parece que

hoje essa capacidade me abandonou. Será que pode ir direto ao assunto?
— Realmente parece mais cansada do que é habitual.



— Ora, obrigada. E o doutor parece que ganhou uns quantos quilitos.
Lewis sorriu.
— Não tem de me ofender lá porque está preocupada com ele.
— É um mestre da deflexão.
— O meu trabalho consiste em observar. — Ele girou a cadeira e olhou

para os oito homens e os dois instrutores que lhes davam o treino básico de
combate corpo a corpo. — Observar-vos a todos. Assegurar-me de que
ninguém tem um esgotamento mental e foge da reserva.

— E quem é que o observa a si?
Lewis sorriu.
— Eu não estou submetido ao mesmo stress — replicou o doutor, virando

a cadeira de novo para ela. — Como disse há pouco, ele é responsabilidade
sua.

Irene ponderou aquele comentário por um segundo. Não podia discordar,
pelo que manteve a boca fechada. Além disso, o bom doutor era perito em
compartimentar os rigores da operação clandestina.

— Eu estou a cuidar de si — disse Lewis no seu tom de terapeuta
compreensivo. — Esta vida dupla que tem levado não é saudável. Eu sei
que julga que aguenta o esforço mental, e eu também pensava que sim, mas,
nos últimos tempos, tenho começado a ter dúvidas.

Irene sentiu algo a revirar-se nas suas entranhas.
— E partilhou essas dúvidas com alguém? — Ela estava a pensar

especificamente em Thomas Stansfield.
— Ainda não, mas a dada altura terei a obrigação de relatar as minhas

preocupações.
Ela sentiu algum alívio, ainda que fosse meramente temporário. Sabia que

a única forma de evitar um mau relatório pessoal era apaziguar os receios
de Lewis. E a única forma de fazer isso seria falando acerca deles.

— Essa aptidão que diz que ele tem, importar-se-ia de a partilhar comigo?
Lewis hesitou, como se estivesse a tentar arranjar a forma mais delicada

de dizer algo brutalmente indelicado. Abanando a cabeça, respondeu:
— Eu tenho tentado perceber a cabeça do Rapp, e há dias em que juro

que é de uma honestidade tão revigorante que penso que sei o que o move,
e depois... — Lewis deixou a frase por acabar.

— E depois o quê?



— Há outros dias em que não consigo ver para além daqueles malditos
olhos escuros e daquele sorriso descaído que ele usa para despistar qualquer
pessoa que tente meter-se na sua vida.

— É essa a aptidão que o deixa à vontade? O sorriso descaído dele?
— Não — riu-se Lewis. — É bem mais sério do que a sua capacidade de

ser franco num momento e impenetrável no seguinte, embora isso possa ter
influência em como ele lida com tudo. Estou a falar do cerne de tudo isto.
Porque é que estamos aqui? Porque é que desviámos secretamente mais de
cinquenta milhões de dólares para esta operação? Estou a falar do facto de
ele ser uma bola de demolição humana. De, metodicamente, em pouco mais
de um ano, ele ter concretizado mais do que nós na última década. E, aqui
entre nós, sejamos brutalmente honestos — Lewis ergueu um dedo —,
«aquilo» de que estamos a falar é do facto puro e duro de ele ser
tremendamente bom a caçar e matar.

Irene não olhou para Lewis, mas assentiu com a cabeça. Todos tinham
chegado à mesma conclusão, meses antes. Era por isso que o tinham soltado
e permitido que trabalhasse sozinho.

— Eu estou aqui — prosseguiu o psicólogo —, para observar e garantir
que temos as pessoas certas e que as suas mentes aguentam o stress único
deste trabalho. Eu tenho stress, a Irene tem stress, mas duvido que o nosso
stress se compare com o stress de operar sozinho, frequentemente atrás de
linhas inimigas, longe de casa, a perseguir um homem para o matar, e a
garantir que tudo corre como planeado.

— Então receia que ele se vire contra nós.
— De momento, não. Na verdade, parece-me que tem lidado

extraordinariamente bem com os rigores do seu novo trabalho. Tenho-me
mantido muito atento a ele. Quando volta, dorme como um bebé. Encosta a
cabeça à almofada e, segundos depois, já caiu no sono e dorme toda a noite.

Irene tinha-se preocupado com aquilo. Nem todos os operacionais
lidavam com tirar a vida de outro ser humano com tamanho à-vontade.

— Então como é que ele lida com... o sangue que lhe mancha as mãos?
— perguntou ela.

— É uma criatura linear, o que significa que não permite que muitas
questões secundárias lhe turvem as águas da consciência. Estes homens... os
que temos como alvo... todos decidiram, por vontade própria, envolver-se
em planos para matar civis inocentes. Para ele (e isto não sou eu a deitar-me



a adivinhar, ele expressou-mo com muita clareza), estes homens precisam
de ser punidos.

Irene remexeu-se na sua cadeira.
— Vingança simples.
— Ele diz retaliação. A distinção é ténue, mas eu percebo o que ele quer

dizer.
— Dado que perdeu a namorada, isso não me parece particularmente

perturbador. Afinal, este é um trabalho que requer uma motivação singular.
— Sim, requer, mas a dele é profunda. Ele acha que, se estes homens não

forem punidos, isso apenas os encorajará a matar mais gente. A dar cabo
das vidas de mais pessoas — respondeu Lewis.

— Não argumento em contrário. E nem o nosso chefe.
Lewis sorriu.
— Há mais uma coisa que lhe dá um toque único.
— O que é?
— Ele quer que eles saibam que anda atrás deles.
— Em teoria ou na realidade?
— Um pouco das duas. Ele sabe que pode deixá-los nervosos. Fazê-los

perder o sono à noite, preocupados com quando irá aparecer. Quer que
temam a sua existência.

— Ele disse-lhe isso? — perguntou Irene, bastante surpreendida.
— Partes. O resto concluí eu — disse o psicólogo, assentindo com a

cabeça.
— E porque é que não me informou?
— Estou a informá-la agora.
Irene chegou-se para a beira da cadeira.
— O que eu quero saber é porque é que não me informou assim que se

inteirou disso?
— Informei o Thomas — disse Lewis, protegendo-se.
— E o que é ele disse?
— Ficou a pensar durante bastante tempo e depois disse que fazer aqueles

tipos perderem algum sono talvez não fosse o pior que podia acontecer.
— Valha-me Deus. — Irene fez pressão com a palma da mão contra a

testa. — Sendo eu a supervisora dele, não lhe parece que devia pôr-me a par
de coisas destas?



— Não tenho a certeza de compreender a sua preocupação. Eu acho que
ele está bem, e o Thomas pensa o mesmo.

Ela apertou a cana do nariz, esforçando-se por abafar a dor de cabeça que
sentia a instalar-se.

— Isto não é a Liga de Futebol Americano. Não enxovalhamos. Não
atormentamos a outra equipa para desconcentrar os jogadores. Os meus
homens precisam de ser fantasmas. Precisam de entrar num país à socapa,
fazer discretamente o que têm a fazer e desaparecer em seguida.

— Irene, acho que está a preocupar-se exageradamente. O inimigo sabe
que algo se passa. Acumulam-se cadáveres a um ritmo inusitado, e se o
medo que o Rapp causa faz com alguns destes homens andem um bocado
nervosos... — Lewis encolheu os ombros — bem, que assim seja.

— Então que raio é que está a tentar dizer-me? Que o Rapp não lhe gera
cuidados, mas que eu o preocupo? — perguntou Irene, com a desconfiança
óbvia na voz.

— Nenhum de vocês me gera cuidados, mas acho realmente que se
preocupa demasiado.

— Eu estou preocupada com o Rapp porque ele está prestes a matar um
oficial de alta patente na capital de um dos nossos aliados mais próximos e,
se meter água, as repercussões podem ser tão más que talvez acabemos
todos em frente a um comité no Capitólio, para sermos indiciados e
enfiados na prisão. — Irene abanou a cabeça. — Não sei o que é que os
seus livros de psicologia dizem acerca de tudo isto, mas eu cá acho que ter
medo de ir preso é uma coisa saudável.

— O que quero dizer, Irene, é que o Rapp é bom. Talvez seja o melhor
que alguma vez vi, e o alvo dele é um burocrata preguiçoso e gordo. Esta
noite vai correr bem. Não é isso que me preocupa.

Irene estava tão concentrada em Paris que quase não deu pela última
frase.

— Então o que é que o preocupa?
— O Mitch Rapp é único. Já provou que tem pendor para a autonomia.

Rebela-se contra o controlo e, até agora, o Thomas tem estado disposto a
ignorar todas estas pequenas transgressões, por ele ser tão bom naquilo que
faz.

— Mas...



— O nosso país, bem como o nosso prezado empregador, tem um
historial de se livrar dos pontas de lança quando as coisas se complicam. Se
fizerem isso a um homem como o Rapp... — Lewis fez um esgar, perante o
que imaginava.

— O nosso país e o nosso empregador nem sequer sabem que o Rapp
existe.

— Eu sei isso, Irene. Estou a olhar mais para a frente, e a dizer-lhe que há
um verdadeiro perigo de que, a dada altura, venhamos a perder-lhe o
controlo.

Irene descartou a ideia.
— Não vi nada que possa levá-lo a essa conclusão.
— Irene — disse Lewis num tom bem mais sério —, reduza tudo ao

mínimo e o que temos é um homem ensinado a matar. A matar pessoas que
prejudicaram civis inocentes ou ameaçaram a segurança nacional deste país.
Neste momento, tem uma missão claramente definida. Está a matar maus da
fita que vivem em países estrangeiros. O que acontece se um dia acorda e se
apercebe de que alguns dos maus da fita estão aqui mesmo? A viver nos
EUA, a trabalhar para a CIA, no Capitólio.

— Não pode estar a falar a sério!? — exclamou Irene, chocada com tal
teoria.

Lewis cruzou as mãos debaixo do queixo e recostou-se na cadeira.
— A justiça é cega e, se treinamos um homem para que se torne juiz, júri

e carrasco... bem, nesse caso não devemos surpreender-nos se um dia ele
não vir a distinção entre um terrorista e um burocrata corrupto que só pensa
nos seus próprios interesses.

Irene ponderou a hipótese por um momento e depois disse:
— Não tenho a certeza de ir nisso.
Lewis encolheu os ombros.
— Só o tempo o dirá, mas de uma coisa tenho a certeza. Se alguma vez

for necessário neutralizá-lo, é melhor não falhar. Porque, se ele sobreviver,
há de matar-nos a todos.



CAPÍTULO 1

Paris, França

Mitch Rapp prendeu a corda cinzenta de nylon a uma torre de ventilação
de ferro forjado e foi até à beira do telhado. Olhou de relance para a
varanda dois pisos abaixo e depois a sua mirada abarcou a Cidade Luz.
Faltavam umas horas ainda para o nascer do sol e o fluxo de notívagos
tinha-se reduzido a um mero gotejar. Era aquele raro momento de
inatividade relativa que até uma cidade tão vibrante como Paris tinha uma
vez por dia. Cada cidade tinha a sua sensação particular, e Rapp aprendera a
prestar atenção ao ir e vir dos ritmos naturais de cada uma. Também tinham
semelhanças, tal como as pessoas. Apesar do tanto que se falava da
individualidade, poucos compreendiam que, na maioria, as ações das
pessoas eram habituais. Dormiam, acordavam, comiam, trabalhavam,
comiam um pouco mais, trabalhavam um pouco mais, tornavam a comer,
viam televisão e depois iam dormir outra vez. Era a pulsação básica da
humanidade em todo o mundo. A forma como as pessoas viviam as suas
vidas e supriam as necessidades básicas.

Também os homens tinham os seus atributos únicos, os quais se
manifestavam frequentemente em hábitos — hábitos que Rapp aprendera a
explorar. Por norma, a melhor altura para atacar era esta hora mágica, entre
o anoitecer e a alvorada, quando a vasta maioria dos seres humanos dormia,
ou tentava fazê-lo. As razões psicológicas eram óbvias. Se os atletas de alta
competição precisavam de horas para aquecer antes de uma grande prova,
como poderia um homem defender-se ao ser arrancado de um sono
profundo? No entanto, nem sempre podia escolher a hora indicada e,
ocasionalmente, os hábitos de um alvo criavam uma abertura tão
dolorosamente óbvia que ele simplesmente não poderia ignorar a
oportunidade.

Três semanas antes, Rapp estivera em Atenas. O seu alvo percorria o
mesmo passeio buliçoso todas as manhãs, do apartamento para o escritório.
Rapp considerara matá-lo ali, no passeio, já que havia muita cobertura e



distração. Não teria sido difícil, mas era sempre preciso ter em conta a
possibilidade de criar testemunhas, e um agente da polícia poderia sempre
aparecer no momento errado. Enquanto estudava o alvo, reparou noutro
hábito. Depois de chegar ao trabalho, o homem tomava mais uma chávena
de café e depois seguia pelo corredor com o seu jornal e fazia uma visita
prologada à casa de banho dos homens, onde havia três cubículos.

Depois de apanhar pessoas a dormir, o melhor era apanhá-las com as
calças em baixo. Ao quarto dia, Rapp esperou no cubículo do meio e, à hora
esperada, o alvo sentou-se à sua direita. Rapp pôs-se de pé em cima da
sanita, debruçou-se sobre a divisória, chamou o homem pelo nome e, depois
de se fitarem olhos nos olhos, sorriu-lhe e disparou uma única bala de 9 mm
de ponta oca no alto da cabeça do homem. Enfiou outro disparo mortal no
crânio do homem para garantir que morria e saiu calmamente do edifício.
Trinta minutos depois, estava num ferry a atravessar o ar matinal ameno do
mar Egeu, a caminho da ilha de Creta.

A maioria das mortes tinha sido assim. Tolos que de nada desconfiavam e
se julgavam a salvo, ao fim de anos em que os Estados Unidos pouco ou
nada haviam feito para os perseguir pelo seu envolvimento em vários
ataques terroristas. O único objetivo de Rapp era levar a luta àqueles
homens. Sangrá-los até começarem a ter dúvidas que os fizessem ficar
acordados à noite, perguntando-se se seriam os próximos. Isso tornara-se a
sua missão de vida. A inação fora o que permitira que aqueles homens
continuassem os seus complôs para atacar civis inocentes. A crença de que
estavam a salvo para prosseguirem a guerra de terror dera-lhes uma
confiança arrogante. Rapp, agindo por conta própria, estava a substituir tal
confiança por medo.

Por esta altura, já estavam cientes de que algo se passava. Demasiados
homens tinham sido alvejados na cabeça no último ano para que fosse
coincidência. A supervisora de Rapp comunicara os rumores. A maioria
desconfiava de que os Israelitas tinham reativado uma das suas equipas de
atiradores, o que, para Rapp, estava muito bem — quanto mais
desinformação houvesse, melhor. Ele não procurava crédito. Apesar
daquela correnteza seguida, aquela noite seria a última durante algum
tempo. Os poderes superiores na Virgínia estavam a ficar nervosos.
Demasiada gente a falar. Demasiadas agências estrangeiras de serviços
secretos destacavam ativos para investigar aquela série de mortes entre os



terroristas mais infames do mundo e a sua rede de financiadores e
traficantes de armas. Quando acabasse aquele trabalho, Rapp deveria voltar
ao país para descansar e descontrair. Pelo menos, fora isso que lhe dissera a
supervisora. Mas, mesmo passado apenas um ano rápido, ele sabia como as
coisas funcionavam. Descansar e descontrair significava que queriam
observá-lo. Assegurarem-se de que alguma parte da sua psique não divagara
por algum corredor escuro, de onde nunca regressaria. A noção provocou-
lhe um sorriso. Matar aqueles cabrões era a coisa mais terapêutica que
alguma vez tinha feito na vida. Era mais eficaz do que uma década de
psicoterapia.

Levou uma mão ao ouvido esquerdo e concentrou-se no transmissor
minúsculo que transmitia os sons da suíte de luxo dois pisos abaixo. Tal
como na véspera, e na noite anterior a essa, ouvia o líbio corpulento a chiar
e ressonar. O homem fumava três maços de tabaco por dia. Se Rapp o
perseguisse por um lanço de escadas acima, talvez isso bastasse para
concretizar o objetivo.

Seguiu com o olhar uma carrinha de entregas que passava
silenciosamente lá em baixo, no Quai Voltaire. Algo o incomodava, mas
não conseguia definir o que seria. Perscrutou a rua, em busca da mais
pequena evidência de que algo estivesse fora de sítio, e depois virou a
atenção para os caminhos ladeados de árvores nas margens do rio Sena.
Também estavam desertos. Tudo estava como devia, mas ainda havia algo a
perturbá-lo. Talvez as coisas tivessem sido demasiado fáceis ultimamente,
uma morte após a outra, uma cidade após outra, sem nenhuma escapada por
pouco. A lei das médias dizia-lhe que, mais cedo ou mais tarde, algo
correria mal, e ele acabaria numa ensarilhada que poderia metê-lo numa
prisão estrangeira ou até custar-lhe a vida. Esses dois pensamentos eram
omnipresentes na sua mente e, dependendo do país em que se encontrasse,
nem sempre sabia qual seria a sua preferência.

Havia pouco espaço para medo e dúvida naquilo que ele fazia. Devia
haver cautela e um olhar atento aos pormenores, mas o medo e a dúvida
poderiam incapacitá-lo. Ele poderia passar a noite inteira ali a inventar
desculpas para não agir. Stan Hurley, o filho da mãe empedernido que o
treinara, avisara-o quanto aos perigos da paralisia por demasiada análise.
Rapp pensou no aviso austero que Hurley lhe dera e decidiu que a culpa
devia ser da ansiedade da sua supervisora. Ela dissera-lhe que, se a mais



pequena coisa não lhe parecesse bem, teria de abortar a missão. Um
americano não poderia ser apanhado a fazer aquele tipo de trabalho sujo em
Paris. Nunca, e especialmente agora, dado o atual clima político.

No plano geral, o alvo era um elo. Mais um nome a riscar na sua lista;
contudo, para Rapp, a questão era sempre mais pessoal do que o plano
geral. Ele queria que cada um daqueles homens pagasse pelo que tinha
feito. Cada morte seria mais difícil, mais perigosa, e isso não o incomodava
minimamente. Acolhia o desafio. Na verdade, sentia uma alegria sincera
por aqueles otários andarem a olhar para trás todos os dias e irem dormir
todas as noites perguntando-se quem andaria a caçá-los.

Perguntou-se uma vez mais se deveria preocupar-se por o líbio estar a
viajar sem guarda-costas. Havia uma boa possibilidade de que se sentisse
seguro na sua posição de ministro do petróleo do seu país. Sendo um
membro importante da comunidade diplomática, provavelmente julgava-se
superior aos jogos sujos de terroristas e assassinos. Bem, pensou Rapp,
terrorista uma vez, terrorista para sempre. Mesmo de fato e gravata e
instalado numa suíte de mil dólares por noite em Paris, não deixava de ser
um terrorista.

Rapp perscrutou a rua e escutou o líbio a roncar como um porco. Meio
minuto depois, decidiu-se. Aquele homem não veria outro nascer do sol.
Começou a mover-se com gestos eficientes e quase robóticos à medida que
revia o equipamento uma última vez. A sua Beretta com silenciador estava
no coldre de ombro sob o braço direito; dois carregadores extras
encontravam-se bem encaixados debaixo do braço esquerdo; uma faca de
combate de dupla lâmina com dez centímetros de comprimento ia
embainhada na parte de trás da sua cintura; e, numa presilha ao tornozelo,
tinha ainda uma pistola mais pequena, de 9 mm. Aquelas eram apenas as
armas que tinha levado. Também tinha um pequeno kit de primeiros
socorros, um rádio sintonizado no canal da segurança do hotel, algemas
flexíveis e um conjunto de documentos falsificados na perfeição, que o
identificavam como um palestino recentemente imigrado de Amã, na
Jordânia. E havia também o colete à prova de bala. Usá-lo fora uma das
coisas que lhe tinham sido inculcadas durante o treino aparentemente
interminável.

Rapp virou o colarinho do blusão preto para cima e cobriu o rosto com
uma balaclava preta e fina. Pegou na corda, mirou a borda do edifício e



disse a si mesmo:
— Dois tiros na cabeça.
Era um pouco redundante, mas esse era o objetivo, e a essência que

definia todo aquele exercício.
Deixou a corda desenrolar-se lentamente e depois passou as duas pernas

por cima da orla do telhado. Num movimento ágil, saltou do parapeito e deu
uma volta de 180 graus. As mãos enluvadas agarravam a corda e
abrandavam-lhe a descida de quatro metros e meio até poder estender um
pé e pousá-lo na amurada da varanda. Firmemente agarrado à corda, passou
com suavidade para o pequeno gradeamento de ferro negro. Teve o cuidado
de se manter de um lado da varanda, apesar de as cortinas blackout estarem
corridas. Com um joelho no chão, puxou a corda e passou-a à volta da
amurada, para que estivesse à mão se precisasse de fugir rapidamente.
Tinha desativado o trinco da porta da varanda ao instalar o dispositivo de
escuta dois dias antes. Se tivesse tempo, recuperaria o dispositivo, mas não
era nada de especial. Assegurava-se sempre de que usava dispositivos que
não pudessem ser associados a um dos fornecedores sofisticados que
Langley usava.

Tinha memorizado a disposição da suíte. Tratava-se de um quarto grande
com sofás à esquerda e uma grande cama de casal do outro lado das portas.
A prostituta deveria encontrar-se lá, mas Rapp não a ouvia, com o
detestável ressonar e chiar do líbio. Estava tudo como devia ser. Rapp sacou
da Beretta e começou lentamente a aplicar pressão no manípulo de latão da
porta com a mão enluvada. Passou-o da posição das 3 horas para a das 5 e
depois soltou-o sem que se ouvisse sequer um clique.

Puxou a porta para si e encostou-a à lateral do edifício. Colocou a mão
livre na costura das cortinas blackout e avançou agachado, com a pistola em
riste e a girar da esquerda para a direita. Eram seis passos da varanda até
onde o alvo dormia. A cama era tão alta que a plataforma tinha um degrau
que contornava três dos lados. Um espelho enorme e espalhafatoso servia
de cabeceira. A elevação colocava o alvo à altura da cintura de Rapp, que
media um metro e oitenta e cinco. Com a ponta do silenciador a apenas um
metro e vinte da cabeça do líbio, lançou um breve relance à cama,
esperando conseguir localizar a prostituta. O melhor que conseguia era ter
uma noção de que ela estava algures do outro lado, debaixo de uma



confusão de almofadas e cobertas. Nunca a alvejaria, mas poderia ter de lhe
bater com a pistola, caso ela acordasse e começasse a gritar.

Avançou um passo mais e ergueu a arma. Colocou o ponto cor de laranja
na cana do nariz do homem e depois pôs os dois pontos traseiros em
posição. A pressão já estava no gatilho e, sem o menor vestígio de
hesitação, apertou-o e disparou uma bala na cabeça do homem. O
silenciador saltou dois centímetros e, quando voltou a alinhar-se, Rapp
disparou uma segunda vez.

Fitou o líbio. O disparo alargara o buraco do tamanho de uma moeda. A
morte fora imediata, o que queria dizer que o ressonar tinha parado. No
novo silêncio do quarto, os seus olhos dirigiram-se ao monte desalinhado
do outro lado da cama e, após três segundos sem qualquer movimento,
ajoelhou-se e levou a mão à parte de trás da mesa de cabeceira. As pontas
dos dedos da sua mão direita tinham acabado de encontrar o que procurava
quando sentiu o chão a tremer. A vibração era suficientemente intensa para
perceber que só uma coisa poderia estar a causá-la. Retirou a mão, deixando
o dispositivo de escuta onde estava, e levantou-se o suficiente para espreitar
a porta do quarto de hotel.

Ali, na nesga fina de luz que entrava por baixo da porta, viu uma sombra
a passar e logo outra. Praguejou e estava prestes a fugir para a varanda
quando a porta se abriu de supetão, inundando o quarto de luz. Ao começar
a baixar-se, Rapp viu o canhão distinto e preto de uma submetralhadora e
depois o forte clarão de um disparo.



CAPÍTULO 2

O quarto cheirava mal. Era uma mistura de suor e outros odores exalados
por homens enfiados havia demasiado tempo num espaço pequeno.
Também continha um laivo de medo. Isso perturbava profundamente Samir
Fadi, embora compreendesse a causa. Estavam a caçar um fantasma —
alguém que começara, silenciosa e paulatinamente, a matar os seus irmãos
havia quase um ano. Samir não poderia alterar essa situação, nem os factos.
Quanto mais tempo os homens esperavam, mais entediados ficavam, mais
as suas mentes divagavam. Não era difícil ver nos rostos jovens que a
natureza agressiva da operação se dissipava sob o peso da monotonia. Cada
um recalculava as suas probabilidades de sucesso, que se iam movendo na
direção errada.

Samir não se deixava tomar por tal fraqueza. Receberiam aquele fantasma
com um poderio militar avassalador e livrariam a causa de um grande
problema, e ele seria celebrado como herói. Isso não era coisa pouca para
ele. Havia muito que sentia que Alá tinha planos magnificentes para si e,
quando regressasse daquela operação com a cabeça do assassino,
desfrutaria da glória que tanto merecia.

Samir fora o afortunado que se deparara com os primórdios de uma
solução. Todos tinham ficado chocados ao saber que aquilo era obra de um
só homem. Fizera a pergunta mais básica: “Como é que se encontra e mata
um assassino que ninguém conhece?” Tinham usado as suas fontes na
Europa e em Moscovo, sem nada obterem. Parte do conselho continuava a
argumentar que não poderia ser um único homem. Tinham de ser várias
equipas a operar em simultâneo. O espanhol, contudo, defendia a sua
posição. A sua fonte era irrepreensível. Além da fonte, o espanhol tinha
conseguido deitar a mão a alguns dos relatórios da polícia, preenchidos
após os vários assassinatos. Todos os relatórios apontavam para o facto de
ser obra de um só homem. Teria sem dúvida uma rede de apoio e
financiamento, mas um só homem era responsável pelas mortes.



A resposta à pergunta de Samir fora igualmente simples. O espanhol disse
ao conselho que tinham de preparar uma cilada. Samir fora escusado das
sessões seguintes. Só o Conselho Executivo poderia participar na decisão,
mas ele já tinha percebido os traços gerais. Precisavam de um alvo de peso
para levar o assassino a mostrar-se. Esse alvo de peso estava naquele
momento a dormir ao fundo do corredor, três portas adiante. Samir não
soubera a identidade do engodo até sete dias antes, quando ele e a sua
equipa chegaram a Viena. Durante quatro dias, tinham estado encafuados
num quarto de hotel, ligeiramente mais pequeno do que aquele, e depois,
naquela quarta manhã, saíram e partiram para França. Todos viajaram
sozinhos, de fato e gravata, mas no mesmo comboio. Quando chegaram a
Paris, foram recebidos pelo espanhol e por um irmão de confiança que
preparara o quarto de hotel com armas e equipamento de vigilância.

O engodo chegara de avião horas depois no mesmo dia e, após um breve
almoço no hotel, saíra para ir às compras. Um por um, a intervalos
aleatórios, os homens de Samir entraram no hotel e instalaram-se em
quartos diferentes, espalhados por vários andares. Ao cair da noite,
enquanto o engodo jantava fora com uma prostituta, todos se reuniram no
único quarto ao fundo do corredor. Esperavam-nos submetralhadoras com
silenciadores. Tanto o espanhol como Samir eram da opinião de que o
assassino atacaria à noite. O mais provável era que fosse antes do
amanhecer e no quarto de hotel, onde poderia controlar a situação. Samir
via a sensatez disso, mas parecia-lhe que a janela de oportunidade era
demasiado pequena. Do pôr do sol ao raiar do sol, tinha os homens em
alerta total. Durante o dia, dois homens estavam sempre em alerta, só para
jogar pelo seguro. Os outros três homens voltavam para os seus quartos,
pediam serviço de quartos e dormiam.

Depois de quatro noites em Viena e já três em Paris, Samir via que os
homens começavam a duvidar da sensatez daquela operação. A ideia de que
se atrevessem a questionar a sua autoridade perturbava-o muito. Ele tinha
escolhido cada um daqueles homens pela disciplina, pelas competências e,
sobretudo, pela obediência absoluta às suas ordens. Foi-lhes dito desde logo
que aquela missão requereria muita paciência. Que provavelmente seriam
necessárias várias viagens para que o assassino se mostrasse, mas Samir e o
espanhol tinham sido categóricos. O assassino apareceria e, quando o
fizesse, eles estariam a postos para atacar.



Ao longo dos últimos dois meses, Samir sentia que tinha ficado a
conhecer aquele assassino. Era um homem de nacionalidade desconhecida
que se infiltrara na organização deles e começara a matar metodicamente os
financiadores, traficantes de armas, soldados rasos e facilitadores que
permitiam que a organização e as organizações irmãs se mexessem pela
Europa, o Médio Oriente e o Norte de África. Graças ao espanhol, Samir
estudara detalhadamente cinco das mortes e tinha a certeza de que
compreendia como o assassino pensava. Estava preparado para o enfrentar;
só queria que fosse o quanto antes.

Verificou as horas, olhou em redor e abanou a cabeça, indignado. Havia
duas camas de solteiro e dois dos seus homens estavam deitados em cima
delas, a usar as roupas de ir à rua, com as cabeças encostadas às cabeceiras.
Ambos tinham adormecido, com as armas no colo. Um terceiro homem
encontrava-se numa cadeira junto à porta, debruçado, com a cara enterrada
nas mãos. Samir não via, mas não se admiraria se também estivesse de
olhos fechados. O quarto homem, pelo menos, estava atento, sentado em
frente aos dois monitores. Estes proporcionavam dois ângulos do quarto ao
fundo do corredor. Também estava de auscultadores. Nas primeiras noites,
todos se tinham revezado avidamente a escutar e assistir ao líbio anafado a
ter sexo com uma prostituta. Ao fim de sete noites, aquilo já não era
novidade. Ainda assim, Samir reparou que, apesar da aparente falta de
saúde, o líbio era extremamente viril.

Isso fê-lo pensar se seria capaz de fazer o mesmo, e ainda nem tinha trinta
anos. Samir não era pio, no que dizia respeito à fé. Era muçulmano, mas
deixava as santas prostrações aos mais devotos. Via-se como um soldado
encarregado de levar a luta do Islão aos judeus imundos e ao resto do
Ocidente decadente. Para passar despercebido, precisava de agir como eles
e, se isso implicasse beber o álcool deles e deitar-se com as mulheres deles,
pois que assim fosse. Desde que insinuar-se naquela cultura lhe permitisse
matá-los em maior número, tinha a certeza de que Alá o compensaria.

Levantou-se e esticou o pescoço para um lado e para o outro. Media cerca
de um metro e sessenta e tinha imenso orgulho do seu físico. Não tinha nem
um grama de gordura no corpo perfeitamente esculpido. Usava o cabelo asa
de corvo a meio entre as orelhas e o pescoço, seguindo a moda muito
popular entre os jovens franceses. Havia um espelho por cima da cama e ele
deteve-se para estudar o seu reflexo antes de passar o cabelo para trás de



cada orelha. Olhou depois para o peito, sob a t-shirt branca e justa, e
assentiu com a cabeça, aprovando. Tinha feito milhares de flexões para
manter os seus músculos rijos como rochas. Isso fê-lo pensar que seria uma
boa ideia que os homens se levantassem e fizessem umas quantas flexões
para porem o sangue a fluir. Por acaso, lançou um olhar de relance aos
monitores de videovigilância e algo lhe chamou a atenção. Avançou
rapidamente para os ecrãs e abanou o homem que estava incumbido de os
vigiar.

— Muhammad — murmurou Samir —, viste aquilo?
Ali, no ecrã a preto-e-branco, uma figura nebulosa movia-se pela suíte.

Samir sentiu a garganta a constringir-se. O assassino estava ali. Virou-se e
bateu nos pés dos homens nas camas. Controlando-se para não gritar, disse-
lhes:

— Ele está aqui. Levantem-se, seus idiotas.
Em seguida, agarrou na sua submetralhadora com silenciador e alinhou os

homens nas devidas posições, distribuindo chapadas e empurrões conforme
necessário. Segundos depois, estavam a postos junto à porta.

Tinha o coração a mil e as expressões de olhos arregalados dos seus
homens diziam-lhe que estavam a passar pelo mesmo. Levou a mão à
maçaneta da porta e assentiu uma vez com a cabeça antes de a abrir de
supetão. Os homens passaram por si exatamente como tinham treinado,
saindo para o corredor na direção da suíte à direita. Samir corria atrás do
último homem. Lá à frente, ouviu alguém tropeçar e viu Jamir a recuperar o
equilíbrio, evitando a queda. Maldisse-se por não os ter acordado antes para
que estivessem preparados. Sabia que o assassino atacaria antes do
amanhecer. Deveria ter tido os homens a postos. Pelo menos dois deles
tinham sido arrancados aos sonhos. Esperava que ao menos se tivessem
lembrado de tirar a trava de segurança das armas antes de avançarem. Com
um passo tremido, Samir apercebeu-se de que ele próprio se havia
esquecido de o fazer.

Abdul era o primeiro da fila e tinha praticado o movimento seguinte.
Samir dissera-lhe que não hesitasse.

— Não te preocupes connosco. Manda a porta abaixo e começa a
disparar. Nós vamos estar mesmo atrás de ti.

Samir estava agachado ao pé da porta, com o cano fino e preto do
silenciador apontado para cima. Tinha o dedo no gatilho e, ao ver Abdul dar



um passo atrás para arrombar a porta com um pontapé, sentiu um alto seco
na garganta. Engoliu com força e então a fechadura saltou da estrutura e a
porta escancarou-se. Samir esperou um segundo e empurrou o irmão para
que se juntasse à luta. Ainda no corredor, ouviu o fluxo constante das armas
à sua frente a soltarem o seu ataque letal contra o assassino, ao que um
sorriso matreiro se abriu no seu rosto. O assassino não poderia ter
sobrevivido àquela investida. Depois daquela noite, Samir tornar-se-ia uma
lenda entre os seus pares.



CAPÍTULO 3

Rapp abrigou-se atrás da cama e da plataforma pesada. A saraivada
distinta de balas a saírem da ponta de um silenciador a uma velocidade
elevada foi seguida pelo estilhaçamento do espelho por cima da cama.
Depois desse estrondo, as balas começaram a embater nas paredes, nos
móveis e no colchão. Comprimiu-se contra o chão, tentando contar os
disparos. A batida constante de uma arma a ser disparada foi rapidamente
secundada por pelo menos outras duas. Rapp lançou um rápido relance à
varanda, a uns meros seis passos de distância, e conteve o impulso de fugir.
Com tanto chumbo a voar, nunca conseguiria escapar. Chovia-lhe gesso em
cima e ouvia o impacto de balas no colchão a poucos centímetros acima da
sua cabeça.

Ainda colado ao chão e abrigado atrás da plataforma atapetada que
elevava a cama, disse a si mesmo para não entrar em pânico. A única via de
fuga estava bloqueada e ele encontrava-se encurralado e em menor número.
Com a saraivada de balas a continuar à sua volta, lembrou-se de algo que o
seu instrutor, Stan Hurley, dissera certa vez. Precisou apenas de meio
segundo para perceber que essa seria a sua única oportunidade. Agarrando
num carregador suplente que tinha debaixo do braço esquerdo, concentrou-
se na área para além dos pés da cama e esperou pela sua oportunidade.

Mesmo com os silenciadores, o ruído era bastante, dado o disparar quase
contínuo de balas a voar e a batida metálica de cursores que ricocheteavam
e tornavam a avançar. O som era consideravelmente mais abafado do que
com disparos normais, mas de forma alguma havia silêncio. Calculou que
estariam a usar MP5, ou algo muito parecido. A sua mente percorreu as
possibilidades numa fração de segundo. Com quase toda a certeza, MP5
significavam carregadores de trinta projéteis e, com os disparos da arma
configurados para o ritmo automático, um homem poderia acabar com
todos os projéteis numa questão de segundos.

Uma das mais-valias de Rapp era a capacidade de abrandar as coisas na
sua mente. Aperfeiçoara-o no campo de lacrosse na escola secundária e na



faculdade. Era capaz de calcular o que os outros jogadores iriam fazer e
como reagiriam. Quando as coisas ficavam tensas, como naquela situação,
ele conseguia pôr o medo e a informação secundária de parte, concentrar-se
no que era importante e abrandar as coisas. Decisões induzidas pelo pânico
tinham o mau costume de levar a resultados maus ou, naquele caso, fatais.
O ângulo e a dissimulação de Rapp eram os melhores que poderia desejar,
tendo em conta que fora apanhado tão desprevenido, e ele serviu-se
daqueles poucos segundos para observar a situação tática com uma visão de
360 graus.

O erro natural era ficar tão preso na situação que não se analisavam os
motivos, as manobras e o talento do oponente. O motivo daquele grupo era
claro. Todos aqueles homens queriam matá-lo. Quanto a como saberiam que
ele estaria ali e como teriam evitado a deteção da equipa de batedores, isso
teria de ficar para mais tarde. Naquele momento, a sua mente focou-se num
pormenor crítico num abrir e fechar de olhos. Aqueles tipos não faziam
parte de uma equipa de polícia de intervenção. Quando abriam fogo, essas
equipas eram disciplinadas. Não se limitavam a entrar num quarto e a
desatar a cravá-lo de balas. A partir disso, Rapp discerniu um facto muito
reconfortante — poderia matá-los.

Os agentes policiais estavam fora do seu alcance. Poderia lesioná-los ou
submetê-los fisicamente, mas estava-lhe vedado matar um agente de
segurança pública. Tais eram as regras de restrição que lhe eram aplicadas,
e ele não as punha em causa. Os governos podiam desviar o olhar quando
certos indivíduos desagradáveis eram assassinados no seu território, mas
matar um espectador inocente ou, pior, um agente de segurança pública,
podia-se criar um incidente internacional que acarretaria o tipo de atenção
que não podiam dar-se ao luxo de atrair.

Depressa percebeu que aqueles tipos estavam a cometer um grande erro.
Partiam do princípio de que a sua superioridade de armamento venceria
aquela batalha na salva de abertura, mas, como Hurley lhe dissera muitas
vezes, “Nunca queremos disparar a arma nos primeiros segundos de um
tiroteio. É melhor abrigarmo-nos e deixar que o outro gajo esvazie a sua
arma.” Levando aquilo bem mais além, Hurley e os outros instrutores
obrigaram-no a aprender a classificar várias armas apenas pelo som e, o que
era mais importante, a contar o número de projéteis disparados.



A última questão era inútil naquela situação. Era impossível contar com
alguma precisão os disparos de três submetralhadoras em modo automático,
mas, àquele ritmo, era praticamente certo que todos eles teriam de
recarregar as armas nos segundos seguintes. Rapp previu o que aconteceria
em seguida. Estava prestes a perder o abrigo. Em vez de esperar que o
primeiro atirador adentrasse o suficiente no quarto para ter o ângulo
necessário para o alvejar, alargaria primeiro esse ângulo. Manteve-se colado
ao chão e rastejou meio metro para a frente. Com a cabeça perto dos pés da
plataforma, já via quase três quartos do quarto. A uma distância que não
seria superior a quatro metros e meio, divisou o primeiro alvo.

Usava calças de ganga e uma t-shirt e estava nesse momento a ejetar um
carregador longo e curvo. Rapp contornou a cama com o braço esquerdo e
disparou um tiro que lhe acertou no rosto. Continuou a mover a pistola e
encontrou outros dois alvos. Um ainda disparava às cegas e o outro estava a
recarregar. Alvejou o segundo homem no nariz e o terceiro na garganta;
depois, antes que pudesse encontrar o alvo seguinte, começaram a chover
balas no tapete junto ao seu rosto. Recolheu o braço e apressou-se a rastejar
para trás, abrigando-se. Tinha disparado cinco projéteis, o que queria dizer
que lhe restavam catorze no carregador e dois carregadores cheios com
dezoito projéteis cada, mais a arma suplente.

Já não era altura para continuar colado ao chão. Se quem ainda se
mantinha de pé decidisse atacá-lo naquela posição, estaria frito. Apoiou-se
num joelho e ergueu a pistola por cima da cama. Mais uma vez a disparar
da esquerda para a direita, desfechou seis balas rápidas. À quinta, ouviu um
grunhido e percebeu que acertara no tronco de alguém. Fez o cano da arma
voltar atrás uns quantos graus na trajetória e disparou mais quatro vezes, ao
que tudo ficou silencioso. Rapp parou e depois lançou os últimos quatro
disparos pela porta. Trocou rapidamente o carregador, desengatou o gatilho
com o polegar e colocou um novo projétil na câmara. Levantou a arma e
espreitou brevemente por cima do colchão. Ali, com a silhueta delineada na
entrada, estava um homem estupefacto, agarrado à barriga com as duas
mãos. Estava na altura de avançar.

Levantou-se e, ao dar o primeiro passo para a esquerda, viu mais
movimento no corredor. Mantendo-se agachado com a arma em riste,
disparou um projétil. Enterrou-o no peito do homem e não na cabeça,
lançando-o a cambalear pelo limiar da porta. Surgiu uma arma no espaço



entre a ombreira da porta e o moribundo. Rapp continuou a avançar e a
disparar balas que lascavam os contornos da ombreira da porta. Quando
alcançou as cortinas pesadas, disparou mais uma salva de balas e depois
passou para a varanda. A corda estava mesmo à sua frente e ele lançou-se
para a apanhar com a mão direita, mantendo a Beretta na esquerda.

Ao cerrar a mão enluvada em torno da corda, atirou-se para lá da
amurada. Tinha o tronco no ar quando sentiu um soco sólido a atingi-lo por
trás. Percebeu nesse exato momento que fora alvejado, e o seu cérebro ficou
absolutamente concentrado no facto de um pedaço de chumbo ter acabado
de se enfiar no seu corpo. O choque desviou-lhe a atenção da corda para a
dor no ombro esquerdo e fê-lo começar a cair. Em desespero e a fitar o céu
noturno, a mão direita esticou-se em busca da corda negra enquanto o
pavimento duro lá em baixo se aproximava cada vez mais.



CAPÍTULO 4

Abdul continuou a avançar quarto adentro, a virar a arma com silenciador
da esquerda para a direita, jorrando uma corrente constante de balas.
Mesmo atrás dele, Jamir juntou-se à luta, disparando as suas balas num
padrão ziguezagueado. Muhammad era o seguinte, e depois o irmão de
Samir, Habib.

Samir sentia os pés pesados, como se, subitamente, estivesse a caminhar
em areia. Obrigou-se a avançar à medida que o espaço entre si e o irmão
aumentava. Apesar de toda a bravata e das ameaças de violência, uma parte
mínima do seu ego receava enfrentar aquele assassino. Tinha sido bem-
sucedido a ocultá-lo e a garantir que os homens nunca davam pelo menor
sinal disso, mas pesava-lhe. Com a linha de homens a avançar para a suíte,
Samir estava a ficar cada vez mais para trás. Escutou a saraivada de balas a
atingir um tom delirante — objetos a quebrar-se e estilhaçar-se sob a
fuzilada de metal.

De súbito, sentiu-se tonto. Tinha um aperto no peito e ficou com a visão
turva, como se espreitasse por um túnel. “Respira”, censurou-se. Já estava
quase a chegar à porta e inspirou profundamente duas vezes, vendo o irmão
entrar no quarto. Parou junto à ombreira e escutou a torrente de balas que
despedaçava o quarto. Com ar fresco nos pulmões, permitiu que um sorriso
nervoso se espalhasse no seu rosto. Não era possível que o assassino
escapasse àquilo. “O caçador tornar-se-á o caçado.” Era um mantra que
tinha passado meses a repetir.

O homem que me mandaram matar morrerá finalmente e eu serei
belamente recompensado, pensou. Tinha imaginado aquilo noite após noite,
o resultado final era sempre o assassino a jazer morto numa poça do seu
próprio sangue. Quatro homens com submetralhadoras contra um único
homem com uma pistola, e ele de reserva, só para o caso de ser preciso —
centenas de balas, contra uma mão-cheia. Aquilo decerto acabaria a seu
favor.



Ia entrar no quarto quando o clamor parou abruptamente. No silêncio que
se seguiu, ouviu um som que não conseguia bem identificar. Inclinando a
cabeça para um lado, a pensar, tentou perceber o que seria a causa do
estranho ruído gorgolejante. No preciso momento em que entendeu, ouviu o
irmão a gemer de agonia. Ficou paralisado. Um segundo depois, o irmão
começou a cambalear para trás, sem a arma e de mãos no abdómen. A cerca
de meio metro à sua frente, Samir viu uma bala atingir o irmão no peito,
sair-lhe pelas costas e dispersar sangue por toda a parede do corredor.
Horrorizado, esticou a mão para o agarrar, ao que a ombreira da porta
explodiu de repente, lançando lascas de madeira pelos ares. Samir atirou-se
para trás, sentindo o ardor na face.

O seu olho direito começou a piscar freneticamente enquanto ele
observava o irmão a cair, e depois o medo apoderou-se de todos os seus
músculos, pois ocorreu-lhe que o assassino talvez fosse atrás de si. Sem
pensar realmente, passou a submetralhadora para a mão esquerda e fê-la
contornar a ombreira da porta. Fechou os olhos e disparou uma salva de
balas em modo automático.

Manteve-se no corredor e disparou mais duas descargas rápidas para o
quarto. No silêncio que subitamente recaía sobre a cena, olhou para o irmão
caído, que o fitava com uns olhos vazios. A culpa atingiu-o como uma faca
no peito e a raiva assumiu o controlo. Voltou o silenciador negro para o
quarto e premiu o gatilho. Caminhou em frente, varrendo o quarto com
balas de um lado para o outro até ficar sem munições.

Parando na penumbra do corredor, avaliou a desgraça. Três dos seus
homens jaziam a seus pés, mas não havia sinal do assassino. Ejetou o
carregador vazio e inseriu um novo enquanto os seus olhos se focavam nas
cortinas que bloqueavam as portas da varanda. Os seus pés começaram a
mover-se ainda antes de ele ter tomado uma decisão consciente. Disparou
uma descarga rápida pela cortina e depois atirou o tecido para o lado. A
primeira coisa que viu ao sair para a varanda foi a corda. Seguiu-a para o
chão, onde viu um homem vestido de preto a atravessar a rua a correr.

Pôs a arma ao ombro e apontou o arco da mira ao alvo em movimento.
Apertou o gatilho para disparar três balas rápidas, mas não tinha como saber
se disparara para baixo, para cima, para a esquerda ou para a direita. O
assassino mudou de rota e Samir ajustou a posição, desta feita premindo o
gatilho e lançando uma correnteza de balas atrás do homem. Ao fim de uns



segundos, o ferrolho travou na posição aberta, dizendo-lhe que se lhe
tinham acabado os projéteis. Viu o assassino desaparecer nas sombras e
conteve a vontade de gritar.

Voltou para o quarto e olhou para a carnificina. Tinha perdido três dos
seus homens e o seu próprio irmão jazia no corredor. Falhara
miseravelmente. Começou a tremer, com uma mescla de medo e fúria
ardente. O que haveria de dizer à mãe? O que haveria de dizer ao espanhol
e a Rafique? Onde teriam errado? Abanou a cabeça, angustiado, mas,
algures nas profundezas do seu cérebro, sabia que era uma sorte estar vivo.
Porém, nunca poderia dizer tal coisa aos outros. Nunca poderia parecer tão
frágil à frente deles; caso contrário, seriam capazes de o matar.

Um som no corredor chamou-lhe a mente de volta ao problema atual.
Tinha de se pôr a andar dali para fora, e rapidamente, antes que a polícia
aparecesse. Meteu um novo carregador na arma e premiu o cursor para o
destravar. À porta, o seu olhar foi atraído pelo irmão, mas não aguentava a
dor. Contendo as lágrimas, seguiu pelo corredor em direção às escadas.
Uma porta à sua esquerda abriu-se, revelando uma mulher magra de roupão
branco. Samir ergueu a arma e, sem abrandar o passo, disparou-lhe quatro
balas contra o peito. Duas portas depois, um homem surgiu no corredor à
sua direita. Samir disparou outra descarga. Apressou-se a descer as escadas,
passou por um corredor pequeno e saiu para a viela das traseiras, onde se
deparou com um funcionário do hotel. O jovem viu a arma e ergueu as
mãos. Samir não hesitou. Premiu o gatilho ao máximo e lançou o homem
para trás, fazendo-o aterrar numa pilha de sacos do lixo.



CAPÍTULO 5

Rapp nunca tinha sido alvejado, mas isso não era o tipo de coisa pela qual
fosse necessário passar-se para a reconhecer quando acontecia. Tinham
voado balas a um ritmo veloz e uma delas encontrara o seu alvo. O impacto
fizera-o largar a arma para a rua lá em baixo, mas conseguira agarrar-se à
corda. A chuva de balas crepitava por cima da sua cabeça enquanto ele
saltava da amurada e depois descia. Agarrou-se com força com a mão
direita, uma manobra que o fez dar uma volta de 180 graus e bater no
edifício. Pôs os pés à sua frente mesmo a tempo de se impedir de ir de cara
contra a fachada de pedra.

Estar suspenso de uma corda com uma ferida de bala e com a arma uns
doze metros abaixo de si na rua dava-lhe uma sensação de vulnerabilidade
que não lhe agradava. Ocorreu-lhe deitar a mão à arma suplente, mas as
suas pernas já dobravam os joelhos para o afastar da parede. Precisava de se
afastar daquele sítio o mais depressa possível. Aliviou o aperto da corda e
desceu uns três metros antes de tornar a apertá-la. Os seus pés tornaram a
encontrar a parede e ele usou-os para se afastar do edifício.

Quando chegou ao pavimento, olhou para baixo e encontrou a arma ali
perto. Pegou-lhe e olhou rapidamente para a esquerda e para a direita. Não
havia faróis à vista, mas a polícia não tardaria a chegar. Já atravessava a rua,
na direção do rio, e ia a meio da rua quando as balas começaram a silvar
pelo ar à sua volta. Atirou-se para a esquerda, agachou-se um pouco e
depois desatou a correr o máximo que podia. As balas seguiam-no e ele
guinou para a direita, até que os seus pés encontraram relva e as sombras
das árvores. As balas pararam, mas ele continuou para a direita durante
mais uns quinze metros para se assegurar de que estava completamente
escondido, antes de tomar a sua verdadeira rota.

O banco e o caminho encontravam-se exatamente onde esperava.
Atravessou o caminho e virou à esquerda, com os pés praticamente
silenciosos nos seus passos leves pelo asfalto. Os pulmões e as pernas
funcionavam bem, levando-o a bom ritmo para um ponto que tinha



observado uns dias antes. Mesmo antes de chegar à ponte, a primeira vaga
de dor atingiu-o. Ia crescendo, aumentava de intensidade até explodir,
latejar e depois diminuir. Rapp resistia à vontade de tocar no ombro e
avaliar os estragos. Sentia a humidade pegajosa debaixo da camisa e isso
dizia-lhe o suficiente. A ferida era algures no ombro esquerdo, o que
significava que deveria ser capaz de tratar dela, a menos que lhe tivesse
atingido a artéria axilar. Se assim fosse, provavelmente perderia os sentidos
e sangraria até morrer nos minutos seguintes.

Mais adiante, avistou a ponte baixa com os seus arcos curvos de pedra.
De súbito, não se lembrava do nome da ponte, o que o fez perguntar-se se o
seu cérebro estaria com falta de fluxo sanguíneo. Abrandou e saiu do
caminho. O som de terra e gravilha a serem esmagadas sob os seus pés
dizia-lhe que tinha encontrado o caminho de terra batida. Seguiu-o
lentamente até à margem sul do rio e a base da ponte. O parapeito não tinha
mais de noventa centímetros de largura. Deteve-se e espreitou para o outro
lado. Havia luz suficiente da cidade a refletir-se na água para que visse que
estava sozinho. Encolheu-se por baixo do arco curvo e caminhou agachado
até ao meio. Sentou-se no parapeito, com os pés a baloiçar uns quantos
centímetros acima das águas do Sena.

Por hábito, mexeu-se para passar a Beretta com silenciador da mão direita
para a esquerda para a guardar no coldre, mas a mão esquerda não reagiu da
maneira que lhe teria agradado. Conseguiu mexê-la uns quantos
centímetros, mas logo uma dor penetrante lhe disse que isso era má ideia.
Praguejou entre dentes e depois pousou a arma no parapeito a seu lado.
Com os dentes, arrancou a luva da mão direita, dedo a dedo, e deixou-a ao
lado da arma. Abriu o casaco e desabotoou os dois botões seguintes da
camisa. A sua mão deslizou sob o tecido grosso do colete à prova de bala e
encontrou o ombro nu ensopado em sangue. Uma vaga de dor atingiu um
novo máximo e ele cerrou os dentes com força. Quando a onda passou, o
seu indicador encontrou o que ele procurava — a ferida de saída. Soltou um
suspiro de alívio. A bala tinha entrado e saído e o buraco não era maior do
que a ponta do seu dedo. Se fosse um projétil de ponta oca, a ferida de saída
teria sido muito maior, e os estragos bem piores.

Levando a mão atrás, encontrou a ferida de entrada e pareceu-lhe que
havia ali menos sangue, mas era difícil ter a certeza. Desapertou a pequena
bolsa que tinha à cintura e abriu o estojo de primeiros socorros. Os seus



dedos encontraram uma pequena lanterna. Apoiou-a contra a coxa e
acendeu-a. Satisfeito por o filtro vermelho estar afixado, colocou a pequena
lanterna entre os dentes e pegou na primeira de quatro seringas. Tirou-lhe a
tampa, deixando-a cair no rio, e depois, a pressionar o êmbolo, ensopou o
ombro com tintura de iodo.

Olhou para a seringa que se seguia e hesitou. Tinha revisto aquilo em
teoria, mas agora, ali a sangrar, começava a dar-se conta do quanto iria
doer-lhe. Mas antes, porém, teria de tapar o buraco. Rasgou uma
embalagem de gaze e começou a inseri-la na ferida de entrada, na parte de
trás do ombro. A dor era mais suportável do que ele esperava, mas aquela
seria a parte fácil. Quando acabou, pegou na seringa seguinte e também
atirou essa tampa para o rio. Agarrando no pulso esquerdo, levantou-o e
enganchou os dedos dessa mão no casaco e na camisa, para expor a ferida
de saída, e depois deixou o braço frouxo assim pendido. Sem querer pensar
mais do que o necessário no movimento seguinte, colocou a ponta da
seringa de plástico no buraco de saída, inspirou profundamente e enfiou a
agulha ao máximo. Precisou de todo o controlo para não gritar. O corpo
ficou rígido de dor, os olhos reviraram-se e, durante uns bons cinco
segundos, receou desmaiar.

O choque da dor inicial começou a diminuir e Rapp inspirou fundo várias
vezes. Quando se sentiu preparado, colocou o dedo no êmbolo. Depois fez
pressão e os primeiros centilitros do coagulante sanguíneo fluíram para a
ferida. Puxou a seringa uns dois centímetros para trás e introduziu mais do
produto na ferida. Repetiu o procedimento mais duas vezes, até esvaziar a
seringa. Depois de se livrar dela, agarrou na penúltima, tirou-lhe a tampa e
enfiou-a na ferida. Escapou-lhe uma praga abafada por entre os lábios e um
resmungo ao carregar no êmbolo para enviar supercola para a ferida, de
forma a parar a hemorragia.

Já se ouviam sirenes de carros-patrulha por todos os lados. Atirou a
seringa para a corrente e recostou-se. Tinha de se pôr a andar. Tirou do
estojo a última seringa. Continha um antibiótico de largo espectro.
Endireitou-se e encontrou um pedaço de pele debaixo do colete à prova de
bala. Fez a agulha atravessar o tecido da camisa e nem uma picada sentiu.
Sem saber como poderia tornar a colocar o estojo de primeiros socorros e
considerando que fizera basicamente tudo o que podia, deixou tudo cair no
rio turvo. Fitou a arma por um segundo e quase a atirou também, mas



decidiu não o fazer. No sítio para onde ia teria bastantes oportunidades para
se livrar dela. Agarrou na arma com a mão que estava bem, virou-a ao
contrário e inseriu a ponta do silenciador no coldre. Quando acabava de a
encaixar, ouviu vozes à sua direita. Estava ciente da temperatura da água, da
velocidade da corrente e de aproximadamente quanto tempo aguentaria até
que a hipotermia o matasse.

Com as vozes a aumentarem de volume, Rapp deslizou o traseiro para a
beira, agarrou a pedra com a mão direita e passou silenciosamente do
parapeito para a água. Mergulhou discretamente, com a sucção das roupas a
puxá-lo para baixo. Sabia que não devia entrar em pânico. Assim que as
roupas ficassem ensopadas, tornar-se-iam neutras. Veio à tona cinco
segundos depois, com a corrente já a levá-lo para oeste. Inspirou
calmamente e ignorou o frio da água escura, dizendo a si mesmo que isso
ajudaria o fluxo sanguíneo a abrandar. Nadaria descontraidamente pelo
centro de Paris e, ao fim de umas horas, encontraria o sítio certo para voltar
para terra.

Virou-se de barriga para cima e foi dando suavemente às pernas com
movimentos de tesoura debaixo de água. Ao deixar a escuridão relativa da
ponte, olhou para o céu noturno e, por um brevíssimo momento, perguntou-
se quantas pessoas teriam morrido naquele rio — e se o seu corpo seria
apenas mais um para somar à contagem. Tal ideia fê-lo sorrir. Sempre a fim
de um desafio, sentiu o modo de sobrevivência a entrar em ação, e disse a si
mesmo que era tão certo sobreviver àquela noite como o sol nascer a oriente
de manhã. Nessa altura, iria em busca de respostas. Algo correra
tremendamente mal naquela noite e precisava de descobrir como fora que o
inimigo se inteirara dele. Independentemente do que Irene Kennedy e os
outros lhe ordenassem, não voltaria para os Estados Unidos para passar
algum tempo no divã com o psicólogo residente de Langley.



CAPÍTULO 6

A comandante Francine Neville, da Polícia Judiciária Francesa,
encontrava-se no meio da carnificina com um copo de café numa mão e
uma enorme vontade de ter um cigarro na outra. Os seus agentes estavam a
analisar o massacre, de luvas e vários instrumentos. Um fotógrafo à entrada
ia tomando instantâneos. Por um momento, Francine sentiu-se insegura por
não ter aplicado maquilhagem alguma e por o seu cabelo, que usava num
corte simples um pouco acima dos ombros, provavelmente estar
desgrenhado, dando-lhe um ar algo tresloucado. Contudo, já estivera em
suficientes cenas de crime ao longo dos anos para saber que era um
desperdício de tempo preocupar-se. Se aquele crime alguma vez se
solucionasse e fosse levado a tribunal, teria de aguentar as fotografias
pouco favoráveis com o resto da equipa, todos eles arrancados à cama antes
de o sol nascer.

Francine Neville era muito competente. Subira rapidamente pela
hierarquia da Polícia Nacional, tanto apesar de ser mulher como
precisamente por ser mulher. Pressões políticas haviam ditado a nova era
inaudita de mulheres em posições de comando, e ela sabia que não faltavam
misóginos convencidos de que o único motivo para ter chegado a
comandante com a juventude relativa de trinta e sete anos era que os seus
chefes tinham uma quota a cumprir. Não fazia caso dos rumorejos,
concentrava-se no seu trabalho e reconfortava-se com o facto de os homens
com quem colaborava saberem que ela tinha as qualificações necessárias e
merecera a sua posição. Em noites como aquela, porém, perguntava-se por
que haveria optado por ser polícia.

Tinha o rosto contraído enquanto estudava o caos. Aquilo ia ser um
verdadeiro circo. Estava um gordo nu na cama com uma jovem magra que
teria metade da idade dele. Ambos estavam mortos — cravados de balas.
Quatro outros homens, paramilitares, ao que parecia, também jaziam pelo
chão. Esses corpos estavam relativamente intactos, atingidos apenas por
uma ou duas balas. Ao fundo do corredor, outros dois cadáveres estavam



esparramados junto a duas portas distintas. Francine calculava que fossem
hóspedes do hotel que tivessem dado pela agitação e que, ao irem
investigar, haviam acabado assassinados pelos cabrões que tinham feito
tudo aquilo. Além disso, um azarado jovem funcionário do hotel que lavava
as roupas da noite estava agora prostrado na viela das traseiras, com cinco
buracos de bala no peito. Fez as contas à carnificina — nove cadáveres, no
total. Ao longo dos dezasseis anos desde que entrara para as forças
armadas, a maior investigação em que se vira envolvida tinha sido um
homicídio triplo. Tratara-se, claro está, de um triângulo amoroso e de um
assassinato seguido de suicídio. Embora sensacional, o caso não fora difícil
de solucionar, nem para a comunicação social, nem para o público. Mulher
engana marido, marido mata mulher e amante, e depois mata-se. Não era o
primeiro crime do género, e não seria o último.

Aquele cenário era completamente diferente. O número de vítimas
lançava-lhe a mente em duas direções que, embora distintas, estavam
ligadas. Tinham tido um verdadeiro problema com os gangues eslavos que
tinham ocupado os bairros de lata depois de a Jugoslávia se desfazer e
entrar em guerra civil, e agora os gangues russos, com a sua independência
recente, começavam a impor-se. Como sempre, precisaria de manter a
mente aberta, mas aqueles dois grupos estavam nos primeiros lugares da
sua lista.

Duas outras entidades também lhe causavam inquietação — os seus
superiores, no quartel-general da Polícia Nacional, e a comunicação social.
Que houvesse disparos de submetralhadoras num hotel de cinco estrelas no
centro de Paris já era sensacionalista que chegasse; somando-se os nove
mortos e ela tinha garantido um circo mediático como a cidade não via
desde os tempos do Caso Dreyfus. Os superiores dela considerariam
praticamente impossível não interferir, e ela já sabia como o fariam. Alguns
tentariam ingerir-se na sua investigação e a maioria passaria a hora de
almoço a passar informações à comunicação social.

A sua ansiedade aumentou ao dar-se conta de que toda aquela balbúrdia
poderia pôr-lhe fim à carreira. Concentrou-se no morto deitado na cama.
Parecia algo saído de um daqueles filmes americanos de mafiosos. Havia
penas e tufos de tecido por todo o lado, e uma boa quantidade estava presa a
poças de sangue. Olhou para os quatro tipos com ar de paramilitares que
jaziam no chão. Facilmente poderiam ser servos ou croatas. Tinham aquela



tez morena. Enviara um dos agentes à receção, para saber em que nome fora
reservado o quarto. Ouviu uma gargalhada no corredor e, pouco depois,
surgiu um homem à entrada, que parou e olhou para um dos mortos.

Se Francine precisasse de confirmação de que estava no meio de uma
merda de todo o tamanho, essa confirmação encontrava-se à porta. Tinha
esperado passar o resto da vida sem tornar a ver Paul Fournier, e
conseguira-o durante quase quatro anos, mas, naquela noite, acabara-se-lhe
a sorte. Fournier era da DGSE — a Direção-Geral de Segurança Externa de
França. Tratava-se da organização incumbida da segurança externa do país
— sendo externa a palavra a reter. Francine teve o palpite incómodo de que
Fournier se encontrava ali por causa do homem na cama. Com o olhar a
passar do vivo para o morto, soube que o caso se tornara infinitamente mais
complicado.

— Francine — chamou-a ele demasiado alto, do outro lado do quarto. —
Que prazer ver-te. Já se passou demasiado tempo.

Francine suspirou e ripostou:
— Paul, o que é que estás aqui a fazer?
— Sabes como são as coisas na Direção-Geral— disse ele com um

sorriso rasgado sob um bigode grisalho. — Vamos para onde quer que a
República precise de nós.

— Julgava que te especializavas em subverter os governos instáveis mais
a sul.

Fournier riu-se muito e entrou cuidadosamente, contornando os
cadáveres. A um passo de Francine, estendeu os braços como se se
preparasse para abraçar uma velha amiga.

Ela estremeceu só de pensar em tocar-lhe. Com um semblante carregado
no seu rosto oval, estendeu a mão direita, indicando-lhe que mantivesse a
distância. A audácia dele decerto não diminuíra com o passar dos anos.

— Porque é que estás aqui?
Fournier deixou que o ar dececionado lhe abandonasse o rosto e começou

a apalpar os bolsos da gabardina cinzenta, em busca de algo. Um momento
depois, encontrou um maço de cigarros e um isqueiro. Acendeu um cigarro
e ofereceu-lho.

A lata deste homem, pensou ela. Quando o conhecera, nove anos antes, a
sua confiança atraíra-a, mas acabara por perceber que aquilo que parecia
confiança na verdade era a fachada de um cretino frio, calculista,



manipulador e egoísta. Esforçando-se por manter a calma, abanou a cabeça
para rejeitar a oferta e perguntou:

— Porque é que tudo tem de ser tão difícil contigo?
— Desculpa? — perguntou ele, fingindo não compreender.
Ela encolheu os ombros.
— Faço-te uma pergunta simples, mas tu recusas-te a responder.
De súbito, Fournier pareceu ofender-se.
— Então, minha querida Francine. Eu sei que as coisas entre nós não

acabaram bem, e lamento, mas isso foi, quê... há dez anos? Certamente
poderemos comportar-nos como profissionais.

Ela ignorou o facto de ele errar por uma margem de seis anos e, em vez
disso, concentrou-se no milhar de coisas que gostaria de dizer àquele
imbecil. Todas lhe teriam sabido bem, teriam sido exatas e dizê-las seria um
erro. A precisão e a verdade não tinham qualquer valor para Fournier. Para
ele, não passavam de instrumentos que usava para fazer avançar os seus
propósitos e esquemas. Enganava e fazia-se de vítima por maiores que
fossem os seus pecados. Que ela lhe desse troco era precisamente o que ele
queria.

— Paul, estou a ser completamente profissional. Foi por isso que te
perguntei porque é que estás aqui. Esta é a minha cena do crime. Sejas ou
não da Direção-Geral de Segurança, preciso de saber porque é que estás
aqui.

— Muito bem — respondeu Fournier num tom descontraído. Expirou
uma nuvem de fumo e virou-se para a cama. — Fazes alguma ideia de
quem seja aquele?

De súbito, ela ficou muito zangada com o agente que enviara à receção
para descobrir a resposta àquela precisa pergunta. Endireitou-se um pouco e
disse:

— Não, não faço.
A resposta provocou um sorriso a Fournier.
— Bem, vejamos. — Recuou para os cadáveres e disse: — Quatro

homens com armas automáticas com silenciadores, todos mortos. —
Apontando para a cama, continuou: — Um homem com excesso de peso na
casa dos sessenta anos e uma jovem magra com menos de metade da idade
dele... muito provavelmente, uma prostituta.



Francine mostrou-se entediada. Aquelas conclusões eram óbvias. Sentia-
se tentada a dizer isso mesmo, mas sabia que, quanto menos dissesse,
melhor. Fournier tinha o seu palco e precisava de fazer aquele pequeno
joguinho para a diminuir em frente aos seus agentes.

— O nome do homem? — perguntou-lhe, num tom cortante.
— Já lá vamos — disse ele, erguendo um dedo à laia de aviso. — Seis

cadáveres. Não é pouco.
Francine não se deu ao trabalho de o corrigir e de o informar acerca dos

outros três. Oferecer-lhe-ia tão pouca informação quanto possível, na
esperança de que o espião da Direção-Geral de Segurança obtivesse o que
procurava e se fosse embora.

À medida que continuava a analisar o óbvio, os olhos de Fournier
mantinham-se ocupados a reparar nos aspetos mais interessantes da cena do
crime. Havia certas incongruências que Francine e a equipa acabariam por
notar, mas, por ora, como se costumava dizer, era difícil distinguir as
árvores no meio da floresta. Imaginou-se no quarto quando tudo aquilo
tivera lugar. Olhou para o espelho partido da cabeceira da cama, para a
parede de gesso com buracos de balas e para os dois corpos na cama,
cravados de balas. O chão estava cheio de invólucros de latão. Tinham sido
centenas de disparos. Que o assassino tivesse escapado era um milagre.
Fournier olhou para o homem mais próximo de si no chão e tomou nota da
localização precisa do buraco de bala na testa, e não conseguiu deixar de
assentir com a cabeça, por respeito para com o homem cuja pontaria se
mantivera tão estável sob tamanha fuzilada.

— O nome do homem? — perguntou Francine de novo.
Fournier aproximou-se da cama. Olhou para o homem pesado, reparou

em mais de uma dúzia de feridas superficiais de entrada de balas, e depois
os seus olhos encontraram o ponto quase perfeito mesmo acima do nariz do
ministro. Aquela bala teria vindo do assassino que buscavam. Inspirou
profundamente e acenou com o cigarro na direção da cama.

— Aquele, minha querida, é Tarek al-Magariha.
Francine esperou que ele explicasse mais. O momento longo de espera

prolongou-se e, quando se fartou, perguntou:
— E quem é Tarek al-Magariha?
— É o ministro do petróleo da Líbia, e suponho que estes homens sejam,

ou melhor, fossem, os guarda-costas dele.



Francine fechou os olhos por um segundo e cerrou os punhos. Gângsteres
sérvios e russos a matarem-se uns aos outros era uma coisa — não era bom,
mas, em certa medida, a boa gente de Paris não se importava desde que se
fossem matando uns aos outros. Um diplomata estrangeiro, porém, isso já
era uma balbúrdia completamente diferente. Um diplomata líbio, pior ainda,
e o ministro do petróleo era o pior possível. Não sabia o número ao certo,
mas estava ciente de que o seu país recebia uma grande parte das suas
importações petrolíferas desse país do outro lado do Mediterrâneo.

— Fazes ideia de quem possa tê-lo assassinado? — Deu por si a fazer a
pergunta antes de conseguir deter-se e arrependeu-se de imediato, pois sabia
que Fournier era incapaz de lhe dizer a verdade.

— De momento não faço ideia, mas vamos investigar os suspeitos do
costume.

— Os suspeitos do costume?
— Os Israelitas... e outros.
Fournier sabia muito mais do que dava a entender, mas não ia dizê-lo a

alguém da Polícia Nacional que Al-Magariha passara a maior parte da sua
carreira a trabalhar para os brutais serviços secretos da Líbia, o Mukhabarat
el-Jamahiriya.

Francine fitou-o com desconfiança. Todos os instintos lhe diziam que ele
estava a reter informação.

— Como é que soubeste tão depressa?
— Tão depressa?
— Que ele tinha sido assassinado.
Fournier dirigiu-lhe um sorriso orgulhoso.
— Tenho as minhas fontes.
Francine perguntou-se se a DGSE tivera o líbio sob vigilância. Ia fazer

essa pergunta, mas reconsiderou. Ele nunca lhe daria uma resposta honesta.
Ela transmitiria as suas suspeitas aos seus superiores e estes poderiam pôr-
se às marradas com os superiores da DGSE, a ver quem ganhava.

— Continuo um pouco confusa quanto ao motivo para estares aqui.
— Temos um diplomata estrangeiro morto, minha querida. Seria de

pensar que compreendesses a necessidade do envolvimento da Direção-
Geral.

Francine não respondeu.
Fournier encolheu os ombros.



— Bem, os meus superiores querem que me mantenha muito atento à tua
investigação, pelo que vamos ver-nos bastante nos próximos tempos.

Os olhos castanho-claros de Francine estavam fixos no pedaço de cinza
com mais de dois centímetros a pender precariamente da ponta do cigarro
de Fournier.

— Isto é a cena de um crime. Não me importa quanta influência julgas
ter, se essa cinza cai na carpete, vou mandar-te algemar e retirar daqui.

— Desculpa — disse Fournier, de olhos arregalados, como se,
subitamente, se tivesse dado conta do seu erro. Com uma mão debaixo da
cinza, avançou até à varanda. A luz que vinha do céu matinal deixava-o ver
os buracos de bala na cortina. Abriu caminho até às cortinas e passou para a
pequena varanda. Sacudiu a cinza para o lado de fora e seguiu-lhe a queda
até ao passeio. As barricadas da polícia estavam colocadas e alguns
membros da comunicação social e mirones curiosos começavam a
acumular-se. A notícia continuaria a espalhar-se e, a meio da manhã, aquele
lugar seria um circo. Virou a cabeça na direção do telhado e tomou nota do
facto de o seu homem ter retirado a corda antes de a polícia se aperceber de
que estava ali. Não sabia ao certo que mais poderia fazer para ajudar a
turvar as águas, mas o que sabia era que precisava de sair dali antes que
começassem a aparecer demasiadas câmaras.

Voltou a entrar na suíte de hotel e começou a passar por entre os
cadáveres.

— Francine, entrarei em contacto. Se precisares de mim, sabes onde me
encontrar.

Francine virou-se da análise de vários invólucros de balas junto à cama.
Sentiu-se bastante aliviada ao vê-lo sair do quarto, mas, ao fim de uns
segundos, começou a perguntar-se porque seria que ele se ia embora tão
depressa. Algo não batia certo e, nesse momento, teve a confirmação final
de que Paul Fournier seria uma grande complicação num caso já de si
complicado.



CAPÍTULO 7

Langley, Virgínia, EUA

Thomas Stansfield estava habituado a trabalhar ao sábado. O mundo não
parava para o diretor-adjunto de Operações da CIA descansar, pelo que
trabalhava seis dias e meio por semana. Não obstante, não estava habituado
a que o secretário de Estado o acordasse às quatro da manhã de um sábado.
Ainda assim, manteve-se impávido enquanto o secretário lhe dava a notícia
de um diplomata líbio assassinado em Paris. Também conseguiu escutar
pacientemente as acusações extremamente tresloucadas e desinformadas
feitas pelo secretário. Assegurou-lhe que a CIA nada tinha que ver com o
que quer que tivesse ocorrido em Paris e, antes de desligar, prometeu ao
diplomata mais importante dos EUA que, até ao meio-dia, já teria algumas
respostas.

Às oito da manhã, estava na Sala de Crise da Casa Branca com a maior
parte do Conselho de Segurança Nacional. Com o presidente ausente a
jogar golfe em Maryland e o vice-presidente sabia-se lá onde, foi o
secretário de Estado Franklin Wilson a dirigir a reunião. Depois de duas
horas de conjeturas vagas e de muita bazófia quanto a colocar pressão sobre
Israel, Stansfield finalmente conseguiu sair da reunião.

Com metade da manhã já perdida, estava irritado por ainda não ter um
único facto sólido. As perguntas acumulavam-se e ele sabia que, para obter
algumas respostas, teria de escapar àquele encontro da elite superpoderosa
de Washington e ter uma discussão com uma operacional júnior e um antigo
colega que era bom que estivessem à sua espera no escritório em Langley.

Encontrou Irene Kennedy sentada na pequena sala de espera e fez-lhe
sinal para que o seguisse para o gabinete insonorizado. Nos seus modos
eternamente compostos, indicou-lhe que se sentasse numa das cadeiras em
frente à sua secretária e depois perguntou-lhe:

— Onde está o Stan?
Irene encolheu os ombros. Tinha o cabelo que lhe dava pelos ombros

apanhado num rabo de cavalo simples.



— Deixou-me ali há um bocado. Disse que tinha de ir falar com alguém.
Stansfield desabotoou o casaco do fato cinzento, tirou-o e deixou-o nas

costas da cadeira de executivo de couro. Estava irritado por Stan Hurley
andar à solta pelo edifício, mas não o deixou transparecer. Tinham uma
história longa e colorida e Stansfield conhecia-lhe intimamente tanto as
capacidades como as fraquezas. Havia algumas razões muito boas para o ter
tornado um empreiteiro privado uns anos antes. A principal era o facto de
Hurley ser completamente insensível às políticas internas de Langley. Era
como uma criança que simplesmente não resistia a tocar na tinta quando a
tabuleta dizia claramente “Pintado de fresco. Não tocar.” Nos corredores
ordenados e contidos de Langley, ele era um desastre prestes a acontecer.

Olhou para o seu Timex e decidiu que lhe daria cinco minutos antes de
mandar alguém à sua procura. Concentrando-se na questão mais premente,
perguntou:

— O nosso jovem amigo... deu notícias?
Irene sabia que o gabinete de Stansfield era revistado diariamente para

garantir que não havia dispositivos de escuta, mas aquelas conversas
deixavam-na sempre nervosa.

— Não.
— Faz ideia da razão para isso?
— Preferia não tirar conclusões precipitadas até sabermos mais sobre a

situação.
Stansfield fitou-a com os seus olhos cinzentos, esperando pacientemente

que ela dissesse mais. A sua expressão era familiar a todos os que
trabalhavam para ele. Pagava aos funcionários pelo intelecto e opiniões, não
para jogarem pelo seguro até que a resposta fosse óbvia.

— Eu sei que ele é relativamente novo, mas presumo que lhe tenha
transmitido devidamente a necessidade de não falhar nenhum controlo.

— Sim, e embora possa ser novo, comparado com outras pessoas daqui,
num ano acumulou mais experiência real de campo do que quaisquer outros
dez agentes combinados.

Lendo nas entrelinhas, Stansfield compreendeu que, por experiência
prática de campo, ela se referia a mortes.

— Alguma vez ele falhou um controlo antes?
Irene ponderou a questão, mas nesse momento a porta abriu-se e Stan

Hurley entrou. Estava a usar um fato azul de aspeto quadrado, com uma



camisa branca e sem gravata. Tinha um bigode curto, mas naquela manhã
não se barbeara, pelo que tinha uma sombra de barba que parecia poder ser
usada para lixar madeira. Stansfield, que conhecia o lado rude de Hurley
melhor do que a maioria das pessoas, ficou impressionado por ele se ter
dado de todo ao trabalho de vestir o fato.

— Desculpa o atraso — anunciou Hurley numa voz de baixo que tinha
desenvolvido com anos de tabaco, álcool e berros.

— O que é andavas a fazer? — perguntou-lhe Stansfield com uma
curiosidade sincera.

— Só a consultar uns velhos amigos.
— Quererei saber quem?
Hurley dirigiu-lhe um sorriso enviesado e disse-lhe:
— Chefe, tens coisas mais importantes com que te preocupar.
Stansfield viria a sabê-lo depois. Por ora, tinham de perceber o que se

passara em Paris e até que ponto poderiam estar expostos. De olhos fixos
em Hurley, perguntou:

— Há alguma notícia sobre o que aconteceu ontem à noite?
— Nove cadáveres. O ministro do petróleo da Líbia e uma prostituta

foram abatidos, juntamente com uma equipa de quatro guarda-costas.
O diretor-adjunto de Operações acenou ligeiramente com a cabeça. Já

recebera confirmação do mesmo.
— Também foram abatidos três civis inocentes.
Hurley inclinou-se para a frente e pousou os cotovelos nos joelhos.

Cofiou o bigode com as duas mãos e depois pô-las debaixo do queixo. O
homem parecia estar em movimento perpétuo. Mesmo aos cinquenta e três
anos, tinha uma espécie de energia jovem.

— Três inocentes? — perguntou Stansfield, revelando a sua surpresa
apenas com uma sobrancelha arqueada. Virou-se para Irene. — Sabia disto?

— Não — respondeu Irene com honestidade.
— Dois hóspedes do hotel — acrescentou Hurley —, no mesmo corredor

do quarto de Tarek, e um moço do hotel na viela das traseiras.
— Nove cadáveres — repetiu Stansfield, ainda surpreendido pelo

número.
— É verdade — reiterou Hurley, como se não fosse nada de especial.
— Será possível que algum pertença ao homem que procuramos? —

perguntou Stansfield.



— Não parece.
Irene virou-se na cadeira para Hurley.
— Onde é que obteve essa informação?
— Preste atenção, minha menina — rosnou-lhe Hurley. — Não fui eu

quem planeou esta operação em cima do joelho.
— Diga lá — ripostou Irene, num tom conflituoso.
— Digo o quê?
— Como o grande Stan Hurley teria feito as coisas de outra maneira.
— Para começar, nunca o teria enviado sozinho.
— Isso foi basicamente o que temos feito ao longo dos últimos nove

meses, e ele tem sido bastante bem-sucedido... muito mais do que você e os
seus rapazes nos últimos anos.

— Bem que pode queixar-se, mas eu avisei. Deu demasiada trela àquele
rapaz.

Stansfield não estava com cabeça para servir de árbitro em mais uma
discussão entre aqueles dois, pelo que pigarreou e perguntou.

— Quem é a tua fonte?
— Não te preocupes com a minha fonte. Ele é irrepreensível.
— Seja como for — disse Stansfield —, gostaria de saber.
Hurley fez uma expressão irritada. Já conhecia Stansfield havia três

décadas e sabia que, quando arqueava a maldita sobrancelha direita daquela
maneira, de nada servia tentar dissuadi-lo.

— Uma editora de um dos principais jornais diários de lá. Diz que a
comunicação social está louca com isto.

Irene reparou que ele tinha começado por se referir à fonte como «ele».
Aquele homem estava sempre a arranjar formas de despistar o interlocutor.

— É quem eu julgo que é? — perguntou Stansfield.
Hurley sabia que o seu velho amigo era muito educado e não conseguiu

deixar passar a oportunidade de dizer abertamente aquilo que ele queria
perguntar.

— Referes-te à editora do Le Monde com quem eu costumava ir para a
cama?

Stansfield assentiu com a cabeça.
— É ela, sim.
— E como é que sabemos que está certa? Podemos partir do princípio de

que não se enganaram quanto a Tarek e à prostituta. E os outros sete



corpos?
— Ela já tem os nomes de todos. A polícia pediu-lhe que não os

publicasse até poderem avisar as famílias, mas nenhum dos nomes que me
foram dados aparece.

— Então podemos presumir que estará vivo — disse Irene, com um laivo
de alívio na voz.

— E que fez asneira, da grossa! — disse Hurley, sem ceder um
centímetro.

— Não sabemos isso — replicou ela, dirigindo-se a Stansfield e não a
Hurley. Conhecia os dois desde que nascera. O seu pai trabalhara com eles
naquele mesmo edifício. Ela talvez fosse a única pessoa com menos de
trinta anos em Langley que se atrevia a discordar deles. Stansfield
admirava-a por isso, enquanto Hurley achava que ela devia manter-se
calada até ter estado ao serviço durante pelo menos uma década.

— O que se sabe — disse Hurley, numa voz mais intensa —, é que não se
toca em inocentes. Essa é a regra infringível.

— Isso diz muito, vindo de si — comentou Irene, revirando
exageradamente os olhos.

— Que raio é que isso quer dizer?
— Sabe exatamente o que quer dizer.
— Não, não sei.
— Tio Stan — disse ela, numa voz desprovida de afeto —, baseou toda a

sua carreira em infringir regras, e parece-me que a razão para ele o irritar é
que é um lembrete constante de que está a ficar velho e que ele é melhor do
que você alguma vez foi.

Stansfield sabia que aquelas palavras magoavam o seu velho amigo, mas
também sabia que continham muita verdade. Contudo, a maior parte
daquilo não interessava. Precisavam de se concentrar no problema em
mãos.

— Quero que os dois me ouçam. Não sabemos o que aconteceu e, como
já todos aprendemos, é perigoso tomar conclusões precipitadas.

— Eu digo-te o que é que é perigoso — disparou Hurley, ainda ofendido
pelos comentários de Irene. — Largar a porra de um cão por treinar sem
trela. Deixá-lo correr praticamente por conta própria, sem qualquer
controlo. Isso é que é perigoso. — Hurley recostou-se, a abanar a cabeça.
— Desde o primeiro dia que ando a avisar-vos acerca dele.



Irene virou-se e lançou-lhe um olhar gélido.
— Presumo que se refira ao mesmo cão que arriscou a vida para lhe

salvar o couro ingrato e teimoso em Beirute?
Stansfield desejava ardentemente que aqueles dois pudessem chegar a

umas tréguas, mas, segundo o Dr. Lewis, não havia qualquer sinal de as
coisas entre eles estarem a acalmar. Ouviu-os discutir durante meio minuto
e depois perguntou:

— Já acabaram? — Deu-lhes um momento para assimilarem o facto de
ele estar farto de os ouvir e depois continuou: — Algum de vocês tem
informação útil que possa dar-me?

— Enviei uns ativos para lá hoje de manhã. No primeiro voo que partiu.
Vão começar a investigar e ver o que conseguem descobrir.

— Bom — disse Stansfield a Hurley. — Quero que vás para lá também e
garantas que isto não explode. Descobre o que se passa e trá-lo para cá.

— Isso é competência minha, senhor — protestou Irene. — Eu sou a
supervisora dele.

Stansfield abanou a cabeça.
— A Irene é demasiado oficial e não tem os contactos do Stan. Preciso

que fique aqui.
Irene virou-se para Hurley, com os olhos a semicerrarem-se de

desconfiança.
— Quem é que enviou, hoje de manhã?
— Dois dos meus agentes.
— Quem, Stan?
— Não se preocupe — disse Hurley pelo canto da boca. — Eu sei

controlar os meus.
Irene observou-o por um momento e perguntou:
— Enviou o Victor?
— Que importa isso?
Ela virou-se de novo para Stansfield.
— Se leu o ficheiro do meu agente, sabe que ele e o Victor têm um

historial explosivo.
— Isto já cansa. — Hurley abanou a cabeça. — Estou farto de ser posto

em causa.
Irene manteve os olhos fixos em Stansfield.



— Basta ele desconfiar que o Victor e os brutamontes dele estão por perto
para as coisas acabarem mal.

— Está a exagerar — resmungou Hurley.
— Pergunte ao Tom — disse Irene, referindo-se ao Dr. Lewis. — Ele

apresentará uma avaliação honesta.
Stansfield assentiu com a cabeça.
— Assim farei, mas, entretanto, preciso de que vocês os dois descubram

tanto quanto possível acerca do que aconteceu ontem à noite.
E fez um gesto com a mão, para indicar que a reunião chegava ao fim.
Irene levantou-se.
— Eu compreendo que isto parece mal, senhor, mas há muita coisa que

não sabemos.
— Isso é certo, mas o que sabemos não é bom... nove cadáveres, pelo

menos quatro espectadores inocentes. — O espião veterano abanou a
cabeça. — Isto deveria ter sido um golpe cirúrgico. O alvo e o mínimo
possível de guarda-costas, nada mais. Nada de espectadores inocentes. As
regras eram muito claras.

— Eu sei, senhor, mas poderá haver uma explicação.
O problema, no entender de Stansfield, era que uma explicação talvez

fosse praticamente inútil naquela altura, mas de nada servia repisar a
supervisora. Ele aquiescera a destacar Rapp, apesar dos avisos repetidos por
Stan Hurley.

— Qualquer coisa é possível, mas a nós cabe-nos apresentar respostas e
eu preciso de respostas.

Hurley levantou-se.
— Não te preocupes, eu trago-o de volta.
— Nada de coboiadas, Stan. Quero-o aqui inteiro.
Hurley foi-se embora sem dizer mais palavra. Uns segundos depois, Irene

começou a dirigir-se para a porta.
Stansfield, a olhar para uns documentos na sua secretária, murmurou:
— É possível que nos tenhamos enganado a respeito dele.
Irene parou abruptamente, recompôs-se e virou-se devagar no gabinete

estéril para fitar o homem que respeitava mais do que qualquer outro. O
desapontamento na sua expressão era óbvio.

— Não creio que me tenha enganado, senhor. Talvez vocês se tenham
enganado... e continuem enganados. Ele tem tido resultados além das



expectativas mais ousadas que alguém poderia ter e, ao primeiro sinal de
problemas, todos partem do princípio de que ele deu cabo de tudo.

— Eu não tomei conclusões precipitadas. Apenas espero que os meus
agentes deem notícias. Sobretudo quando as operações correm mal. —
Pegou num ficheiro e disse-lhe: — Já a tinha avisado... não deixe que as
emoções lhe turvem o raciocínio nestas questões. Deixe que seja o Stan a
liderar e tudo se resolverá.

Stansfield abriu o ficheiro, enfatizando o final da reunião.
A frustração de Irene atingiu o auge.
— Se calhar devia ter a mesma conversa com o Stan.
— Desculpe? — perguntou ele, a mirá-la por cima dos óculos. O pai de

Irene fora seu colega e, mais importante do que isso, seu bom amigo.
Morrera tragicamente no estrangeiro e, por causa disso, Stansfield sempre
sentira um instinto protetor em relação a Irene. Ele compreendia que se
tornara uma espécie de figura paternal para ela, coisa que acolhia de bom
grado, mas, ao mesmo tempo, tinha noção de que por vezes a protegia
demasiado. Talvez isso o tivesse levado a julgá-la menos capaz do que
alguns dos outros.

— Diz-me para não deixar que as emoções me turvem o raciocínio...
então e o Stan? Ele anda a ver se apanha o Mitch em falso desde o primeiro
dia. Ele até lhe salvou a vida e o sacana do velho nem um obrigado foi
capaz de lhe dizer.

Stansfield tirou os óculos.
— Estou bem ciente das falhas do Stan. E acredite quando lhe digo que

eu e ele já falámos muito delas.
— O problema, senhor, é que ele se revê demasiado no Mitch, e não

poder controlá-lo fá-lo ir aos arames.
Stansfield não podia discordar. O Dr. Lewis aludira ao mesmíssimo

problema em vários dos seus relatórios. Numa voz tranquilizadora, disse:
— Irene, numa situação como esta preparamo-nos para o pior, e a verdade

é que o mais provável é que tudo fique bem.
Ela abanou a cabeça.
— Não me parece.
— Sabe que eu não gosto da forma como o Stan lida com as coisas, mas

ele tem um historial muito bom de cumprimento. Se o Mitch Rapp estiver
vivo, o Stan vai trazê-lo até nós.



— Não me parece — disse ela numa voz distante. — Para o trazer, seria
eu a fazê-lo. Se quer mais cadáveres, então mande o Stan e os brutamontes
dele para tentarem apanhá-lo. Ouça o que lhe digo, senhor, isto não vai
acabar bem.



CAPÍTULO 8

Paris, França

Rapp tinha flutuado pela corrente abaixo durante quase duas horas. O
Sena deslizava pelo coração de Paris como uma serpente enrolada. Era
impossível avaliar ao certo quanto teria viajado, mas calculava que tivessem
sido cerca de três quilómetros. A primeira luz surgiu mais ou menos ao
mesmo tempo que ele sentia os efeitos da hipotermia a instalar-se. De certa
forma, a água fria era uma bênção. Tinha ajudado a abrandar-lhe o fluxo
sanguíneo e a aliviar qualquer hemorragia interna que tivesse no ombro. No
entanto, não queria estar no rio quando o sol nascesse e receava perder os
sentidos se ficasse muito mais tempo dentro de água. Quando o rio o fez
descrever um grande S, viu um parque industrial com tanques de petróleo.
Sendo tão cedo num sábado de manhã, não era provável que houvesse
muitos trabalhadores ali, talvez nem houvesse nenhum. Decidiu que seria
um bom sítio para voltar para terra.

Nadou até ao pontão irregular de madeira e encontrou uma escada
escorregadia. Agarrou-se a ela por um segundo, ignorando as ratazanas que
ouvia a guinchar debaixo dos recessos do pontão. O seu braço esquerdo
ficou caído, embora Rapp constatasse que pelo menos conseguia mexer os
dedos e formar um punho. Usando a mão direita, suportou-se e depois
encontrou o primeiro degrau com os pés. De músculos hirtos, subiu pela
escada até ter uma visão nítida da área. O parque devia ter entre 120 e 150
metros de largura. Estacionados ao fundo do pontão baixo estavam uma
empilhadora, três camiões-cisterna e uma pá carregadora. Atrás dos
veículos havia um velho armazém de tijolo que ocupava toda a largura do
parque. O perímetro estava delimitado por uma vedação de três metros de
altura, com arame farpado por cima — tudo coberto de videiras e hera.

Procurou faróis e sinais de guardas-noturnos, ou, pior, um cão. Ainda
tinha a Beretta com silenciador. Tinha debatido livrar-se dela a intervalos
regulares durante o tempo que passara no rio. Não era o tipo de coisa com
que se quisesse ser apanhado, mas uma arma com silenciador também era



uma coisa que ele aprendera a não descartar negligentemente. A ideia de
um cão de guarda raivoso algures à espreita fê-lo dar-se por satisfeito por
ter decidido ficar com a arma. Virou-se e olhou para o outro lado do rio.
Havia mais armazéns e, tanto quanto lhe era dado a ver, não havia luzes,
sons, ou alguém por ali. Os parisienses não eram propriamente conhecidos
pela sua ética de trabalho e ele duvidava de que alguém fosse aparecer
muito cedo a um fim de semana, ou sequer de que alguém aparecesse de
todo.

A tentar libertar-se da rigidez dos membros, subiu para o pontão e
começou uma caminhada lenta e ensopada na direção do armazém.
Caminhou tão direito e com tanta determinação quanto era capaz. Ignorou a
dor pulsante no ombro e concentrou-se nos olhos e nos ouvidos. Não fazia
qualquer sentido agachar-se e esgueirar-se naquele espaço aberto. Isso só
aguçaria a curiosidade de alguém que o visse, podendo levá-lo a chamar a
polícia.

Chegou à esquina do edifício e amparou-se. Olhando de novo na direção
do rio, tornou a perscrutar a margem oposta, para ver se alguém andava por
ali. Satisfeito, avançou, agudamente ciente de que, se não encontrasse calor
e comida, poderia perder os sentidos. A temperatura do ar andava à volta
dos dez graus. Não era um gelo, mas, ao fim de umas horas na água fria, a
sua força estava a ser posta à prova. As primeiras entradas não passavam de
grandes portadas para veículos. Mais adiante, porém, encontrou uma porta
normal e inspecionou a ombreira. Não havia qualquer sinal de fios de
alarme e a porta parecia suficientemente frágil para ser arrombada, mas ele
não queria fazer tanto barulho, pelo que sacou da faca. Inserindo a lâmina
forjada no espaço entre a ombreira e a porta, encontrou o trinco e foi
mexendo a faca para cima e para baixo e depois para trás e para a frente até
a ter no sítio certo, após o que bastou apoiar o ombro bom na porta e
empurrá-la para que se abrisse.

Entrou no edifício e fechou a porta. Em vez de acender as luzes, sacou da
lanterna e inspecionou a porta, em busca de fios. Satisfeito por não ter
acionado um alarme, virou a atenção para o grande espaço do armazém à
sua direita. Todo o lugar fedia a combustível. Manteve a luz apontada para
o chão, com o brilho vermelho a iluminar a primeira fileira de bidões de
petróleo. A cerca de seis metros para a esquerda, estava outra porta. Rapp
avançou e verificou que estava destrancada. Passou para um corredor e



fechou a porta atrás de si. Havia cinco portas à esquerda e apenas duas à
direita. A primeira porta à esquerda estava trancada, bem como a segunda,
mas a primeira à direita não. Empurrando-a, Rapp descobriu uma fileira de
cacifos, uma casa de banho e dois chuveiros. A ideia de um duche quente
provocou-lhe um sorriso e já ia para os chuveiros quando se deteve. Antes
disso, tinha de inspecionar o resto do edifício.

Saiu do balneário, verificando o resto das portas à esquerda. Todas
estavam trancadas, mas a última à direita não tinha porta de todo — era
uma copa. Rapp começou por investigar o átrio e depois voltou à copa suja.
Abriu o frigorífico e encontrou uma imundície de bolor e comida velha.
Havia anos que não o limpavam. Fechou a porta, nauseado, e virou-se para
a máquina de venda automática. Ia partir o vidro, mas conteve-se — o
melhor era deixar o mínimo possível de vestígios. Encontrou umas quantas
notas molhadas e meteu-as na máquina. Depois de comprar vários
chocolates, voltou para o balneário e trancou a porta. Depois foi
diretamente para o chuveiro, com roupa e tudo, e deixou que a água quente
começasse a limpá-lo do rio sujo e a restaurar-lhe o calor. Comeu os
chocolates e, quando acabou, começou a despir as roupas, uma de cada vez.

Ao olhar para o ombro, ficou dececionado. A ferida de saída não era
maior que uma moeda — a cola incolor que tinha inserido no ferimento
ficara com um tom rosado por causa do sangue e formara uma concha dura
que parecia pele esticada e queimada. Estava a formar-se um hematoma à
volta da ferida. Tendo em conta quão mal podia ter corrido, sentiu-se muito
afortunado. Se a bala lhe tivesse atingido uma artéria, já teria morrido havia
muito. Era capaz de haver alguma hemorragia interna, mas provavelmente
estaria estancada pela mistela que ele injetara na ferida. Estava a lidar com
uma ferida em tecidos moles que, embora não fosse fatal, doía como o
caraças. Contudo, a dor era algo que ele já tinha aprendido a aguentar.

Rapp continuou a lavar o cheiro do rio da pele e do cabelo, deixando que
a água quente lhe devolvesse vida aos músculos. Tornou a enxaguar as
roupas, espremeu-as para as secar e estendeu-as em cima do banco. Estava
completamente nu, para além do relógio de mergulho e da pistola extra
presa ao tornozelo esquerdo. Flutuar lentamente rio abaixo tinha-lhe dado
muito tempo para ponderar o que raio correra mal. Ainda não percebia.
Como pudera a equipa de batedores não dar por um destacamento de cinco
homens? Como pudera ele não ter dado por eles? Observara os movimentos



de Tarek durante dois dias e nem por uma vez vira um único guarda-costas
a acompanhá-lo, quanto mais cinco homens fortemente armados. Tinha
seguido as regras todas e mais algumas. Seguira-o dando-lhe espaço, e
mesmo no seu encalço, observara-o de longe e esperara pacientemente para
ver se havia rastreadores ou ativos estrangeiros associados ao líbio. Não
havia. Rapp não vira uma única pista, mas, ainda assim, aquela sensação de
que algo não estava bem não o largava. Lentamente, começou a ocorrer-lhe
que alguém lhe teria preparado uma armadilha e que ele tinha caído nela
que nem um patinho. O facto de ter conseguido sair vivo daquele quarto,
com todos aqueles projéteis a voar, provocou-lhe um arrepio na coluna. Que
sorte só ter sido atingido uma vez.

Ficou mais uns minutos debaixo da água a correr e depois sentiu que
tinha de seguir caminho. Precisava de encontrar algum lugar seguro onde
pudesse descansar e tentar resolver tudo aquilo. Havia uma casa secreta no
bairro de Montparnasse e protocolos que ele devia seguir, mas tudo isso
tinha mudado. Quão bem conheceria realmente a sua supervisora e as outras
pessoas da equipa? A quantas pessoas prestariam contas, e seriam todas de
confiança? Até ter algumas respostas, os seus instintos de sobrevivência
diziam-lhe que fizesse aquilo para que fora treinado — operar por conta
própria e escapar ao radar fosse de quem fosse, incluindo o da CIA.

Saiu do duche e começou a verificar os cacifos. Estavam todos trancados.
Recuperou a Beretta com silenciador e disparou contra o primeiro cadeado
de combinação. O cadeado abriu-se e ele pousou-o no banco, ao lado das
suas roupas. Foi recompensado com um trapo sujo e não muito mais.
Disparou contra outros dois cadeados e conseguiu uma toalha decente.
Secou-se e depois começou a procurar algumas roupas secas. Quando
acabou de pilhar os cacifos, tinha um macacão cinzento, um par de botas de
trabalho, um casaco de lona azul puída e um gorro de lã preta.

Prendeu todas as armas e equipamento às roupas novas e depois
regressou à copa. Depois de mais alguma busca, encontrou um saco de
papel para as roupas molhadas e um pacote pré-preparado de ramen. Juntou
água ao preparado, meteu-o no micro-ondas durante 90 segundos e depois
devorou os noodles. Depois de enfiar as roupas e os cadeados rebentados no
saco, começou a avançar para a frente do edifício, sentindo-se muito melhor
do que quando tinha chegado.



Ao espreitar para o pátio, ficou aliviado ao ver que não precisaria de lidar
com um guarda — só um gradeamento e arame farpado. Verificou a porta,
em busca de fios de alarme e deixou o edifício, fechando a porta depois de
sair. Atravessou descontraidamente o pátio até ao portão, onde sacou mais
uma vez da Beretta com silenciador. Dois disparos resolveram o problema
do cadeado. Enfiou-o no grande bolso do casaco e em seguida abriu e
fechou o portão. Atravessou a rua até ao passeio e começou a afastar-se do
sol nascente. A sua mente focava-se de novo na operação e ele recomeçou a
perguntar-se quão bem conhecia as pessoas para quem trabalhava. A
resposta era que não as conhecia e que, mesmo com a idade relativamente
jovem de vinte e cinco anos, era capaz de distinguir disfunção, coisa que
havia a rodos no seu grupo. Decidiu que a casa secreta estava fora de
questão.

Três quarteirões mais adiante, deu por si a atravessar o rio com um estado
de espírito soturno e cauteloso. A meio da ponte, começou a atirar
discretamente os cadeados rebentados para o lado e para o rio. Não queria
atirar a Beretta, mas sabia que tinha de o fazer. Ainda tinha a pistola extra,
na qual o silenciador também encaixaria, mas perderia a capacidade da
Beretta 92F. Com as luvas postas, tirou a arma do coldre, desatarraxou o
silenciador e enfiou-o no grande bolso do casaco. Com a mão esquerda
quase incapacitada, ejetou o carregador, atirou-o para o lado e começou a
desmanchar a arma, livrando-se de peças à medida que caminhava. Quando
chegou à outra margem, estava concentrado em Irene Kennedy — a sua
supervisora. Esta era necessariamente quem mais sabia acerca dele e dos
pormenores daquela missão. As suas ordens vinham dela. Se alguém se
encontrava numa posição em que pudesse armar-lhe uma cilada, era ela.

Pensou nos seus protocolos. Falhar um controlo era um pecado capital.
Em Washington, todos começariam a trepar pelas paredes se ele não
telefonasse rapidamente. Juntando-se isso à carnificina nada cirúrgica no
hotel, e haveria algumas pessoas muito irritadas. Já ouvia Stan Hurley a
praguejar em altos berros. De súbito, apercebeu-se de como aquilo se
desenrolaria. Hurley iria culpá-lo por dar cabo da missão. Culpá-lo-ia por
não ter dado pelo destacamento de segurança e o preço a pagar seria
terrível. A decisão nesse momento foi fácil. Ter sido atingido era toda a
justificação de que precisava para explicar por que não tinha dado notícias,
pelo menos para Washington, mas havia outra pessoa que precisava de



avisar. Não queria desapontá-la e, se não lhe ligasse, faria mais do que isso.
Ela preocupava-se consigo em circunstâncias normais, e aquilo estava longe
de ser normal. Ela sabia que algo se passava e precisava de sair de França
durante algum tempo. Era por isso que deviam encontrar-se em Bruxelas à
uma da tarde. O encontro estava mais do que confirmado. Se ele não
aparecesse, ela poderia fazer alguma estupidez, como telefonar a Stan
Hurley.

Ninguém sabia que eles andavam e, se ela ligasse a Hurley, o homem
perderia a cabeça. A meio de um passo, uma pontada de dor arrepanhou-lhe
o ombro e desceu-lhe pelo braço. Rapp parou de andar, parou de respirar e,
com o braço direito, agarrou-se ao poste de um candeeiro de rua para se
amparar. Apesar do frio, gotas de suor cobriram-lhe a testa. Uma vaga de
náusea atingiu-o e, por um segundo, achou que ia vomitar. Passaram-se dez
segundos, depois vinte, trinta e, por fim, a dor começou a recuar como a
maré a baixar. Abandonou-lhe primeiro os dedos e depois foi deixando
lentamente o braço. Rapp inspirou profundamente e depois recomeçou a
caminhar. Precisava de encontrar uma farmácia e depois um hotel. Tinha
alguns em mente, o tipo de sítios onde passaria despercebido entre os
turistas. E teria de telefonar a Greta. Tentar limpar aquela ferida sozinho
não seria fácil. Ela estava longe de se melindrar com o que ele fazia. Na
verdade, isso excitava-a, e a alternativa tinha demasiada incerteza. Se ele
não aparecesse, ela poderia causar alguns problemas sérios. Tinha de
encontrar uma cabina telefónica e ligar-lhe. Com alguma sorte, talvez a
apanhasse até antes de ela sair de Genebra. Além disso, sentia-lhe a falta,
coisa que não queria reconhecer. Só se tinham passado três semanas desde
que se tinham visto e ele dera por si a contar os dias até se reunirem na
Bélgica como um rapazinho apaixonado.

Riu interiormente enquanto avançava pela rua deserta. Caminhava sobre
uma linha muito fina. A lista de coisas que ocultara aos seus supervisores
crescera bastante e ele sabia que isso seria tomado como prova de que não
era digno de confiança. No entanto, também sabia mais do que eles
julgavam. Não era o único a infringir as regras.



CAPÍTULO 9

Washington, D. C., EUA

O secretário de Estado Franklin Wilson estava a usar uma camisa branca
debaixo de uma camisola de malha amarela. Com setenta e um anos e
cabelo grisalho a rarear, parecia mesmo um estadista idoso e sábio.
Advogado de sucesso, servira três administrações da Casa Branca; primeiro
como chefe do Estado Maior, depois como secretário da Defesa e agora
como secretário de Estado. O dinheiro vinha da família da mulher — um
negócio lucrativo de peças de automóvel, em Ohio. Já a reputação era toda
sua. Completara o curso na Faculdade de Direito de Harvard com uma das
melhores médias da turma e entrara para um dos melhores escritórios de
advogados de Washington. Entre as suas missões de serviço público,
regressava ao escritório, do qual passara a ser sócio de pleno direito. Tinha
sido uma bela aventura. Era um dos titãs do District — um homem
respeitado por ambos os partidos e pela comunicação social.

Apesar de todos os seus feitos, estava de mau humor. A casa parecia-lhe
solitária naquela tarde outonal de sábado. Wilson instruíra o pessoal a tirar
umas horas para que aquela reunião fosse o mais privada possível. Mas a
verdadeira razão para a casa lhe parecer solitária era que a mulher, com
quem passara quarenta e sete anos casado, desaparecera — não física, mas
mentalmente. Recebera um diagnóstico de doença de Alzheimer apenas
dois anos antes e, embora todos tivessem tido esperança de que a doença
avançasse devagar, ao invés destruíra-lhe a mente a um ritmo veloz. No
espaço de um ano, ela esquecera os filhos e os netos, e já mal se lembrava
do marido. Seis meses depois, morrera para o mundo. Um mês antes,
Franklin Wilson fizera o que jurara jamais fazer.

Instigado por amigos, pelo pessoal e pelos filhos, internara a mulher num
lar onde lhe seriam prestados cuidados vinte e quatro horas por dia. Essa era
a justificação, fosse como fosse, mas Wilson não conseguia livrar-se da
sensação de que a abandonara. Isso atormentava-o todos os dias. Aquele
belíssimo casarão de Georgetown onde tinham sido anfitriões de tantas



festas com a nata de Washington tornara-se um mausoléu. Recusava-se a
vendê-lo, considerando que isso seria outra traição que lhe faria e à grande
senhora que ela fora antes de a doença insidiosa ter começado a corroer a
essência do que a tornava ela. Wilson sabia que perdera algum foco, mas as
exigências do trabalho mantinham-no atarefado e proporcionavam-lhe uma
distração bem-vinda da sorte trágica que lhe coubera.

Quando a campainha soou, sentiu o humor a melhorar. Havia assuntos
importantes a tratar. Saltou de detrás da secretária, avançou pelo átrio de
mármore e abriu a porta da casa de cinco andares. Saudou o convidado com
entusiasmo:

— Paul, obrigado por ter vindo com tão pouca antecedência.
Paul Cooke, diretor-adjunto da CIA, correspondeu ao sorriso e apertou a

mão do secretário.
— O prazer é todo meu, Sr. Secretário. Gosto sempre de ter uma desculpa

para passar algum tempo em Georgetown numa tarde de outono.
— Bem que o percebo, e chame-me Franklin quando não estivermos nos

nossos postos oficiais — disse Wilson, fechando a porta e levando o
visitante pelo corredor. — Foi por isso que comprei esta casa, sabe. Para
mim, os subúrbios não servem. Demasiado calmos. — Wilson abriu uma
porta e apontou para os degraus. — Gosta de jogar bilhar?

Cooke encolheu os ombros.
— Haverá algum homem de Harvard que não goste?
Wilson deu-lhe uma palmada nas costas.
— Bom homem. É da turma de 1965, certo?
— Sim.
Depois de terem descido, Wilson ligou a aparelhagem e girou alguns

botões atrás do bar. Na lareira já ardia um fogo quente e estava a dar um
jogo de futebol americano universitário na televisão. Wilson não perdeu
tempo a perguntar ao convidado o que queria beber. Agarrou em dois copos
e colocou três cubos de gelo em cada um antes de os encher até meio com
um uísque escocês single malt. Entregou um copo a Cooke e disse-lhe:

— Espero que não se importe de estar aqui em baixo, mas instalei certos
aparelhos nesta sala que permitem que seja mais fácil discutirmos assuntos
de natureza delicada.

Dado que trabalhava na CIA, Cooke compreendia perfeitamente.
Perguntou-se a quem teria Wilson recorrido e quando teriam sido instalados



tais equipamentos. Os dispositivos de escuta e as respetivas contramedidas
estavam constantemente a mudar.

Wilson ergueu o copo.
— A Harvard. A melhor instituição do país.
Cooke sorriu.
— A Harvard.
Wilson foi fazendo conversa de circunstância enquanto dava tacadas e foi

mantendo a conversa ligeira durante todo o primeiro jogo. Depois de vencer
Cooke, lançou as bolas para o segundo jogo e passou a conversa para temas
mais sérios.

— Paul, posso fazer-lhe uma pergunta?
— Claro.
— Isto é sério, Paul... de um homem de Harvard para outro.
Wilson fitou o homem do outro lado da mesa durante um segundo,

deixando que as palavras fossem assimiladas. A insinuação era simples.
Ambos somos cavalheiros. Não mentimos um ao outro.

Cooke inclinou a cabeça num gesto respeitoso, assinalando que
compreendia.

— Confia em Thomas Stansfield?
Cooke estava a bebericar o seu uísque, o que o ajudou a esconder o

sorriso. Depressa assumiu uma expressão séria, comentando:
— Que pergunta interessante.
Wilson sabia que teria de ser ele a orientar aquela conversa.
— Ouça, conheço o Thomas há cerca de trinta anos. Durante a Guerra

Fria, não havia ninguém melhor, mas a Guerra Fria acabou e eu receio bem
que ele esteja a deixar-se ficar para trás.

Cooke sabia que havia alguma razão para o secretário querer vê-lo, mas
não esperava que fosse por causa de Thomas Stansfield. Assentiu com a
cabeça, sem se comprometer.

— Confia nele? — tornou Wilson a perguntar.
Cooke permitiu-se rir abertamente.
— Se o conhecesse como diz conhecer, não se daria ao trabalho de fazer

essa pergunta. Thomas Stansfield nasceu para ser espião e é o homem mais
sigiloso que alguma vez conheci.

Wilson apontou o copo a Cooke e esticou o indicador.
— É exatamente a isso que me refiro.



Com cuidado, Cooke acrescentou:
— É uma coisa que faz parte dos ossos do ofício.
— Até certo ponto, mas ele não é rei absoluto. Continua a ter de dar

satisfações a certas pessoas. — Wilson escrutinou o rosto do homem mais
novo, em busca de um sinal de que pudesse ter ali um aliado. Até então,
nada. — Ele nunca foi muito bom a lidar com a supervisão e receio bem
que, com a vaga de diretor por preencher, se tenha tornado ainda pior.

O diretor anterior reformara-se inesperadamente um mês antes por
motivos de saúde e o presidente ainda não nomeara um substituto, pelo que,
entretanto, era Cooke quem tomava conta da loja.

— Ele tende a gerir o seu próprio território e não aceita muito bem que
alguém meta o nariz nos seus assuntos.

Agora já estamos a chegar a algum lugar, pensou Wilson. Tornou a
encher os copos e continuou a levar a conversa na direção que lhe parecia
melhor para os seus objetivos. Tocava em Stansfield e depois passava para
boatos de Washington ou alguma história engraçada acerca de quando,
juntamente com o presidente, tinha pregado uma partida ao pobre vice-
presidente. Mas não deixava de regressar a Stansfield. Foi a meio do quinto
jogo de bilhar e da terceira bebida que viu a sua oportunidade.

— Paul, preciso de lhe confessar uma coisa.
Cooke apoiou-se ao taco de bilhar, ciente de que iam finalmente chegar

ao cerne da questão.
— Está na lista restrita do presidente para diretor.
Isso foi uma surpresa para Cooke. As suas fontes diziam-lhe que o

presidente estava determinado a nomear alguém que não tivesse sido
contaminado pela Agência.

— A sério?
— Sim... e quer saber como acabou nessa lista?
Cooke assentiu com a cabeça.
— Fui eu que o pus lá. Disse ao presidente que é um homem em quem

podemos confiar para que as coisas se façam.
— Obrigado, senhor.
Cooke levantou a guarda. Mal se conheciam. Se o recomendava ao

presidente para o lugar mais alto em Langley, Wilson devia querer algo em
troca.

— Sabe quem mais consta dessa lista?



— Ouvi alguns nomes — disse Cooke com honestidade. A fábrica de
rumores de Washington lançava umas quantas possibilidades novas todas as
semanas.

— O Thomas Stansfield está nessa lista — disse Wilson, abanando a
cabeça. — Há um grupo de senadores muito influentes que estão a fazer
pressão para que seja ele. E refiro-me a fortes pressões.

Cooke assentiu com a cabeça. Stansfield era bem relacionado e, além
disso, sabia onde estavam todos os esqueletos. Cooke nunca o admitiria,
mas sempre considerara que o diretor de Operações era um adversário em
potência e que não se tratava de alguém a ser levado com ligeireza.

— A última coisa de que precisamos é de um cowboy da Guerra Fria ao
comando de Langley — disse Wilson com verdadeiro vigor. — É por isso
que estou a recomendá-lo a si. Conhece o sítio, subiu pela hierarquia e já
tem o respeito das tropas na linha da frente. O que preciso de saber é o
seguinte: consegue enfrentar o Stansfield?

Não havia dúvida de que Cooke conhecia o sítio. Trabalhava lá havia
quase trinta anos. Tinha subido pelo lado administrativo e sabia manter a
disciplina. Quanto ao respeito das tropas nas linhas da frente, isso era
esticar um pouco a corda, mas decerto tinha o respeito da maioria dos
funcionários que trabalhavam no campus de Langley. Já em relação a
enfrentar Thomas Stansfield, isso era uma pergunta complicada. Não sabia
ao certo se haveria alguém realmente capaz de o fazer. Os seus contactos
chegavam bem longe e a sua capacidade de ver três passos além dos seus
inimigos sempre o tornara um oponente formidável. Os Russos até o
respeitavam, o que dizia imenso. Stansfield via ângulos e oportunidades
onde outros viam caos, perigo e um problema que não valia a pena atacar.
Porém, Cooke também tinha umas quantas surpresas.

Bebeu um trago de uísque e decidiu arriscar tudo.
— Posso enfrentar o Thomas. Não será fácil, mas sou capaz.
— Enfrentar e travá-lo são duas coisas diferentes. Preciso que controle o

homem. Preciso que me prometa que o fará jogar de acordo com as regras.
Há algum tempo que tenho vindo a avisar o presidente de que o Stansfield é
uma bomba-relógio. Mais cedo ou mais tarde, uma das suas operaçõezinhas
vai explodir-nos na cara e ele vai embaraçar o presidente até mais não.
Acabaremos com audiências da comissão a arrastarem-se durante anos. Já é
suficientemente complicado ser-se eleito presidente, mas é uma



complicação infernal ser-se reeleito, mais ainda quando se é perseguido por
um escândalo.

Cooke assentiu com a cabeça. Já tinha assistido a situações dessas.
— Compreendo.
— Então podemos contar consigo?
Cooke não tinha a certeza, mas havia de arranjar alguma coisa.
— Bom — Wilson ergueu o copo para brindar com o de Cooke —, vou

dizer ao presidente que é o nosso homem.
Cooke tomou um gole e pensou: Assim, sem mais nem menos, passo a ser

o novo diretor da CIA. Era o sonho de uma vida.
— Há uma coisa que queremos que investigue primeiro — disse Wilson.
O copo ainda não lhe tinha deixado os lábios e Cooke pensou: Cá vem o

senão.
— A merda que se passou ontem à noite em Paris.
— Sim — disse Cooke, disfarçando a surpresa que sentia perante a nova

direção da conversa.
— O presidente está furioso. Falou diretamente com o primeiro-ministro

israelita hoje de manhã e ele nega qualquer envolvimento.
— Negam sempre. É assim que funciona.
— Pois... bem, desta vez é diferente. Há certas coisas que não tenho a

liberdade de discutir, mas pode crer que o presidente acredita que a Mossad
não teve mão nisto.

O rosto de Cooke não demonstrava qualquer emoção.
— Gostava de poder dizer mais, mas não posso. Vai simplesmente ter de

confiar em mim. Consegue fazer isso?
Cooke não tinha a certeza, mas queria ver onde aquilo chegaria.
— Confio em si, Franklin.
— Bom — Wilson levou o seu taco e encostou-o à parede —, aqui é onde

as coisas começam a ficar um pouco arriscadas. — Sem saber ao certo
como dar o passo seguinte, decidiu simplesmente desembuchar. — Eu acho
que o Thomas Stansfield está envolvido.

— Tem alguma prova disso?
— Nada em concreto. Só umas coisas que fui apanhando. O que interessa

é que ele tem agido à margem da supervisão do Congresso há anos, e agora
acho que meteu mesmo a pata na poça.



— O Thomas Stansfield é uma figura de peso. Se quer que o controle, vai
ter de me dar mais do que isso.

— É o que farei, mas preciso que faça uma coisa primeiro — disse
Wilson, contornando o pedido. — Lembra-se de um filho da puta tramado
chamado Stan Hurley?

Não havia dúvida de que Cooke se lembrava, mas manteve a fachada de
calma.

— Sei quem é.
— Parecia-me que sim. O sacana devia estar reformado, mas tipos como

o Hurley não se reformam, continuam a meter-se nos assuntos nas sombras
até morrerem.

Sem oferecer qualquer espécie de reação, Cooke disse simplesmente:
— Temos muitos operacionais reformados. Nem todos se mantêm tão

ativos como o Stan Hurley.
— Então está a par do que ele tem andado a tramar?
— Ouço rumores, mas não passam disso.
— Bem — disse Wilson, assentindo vigorosamente com a cabeça —,

pode acreditar pelo menos em metade deles. O homem é um esquizofrénico
paranoico e um sádico de primeira apanha.

— Era muito eficaz, nos seus tempos. Pelo menos, é o que se diz.
— A expressão a reter aí é «nos seus tempos». Isto agora é um mundo

novo. Já não há daquela espionagem de Check Point Charlie, Berlim, em
que precisamos do nosso próprio filho da mãe implacável para fazer frente
ao filho da mãe implacável dos Russos. O mundo está a mudar, Paul. Os
satélites e a informação deitam muros abaixo. O que precisamos é de
informações e diplomacia. O coração e a mente são essenciais. O presidente
quer alguém em Langley em quem possa confiar. Alguém que não só
controle o Stansfield, mas também se assegure de que brutamontes como o
Stan Hurley ficam realmente na reforma. Consegue fazer isso por nós?

Cooke acolhia de bom grado o desafio. Reunindo toda a confiança que
tinha e mais ainda, disse:

— Sou o vosso homem.
— Ótimo. — Wilson deu-lhe uma palmada nas costas. — Investigue a

fundo o que raio se passou em Paris ontem à noite e abafe-o. Não informe
ninguém, além de mim. Não queremos que a CIA se ponha a lavar a roupa
suja em público e a envergonhar o presidente.



— Nem o FBI? — perguntou Cooke, fingindo-se surpreendido.
— Se pudermos evitar envolvê-los, ótimo. Se tivermos de os chamar, será

o presidente a decidi-lo. — Wilson não ia dizer-lhe que estava a improvisar.
Parte do seu trabalho consistia em isolar o presidente de escândalos, e era
isso que ele estava a fazer. — Concentre-se em Stansfield e Hurley.
Descubra o que têm estado a fazer. Traga-me essa informação e logo
lidamos com eles. E depois desfrutará de uma das nomeações mais rápidas
que esta cidade alguma vez viu.

Um sorriso largo espraiou-se no rosto de Cooke. Não nascia de mera
confiança, nem da ideia de ocupar o escritório da esquina no sétimo andar
do Edifício do Velho Quartel-General. Já havia bastante tempo que vinha a
compilar um ficheiro bem grosso acerca de Stansfield e do seu velho amigo
Stan Hurley.



CAPÍTULO 10

Paris, França

Paul Fournier olhou para a enorme Basílica do Sagrado Coração, a
refulgir na colina — uma mescla impressionante de arquitetura romana e
bizantina. Era uma coisa genuinamente bela que, quase de certeza, não seria
apreciada pelos homens com quem estava prestes a encontrar-se. Inalou
uma passa prolongada do seu cigarro antes de o atirar para o chão. Mesmo
àquela hora tardia, havia turistas a enxamear os terrenos da basílica,
pareciam formigas. Dois dos seus agentes acompanhavam-no. Um deles
tinha ido à frente, para se assegurar de que ninguém estava à espreita nas
sombras, enquanto o outro o seguia, vinte passos mais atrás.

Tinha sido um dia longo e Fournier queria algumas respostas, embora
tivesse uma ideia razoavelmente precisa do que se passara. Contornou a
fachada da igreja e continuou pelo passeio, com a multidão de turistas a
dissipar-se à medida que ele avançava. O seu agente fez-lhe um sinal com a
lanterna, indicando que tudo estava bem, e ele subiu um curto lanço de
escadas, passou por baixo de um arco de pedra e bateu três vezes a uma
porta. Passado um momento, a porta pesada abriu-se, revelando um padre
velho de ombros curvados e olhos turvos. Este dirigiu um sorriso cúmplice
ao agente dos serviços secretos, mas não falou. Com uma mão nodosa,
acenou para que o visitante entrasse e depois fechou e trancou a porta.

— Obrigado, monsenhor — disse Fournier numa voz delicada. — Como
tem passado?

O padre respondeu num tom desgastado.
— A vida tem sido boa para mim, jovem Paul, mas receio bem que os

meus dias na Terra estejam a chegar ao fim.
Fournier escutava aquilo havia cinco anos. Não sabia que idade exata De

Fleury teria, mas parecia ir pelo menos nos noventa. O monsenhor era uma
lenda na comunidade dos serviços secretos. Quando os nazis ocuparam
Paris, em 1940, De Fleury era padre na famosa Igreja do Dome, no bairro
de Les Invalides, perto da Torre Eiffel. A igreja era o ponto central de um



gesto imponente de Luís XIV, criado em 1670 para homenagear os seus
veteranos feridos e sem-abrigo, e, claro está, o próprio Rei-Sol. Nos anos
subsequentes, a área em redor da igreja e do lar para veteranos tornara-se
um centro administrativo para o exército francês e era célebre por, em 1840,
se ter tornado o local de descanso final do imperador Napoleão. O próprio
Hitler tinha visitado a igreja e prestado homenagem ao túmulo do homem e
estratega militar que tanto admirava. As tropas alemãs foram instaladas nos
edifícios em volta durante a ocupação. Muitos soldados eram católicos e,
por sorte, o jovem padre falava alemão fluentemente. Aqueles soldados
alemães faziam fila semanalmente diante do seu confessionário, divulgando
informações, mas isso fora apenas o início. De Fleury insinuara-se na
companhia dos oficiais alemães de alta patente, os responsáveis pela
ocupação. Fazia-se passar por católico que odiava judeus e que era fiel a
Deus e ao papa. Deus não tinha falado com ele, mas o papa deixara bem
claro que a Igreja era neutra naquela guerra. Transmitia informação crucial
à Resistência francesa e, quando a guerra chegou ao fim, o general Charles
de Gaulle atribuiu-lhe privadamente a medalha da Legião de Honra.

Fournier fora-lhe apresentado pelo seu velho chefe, anos antes. A
apresentação fizera-se acompanhar pela garantia de que o padre De Fleury
era digno de confiança em todas as questões que dissessem respeito à
segurança da República.

Pousou uma mão delicada no ombro do padre e disse-lhe:
— Mas que bela vida tem sido.
De Fleury lançou-lhe um olhar de esguelha. Um sorriso levíssimo

perpassou-lhe os lábios e ele pensou: Se este jovem soubesse...
— Os seus convidados já cá estão.
— Chegaram cedo — respondeu Fournier, incapaz de ocultar o tom

surpreendido. Ele próprio chegara com trinta minutos de antecedência.
— E muito nervosos. — De Fleury mantinha os olhos fixos no chão de

pedra muito gasto. Arrastando os pés ao mover-se por entre as sombras,
acrescentou: — E não são os homens mais educados que tenho visto, diga-
se de passagem.

Fournier permitiu-se revelar alguma ira. O velho estava demasiado cego
para reparar e, mesmo que reparasse, Fournier não via que houvesse
problema. De Fleury não se manteria muito mais tempo neste mundo e
todos os seus contactos na Direção-Geral já haviam morrido. Suspirou para



libertar alguma da tensão que se acumulava com a expectativa da reunião.
Lidar com aqueles idiotas estava a pôr-lhe a determinação à prova.

— Peço desculpa pelo comportamento deles. Vou chamá-los à atenção.
O velho padre deteve-se ao cimo de umas escadas. Olhou para a luz ténue

que vinha da cripta lá em baixo.
— Terá de me desculpar, mas as minhas pernas já não me permitem

descer estes degraus, e em breve terei lá em baixo a minha residência
permanente.

Fournier riu-se ao de leve do humor do velho.
— Compreendo, monsenhor. — Colocou um envelope na mão do

homem. — O serviço que tem prestado à República é admirado por muitos.
— Todos fazemos a nossa parte. — De Fleury aceitou o dinheiro e

guardou-o numa prega das roupagens. Contá-lo-ia depois, quando estivesse
a sós no seu quarto.

Fournier começou a descer as escadas. O ar ia ficando carregado e
pesado, com uma mistura de incenso e corpos em decomposição. Quando
chegou ao piso mais inferior, olhou para o fundo da cripta, com o seu teto
abobadado e as alcovas que surgiam a cada seis metros, de um lado e do
outro. Avançou rapidamente, ignorando os vários famosos enterrados na
cripta daquela basílica célebre. Ao fundo do corredor, entrou numa pequena
capela privada e sentiu a presença dos homens à sua esquerda. Com uma
expressão calma, aproximou-se deles. A uns cinco passos de distância, viu a
ligadura no rosto de Samir Fadi.

— Porque é que quis que nos encontrássemos num sítio destes?
— O que é que se passa agora, Samir? — Fournier conhecia aquele

degenerado havia menos de um mês e já estava farto da sua atitude cáustica.
— Isto é a porra de uma igreja católica — ripostou o outro. — Um

templo construído para honrar os cruzados que mataram os meus
antepassados.

— Na verdade — disse uma voz vinda da outra ponta da capela —, esta
bela igreja é um tributo à vitória francesa na guerra franco-prussiana de
1870. Devias estudar História, Samir. O Corão torna-te uma pessoa de
vistas muito curtas.

Fournier expirou de alívio. Era Max Vega, ou pelo menos esse era um dos
seus nomes. Ele estava a par de outros dois. Ao contrário dos dois homens
que tinha à sua frente, Max era um homem de intelecto e civismo.



— Não me interessa quando foi construída — rosnou Samir. — É uma
ofensa à minha fé.

— O mais importante — disse Max num tom descontraído —, é que é um
sítio seguro onde podemos encontrar-nos.

— É um sítio conveniente para ele — disse Samir, apontando para o
francês. — Fede a morte.

Max avançou com passadas calmas.
— Samir, tens de demonstrar respeito ao nosso amigo e, para o caso de te

esqueceres, o Cristianismo surgiu seiscentos anos antes da nossa fé. —
Samir começou a queixar-se, mas Max silenciou-o com um abanar do dedo.
— Nunca ouvi o Paul queixar-se quando lhe pediste que se encontrasse
contigo numa das nossas casas de oração.

— Isso é diferente. Não enchemos as mesquitas de cadáveres — disse
Samir, cuspindo para o chão.

Fournier era um católico pouco devoto, mas nem ele aguentava aquele
tipo de desrespeito. Virando-se para Max, disse:

— Ofereço-lhe proteção e é assim que ele demonstra a sua gratidão.
— Ele tem razão — anunciou Max, num tom desiludido. — Será

possível, Samir, que estejas zangado contigo mesmo, pelos teus fracassos?
O comentário atingiu-o.
— O que é que isso quer dizer? — perguntou Samir, com os olhos

enlouquecidos pela raiva.
— Eu diria que é bastante óbvio — disse Fournier, cruzando os braços e

apoiando o seu peso numa perna.
— Não estava lá ontem à noite, por isso tenha cuidado com a conclusões

que tira.
— Conclusões? Que conclusões devo tirar de nove homicídios no centro

de Paris? Veio cá para matar um homem, não o fez e agora eu tenho que me
haver com nove cadáveres.

Samir deu um passo em frente, ficando a uma distância em que poderia
bater-lhe.

— Não vou voltar a repetir isto. Não estava lá, por isso acho que deve ter
cuidado com o tom que usa ao falar comigo.

Fournier riu-se.
— Eu uso o tom que quiser, seu pedaço de merda. Está aqui por causa da

minha generosidade. Entreguei-lhe este assassino numa bandeja de prata e



meteu os pés pelas mãos de tal maneira que passei o dia inteiro a tentar
limpar a porcaria que deixou.

— A porcaria que eu deixei?! — gritou Samir. — Eu acho que me armou
uma cilada! Acho que está a manipular os dois lados. Lucra com eles e
connosco usando a mesma informação.

— Baixe a voz, seu idiota — sibilou Fournier.
— Porquê... está com medo de que os mortos me ouçam?
— Não... estou com medo de que um dos padres venha cá abaixo

investigar porque é que há um terrorista aos gritos na cripta da sua santa
igreja.

Antes que Samir pudesse responder, Max deu um passo em frente e fez-
lhe sinal para recuar. Numa voz sensata, ordenou:

— Samir, conta ao nosso amigo o que correu mal na noite passada.
— Eu conto o que correu mal na noite passada. — Samir passou

nervosamente o peso de um pé para o outro. — Armaram-nos uma cilada. O
assassino estava à nossa espera. Quando entrámos no quarto, ele estava
escondido, e abateu os meus homens antes de eles terem a oportunidade de
disparar.

Fournier abanou a cabeça, sem acreditar em nada daquilo.
— Que mentiroso, Samir.
— Como se atreve! — rosnou Samir.
— Eu fui lá hoje de manhã. Havia buracos de balas por todo o lado. O

chão estava pejado de invólucros de projéteis e vi pelo menos três
carregadores vazios ao lado dos seus homens. Eles não caíram em cilada
nenhuma... foram vencidos.

— Fizeram-nos uma emboscada — insistiu Samir, com os olhos
tresloucados de raiva. — Veja só a minha cara. Escapei por pouco. Tenho
lascas de madeira na bochecha. Quase me cegaram.

— Sim... bem, está em muito melhor condição do que os seus homens,
pelo que mais vale que se considere afortunado.

Por fim, o terceiro homem falou. Rafique Aziz olhou para Founier e
perguntou:

— Como é que ele soube que nós estávamos a chegar?
Aquele deixava-o nervoso. Samir era um zelote e a raiva cegava-o, mas

Aziz era mais complexo. Também estava zangado, mas era mais calculista.
Fournier já estivera entre assassinos e Aziz tinha essa expressão no olhar.



— Quem é que diz que sabia?
— O Samir.
— O Samir — repetiu Fournier, desconsiderando a ideia.
— Sim. Eu acredito no meu irmão.
Fournier deu um passo atrás e olhou para Max.
— Uma coisa eu sei. Aqui o Samir recebeu uma oportunidade única

ontem à noite e deu cabo dela. E depois de ter dado cabo dela, ainda
conseguiu matar três civis inocentes enquanto saía do hotel, e agora quer
culpar-me por isso. — Depois, olhando de novo para Samir, disse: — Não
deveria ser eu a explicar-me. Na verdade, é uma sorte que não o atire para o
Mediterrâneo para que se afogue.

Samir sacou da arma e apontou-a diretamente ao rosto de Fournier.
— Como é que se atreve!?
Aziz puxou uma faca da cintura.
— Se calhar devíamos cortar-lhe a garganta e livrar-nos de um traidor.
— Guardem os brinquedos, cavalheiros — ordenou Max.
Samir assim fez, mas Aziz manteve a faca na mão, revelando-se menos

disposto a obedecer. Com um olhar ameaçador para Fournier, disse:
— Se calhar devíamos voltar a desviar os vossos aviões e fazer explodir

comboios. Talvez os nossos irmãos muçulmanos na Líbia comecem a
desviar parte do petróleo para um aliado que aprecie a nossa amizade.

— E talvez eu devesse encontrar este assassino por minha conta e dar-lhe
toda a informação que tenho sobre a vossa organização. Dar-lhe todas as
fotografias bonitas que temos de vocês e das vossas várias identidades.
Tenho a certeza de que ele ficaria agradecido e, tendo em conta o que
aconteceu ontem à noite, provavelmente haveria de vos passar para o cimo
da lista dele.

— E talvez nós devêssemos alertar os seus superiores para este jogo
duplo que anda a fazer.

— Samir, não é muito esperto. Os meus superiores estão perfeitamente
cientes desta relação.

— Sabem do dinheiro que lhe pagámos? — perguntou Aziz.
— Não faço ideia do que está a falar — replicou Fournier com um sorriso

matreiro.
Max pigarreou.



— Já chega desta palhaçada. O que está feito, feito está. A noite passada
foi um fiasco. Agora temos de decidir o próximo passo.

— Próximo passo? — repetiu Fournier.
— Como é que nós encontramos este homem?
— Nós não fazemos nada. Vocês os dois vão sair de França — disse

Fournier, apontando para Aziz e Samir —, o mais depressa possível. Terão
de arranjar outra forma de o apanhar.

— Porque é que eles têm de ir embora? — perguntou Max.
— Porque temos nove cadáveres... um dos quais um diplomata

importante. Todos os agentes da polícia e dos serviços secretos vão ser
destacados para resolver esta coisa, e a comunicação social vai cobrir todos
os pormenores.

— Mas — disse Max —, as notícias dizem que foi tudo obra de um só
assassino.

— Podem agradecer-me por isso, mas, infelizmente, essa história não vai
durar.

— Porquê?
— Porque a investigadora da cena do crime é muito boa naquilo que faz e

algures nas próximas quarenta e oito horas vai ter resultados da balística e
as coisas não vão bater certo. Ela já reparou nalgumas inconsistências.

— Tais como? — quis saber Max.
— Os vossos quatro homens assassinados foram atingidos por um ou dois

disparos bem colocados. Tarek, a prostituta, os convidados e o funcionário
foram cravados por uma saraivada de balas no peito, antes de serem
despachados com vários disparos na cabeça. — Fournier encolheu os
ombros. — Retirei certas coisas da cena do crime para os abrandar, mas
podem ter a certeza de que será apenas uma questão de tempo até à
investigadora principal perceber que dois homens saíram daquele tiroteio.

— Como? — perguntou Samir, incrédulo.
— O assassino é um profissional, ao contrário de vocês. Ele atingiu os

seus alvos com muito poucos disparos, enquanto você e os seus homens
dispararam contra tudo exceto aquilo em que queriam acertar. Ela vai
encontrar uma bala de ponta oca na cabeça do ministro que vai condizer
com as balas que mataram os vossos homens. Vai sacar uma data de balas
das paredes que vão condizer com o tipo de munição que matou os outros
dois hóspedes e o funcionário na viela, e depois vai encontrar o



equipamento de vigilância que instalámos e vai começar a farejar em sítios
onde não a quero a farejar.

— Que importa isso? — disse Samir num tom arrogante. — Matamo-la.
Fournier estava farto de se explicar àquele idiota. Virou-se para Max e

disse:
— Se ele volta sequer a sugerir isto, tratarei de que o matem.
— Compreendo. — Virando-se para Samir, disse-lhe: — Não voltes a

abrir a boca, ou serei eu a matar-te.
— A noite passada foi uma desgraça — disse Fournier. — A Líbia está a

deitar as mãos ao ar, a OPEC está furiosa e no governo francês todos estão
furiosos por outro governo poder estar por trás de um massacre destes. De
repente, há muita gente interessada em descobrir a identidade deste
assassino, e quem está por trás dele.

— Então farão esse trabalho por nós.
— É essa a minha esperança. O homem tem-se revelado extremamente

elusivo, mas, até agora, muita pouca gente sabia da sua existência.
— Agora toda a gente vai estar à procura dele.
— Exatamente.
— E essa investigadora? Acha que pode deparar-se com aquilo que

estávamos a tramar?
Fournier tinha passado grande parte do dia a preocupar-se com isso, mas

não ia dizê-lo àqueles loucos, sobretudo depois de terem sugerido matá-la.
— Eu vou garantir que ela se concentra em agências estrangeiras de

serviços secretos. Por ora, precisamos que a comunicação social continue a
noticiar que foi um único assassino.

— Porquê? — perguntou Aziz.
Max finalmente percebeu o que Fournier estava a dizer.
— O assassino tornou-se um problema.
— Correto... até agora, o homem tem sido um fantasma. Só matava os

alvos e uns quantos guarda-costas. A noite passada foi um pesadelo. Quem
quer que esteja por trás dele não há de estar satisfeito por ter havido tanto
descuido.

— Acham que vão livrar-se dele? — perguntou Max.
— Veremos. — Fournier pensou no que faria naquelas circunstâncias. Se

um dos seus homens tivesse criado tamanho alvoroço, decerto equacionaria



essa opção. Precisava de mais informação. Duas vias tinham-lhe ocupado o
pensamento. — Por ora, precisamos de esperar e ver quem aparece.

— Aparece? — perguntou Max, sem compreender.
— Acontecimentos como este tendem a atrair agentes dos serviços

secretos. Os Britânicos já telefonaram, a Líbia decerto terá uns quantos
homens a caminho, e tanto Israel como os Americanos já ofereceram ajuda.
Será interessante ver quem chega nos próximos dias. Aumentámos a
vigilância nos aeroportos e nas embaixadas. Vamos ver quem aparece aí a
farejar e, com alguma sorte, poderão indicar-nos a direção certa.

Max ponderou por um momento e depois assentiu com a cabeça.
— Isso faz sentido.
No entender de Fournier, era a única opção que tinham. Ele não podia

chamar mais atenções para si mesmo. Fora puxado para aquilo por causa da
sua relação com Max. Tinham-lhe oferecido um adiantamento chorudo de
seis dígitos e indicado, sem grande subtileza, que a sua ajuda seria um
grande passo para garantir que o Hezbollah e organizações semelhantes se
mantinham fora de França. Sete semanas antes, parecera-lhe um acordo
muito simples. Agora era um caos absoluto. Devia ter feito mais perguntas.

— Se querem apanhar este homem — disse Fournier —, ajudaria
perceber o que é que Tarek tem em comum com os outros homens que
foram assassinados. Estão ligados de alguma maneira? Tarek fez alguma
coisa enquanto trabalhava para o Mukhabarat que levasse um país a dar-lhe
caça?

Decerto tinha feito, mas Max teria de ponderar cautelosamente se
partilharia tal informação.

— Vou perguntar.
Fournier percebeu que ele se estava a conter.
— Max, a nossa relação tem sido de confiança mútua. Tem de falar, se

quer a minha ajuda, e se isso significa dizer-me que Tarek traiu os Russos,
que lhes roubou dinheiro ou a outra nação, tem de me dizer agora.

— Isto não tem nada que ver com os Russos.
— Tem a certeza?
— Sim.
— Então quem? Devem ter alguma ideia.
Max não se deu ao trabalho de olhar para os outros dois homens.
— Temos algumas ideias.



— Então, por favor, partilhe-as, porque, se não o fizer, nunca há de
apanhar este homem. Tal como estão as coisas, ele provavelmente já está ao
sol numa praia algures do outro lado do mundo. Depois de uma coisa
destas, vai ficar quietinho durante muito tempo, e a pista vai arrefecer. Para
o apanharmos, temos de agir depressa.

Max não acalentava ilusões de poder confiar em Fournier, mas os
argumentos dele eram válidos. Nunca poderia partilhar tudo, mas talvez
pudesse dar-lhe o suficiente apenas para o ajudar a procurar na direção
certa.

— Vou reunir o que puder e faço-lho chegar de manhã.
— Bom — disse Fournier, virando-se para ir embora —, e assegure-se de

que o Samir parte no primeiro voo de amanhã.



CAPÍTULO 11

Baltimore, Maryland, EUA

O bar estava decorado com um tema náutico piroso. Cordas grossas
envolviam vigas secas que queriam parecer estacas de um pontão. Redes de
pesca adornavam as paredes e estavam cheias de estrelas-do-mar,
caranguejos, boias e bandeiras náuticas. Um pirata de peluche só com um
braço, um gancho e um bigode descaído recebia os clientes à porta. Stan
Hurley passou os olhos pela decoração. Desde que tivessem bourbon e algo
salgado para comer, não lhe fazia diferença. Gostava de beber. Fizera-o em
seis dos sete continentes e bebera o melhor bourbon que o dinheiro podia
comprar nos melhores estabelecimentos do mundo, além de ter entrado em
bares improvisados em buracos do inferno do Terceiro Mundo e emborcado
bourbon americano contrafeito que sabia a diluente de tinta. O Crab Shack
do Aeroporto Internacional de Baltimore tinha falta de gosto, sim, mas o
álcool era a sério e, naquele momento, isso era tudo o que importava ao
velho agente clandestino ao serviço da CIA.

Aquela coisa de Rapp tinha-o deixado de mau humor — não que fosse
conhecido pela sua personalidade esfuziante, mas, naquele dia, estava
particularmente azedo. Era um sacana carrancudo e seria o primeiro a
reconhecê-lo. Aquela embrulhada em Paris, porém, deixara-o mesmo
irritado. O líquido castanho que fazia rodopiar no copo ajudava-o a
concentrar-se, dessa maneira meditabunda que tantas vezes o levava a
encontrar o caminho para sair da porra de uma alhada. Até certo ponto,
culpava-se a si mesmo, mas apenas por não ter gritado mais alto e mais
vezes e por não ter esmurrado umas quantas cabeças. Nunca lhe passaria
pela cabeça tocar em Irene Kennedy. Era como família para si e, claro, essa
era parte do problema. Ele sobrevivera à explosão que matara o pai dela e
desde então que vivia com essa culpa. Sabia que Stansfield estava afetado
de forma semelhante, se não pior, e isso apenas aumentava o problema. Não
que Irene não tivesse os seus talentos; o que se passava era que tinham um
grande ponto cego no coração no que lhe dizia respeito. Isso tornava tudo



mais difícil para Hurley. Aquele era o sarilho dela, e ele tinha-a deixado
ficar mal. Deveria ter-se intrometido e posto fim àquela coisa meses antes.
Bebericou o seu bourbon e recordou a primeira vez que pousara a vista em
Rapp. O instinto dissera-lhe tudo o que precisava de saber. Não gostava
dele e não confiava nele. Tinha dado o seu melhor para o obrigar a sair do
programa, mas Rapp revelara-se mais duro de quebrar do que ele imaginara.
O cabrão tinha-os enganado e Irene era demasiado ingénua para o perceber.
Rapp só queria saber de si mesmo. Era uma bola demolidora humana,
decidido a matar todos os terroristas filhos da puta a que pudesse deitar a
mão.

Um sorriso rasgou o rosto curtido de Hurley. Ao menos os objetivos de
Rapp eram dignos. Tinha de reconhecer isso, mas esse não era o problema.
Ele tinha tanta vontade de matar os cabrões quanto Rapp, mas as coisas
eram um pouco mais complicadas. Aquele era um trabalho delicado, em
que a paciência era a maior virtude. Sim, era preciso ter cabeça e estômago
para matar e estar disposto a sujar as mãos, mas também era preciso ter a
paciência de um caçador. Havia um motivo para lhe chamarem
«clandestino». Era importante ser discreto e manter o máximo de pessoas
na ignorância. Rapp deixara um maldito rasto de cadáveres à volta do
Mediterrâneo e chamara demasiada atenção para o trabalho deles. Tinham
discutido sobre isso em Londres, uns meses antes. Hurley esforçara-se ao
máximo para o embebedar o suficiente para que ele se abrisse. Tudo o que
conseguira sacar-lhe era que não se importava que soubessem que ele
andava atrás deles. Queria que assim fosse. Queria que os seus alvos
dormissem com um olho aberto. Queria que soubessem que ele andava atrás
deles.

Hurley tinha-se passado. Dera-lhe um sermão de todo o tamanho, mas
Rapp parecia imune a tudo o que ele lhe dissesse. Quando lhe exigiu uma
resposta, Rapp explicou calmamente o preço psicológico que planeava fazer
aqueles homens pagarem. Que não bastava simplesmente matá-los. Queria
que ficassem acordados à noite, a pensar quem andaria atrás deles. Queria
que passassem o dia inteiro a olhar para trás e a espreitar debaixo de todos
os carros em que andavam e de todas as camas em que dormiam. Queria
enlouquecê-los. Hurley sabia que tinha problemas, mas começou a recear
que Rapp tivesse mesmo um parafuso a menos. E depois ele explicou-lhe o
que o motivava. Milhares de pessoas em todo o mundo passavam a noite



sem dormir, a lamentar a perda de entes queridos às mãos daqueles
cobardes. Rapp queria que eles sentissem medo genuíno. Queria que
ficassem sozinhos com os seus pensamentos e que confrontassem o que
tinham feito, apercebendo-se de que isso levaria a que morressem.

Hurley lembrou-se do calafrio involuntário que lhe percorrera a coluna
naquela noite. Lembrou-se de olhar para Rapp e de pensar que era alguém a
temer, quando Stan Hurley não temia ninguém. A bebericar o seu bourbon
ao balcão, revisitou aquela noite em Londres e perguntou-se porque não
teria posto um fim a tudo aquilo então. Se tivesse ido falar com o psicólogo
ou com Stansfield, eles teriam chamado Rapp, mas uma parte de si gostava
da ideia de o atiçar àqueles cabrões. A América tornara-se demasiado
cautelosa —oferecera a outra face uma dúzia de vezes a mais, na sua
opinião. Havia algo de básico e satisfatório em deixar que Rapp continuasse
a sua matança. Agora, sabia que isso tinha sido um erro... um erro terrível.
Aquela pequena operação discreta tornara-se pública de uma forma muito
má, e cabia-lhe garantir que a confusão se resolvia antes que se
transformasse em algo pior.

Fitou a bebida ambarina como se fosse uma fogueira e permitiu que a sua
mente seguisse por um corredor e considerasse uma opção que não lhe
agradava muito usar. Não seria a primeira vez que teria de matar um dos
seus irmãos, mas, nas outras ocasiões, tratava-se de traidores. Três, no total,
ao longo de todos aqueles anos, e a ordem não o fizera sequer pestanejar.
Lembrava-se de cada uma dessas mortes como se tivesse sido no dia
anterior. Alvejara os primeiros dois na cabeça e quase decapitara o terceiro
com uma navalha comprida. Perguntou-se se teria de matar Rapp. A
questão não fora discutida e, na opinião de Hurley, não precisava de o ser.
Ou Rapp se metia na linha e fazia o que lhe dissessem, ou não havia outra
opção.

Ele sabia que o problema era a tendência para a rebeldia que Rapp tinha.
O cabrão era incontrolável e esperto como tudo. Tinha dado a volta a Irene
na perfeição. Isso era um desastre dela, mas Hurley devia ter sido mais
insistente. Era como se fossem dois pais desavindos e Rapp o filho. Tinham
discutido à frente dele, ele vira a sua oportunidade e aprendera a pô-los um
contra o outro. Usara-o para obter o que queria e agora Hurley tinha sido
chamado para resolver as coisas. Rapp era um elemento imprevisível,



arrogante e incontrolável, mas ainda faltava perceber uma coisa — seria um
traidor?

Hurley não se decidia. Parte de si esperava que fosse, enquanto outra
parte queria desesperadamente que todos pudessem afastar-se daquela
loucura e deixar que as coisas acalmassem. Tudo o que previra acabara a
concretizar-se em Paris, e agora cabia-lhe resolvê-lo. Havia meses que
avisava tanto Stansfield como Irene quanto a estarem a dar demasiada
latitude a Rapp. Dissera-lhes que, mais tarde ou mais cedo, ele haveria de
tropeçar e causar um incidente grave. Eles continuaram a apontar para os
resultados que Rapp obtinha, como se os fins justificassem os meios.
Hurley sabia que não. A disciplina era essencial naquele tipo de trabalho e
Rapp era tudo menos disciplinado. Era um cowboy que tinha o hábito de se
desviar do plano estabelecido.

Tomou um trago e inspirou pela boca. Estava com uma vontade louca de
fumar um cigarro. Infelizmente, enquanto passara os últimos trinta e tal
anos a dar voltas ao mundo para matar gente má, os Estados Unidos tinham
cedido à mariquice. Agora, se quisesse um cigarro, teria de atravessar meio
átrio até uma sala de paredes de vidro onde todos os fumadores eram postos
em exibição como animais de jardim zoológico. Ele só visitara esse espaço
uma vez e ficara tão ofendido com todos os atinadinhos que passavam em
frente ao espaço com os seus olhares reprovadores que jurara nunca mais
tornar a fazê-lo.

— Cambada de ovelhas — resmungou de si para si. — Não sabem porra
nenhuma.

— Como? — perguntou o homem sentado à sua direita.
Hurley não estava com vontade, mas estampou um sorriso no rosto.
— Desculpe, estava a falar sozinho. — Fitou de novo o seu copo e

esperou que o tipo deixasse o assunto por ali. Precisava de reunir a equipa e
ir para o seu voo. Dar uma tareia num empresário qualquer era capaz de
complicar as coisas. Felizmente, o tipo deixou-o em paz e ele pôde voltar a
pensar em cigarros e em como estava desejoso de chegar a França. Diga-se
o que se disser acerca dos Franceses, pelo menos ainda nos deixam fumar.

Uma figura imponente aproximou-se vinda do átrio e sentou-se no banco
vazio à direita de Hurley, que observou Victor pelo espelho do bar. Não era
esse o seu verdadeiro nome, mas todos o tratavam assim. Na realidade,
chamava-se Chet Bramble e, embora não fosse lá muito sofisticado, era



alguém em que podia confiar. Nem cagava sem pedir autorização, e era
assim que Hurley gostava que fosse. Se tivessem sido eles os dois a estar
em França, nada daquilo teria acontecido. Victor sabia seguir ordens e
Hurley era demasiado astuto para não dar por quatro guarda-costas. Pela
centésima vez desde que soubera do fiasco, perguntou-se como poderia
Rapp ter feito tamanha asneira.

— O Steve e o Todd estão aqui — disse o homenzarrão.
Hurley olhou para Victor. Tinha uma aparência ameaçadora, o que era

tanto uma vantagem como um problema. Era bom ter homens grandes por
perto quando se precisava de fazer trabalhos pesados ou pregar um bom
susto a alguém, mas não serviam para trabalho clandestino. Atraíam
demasiadas atenções. Além da estatura avantajada, Victor era mesmo
assustador. Anunciava uma violência latente como se tivesse uma tabuleta
de néon. Não tinha, de forma alguma, um tamanho aberrante. Media um
metro e noventa e três de altura e pesava um pouco mais de cento e dez
quilos. O que o fazia sobressair era a cabeça quadrada, o pescoço grosso e
os ombros largos. O peito largo estreitava-se até à cintura, sobre um par de
pernas poderosas. E o tamanho não era o único problema. A sua
característica mais proeminente era uma testa velada que se impunha como
um desfiladeiro por cima dos olhos negros e frios. Havia muita gente que
não gostava dele. Tinham-no expulsado do exército por dar um soco a um
oficial. Hurley também estivera no exército e compreendia qualquer pessoa
que achasse que aquela grande máquina verde era um pouco monolítica.
Tinha visto a sua quota de oficiais a precisarem de um bom murro na fuça,
pelo que lhe era fácil não ligar às transgressões de Victor.

Além disso, gostava de ter um grande rottweiler por perto, para manter as
pessoas atentas. Pegou no copo e chamou o empregado. O homem esguio
de camisa largueirona de pirata aproximou-se. Hurley pediu outra bebida e
uma cerveja para Victor. Isso era outra coisa que lhe agradava nele. Sabia
beber. Não era um desses militares académicos mariconços e tensos que
tinham de fazer tudo de acordo com as regras, nem um agente federal
inflexível. Aquele não era um trabalho com regras pré-definidas. O que
faziam era infringir leis a torto e a direito, sem serem apanhados.

— Detesto viajar sem a porra da arma.
Hurley virou-se para fitar Victor. O homem estava claramente agitado.



— Calma — resmoneou-lhe. Falando pelo canto da boca, disse: — Por
que raio é que achas que perco tanto tempo a ensinar idiotas como tu a usar
as mãos? Um tipo tão forte como tu não precisa de arma.

— A menos que esteja num tiroteio.
Victor franziu o sobrolho e amarrotou o guardanapo em miniatura.
— Quando andamos de avião, seguimos todos as mesmas regras. Não há

armas.
— Porque é que não vamos num dos jatos da Companhia?
Hurley não gostava de se explicar a subordinados, mas decidiu que daria

a Victor aquela resposta.
— Estamos a tentar ser discretos. Não te preocupes... tratei das coisas.

Vamos ser recebidos por agentes, que terão as armas que queres.
Victor tomou um gole de cerveja, sugou o lábio inferior por um segundo e

perguntou:
— É desta que finalmente me vai deixar matar o cabrão?
Hurley contemplou a bebida acabada de servir e a pergunta. Victor

gostava de ir direito ao assunto, em vez de estar com rodeios.
— Não foi pela tua cara bonita que decidi levar-te comigo.
Satisfeito com a resposta, Victor sorriu e bebeu um grande trago.
Hurley viu a satisfação do seu sabujo e isso fê-lo parar para pensar. Os

traidores que executara... fizera-o seguindo ordens. Nunca sentira qualquer
alegria nisso. Victor parecia mesmo empolgado com a perspetiva de matar
outro membro da equipa. Hurley sabia que os dois não se adoravam, mas
aquilo parecia-lhe um pouco excessivo.

— Esperemos apenas que não chegue a tanto.
— Porquê? — resmungou Victor. — Detesta o sacana tanto quanto eu.
— O que eu sinto ou deixo de sentir por ele não é da tua conta —

ripostou Hurley. — Vamos dar-lhe uma oportunidade de vir pelo seu
próprio pé.

— E se ele não o fizer?
Hurley fitou a sua bebida durante muito tempo e depois despachou-a em

dois grandes tragos. Pousou o copo no balcão e deixou umas notas ao lado.
Quando se levantou, respondeu:

— Se não o fizer, vale tudo.
Começou a afastar-se, enquanto, atrás dele, Victor bebia dois grandes

goles e passava o antebraço pela boca, revelando um sorriso largo. Estava



mesmo contente com a perspetiva de acabar com a vida de Rapp.



CAPÍTULO 12

Paris, França

Monsenhor De Fleury arrastava os pés o mais depressa que podia.
Soubera o que faria ainda antes de Fournier ter chegado. Os três visitantes
de pele morena tinham uma presença ominosa, pelo menos dois deles. O
alto e bem vestido até era cordial, mas os outros dois eram malvados.
Tresandavam a ameaça. Tinha proporcionado muitos encontros daquele
género e estava habituado a lidar com guarda-costas. Aqueles dois não
faziam parte de uma equipa de segurança. Não tinham essa atitude
cuidadosa e atenta. Só se preocupavam consigo mesmos.

De Fleury era um homem fiel, mas essa fé dedicava-se a Deus e não a
homens. Ele vira o que homens malignos eram capazes de fazer e, sendo
pastor, competia-lhe ajudar a proteger o rebanho dos lobos. Aqueles
homens não eram ovelhas e decerto não prezavam o interesse de França.
Eram assassinos. Já lidara com homens assim e reconhecia-o no olhar deles
e na forma como se moviam.

O velho padre não sabia o que Fournier, esse falinhas-mansas, andaria a
tramar, mas ia descobrir. A igreja estava fechada e, para além de dois
vigilantes que patrulhavam o perímetro, De Fleury encontrava-se sozinho.
Avançou pela penumbra, atravessou o transepto e, imediatamente antes do
púlpito, virou à direita e seguiu pelo corredor exterior da nave, passando
pelos altares menores e chegando por fim aos confessionários de madeira.
Abriu cuidadosamente a terceira porta e entrou. Deixou a luz apagada,
servindo-se apenas do tato. Depois de se sentar no banco almofadado,
encostou a cabeça à parede forrada a madeira, mesmo por cima de uma
grade de ventilação da capela lá em baixo. Descobrira aquela peculiaridade
acústica muitos anos antes, enquanto escutava atentamente paroquianos em
confissão. Uma missa privada estava a ser celebrada na capela da cripta e as
vozes subiam com tanta clareza que se lhe tornara difícil concentrar-se no
penitente sentado do outro lado da tela.



De Fleury mantivera os seus contactos com os Serviços Secretos de
França ao longo dos anos, e uma igreja famosa como a do Sagrado Coração,
com multidões de turistas sempre a passar por lá, era o lugar perfeito para
encontros com fontes e operacionais. Sem que se soubesse porquê, aquele
Fournier gostava da ideia de ter os seus encontros na cripta e o monsenhor
não fizera qualquer esforço para o dissuadir ou para lhe dizer que as
conversas podiam ser ouvidas no confessionário ali em cima. Os segredos
eram algo que estava habituado a ouvir e a não repetir, mas não se punha à
escuta por mera curiosidade pessoal. Havia qualquer coisa no tal Fournier
que não lhe cheirava bem. Não era nada drástico, mas De Fleury passara
toda uma vida a observar os outros. Além de ser bastante emproado,
transparecia em Fournier uma dissimulação que o padre notara desde o
início. O homem era um ator e um manipulador, e De Fleury calculou que
aquilo que o incitava era a necessidade de alimentar a sua personalidade
narcisista.

Chocava-o que a Direção-Geral não tivesse detetado tais traços de caráter
numa altura mais precoce da sua carreira. Colocar alguém com uma
personalidade assim à cabeça da Divisão de Ação Especial parecia ser
muito perigoso. Os encontros anteriores na cripta tinham sido sobretudo
com agentes duplos que trabalhavam para outros governos, e embora De
Fleury tivesse ouvido algumas coisas muito interessantes nos últimos anos,
nada se lhe apresentara como uma ofensa grave à República. Naquela noite,
porém, tinha um pressentimento ominoso de que os melhores interesses da
República não estavam a ser zelados.

À medida que as palavras começaram a subir da cripta, a sua preocupação
apenas aumentou. Os convidados eram muçulmanos e a sua falta de
respeito era obscena. Antes de conseguir superar o choque inicial perante as
injúrias à sua bela basílica, Fournier disse algo que o deixou sem fôlego.
Decerto não estariam a falar dos assassinatos sanguinários do hotel que
tinham paralisado Paris? Segundos depois, tal pergunta obteve resposta sem
margem para dúvidas. A cada momento que passava, o padre ia ficando
cada vez mais alarmado com o que ouvia. O que raio estaria Fournier a
fazer, associando-se àquelas bestas? Porque haveria de os ajudar, fosse
como fosse?

Por dinheiro, claro, e algum acordo que a DGSE fizera com eles. Um
pacto faustiano, sem dúvida estabelecido por homens negligentes sem a



menor perceção da História. De Fleury assistira em primeira mão aos
terríveis resultados do apaziguamento. Era um caminho escolhido por
mentes fracas, moralmente incapazes de confrontar o mal. Ele via muitos
paralelos entre os nazis, os comunistas e aqueles jihadistas. No fundo, todos
eram sociopatas — obcecados com os seus próprios desejos tribais e
absolutamente incapazes de conferir justiça ou compaixão a quem não
fizesse parte da tribo. Se não se fosse um deles, era-se menos humano e, por
conseguinte, merecedor de qualquer tratamento que eles considerassem
adequado. E se isso significasse fazer explodir aviões e autocarros cheios de
civis inocentes, pois que assim fosse.

De Fleury não se moveu quando o encontro chegou ao fim. O protocolo
normal era que Fournier e os seus convidados saíssem a intervalos
previamente combinados, a partir de locais diferentes. As portas fechar-se-
iam por si mesmas. O padre ficou imóvel no confessionário escuro durante
muito tempo, a analisar o que ouvira e a considerar o que faria com aquela
informação. Os seus contactos no governo já não eram o que tinham sido. A
maioria morrera ou reformara-se. E ele não tinha a certeza de confiar em
qualquer um dos que restavam para transmitir informação com aquela
magnitude. Havia sempre a comunicação social, mas não lhe dedicava
qualquer simpatia, além de não ter estômago para alardear os segredos sujos
da República nas primeiras páginas dos diários. Teria de arranjar outra
forma.

A cautela era da maior importância. Um homem como Fournier faria tudo
para proteger a imagem. O padre sabia como aquilo acabaria. Com a sua
idade, não custaria nada sufocá-lo enquanto dormia, ou atirá-lo por um
lanço de escadas abaixo. Qualquer uma dessas coisas o mataria e ambas
seriam tão plausíveis que a polícia nem se daria ao trabalho de realizar uma
autópsia. Levantou-se e saiu do confessionário. Enquanto avançava
discretamente para a casa paroquial, ocorreu-lhe uma possibilidade — um
homem que ajudara havia muito. Era um estrangeiro, mas tratava-se de um
aliado de confiança. Ainda se encontrava numa posição de fazer algo com
aquela informação. Talvez pudesse lidar com Fournier e aqueles homens
sem ter de ir a público. O velho padre decidiu que dormiria sobre o assunto.
De manhã, rezaria pela orientação do Espírito Santo e, se esse fosse o
melhor caminho a seguir, faria o telefonema.



CAPÍTULO 13

A manhã de domingo chegou com o som de sinos de igreja a repicar ao
longe. Rapp abriu lentamente os olhos e fez um inventário de dores e
maleitas. Ficou surpreendido por o ombro não estar pior. Cerrou o punho
esquerdo e sentiu o ardor a aprofundar-se, mas consolou-se por estar
ligeiramente melhor do que no dia anterior. Tirou a mão direita de debaixo
dos lençóis e viu que horas eram: passavam três minutos das nove da
manhã. Tinha dormido quase doze horas, e isso fora depois de uma sesta de
seis horas na tarde passada. Lembrou-se que acordara uma vez durante a
noite para ir à casa de banho e tomar mais uma mão-cheia de analgésicos.
Virou a cabeça para a janela, olhando para as sombras emolduradas em luz
branca — com a mente já a debruçar-se sobre os acontecimentos que o
tinham levado àquele hotel e sobre a pergunta a que ainda não conseguia
dar resposta. Em quem poderia confiar?

O impulso de fuga nem sempre é sensato. Fora o que dissera a si mesmo
no metro nessa madrugada depois da chacina no hotel, e agora dava por si a
repetir o mantra. Tinha as competências necessárias para desaparecer, mas o
que faria com o resto da sua vida? Essa era das muitas coisas que Rapp
aprendera no seu novo ramo de atividade. Sabia que mudara muito no
último ano. Todos os seus sentidos se tinham afinado. Já não era capaz de
entrar simplesmente numa divisão. Rostos, potenciais ameaças e saídas,
tudo isso tinha de ser avaliado e categorizado, e de forma discreta, para não
dar nas vistas. Tudo o que fazia envolvia planeamento estratégico a um
nível extremamente elevado. Como é que se supera o raciocínio do
oponente quando é uma questão de vida ou de morte? Cada movimento e
cada variação de cada movimento têm de ser analisados, comparando os
riscos com os de outras opções, até se encontrar o caminho que oferece a
maior possibilidade de sucesso.

Depois de deixar o armazém ao raiar do dia, guiou as ações consoante as
necessidades básicas. Abrigo, cuidados e comida estavam no cimo da lista,
e todos tinham de ser obtidos sem atrair atenções. Foi então que o impulso



de fuga palpitou com mais intensidade. Limitar-se a entrar no metropolitano
mais próximo e ir diretamente para a Gare de Lyon, recuperar a mochila de
emergência do cacifo e apanhar um comboio que o tirasse do país.
Atravessaria a fronteira suíça três horas depois. Correria diretamente para
os braços de Greta, e seria bem provável que, ao fim de um dia, Hurley já
soubesse. A primeira coisa a fazer era sempre sair do país onde se cometera
o crime, e fora-lhe dito especificamente para, naquele caso, abandonar
França imediatamente a seguir a abater Tarek.

Ter sido emboscado e alvejado decerto complicara as coisas, mas Rapp
não se sentia inclinado a acatar aquelas ordens por vários motivos. Sem
dúvida a polícia estaria em alerta máximo, depois do tiroteio no hotel.
Haveria vigilância acrescida nos portos e estações de comboio, e os agentes
dos controlos fronteiriços decerto escrutinariam todos os pormenores.
Embora duvidasse seriamente de que tivessem uma descrição sua, havia
incerteza suficiente para o fazer hesitar. Tinha perdido sangue e estava com
dores. Podia arriscar, mas um agente dos serviços de fronteiras mais alerta
poderia dar ordem para que fosse escoltado para uma sala privada a fim de
o interrogarem e revistarem. Depois de despir a camisa, não haveria como
negar que fora alvejado.

Dado que falava francês fluentemente, sentia-se à vontade para ficar em
Paris e deixar-se camuflar pelos dez milhões de habitantes da cidade. Greta
poderia recolher umas quantas coisas para lhe levar e depois iria ter com
ele. Não obstante, apanhou o primeiro metro que encontrou e, depois de
mudar de linha, emergiu de algumas dezenas de metros abaixo do solo na
grande Gare de Lyon. Havia pouco tráfego, mas, como tinha calculado, os
polícias mostravam-se invulgarmente atentos. De mãos bem enfiadas nos
bolsos do casaco roubado, manteve o queixo encolhido e os olhos
desinteressados, como se fosse apenas mais um trabalhador a caminho do
emprego. Os cacifos ficavam perto das casas de banho. Comprou um café e
um croissant num café da estação e aproveitou a espera para determinar
casualmente se algum agente teria dado por ele. Isso não acontecera, pelo
que seguiu até aos cacifos, recuperou a mochila e entrou num dos cubículos
da casa de banho dos homens.

Quatro minutos depois, saiu de calças de ganga, botas de montanha, uma
camisola azul da Roots e um boné dos Montreal Canadiens. O passaporte
palestino fora rasgado e atirado para a sanita, enquanto as roupas de



operário tinham sido enfiadas num caixote de lixo. Continuava a ter a arma
extra presa ao tornozelo, mas, fora isso, passava por mais um turista. Saiu
do terminal e entrou no primeiro autocarro à espera, sem querer saber para
onde o levaria, desde que o afastasse rapidamente da estação. Uns minutos
depois, deu por si a percorrer o centro de Paris. Quando os travões
pneumáticos silvaram junto ao hediondo Centro Pompidou, apeou-se. Sabia
que havia um Best Western mesmo ao virar da esquina — o tipo de sítio
que servia turistas desejosos de se instalarem perto dos grandes museus de
Paris.

Meio quarteirão mais adiante, encontrou uma cabina telefónica. Era nova
em folha, de aço inoxidável refulgente; o modelo mais recente da Telecom
francesa funcionava com cartão para frustrar os marginais da cidade, que
tinham o hábito de abrir as máquinas a moedas. Inseriu o seu cartão
telefónico na ranhura, pegou no auscultador e marcou um número que sabia
de cor. Ela atendeu ao terceiro toque.

— Bom dia, Frau Greta — disse Rapp em francês. — Como está?
— Ótima. Sobretudo depois de ouvir a tua voz. — O alívio dela era

óbvio.
— Ainda bem. Mal posso esperar por te ver, mas houve uma mudança de

planos. — A possibilidade de o telefone de Greta estar sob escuta era
remota, mas, ainda assim, Rapp manteve as coisas tão vagas quanto
possível e usou os códigos que tinham estabelecido previamente. — Não
posso sair daqui. O meu chefe despejou-me uma data de trabalho em cima.
Achas que se calhar podias vir tu ter comigo?

— Claro — respondeu ela sem hesitar, mas com a preocupação a notar-
se-lhe na voz.

— Tu conduzes? — Seria bom terem um carro, para o caso de precisarem
de fugir. — Se calhar amanhã podíamos dar um passeio de automóvel pelo
campo?

— Sim, conduzo. Está tudo bem?
Rapp percebia que ela estava preocupada.
— Está tudo bem, querida. Bem, não está perfeito, mas vou sobreviver.

— Concluindo que isso não a acalmaria, acrescentou: — Houve só umas
quantas complicações, nada mais. Quando chegares vai estar tudo bem.
Podemos ver-nos amanhã de manhã?

— Não hoje?



Ele precisava de comer qualquer coisa e dormir muito. E precisava de
silêncio para perceber as coisas.

— Infelizmente hoje não vai dar. Tenho de tratar de umas coisas, mas
prometo que amanhã vou ter o dia inteiro para passar contigo.

— E o resto da semana?
— E o resto da semana também — mentiu. Explicar-lhe-ia pessoalmente

e esperava que ela compreendesse. — Tenho de ir, querida. Podes ir ter
comigo amanhã às dez da manhã?

— Sim. Onde... ao apartamento?
— Não, ao apartamento não — disse Rapp um pouco depressa demais.

Recuperando, disse: — Envio-te a informação por e-mail. — Sentia uma
vaga de dor a abater-se sobre si e agarrou-se ao cimo da cabina telefónica
com a mão direita. — Tenho de ir, querida, mas mal posso esperar por te
ver. — Quase mordeu a língua depois de dizer a última palavra.

— Nem eu. Só queria que fosse já hoje.
Rapp fechou os olhos e agarrou-se à caixa do telefone. A dor continuava

a crescer e Greta continuava a falar, a perguntar-lhe se se passava alguma
coisa. Por fim, conseguiu dizer:

— Vou ficar bem. — A sua voz soava tensa e entrecortada. — Agora
tenho de ir, querida. Vemo-nos amanhã.

Estava a afastar o auscultador da orelha quando a ouviu dizer-lhe que o
amava. Era a primeira vez que qualquer um deles o dizia, e não sabia ao
certo se não queria ou não podia corresponder-lhe. Desligou o telefone,
ciente de que a ausência de resposta seria um problema. A dor latejante foi
recuando aos poucos. Recuperou o cartão telefónico, inspirou
profundamente várias vezes e depois endireitou-se o suficiente para
começar a caminhar pelo passeio.

Passava pouco das sete da manhã quando atravessou o pequeno átrio do
hotel. Falou em inglês com o rececionista, o qual lhe assegurou que, embora
não tivesse um quarto disponível naquele preciso momento, esperava que
um vagasse dentro de uma hora. Rapp apresentou um passaporte canadiano
e um cartão Visa com o nome Bill Johnson. Seguindo o conselho de um
sábio banqueiro suíço, obtivera o passaporte e o cartão de crédito por sua
própria conta, sem dizer aos supervisores da CIA. Devorou um grande
pequeno-almoço, fez os possíveis por ignorar a dor no ombro e perscrutou
os jornais, embora soubesse que os assassinatos tinham acontecido



demasiado tarde para chegarem às edições matutinas. O rececionista não o
enganara e, uma hora depois, encontrava-se à mesa dele.

— Monsieur Johnson — dirigiu-se-lhe —, o seu quarto está pronto.
Uns minutos depois, estava no quarto, sentado na beira da cama, sem

conseguir desviar o olhar da TV. Os assassinatos do hotel eram o tema
quente de todos os canais locais. A BBC até tinha pegado na história, mas a
única coisa que o surpreendeu foi a quantidade de mortos. Ao início,
pensou que se tinham enganado. Ele matara cinco pessoas — Tarek e os
quatro guarda-costas, e partira do princípio de que a prostituta também
morrera. Dava um total de seis mortos. Quem seriam os outros três?

Com o ombro a latejar, desligou o televisor e saiu para comprar alguns
mantimentos. Tinha sempre um antibiótico de largo espectro na mala de
emergência, bem como algumas outras coisas essenciais, mas precisava de
outras coisas para limpar e ligar a ferida, além de analgésicos e outros
produtos de higiene. Já eram quase dez da manhã e os turistas andavam aos
magotes lá fora. Foi a três farmácias diferentes numa área de quatro
quarteirões, de forma a distribuir as suas aquisições e não dar nas vistas.

Sempre que passava por uma cabina telefónica, resistia ao impulso de
ligar a Irene Kennedy. Ainda estava a tentar perceber se podia confiar nela.
À partida, pensava que sim, mas a realidade da curiosa profissão que
tinham era que não conhecia realmente nenhum dos colegas. Todos eram
mentirosos profissionais. Passou por um casal jovem com um mapa e a
discutir. Sem saber bem porquê, perguntou-se se seria capaz de matar Irene.
Isso se ela o tivesse tramado, claro. Hurley seria fácil, pelo menos em
termos da decisão, mas Irene era diferente. Gostava dela.

A dor da ferida de bala estava a piorar e a interferir com a sua capacidade
de se concentrar, pelo que regressou ao hotel e tomou uns quantos
analgésicos. Tomou outro duche antes de limpar e ligar a ferida. Com a dor
entorpecida, fechou as cortinas e meteu-se debaixo dos lençóis. A dor era
algo a que estava habituado, mas aquela era mais aguda do que a de uma
distensão ou luxação. Era profunda, tocava em nervos que nunca antes
tinham sentido um objeto externo. O desconforto quase impossibilitava o
sono, mas, trinta minutos depois, os medicamentos fizeram efeito. Ficou a
fitar o teto, adormecendo lentamente enquanto tentava perceber de onde
teriam vindo os outros três cadáveres. Perguntou-se se, afinal, teria matado



também o último homem no corredor. Mesmo assim, isso deixava dois
cadáveres para os quais não tinha explicação.

Os seus sonhos foram loucos e sem sentido. Um emaranhado de rostos
conhecidos e desconhecidos. Quando acordou, horas depois, pediu serviço
de quartos e viu mais notícias na televisão. Havia pouca informação nova,
além do anúncio de que quatro das vítimas eram guarda-costas do ministro
do petróleo da Líbia. Rapp desconsiderou a informação. Se eram guarda-
costas, porque é que não andavam com Tarek enquanto este circulava pela
cidade? A resposta era óbvia. Não eram guarda-costas. Eram uma equipa
enviada para o emboscar, e o ministro era o engodo.

Adormeceu de novo, com a mente a debater-se com todas as implicações
que fluíam daquilo que parecia ser a verdade. Seria que Tarek se
voluntariara para aquela missão, ou teria sido traído pela sua própria
irmandade? Teria o seu valor para a organização diminuído de tal maneira
que o consideravam dispensável? Como teriam sabido que era o seguinte na
lista de Rapp? Esse era o problema a que ele estava sempre a regressar, pois
implicava algo bem mais sinistro e próximo de si.

Olhando em redor, pensou no círculo restrito de pessoas que sabiam da
sua existência. A Equipa Orion era uma pequena unidade clandestina,
intencionalmente estabelecida fora de Langley com o propósito explícito de
caçar terroristas. Havia uma barreira de proteção entre o grupo e Langley
por uma razão óbvia — demasiados burocratas no edifício, muitos deles
com licenciaturas em direito, não compreendiam a natureza do inimigo.
Homens e mulheres que nunca tinham servido no campo, homens e
mulheres que não faziam ideia dos propósitos letais dos inimigos e que
julgavam sinceramente que tudo tinha de ser feito à plena luz da aprovação
do Congresso e dos devidos canais legais, como se se tratasse de uma ação
policial.

Rapp sentou-se e passou os pés de debaixo das cobertas para o chão num
só movimento. Olhou para a ligadura no ombro e ficou satisfeito ao não ver
qualquer sinal de sangue. Irene veio-lhe à cabeça. Era a sua ligação mais
direta. Considerava-a alguém genuinamente comprometida com o que
faziam, mas, por outro lado, não era propriamente um livro aberto. Havia
Rob Ridley, que geria as equipas avançadas e lhe dava assistência se ele se
metesse em apuros. Stan Hurley, a besta imparável, estava a par de
praticamente todos os pormenores, tal como Thomas Stansfield, o diretor-



adjunto de Operações em Langley. Quantos mais haveria, não fazia ideia.
Irene dizia que era só uma mão-cheia de pessoas, mas não era rebuscado
pensar que outros tivessem sido postos ao corrente sem que Rapp soubesse.
Um espião numa agência de espiões não era uma ideia inédita, e tal
pensamento punha em ação a sua dose saudável de paranoia.

Não tinha dedicado muito tempo a analisar os motivos de alguém que
traísse o seu país. Ódio, inveja, um complexo de mártir ou algum Sr.
Certinho que achasse que tudo era branco ou preto e à letra da lei... não lhe
importava realmente. Do que ele tinha a certeza, tanta como quanto acerca
de ter matado Tarek e os outros, era que, se encontrasse a pessoa que lhe
armara aquela cilada, a estrangularia com as suas próprias mãos. A ideia de
alguém em Washington, muito provavelmente sentado num gabinete
confortável com ar condicionado, o ter vendido a troco de dinheiro ou
algum acordo enfurecia-o. Quem poderia ser era uma grande pergunta, e ele
não sabia se conseguiria reunir as competências e recursos para o descobrir.

Passou vários minutos sentado, com a dor no ombro a ganhar vida e a
latejar, analisando os vários caminhos que poderia tomar. Desaparecer
continuava a ser uma opção, e ele tinha as competências para isso — pelo
menos, durante algum tempo. Dar-se-iam ao trabalho de o procurar? Se
soubessem a história toda, provavelmente não, mas, pela forma como a
comunicação social noticiava as coisas, pensariam que tinha matado a
prostituta e três civis inocentes, e não havia qualquer garantia de que
soubessem mais do que a comunicação social transmitia. Isso não lhe
agradava. Intuitivamente, sabia que passar o resto da vida à espera de que
lhe arrombassem a porta não era forma de viver. Mais importante do que
isso, acreditava na missão e não tinha o menor desejo de a abandonar.
Esboçou um pequeno sorriso ao pensar por breves instantes em manter a
missão, mas por conta própria. Hurley havia de se passar e de lhe dar caça.

Lentamente, Rapp apercebeu-se de que só lhe restava mesmo um bom
caminho a seguir. Teria de encetar o contacto e ver como reagiriam. Ele é
que tinha um buraco de bala no ombro. Podiam refilar tanto quanto
quisessem acerca dos protocolos, mas era ele que tinha sido alvejado.
Telefonaria a Irene. Com um atraso de um dia e meio, estariam nervosos e,
se acreditassem no que noticiava a comunicação social, era possível que
tivessem autorizado uma ordem para o abater. Tal possibilidade deu-lhe
uma ideia. Ele era praticamente uma agulha num palheiro naquele



momento. Se estivessem à sua procura, só havia um sítio lógico por onde
começar. Rapp considerou os perigos de lá ir. Esfregando os olhos, tentou
livrar-se da neblina que os analgésicos lhe deixavam na mente. Ia precisar
de ter todos os sentidos apurados para o que se seguiria.



CAPÍTULO 14

Quando Rapp se levantou, o ombro disse-lhe logo que não estava
satisfeito. Estacou entre a cama e a casa de banho, sem saber se deveria
insistir ou deitar-se de novo. Contudo, a dor atenuou-se mais depressa do
que no dia anterior. Ou ele estava a habituar-se, ou aquilo estava a melhorar.
Passou para a pequena casa de banho e viu o ombro ao espelho. Não estava
com bom aspeto. Um hematoma vermelho-vivo e roxo espraiava-se para lá
da ligadura branca em todas as direções. Mas não lhe descia para o braço, o
que ele interpretou como um sinal positivo. Depois lembrou-se de que tinha
passado muito tempo deitado de barriga para cima.

Virando-se de lado, girou o pescoço rígido o mais que podia e viu o
reflexo das costas no espelho. Em vez de vermelho-vivo, o hematoma
estava roxo e quase negro nalguns pontos. Fez um esgar e perguntou-se se
seria possível que a bala lhe tivesse cortado a artéria torácica lateral.
Abanou a cabeça, descartando tal hipótese. Se esse grande canal tivesse
sido atingido, ele já se teria esvaído em sangue. Além disso, essa artéria
principal era bastante profunda. Quando ligara a ferida no dia anterior,
esforçara-se ao máximo por alinhar os orifícios de entrada e saída. A bala
tinha penetrado perto do meio do seu ombro esquerdo e saíra mais perto da
lateral. O ângulo deveria tê-la mantido longe do terminal de artérias e veias
que transportavam sangue de e para o braço esquerdo. Era mais provável
que uma boa quantidade de capilares e muito tecido tivessem ficado
danificados. A hemorragia interna devia ter parado e o sangue acumulara-se
enquanto ele dormia. Pelo menos, era o que esperava.

Fitou-se ao espelho. Não fez qualquer tentativa de se iludir. Os olhos
negros que o fitavam eram os de um assassino. Ao longe, ouviu mais sinos
de igreja. Ainda ponderou ir à missa, mas depois, com uma tristeza pesada,
disse a si mesmo que Deus não o quereria na Sua casa. Não matarás era um
dos mandamentos importantes. Sentia-se a ir por um daqueles corredores
escuros de introspeção que levavam a pena, recriminação e dúvida. Quando
perdera a namorada e 34 colegas da Universidade de Syracuse no ataque



terrorista de Lockerbie, deixara-se deambular algumas vezes por aqueles
corredores onde o sol não brilhava. Depois de muitas lágrimas e de muito
tempo a sentir pena de si mesmo, começara a reconhecer que poderia
perder-se nesses corredores durante muito tempo se não praticasse alguma
disciplina mental. Os corredores sombrios da sua mente estavam cheios de
dor e fraqueza e não ofereciam quaisquer respostas.

Dirigiu um sorriso demoníaco ao seu reflexo ao lembrar-se de outra
expressão bíblica, a que o arrancara à sua autocompaixão — olho por olho.
Os Dez Mandamentos eram uma lista de pontos. Um guia de consulta
rápida sobre como viver a vida. A Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento,
apresentava as referências mais detalhadas e estava cheia de exemplos
acerca de como os malvados deveriam ser punidos. Não matarás, a menos
que seja um terrorista merdoso... ou um traidor, ou um violador, ou um
pedófilo... a lista podia alongar-se bastante.

Por ora, tinha problemas maiores e mais imediatos com que lidar. Teria de
deixar para outro dia o debate sobre a salvação da sua alma. Naquele
momento, estava mais concentrado em descobrir como Irene Kennedy
reagiria ao que ele tinha a dizer. Depois, faria alguns testes aos colegas para
ver em quem podia confiar e, se tivesse a sensação de estar a ser
manipulado, talvez fosse necessário desaparecer por uns meses. Mesmo
enquanto o pensava, já sabia que isso não era opção. Manter um perfil
discreto não era a sua forma de agir. Haveria de descobrir e matar quem o
traíra.

A batida na porta arrancou-o aos pensamentos de retaliação. Avançou
rapidamente para a pistola com silenciador em cima da mesa de cabeceira e
então lembrou-se de que Greta tinha ficado de ir ter consigo. Manteve a
pistola, por precaução, e virou-se para a porta. Estacou ao ver o seu reflexo
no espelho do outro lado do quarto. O seu aspeto correspondia a como se
sentia: uma merda. O cabelo preto e espesso estava espetado em todas as
direções e o rosto estava coberto por uma sombra carregada de barba, já que
não se barbeava havia dois dias. Mas isso não era nem de longe o pior. O
verdadeiro problema era o ombro. Pensou vestir uma t-shirt, mas isso ia
doer e demorar demasiado, e Greta não tinha lá muito jeito para esperar. Ele
sabia que ela estaria irritada por ele ter adiado o reencontro um dia inteiro.
Abanou a cabeça, suspirou e decidiu que mais valia despachar aquilo. Mais
cedo ou mais tarde, ela viria a descobrir.



Aproximou-se suavemente da porta, parando a uns centímetros de
distância e espreitando pelo olho-mágico. Ali estava ela, todo o seu metro e
setenta de perfeição nórdica. Olhos azuis, malares altos e um maxilar forte
que se afunilava até um pequeno queixo em forma de maçã. Trazia o cabelo
louro apanhado num rabo de cavalo alto, como quase sempre. Rapp preferia
assim. O ar minimalista enquadrava-lhe o rosto perfeito. Ao longo do ano
desde que a conhecera, vira homens adultos, perfeitos desconhecidos,
ficarem tão hipnotizados por Greta que iam contra coisas. Ela era
literalmente capaz de fazer virar cabeças. Ao início, irritava-o ter de lidar
com todos os homens que a fitavam embasbacados quando estavam em
público. Passado algum tempo, decidira vê-lo como um elogio. Se eles
queriam ficar especados a olhar, pois que ficassem. Além disso, depressa
aprendera que Greta era mais do que capaz de defender a sua própria honra.
Fazia os possíveis por ignorar os olhares, mas, ocasionalmente, se algum
homem fosse demasiado audaz ou óbvio, mostrava-se assustadora.

Observou-a a comprimir os lábios e a estender a mão para bater de novo.
Estava a ficar sem paciência. Rapp baixou-se, puxou a cunha de borracha
que tinha entalado debaixo da porta e soltou a corrente no momento em que
Greta recomeçou a bater. Abriu a porta e desviou o ombro esquerdo para
trás para que não fosse a primeira coisa que ela via. Também manteve a
arma escondida atrás da porta. Sorriu e disse-lhe:

— Desculpa, estava na casa de banho.
Os olhos de um azul-vivo de Greta estreitaram-se com preocupação.
— Não estás com bom aspeto.
— Ora, obrigado, querida. Tu, como sempre, estás fabulosa.
Fez-lhe sinal para que entrasse. Ela agarrou na pega da mala de viagem

com rodas e avançou. Rapp fechou e acorrentou a porta enquanto ela
observava o pequeno espaço, terminando a inspeção mais ou menos ao
mesmo tempo que ele acabava de enfiar a cunha debaixo da porta. Esperava
que ela se comportasse de certa forma, e não se desiludiu. Greta não era do
género de entrar em pânico e desatar a gritar o óbvio. Os seus olhos
fixaram-se na ligadura branca e o seu maxilar contraiu-se, denotando
preocupação. Aproximou-se mais e, devagar, estendeu a mão. Os seus
dedos suaves tocaram na pele à volta da ligadura, ao que Rapp sentiu um
pequeno choque de eletricidade a percorrer-lhe o tronco. Ela provocara-lhe



aquilo quando se tinham conhecido e continuava a fazê-lo. O toque dela era
capaz de lhe fazer tremer os joelhos.

Greta contornou-o para conseguir ver-lhe as costas. Rapp ouviu-a
arquejar ligeiramente. Fez um esgar, não por estar com dores, mas por
recear o que poderia seguir-se, muito provavelmente uma data de perguntas.
Em vez disso, ela surpreendeu-o com uma afirmação.

— Foste alvejado.
De súbito, Rapp sentiu a garganta seca.
— Pois — rouquejou.
Ela passou a mão à volta do ombro dele, à frente e atrás.
— E parece que não foste ao médico.
Ele franziu o sobrolho e disse:
— Isso não é realmente opção.
A expressão dela manteve-se neutra.
— Suponho que não vás contar-me como é que isto aconteceu?
Rapp encolheu os ombros e respondeu:
— Talvez mais tarde.
Greta, de semblante carregado, abanou a cabeça.
Se cruzasse os braços, isso seria sinal de que ele estava mesmo em

apuros, pelo que se apressou a dizer-lhe:
— Ainda há umas quantas coisas que preciso de perceber.
Depois esticou a mão boa, a que tinha a pistola com silenciador, e puxou-

a para si.
Ela apoiou as mãos no peito dele e encostou a face direita mesmo acima

delas.
— Estou apenas contente por estares aqui — disse ele, e depois beijou-lhe

o cocuruto. A arma estava a incomodar, pelo que a atirou para cima da
cama.

— Eu receava que isto acontecesse — disse Greta, numa voz cheia de
tristeza.

Rapp esperou um longo momento e depois disse:
— Pois... não posso dizer que não tivesse noção do risco, mas julgava...

— Deixou a frase incompleta.
— Julgavas que eras indestrutível. Que serias sempre tu a matar, e agora

descobriste que és humano, como o resto de nós. Como é que isso te faz
sentir?



Rapp revirou os olhos e disse:
— Já sabes que eu e sentimentos... uma coisa e a outra não ligam lá

muito.
— Isso pode ser verdade com outras pessoas, mas comigo não. Não estou

a julgar-te. Já devias saber isso. Não sei tudo o que fazes, mas faço uma boa
ideia do que seja. Alguma vez me queixei?

— Não.
— Pois não. Não estou aqui a querer mudar-te. Respeito o que fazes, mas

gostaria mesmo de que continuasses vivo.
— Já somos dois.
— Bem... então tens de ter mais cuidado. Aprender com os teus erros.
Rapp pensou no quarto de hotel, nos cinco cretinos de MP5 com

silenciadores, e cometeu o seu primeiro grande erro da manhã.
— Tu achas que esta merda é fácil?
— Desculpa? — perguntou ela, afastando-se dele.
Rapp apercebeu-se do erro.
— Desculpa, têm sido uns dias duros. Não posso dizer-te o que

aconteceu, para além de que outras pessoas não fizeram o seu trabalho e eu
acabei a levar um tiro no couro.

— Stan?
O avô de Greta era bastante próximo de Stan Hurley e Thomas Stansfield.

Era um banqueiro suíço muito discreto e bem-sucedido, o que dava jeito no
ramo de atividade de Rapp. Mas, como não queria envolvê-la diretamente
naquilo, suprimiu as suas teorias e disse:

— Não tenho a certeza, mas não me parece. — Num esforço para desviar
a conversa, comentou: — Estás a lidar bastante bem com isto.

— O que é que queres dizer?
— Pensava que ias ficar possessa.
— Não estou propriamente extasiada, mas não estou a ver como é que

zangar-me havia de ajudar... pelo menos agora. Teremos muito tempo para
isso depois, mas agora preciso de ver essa ferida.

Rapp hesitou.
— Alguma vez trataste de uma coisa assim?
— Especificamente assim, não, mas tenho muita formação de primeiros

socorros e cresci a caçar, para o caso de te teres esquecido.



— É claro que não me esqueci. Vi-te matar um alce a oitocentos metros
de distância.

— Pois é. E não me parece que possa fazer pior do que tu fizeste. —
Apontou para a fita adesiva colada às três pancadas. — Tens mais material?

— Sim... na casa de banho.
— Bom... mete-te na cama.
Ele sorriu.
— Calma lá, princesa. Não sou só um pedaço de carne. Se calhar podias

levar-me a tomar o pequeno-almoço primeiro.
Ela ignorou-o e foi buscar o material de primeiros socorros.
— Está bem, peço o meu próprio pequeno-almoço. Queres que peça

alguma coisa para ti?
— Não, estou bem. — Ela saiu da casa de banho com um saco de plástico

e fez-lhe sinal para que se sentasse na cama. Pousou as coisas e despiu o
casaco. Depois de arregaçar as mangas da camisola, voltou para a casa de
banho e começou a esfregar as mãos.

Rapp pegou no telefone e pediu pequeno-almoço para duas pessoas. Se
Greta não comesse a sua parte, comeria ele. Quando acabou de fazer o
pedido, ela sentou-se ao seu lado na cama e começou a arrancar a fita
adesiva tão cuidadosamente quanto era capaz. Rapp tolerou-o bastante bem
até ela começar a puxar a ligadura da parte de trás do ombro. Uma crosta
parcialmente seca estava presa à gaze e foi arrancada também. Greta pegou
num pano com água quente e limpou suavemente as feridas de entrada e de
saída. Em seguida, começou a ensopar bolas de algodão em álcool e limpou
mais a fundo. Rapp esforçou-se ao máximo por ignorar o ardor.

— Como é que isso está?
— Não sei ao certo — respondeu ela. — Está muito inchado. Como é que

te sentes?
— Nada mal.
Ela agarrou-o pelo queixo e virou-lhe o rosto para si.
— Não me mintas. Isto tem de te doer.
— Não é agradável, mas não há dúvida de que é melhor do que estar

morto.
Ela olhou para a parte da frente do ombro dele e depois para a parte de

trás.
— Alvejaram-te pelas costas.



— É verdade. Como percebeste?
— A ferida nas costas é mais pequena do que a da frente. Foi uma sorte

não te ter atingido nada importante. Que tipo de bala... nove milímetros?
Rapp ficou surpreendido.
— Acho que sim. Como é que soubeste?
— Já te disse, cresci a caçar. No meu país, quase toda a gente aprende a

disparar espingardas e pistolas, até as raparigas. Já vi o que um projétil de
espingarda faz à carne. Se tivesse sido um desses a atingir-te, a ferida de
saída seria muito maior.

— Tens razão. Devia ser uma bala de nove milímetros.
Greta acabou de limpar a ferida, colocou gaze nova nos dois orifícios e

envolveu-lhe o ombro e a axila em ligaduras para garantir que tudo ficava
no seu lugar. Quando acabou, voltou à casa de banho e lavou as mãos. Rapp
não tinha deixado de notar que ficara muito calada nos últimos cinco
minutos. Quando ela regressou, ele descobriu porquê.

Greta colocou-se à sua frente, encostou-se à parede, cruzou os braços e
disse:

— Estiveste envolvido na carnificina que aconteceu no Hotel La Fleur há
duas noites.

Rapp ficou estupefacto. Devia estar à espera, mas a dor e os comprimidos
tinham-no deixado um pouco lento.

— Greta, tu sabes que não posso falar do meu trabalho.
Ela desviou o olhar e começou a morder o lábio inferior.
— Morreram inocentes. Vários hóspedes e um funcionário, já para não

falar da prostituta, do ministro do petróleo e de toda a equipa de seguranças.
— Ela virou os olhos azuis para ele. — Por favor, diz-me que não estiveste
envolvido nisso.

Rapp estava a tentar definir a linha ténue em que caminharia quando
alguém bateu à porta. Uma voz masculina anunciou que era o serviço de
quartos. Greta parecia estar à beira das lágrimas. Ele agarrou na arma e
espreitou pelo olho-mágico. O homem tinha vinte e poucos anos. Tirou a
cunha de debaixo da porta para que o funcionário entrasse e depois
aproximou-se de Greta. Numa voz que pouco mais era do que um sussurro,
disse-lhe:

— Explico-te tudo depois de ele sair. — As palavras não pareceram
serená-la, pelo que tentou de novo. — Greta, não matei inocentes. A



comunicação social não está a transmitir a história certa. — Deu-lhe um
beijo na testa, foi para a casa de banho e fechou a porta. Viu-se ao espelho,
inspirou profundamente e tentou decidir quanto poderia contar-lhe.



CAPÍTULO 15

Paris, França

O par invulgar descia pelo passeio estreito num ritmo descontraído. Um
era alto, com um metro e noventa, de pele clara e cabelo louro como areia.
O segundo homem tinha uma altura média e uma musculatura poderosa. O
seu cabelo preto e denso parecia não ver um pente havia uma semana.
Usava barba comprida que acabava a misturar-se com os tufos de pelo
denso no peito que espreitavam pelo colarinho aberto da camisa azul.
Quanto ao homem alto, trajava calças de ganga, uma camisola de gola alta
castanha com uma camisola cor de ferrugem por cima e um blazer de
fazenda com a gola virada para cima. Um lenço de caxemira bege à volta do
pescoço ajudava-o a combater o frio. Jones estava quase sempre com frio,
enquanto o seu amigo que parecia um urso dispensava luvas, gorros e
cachecóis até nos dias mais gelados.

Naquele dia, como na maioria dos dias, Bernstein levava um casaco
militar aberto e a adejar à medida que caminhava. Não o usava para se
aquecer, usava-o porque costumava ter de transportar muitas coisas. Os
bolsos eram uma necessidade para o seu trabalho de fotógrafo freelance.
Nunca andava sem pelo menos uma câmara pendurada ao pescoço, por
norma a sua Leica M6 preta de confiança. Tinha sempre os bolsos a
abarrotar de baterias, rolos e lentes extras, bem como de todo o género de
ferramentas, incluindo mapas e várias formas de identificação e dinheiro
escondido em bolsos secretos.

Os dois homens pararam na esquina da Rue de Tournon com a Rue de
Vaugirard. O Palais du Luxembourg impunha-se do outro lado da rua.
Tratava-se de um edifício atraente, que remontava ao início do século XVII,
mas Paris estava cheia de edifícios do género e, ao fim de dezasseis anos a
considerar aquela cidade como sua, os dois homens já mal davam por tais
coisas. Umas nuvens carregadas tinham-se instalado sobre a cidade. Jones
observou o céu cinzento e frio e estremeceu. Achava que o dia ia aclarar,



não piorar. Encolheu o queixo, enfiou mais as mãos nos bolsos e resmungou
de si para si.

— Trouxeste as ceroulas? — perguntou-lhe Bernstein com um sorriso
matreiro.

— Podes crer. Está um gelo.
Bernstein virou a cabeça larga para o amigo e disse-lhe:
— Estão treze graus.
— E não há sol e o vento está a ficar mais forte. Está um gelo.
Bernstein nunca deixava de se espantar por alguém que crescera no

Minnesota poder ficar tão afetado por uma descida da temperatura. Sorriu e
abanou a cabeça.

— Eu sei o que estás a pensar. Se ganhasse algum peso, talvez não
estivesse sempre com frio.

— Não... não era isso que estava a pensar.
— Então o que era?
Em vez de discutir acerca de algo tão inútil, Bernstein disse:
— Estava a pensar que estou mesmo curioso por saber o que ele quer que

façamos.
— Eu até fico agoniado, mas que escolha temos?
— É verdade que não temos escolha nenhuma, mas isso não quer dizer

que não devamos ser cautelosos.
— E lembra-te... por mais que ele nos intimide, não temos de fazer tudo o

que ele diz.
Bernstein soltou uma risada sarcástica, viu o semáforo ficar verde e

começou a atravessar a rua. Quando Jones o alcançou, disse-lhe:
— Ele tem todos os trunfos. Recrutou-nos, ajudou-nos a começar e

facilmente poderia pôr fim às nossas carreiras... ou pelo menos à tua.
— Não julgues que não daria cabo da tua também.
— Não digo que não o tentasse, só que ninguém quer saber quem eu sou.

Se as minhas fotos forem boas ou as minhas gravações forem espetaculares,
as pessoas vão continuar a querer comprá-las, como sempre. Já contigo, por
outro lado, as coisas são completamente diferentes.

Passaram para o parque e caminharam pelo lado oriental do palácio.
— Tenho pensado muito nisso ultimamente — disse Jones. — Não tenho

a certeza de que o fizesse. Acho que Langley também não ia gostar da
exposição.



— Tu estás a falar de Langley. Ele não é de Langley, já não é há muito
tempo. Detesta Langley. — Bernstein afastou-se do amigo para deixar
passar entre eles um idoso de bengala. — O teu erro é acreditares que ele
pensa como todos os outros tipos governamentais com quem lidamos. —
Bernstein abanou a sua grande cabeça. — Ele não é nada como eles.

O rosto de Jones fechou-se.
— Tens razão. Ele adoraria denunciar-nos e dar cabo das nossas carreiras.
— Esse contrato para um livro que acabaste de assinar... podes dizer

adeus ao adiantamento de cem mil dólares.
Jones ficou zangado. Aquilo era tudo tão injusto. Tinha-se esforçado

muito, mais do que cumprira a sua parte do acordo, mas não o largavam.
Detestava admiti-lo, mas sabia que o amigo tinha razão. Dezasseis anos
como jornalista de renome, os primeiros dez com a Associated Press e os
últimos como correspondente do Médio Oriente para a CBS. Um sussurro
acerca de ser um espião da CIA e tornar-se-ia o maior pária da sua
profissão. Seria despedido e perderia a conta das despesas e todo o estilo de
vida a que estava habituado, além de ser ostracizado por todos os colegas e
odiado por praticamente todos os amigos que fizera ao longo da sua
carreira. Se bem que era capaz de ajudar o livro a vender mais, pensou. Os
tempos tinham mudado, apesar do que o seu supervisor sempre dissera. O
velho sacana malvado adorava descrever-lhe detalhadamente o que lhe
aconteceria se alguma vez fosse denunciado.

— Não podes deixar que esta merda te afete — disse Bernstein, tentando
arrancar o amigo ao mau humor. — Ao menos ouve o que ele tem a dizer.

Enquanto continuavam pelo caminho de gravilha, Bernstein pensou nos
papéis que desempenhavam. Jones era o talento no ecrã — o rosto bonito
com uma voz profunda e uns olhos azul-acinzentados bonitos. Uma cabeça
cheia de cabelo, que começava a rarear o suficiente para lhe dar o ar de um
homem que vira mundo e sabia a diferença entre o certo e o errado.
Infelizmente, era um ofício que acarretava insegurança. Havia sempre
alguém mais jovem e com melhor aparência a pisar-lhe os calcanhares.
Bernstein era o despachado — nunca receava ir onde quer que fosse, para
conseguir um bom plano. Juntos, tinham recebido uma data de prémios. Se
Bernstein era imprudente, Jones era cauteloso. Salvara ambos várias vezes,
ao recusar-se a entrar em determinadas zonas mais problemáticas. Tinha



uma intuição impressionante para situações prestes a explodir, e Bernstein
aprendera a respeitar isso.

Continuaram por uns mais cem metros sem falar, passando o Lago
Octagonal e avançando para o canto eclético do parque onde os jovens,
velhos, geniais e estranhos se reuniam para jogar xadrez. Enquanto
contornavam o lago, Jones decidiu fazer uma das suas proclamações.

— Estou com um mau pressentimento.
Havia muito que Bernstein deixara de o xingar quanto àquelas

premonições. Pigarreou, olhou para trás, para um lado e para o outro, e
perguntou:

— O que é?
— Acho que isto tem qualquer coisa que ver com o massacre no hotel.
Bernstein assimilou a notícia, deu uns quantos passos pensativos e disse:
— Não serve de nada preocuparmo-nos com isso até ouvirmos o que ele

tenha a dizer.
— Não sei. Posso simplesmente mandá-lo à merda. Ao cair da noite já

terei chegado ao Cairo e eles podem ir todos para o raio que os parta.
Continuo a escrever o meu livro e se calhar exponho estes cabrões todos.

Bernstein conhecia o amigo suficientemente bem para saber que era dado
ao drama e a declarações grandiosas quando estava nervoso.

— Se calhar é melhor guardares essa ideia só para ti.
— Oh, confia em mim... eu sei. É comigo que ele grita, não contigo.
— Isso é porque eu fico de boca fechada. — Bernstein enfiou as mãos

nos bolsos. — Tu fazes demasiadas perguntas.
— Sou um jornalista. É isso que faço na vida. Faço perguntas. Montes

delas.
— Bem, se calhar hoje podias não fazer. Ficar só a ouvir, para variar.
Encontraram uma mesa vaga com algum espaço entre eles e os tipos que

estavam a jogar xadrez. Bernstein tirou do casaco um tabuleiro desdobrável
e dois sacos com fecho — um cheio de peças brancas, o outro cheio de
peças pretas. Colocando os sacos debaixo da mesa, extraiu uma peça de
cada e depois estendeu os punhos fechados para que Jones escolhesse.

O jornalista do Minnesota bateu na mão direita e Bernstein fez um esgar
ao abri-la e revelar um bispo preto.

— Oh, fantástico. Ficas com as brancas. Mais vale desistir já.



Bernstein não queria ouvir mais queixas, pelo que passou o saco branco
para o outro lado da mesa.

— Não quero a tua caridade.
— E eu não quero ouvir-te rezingar mais... além disso, ambos sabemos

que não preciso de ter a primeira jogada para ganhar.
— Oh, vai-te foder.
— Não, obrigado — replicou Bernstein, começando a colocar as peças

pretas nos seus lugares.
Estavam os dois tão concentrados em preparar o tabuleiro que não

repararam num careca de gabardina caqui sentado na mesa ao lado deles.
Tinha óculos escuros e luvas de pele fina, próprias para conduzir. Tirou um
jornal debaixo do braço e pousou-o na mesa. Numa voz baixa, pouco mais
do que um sussurro, disse:

— Então preferia mandar-me à merda. Chegar ao Cairo ao cair da noite e
deixar tudo isto, uma ova.

Ambos ficaram exangues e Bernstein lançou ao amigo um olhar que dizia
que tinha vontade de lhe enfiar as peças de xadrez todas pela boca abaixo.
Devagar, viraram-se para o homem sentado a um metro deles.

Stan Hurley deslizou os óculos até à ponta do nariz e fitou Jones.
— E se eu lhe enfiasse uma bala na nuca e assim ficávamos quites?
O jornalista ficou boquiaberto durante algum tempo, demasiado chocado

para pensar numa resposta. Lentamente, a sua boca começou a mexer-se,
mas não lhe saíam palavras, até que começou a gaguejar como se estivesse
de novo na faculdade.

— Pare de balbuciar, foda-se — ordenou-lhe Hurley. — Há quanto tempo
é que trabalho convosco?

Mais uma vez, Jones começou a gaguejar.
Hurley, impaciente como sempre, respondeu à sua própria pergunta.
— Dezassete anos, porra, e é assim que quer tratar-me, seu sacana

egoísta? Salvei-vos o couro daquela embrulhada na Turquia. Ajudei-vos aos
dois a arranjar empregos e não tem faltado dinheiro a chegar-vos aos longo
dos anos, e agora arma-se em vítima, foda-se?

— Eu estava só...
— Cale-se. Ainda não quero ouvi-lo falar. Ainda estou a ver se vale a

pena o risco. — Hurley recostou-se e cruzou as pernas. — Turquia... estou a
falar do Expresso da Meia-Noite. Dois putos universitários estúpidos que



decidem que vão trazer uma data de drogas do país para vender nos Estados
Unidos com um belo lucro. Estou a falar de guardas turcos grandes e
peludos a atirarem-se ao cu de dois estudantes de jornalismo da Costa
Leste. Eu achava que essa bela imagem vos tinha ficado gravada na cabeça
quando estavam os dois a chorar como bebés para que eu vos salvasse.

Bernstein olhou solenemente para Hurley e disse:
— Eu não me esqueci de que nos salvou, e nunca esquecerei.
— Não é você que me preocupa, Dick. É aqui o lindinho.
Jones tinha conseguido recuperar alguma saliva para não ter de rouquejar

as palavras.
— Eu... eu peço desculpa. Não me tenho sentido muito bem e isso pôs-

me de mau humor.
— Humor? — Hurley devolveu-lhe a palavra, enojado. — Isto não tem

nada que ver com humor. Isto é uma merda séria, e embora eu saiba que
acha que fez um pacto com o diabo, devia abrir a mente à possibilidade de
todos os anos que passou a dar-se com os seus colegas jornalistas sensíveis
o terem transformado numa espécie de comunista. — Aproximou-se mais.
— A porra dos EUA não são o inimigo nesta luta. A CIA não é o mau da
fita, e se abrisse os olhos e olhasse para todas as merdas horríveis que tem
visto, saberia isso. Não somos perfeitos, mas somos bem melhores do que a
oposição. Agora... quero ouvi-lo, Brian, que raio tem sido assim tão difícil
na nossa pequena relação?

Jones olhou para o tabuleiro de xadrez e pigarreou.
— É só que não é ético para um jornalista trabalhar para si e para a sua

organização. Isso coloca-me sob muito stress. Se alguma vez se soubesse...
— A voz falhou-lhe e ele começou a abanar a cabeça.

— Não é ético. — Hurley riu-se. — Quer dizer, como tentar levar drogas
ilícitas de um país para outro? Isso também não seria ético, ou será melhor
deixarmo-nos de merdas e elevá-lo a crime punível com vinte anos numa
prisão turca?

— Éramos jovens e estúpidos.
— E agora são mais velhos e continuam estúpidos. E o dinheiro que vos

tenho dado ao longo dos anos? Presumo que tenha aliviado o seu fardo ético
entregando-o todo às Irmãzinhas dos Pobres?

Jones levantou o queixo e abanou a cabeça.



— Sabe que mais, Brian, precisa de deixar essa indignação. Não é o único
jornalista que tenho a trabalhar para mim, e nem sequer fui eu quem
inventou este jogo. Houve muitos antes de si e haverá muitos outros depois.
Precisa de me ver como um padrinho. Acha que teria recebido o Prémio
Murrow há três anos, se eu não me tivesse assegurado de que não o
abatiam?

— Não — respondeu Bernstein, como se houvesse dúvida na afirmação.
— Precisa de lhe dar mais ouvidos — disse Hurley, apontando para

Bernstein. — O seu problema, Brian, é que, embora até seja bom tipo, é
demasiado inseguro. Pare de se preocupar com o que os seus colegas
pensam de si. Alguns poderão ser seus amigos, mas a maioria dar-se-ia por
contente se o visse cair e pudesse ficar-lhe com o emprego. Fez um acordo
comigo há muito tempo e eu salvei-lhe o couro. Isso é uma coisa que nunca
deve esquecer. Se estiver disposto a dar um passo atrás e olhar para esta
relação com honestidade, vai compreender que tem sido muito benéfica
para todos nós. Se não estiver disposto a isso, então acabemos com isto já, e
acredite no que lhe digo: serei eu a expô-lo e a acabar-lhe com a carreira, e
daqui a um mês vão encontrá-lo pendurado das vigas daquela cabana que
tem lá em Thunder Lake. Há de estar tão cheio de drogas que ninguém
duvidará nem por um segundo de que tenha sido suicídio.

De olhos arregalados, Jones perguntou:
— Como é que sabia que tenho uma cabana em Thunder Lake?
Hurley abanou a cabeça e exclamou:
— Oh, valha-me Deus. — Virou-se para Bernstein e disse: — Vou

responsabilizá-lo por ele. Têm quinze minutos para se decidirem. Um tipo
grandalhão chamado Victor vai aparecer. Se vocês não estiverem aqui, vou
partir do princípio de que querem pôr fim à relação, o que seria uma
verdadeira estupidez, porque entenderei que passam a ser meus inimigos e
terei de pôr certos planos em andamento... o tipo de planos quase
impossíveis de travar depois de serem iniciados.

— Não tem de se preocupar com isso — apressou-se Bernstein a garantir.
— Bom. Vou prescindir do Victor por agora. Presumo que ambos estejam

a par da chacina que teve lugar na outra noite?
Jones dirigiu um olhar de Vês, eu disse-te ao amigo e perguntou:
— No hotel no Sena?
— Isso... vocês já estão a cobrir essa notícia?



— A redação encarregou alguém disso.
Hurley pensou durante um segundo.
— Se calhar seria bom demonstrarem alguma iniciativa. Comecem a

investigar. Presumo que ainda tenham contactos na polícia.
Não lhe faltavam contactos em Paris, mas não queria revelar a sua jogada.

De momento, tudo o que tinha baseava-se em boatos e rumores. Precisava
dos factos puros e duros com que a polícia estava a lidar.

Bernstein coçou a barba.
— Temos algumas fontes bastante boas, mas estamos em Paris, sabe o

que isso quer dizer.
Hurley sabia, pelo que levou a mão ao bolso, de onde tirou um envelope

grosso.
— Dez mil francos. Se precisarem de mais, digam-me.
— Recibos? — perguntou Jones, recuperando um pouco do sentido de

humor.
— Juntamente com relatórios de despesas em triplicado, por favor. —

Hurley tirou do bolso dois dispositivos relativamente pequenos. Entregou
um a Jones e outro a Bernstein. — Isto, cavalheiros, é o que há de mais
recente em tecnologia de telemóveis... o StarTAC, da Motorola. O meu
número já está programado. Assim que souberem alguma coisa, quero ser
informado. — Também lhes passou dois carregadores. — Não nos parece
que os Franceses já andem a intercetar estas coisas, mas sejamos
cuidadosos. Já fizeram suficientes chamadas internacionais para saberem
como é.

Os dois homens assentiram com a cabeça. De facto, tinham feito. As
nações podiam tornar-se muito agressivas quanto a jornalistas estrangeiros
que quisessem falar ao mundo de certas atrocidades cometidas. Muitas
vezes, Jones e Bernstein tinham de criar códigos especiais com os seus
produtores em Nova Iorque.

— Além disso — começou Hurley —, sou capaz de precisar que façam
uns quantos turnos de vigilância.

Jones soltou um gemido que queria dizer Só pode estar a gozar.
— Não se preocupem — disse Hurley. — Garanto que são compensados.

Voltem a concentrar-se nisto, deem-me o que eu preciso e eu asseguro-me
de que ambos saem daqui com uma batelada de dinheiro.



Agora que Hurley se acalmara, Bernstein não ia esperar que o amigo
tornasse a inflamá-lo.

— Obrigado. Vamos começar já a tratar disso.
— O Victor é um tipo grande... não dá para não o ver. Façam o que ele

disser e tudo correrá bem. — Hurley levantou-se e pousou uma mão no
ombro de Jones. — Brian... você não é mau tipo... é só sobranceiro. Acha
que é o único homem virtuoso neste jogo. — Hurley abanou a cabeça. —
Confie em mim, é um pouco mais complicado do que isso.



CAPÍTULO 16

Pequenas bandeiras amarelas delimitavam a área relvada na rua em frente
ao hotel. A comandante Francine Neville recebera o telefonema pouco
depois das dez da manhã. Já tinha tomado duche e estava a descansar com o
marido e os dois filhos. Tinha desistido de ir à igreja com dois miúdos de
fraldas, pelo que as manhãs de domingo eram passadas no chão do
apartamento minúsculo em que viviam. Ela e o marido tentavam
simultaneamente ler os jornais e manter os filhos ocupados com uma série
interminável de programas irritantes que, supostamente, transformariam
Marc, de dois anos e meio, e Agatha, de nove meses, nas crianças mais
espertas da sua geração. Não acreditava realmente nisso, mas aceitava
qualquer coisa que os mantivesse ocupados durante mais de dez minutos.
Quando recebeu o telefonema, vestiu uma camisa branca, umas calças
pretas, uns sapatos pretos de salto alto e uma gabardina cinzenta. Sabendo
que as câmaras lhe seguiriam todos os movimentos, até aplicou um pouco
de maquilhagem e escovou o cabelo preto e curto.

Um sol brilhante e baixo de outono refletia-se no Sena. Os olhos de
Francine estavam escondidos atrás de uns grandes óculos escuros da
Chanel, que lhe cobriam quase um terço do rosto. Usava-os para se proteger
tanto do sol brilhante como dos olhares indiscretos dos jornalistas. Ainda
não convocara uma conferência de imprensa e não queria que fizessem
interpretações das suas expressões até que estivesse preparada. Postou-se no
meio da área e tentou perceber tudo aquilo. Os jornalistas tinham voltado,
um enxame de moscas de verão, a gritar perguntas, a tirar fotos e, em geral,
a ser irritantes como de costume. Além da comunicação social, havia
centenas, ou mesmo milhares, de mirones curiosos que não conseguiam
resistir à atração mórbida da cena do crime.

Francine escondeu a preocupação sob uma máscara de placidez. Ao longo
dos anos, tinha aprendido que era melhor parecer séria em cenas de
homicídio — mostrar-se zangada também resultava, mas nunca se podia rir
ou ser vista a brincar com outros agentes. A investigação, que ia apenas no



segundo dia, estava a tornar-se uma confusão. As bandeirolas amarelas, por
exemplo, só tinham sido colocadas naquela manhã. Toda a área, do rio até à
rua, passara a estar bloqueada, com tiras de fita a proibir a passagem e mais
dez agentes a garantir que ninguém mexia no que quer que fosse. Francine
achava que isso era um desperdício de recursos, mas os seus superiores
tinham insistido. O problema, sabia ela, era que todo aquele espaço tinha
estado cheio de gente no dia anterior. As pessoas tinham pisado as provas
todas e, se alguma vez fossem a tribunal, de nada serviriam. Contudo,
ganhou algo muito importante — um novo ângulo.

Olhou de novo para o hotel e para a varanda da suíte de Tarek. Criticou-se
por não ter expandido o perímetro de imediato, mas, como o seu chefe
explicara, a quantidade de provas só no hotel era assoberbante. Nove
cadáveres, invólucros e balas por todo o lado, e, além disso, tinham
encontrado um quarto cheio de equipamento de vigilância. Ainda não
tinham percebido bem isso. No hotel, ninguém se recordava de ter visto
segurança algum a acompanhar o ministro do petróleo da Líbia. Tinham
recolhido mais de quinze testemunhos de funcionários que diziam que
Tarek chegara com um único assistente. Tal assistente encontrava-se
indisponível para prestar comentários, refugiado atrás dos portões da
embaixada da Líbia.

O que mais lhe custava era que tinha mais de trinta agentes destacados
para aquele caso e só na noite anterior ficara a saber dos invólucros de
projéteis espalhados pelo passeio e na sarjeta em frente ao hotel. A
comunicação social poderia comê-la viva por isso. Voltou à cena do crime,
estudou os invólucros e perguntou-se quantos teriam sido esmagados,
pontapeados e levados durante aquele longo dia. Estavam mais ou menos
espalhados por baixo da varanda da suíte. A conclusão lógica era que
alguém tinha estado na varanda a disparar para dentro do quarto, ou que
alguém da varanda disparara contra algo ou alguém ali na rua.

Francine voltou à suíte, foi à varanda e olhou para dentro do quarto. A
parede diretamente à sua frente estava intacta, enquanto a parede à direita
estava cravada de buracos de bala. Virando-se para o rio, olhou para o
passeio onde tinham sido encontrados os invólucros e imaginou que
disparava uma arma. Depois de um largo momento de reflexão, mandou o
seu adjunto Martin Simon circundar a área com corda, pedir detetores de
metal e dar início à busca de balas de nove milímetros.



Depois, foi para casa, cheia de autorrecriminação pelo erro. Permitira-se
ser levada pela teoria mais plausível — a de que um ou mais homens
tinham matado Tarek, a prostituta, os alegados guarda-costas e depois dois
hóspedes e um funcionário do hotel ao fugir pela porta das traseiras.
Praticamente no intervalo de um dia, tudo isso estava a desmoronar-se. Até
então, os Líbios recusavam prestar declarações, dizendo apenas que os
quatro homens estavam ali para proteger o ministro do petróleo. Sendo
polícia, Francine detestava que lhe mentissem e, como a maioria dos
polícias, tinha um detetor de tretas muito bem afinado. Os quatro homens
abatidos não eram guarda-costas. Podiam ter sido enviados para manter
Tarek debaixo de olho, mas certamente não eram guarda-costas. Teria de o
confirmar, mas nunca ouvira falar de guarda-costas que usassem armas com
silenciador.

Ignorou os jornalistas que gritavam o seu nome, optando antes por agir
como se o padrão de pequenas bandeiras amarelas pudesse dar-lhe um
vislumbre acerca de como deslindar o caso do século. Martin Simon
aproximou-se por trás dela e chamou-a. Quando ela se virou, percebeu pela
expressão de olhos esbugalhados dele que o caso estava prestes a sofrer
outra reviravolta.

— Que se passa?
— Vamos dar uma volta. — Simon lançou um olhar de relance para o

hotel. — Há uma coisa interessante que devias ver.
Francine acompanhou o passo do ruivo. Embora fosse dois anos mais

velho do que ela, o cabelo avermelhado e as sardas faziam-no parecer dez
anos mais novo. Depois de terem deixado os magotes de jornalistas e
mirones para trás, pediu-lhe:

— Por favor, diz-me que não encontrámos outro cadáver.
Simon riu-se.
— Não há mais cadáveres. Acho que nove bastam.
— Então, resolveste o caso?
Simon abanou a cabeça enquanto entravam no átrio.
— Não, mas encontrei uma coisa que vai deixar-te maldisposta.
Ela tirou os óculos escuros e guardou-os na mala. O pessoal do hotel

observava-os com uma ansiedade compreensível. Mais de metade dos
hóspedes tinham ido embora e as reservas de estadas futuras estavam a ser
canceladas a bom ritmo. Franncine sentia pena deles. Estavam cansados,



stressados e aquilo estava longe de acabar. Todos os funcionários, quer
tivessem estado ao serviço naquela noite, quer não, seriam interrogados
pelo menos mais duas vezes. Era uma via que tinha de ser explorada por
dois motivos. Ou algum dos empregados vira algo sem se dar conta, ou um
deles estaria envolvido no crime, tendo dado ao assassino, ou assassinos,
informação sobre os movimentos de Tarek.

Entraram no elevador e, quando as portas se fecharam, Simon disse:
— Esta noite não consegui dormir.
— Isso é porque bebes demasiado café — disse-lhe Francine, num tom

prático.
— Não comeces, chefe — disse ele, observando a seta cor de bronze a

passar da esquerda para a direita, marcando a subida deles. — Enquanto
estava deitado a olhar para as manchas de humidade no meu teto, perguntei-
me a mim mesmo porque haveria alguém de ficar na varanda a disparar
para a rua e para o rio.

— E?
— Os invólucros de nove milímetros que encontrámos na rua

correspondem aos espalhados por toda a suíte de Tarek, no corredor, bem
como aos que encontrámos junto ao cadáver da porta das traseiras.

O elevador parou no último piso e as portas abriram-se. Francine saiu
primeiro.

— Então achas que as balas foram disparadas por um dos nossos guarda-
costas líbios.

— Talvez... mas, por ora, estou mais interessado em quem estava a ser
alvejado do que em quem estava a disparar.

Os lábios finos de Francine comprimiram-se para a esquerda, numa
expressão que indicava a Simon que não estava a seguir-lhe o raciocínio.

Simon parou de andar no meio do corredor e posicionou-se como se
tivesse uma arma em riste.

— Se eu estou na varanda a disparar contra alguém lá em baixo, porque é
que estou a disparar e como é que essa pessoa chegou lá abaixo?

Francine abanou a cabeça energicamente, como se tentasse dar ordem aos
pensamentos.

— De que é que estás a falar?
— Quem tenha matado aqueles guarda-costas teve de fugir do hotel. Nós

concluímos logo que a mesma pessoa ou pessoas que abateram Tarek, a



prostituta e os guarda-costas depois tinham matado os dois hóspedes e o
funcionário.

— Correto.
— Então quem é que esteve a disparar da varanda para a rua e, mais

importante do que isso, contra quem?
Francine visualizou o que ele dizia e comentou:
— Estou a perceber.
Simon abriu uma porta de serviço ao fundo do corredor, revelando uma

escadaria íngreme e estreita de metal que dava para o telhado.
— Quem quer que estivesse a ser alvejado não matou o funcionário da

viela. Não se sai pela porta das traseiras para se ir para a frente do hotel
onde a probabilidade de se cruzar com alguém é maior. — Simon começou
a subir as escadas. O alçapão que dava para o telhado já estava aberto.

Francine seguiu o seu agente para o telhado e reparou logo que ali
estavam dois dos seus melhores técnicos forenses.

— Então, estou deitado na cama — continuou Simon —, e penso que a
explicação mais lógica é que alguém tenha saído do quarto pela varanda e
que, se assim foi, tinha de haver uma corda. — Simon parou junto a uma
coluna de ventilação de ferro forjado e ajoelhou-se. Francine fez o mesmo.
— Estás a ver aqui este sítio sem fuligem? — Apontou para a área geral,
sem lhe tocar.

Francine via um círculo que se enrolava em torno da coluna cilíndrica de
ventilação. Assentiu com a cabeça.

Simon pôs-se de pé e foi até à beira do telhado, onde um dos técnicos
forenses estava a tirar medidas.

— Bernard, conte-lhe o que encontrou.
O homem estava na casa dos cinquenta anos e era magro como um

espeto. Fez subir os óculos de armação metálica pela cana do nariz e disse:
— Fibras, aqui mesmo. — Apontou para o ângulo reto da pedra do

parapeito.
— Que tipo de fibras? — perguntou-lhe Simon.
— Não vou saber ao certo até as analisar no laboratório, mas parecem ser

do tipo de fibras usadas na produção de cordas de alpinismo.
Francine assentiu com a cabeça, olhou de novo para a coluna de

ventilação e depois para o lugar que Bernard tinha identificado. Via a



descoloração da pedra, como se alguém tivesse esfregado a sujidade.
Espreitou para lá do parapeito e viu uma varanda diretamente por baixo.

— Presumo que seja a varanda do quarto de Tarek?
— É — respondeu Simon.
Francine olhou de novo para a coluna de ventilação.
— Uma corda?
Simon assentiu com a cabeça.
— Então, onde é que está?
— Essa é uma pergunta muito boa. Na verdade, comecei por perguntar

aos nossos agentes se alguém a teria tirado. Claro que ninguém o fez. Eles
sabem que isso não se faz. Mas encontrei um agente que chegou cedo à
cena do crime e que diz que se lembra definitivamente de ter visto uma
corda pendurada na lateral do edifício.

— Ele tem a certeza?
— Pedi-lhe que me mostrasse o sítio exato onde se lembrava de ter visto

a corda. — Simon apontou para baixo. — Ele mostrou-me onde tinha
estacionado o carro e levou-me diretamente ao sítio mesmo por baixo de
nós.

Francine olhou para os edifícios à esquerda e à direita. As alturas não
coincidiam, mas os edifícios estavam encostados uns aos outros.

— Então estás a dizer-me que havia um cúmplice no telhado quando a
polícia chegou, que, entretanto, puxou a corda e fugiu.

Simon olhou para o mar de bandeirolas amarelas do outro lado da rua.
— Não tenho a certeza. Há outra possibilidade.
A expressão dele indicava a Francine que estava profundamente

preocupado com algo.
— O que é que te incomoda?
— O que é que não me incomoda seria uma pergunta mais exata.
Ela partilhava a mesma sensação agoirenta.
— Desembucha.
— Acho que alguém é capaz de ter mexido na corda.
— Queres dizer... retirado a corda? — perguntou Francine.
— Sim.
— Merda. — Aquilo só piorava. — Temos uma lista de todas as pessoas

que entraram e saíram daqui nas últimas trinta horas?
— Estou a tratar disso.



— E os hóspedes?
— Isso era a coisa de que ia falar-te a seguir. — Simon afastou-se da

beira do telhado, com Francine a reboque. — Há cinco hóspedes por
localizar.

— O que é que isso quer dizer?
— Fizeram o check-in no início da semana e não se deram ao trabalho de

fazer o check-out. A bagagem deles continua nos quartos.
Francine Neville agarrou-o por um braço.
— Temos descrições deles?
— Sim — disse Simon, num tom cauteloso.
Francine pensou nos guarda-costas mortos.
— Cabelo escuro, pele morena... todos na casa dos vinte anos?
— Receio bem que sim.
— Falaste com os funcionários que os receberam?
— Sim.
— Já os levaste a identificar os corpos?
— Ainda não. Estamos a esforçar-nos por fazê-los chegar à morgue.
Francine acenou com a cabeça. Era domingo e eles ainda estavam a tentar

perceber aquela coisa. Continuava a tentar ver como aquelas novas peças
bizarras se encaixavam no puzzle quando Simon disse que tinha mais uma
informação a partilhar.

— O quarto com todo o equipamento de vigilância ao fundo do corredor
do quarto de Tarek...

— Sim.
— O computador do hotel diz que o quarto estava desocupado e a ser

remodelado.
— Algum dos funcionários confirmou que estivesse realmente a ser

remodelado?
— Até agora, não, mas ainda não falei com toda a gente.
Francine pensou na corda desaparecida, nos hóspedes em falta — que

muito provavelmente estariam deitados na morgue em mesas frias de metal
—, no estranho comportamento da embaixada da Líbia, e naquele quarto
cheio de equipamento de vigilância.

— A equipa forense já analisou o quarto do equipamento de vigilância?
— Sim.



— Diz-lhes que quero que se concentrem em corresponder quaisquer
amostras de cabelo com os quatro guarda-costas na morgue. Bom trabalho,
Martin.

— Tu terias percebido tudo isto — disse ele, tentando minimizar a
importância das suas descobertas.

— Talvez... talvez não. Vejamos se conseguimos encontrar algumas
falhas nisto e mantê-lo entre nós até termos a certeza de que é o caminho
certo. — Francine encaminhou-se para os degraus.

— Onde é que vais?
— Lembras-te do tipo da Direção-Geral que apareceu aqui ontem à noite?
— O teu ex-namorado?
Francine ia protestar, mas concluiu que não valia a pena.
— Tenho a sensação de que ele e os da Direção-Geral sabem muito mais

acerca do que aconteceu aqui do que dão a entender.
— Concordo — disse Simon, apressando-se para a alcançar —, e é por

isso que vou contigo.
— Eu dou conta do recado sozinha.
— Eu sei que dás — replicou Simon, começando a descer as escadas. —

Mas é sempre bom ter um par de olhos extras quando se lida com
mentirosos profissionais da Direção-Geral.



CAPÍTULO 17

Chet Bramble estava nas traseiras da carrinha e viu os monitores ligarem-
se um a um. A estática dos pequenos monitores de dez polegadas deu lugar
a imagens a preto-e-branco do interior do apartamento. Já tinham áudio e
vídeo da casa secreta. Via os seus dois homens a passar de um ecrã para o
seguinte. Ajustou o microfone dos auscultadores e perguntou:

— Já se enfiaram em tudo o que tinham de se enfiar?
— Mais um minuto — crepitou uma voz. — Tenho de ir cagar.
— Muito engraçado, idiota. — Normalmente, ter-se-ia rido de um

comentário tão juvenil, mas, naquele dia, não. — Já vos disse que este gajo
é um cabrão dissimulado. Ponham-se mas é a andar daí para fora. Se ele vos
apanha aí, vão morrer antes de eu conseguir entrar e salvar-vos o couro.

Os dois homens começaram a recolher o equipamento e a avançar para a
porta. Bramble recostou-se na pequena cadeira e expirou, esfregando o
antebraço direito. A temperatura estava a descer e começava a doer-lhe. Era
um homem grande — um metro e noventa de músculos esculturais e vigor.
Tinha uma testa larga, um pescoço grosso e um par de pernas que
proporcionavam uma base sólida a um objetivo inamovível. Toda a sua
presença destilava violência e ainda não conseguia perceber como Rapp o
vencera mais de um ano antes. Por toda a lógica, devia ter dado cabo do
jovem recruta, mas, sem que soubesse como, o cabrãozinho dissimulado
tinha-o metido numa posição de que ele nem nunca ouvira falar e dois
segundos depois ouvira-se o som de algo que parecia um galho seco a
partir-se ao meio. Seguira-se um momento de nada e depois uma dor
ardente, seguida pelo pior que era a perceção de ter o braço dobrado como
nunca deveria dobrar-se.

Chet Bramble era filho de um criador de porcos da Georgia. Só tinha um
irmão, Bob, que passara quase uma hora preso no estreito canal vaginal da
mãe. Em vez de fazer uma cesariana, o médico rural puxara, sacara e
torcera com um par de fórceps até o pequeno Bob ser arrancado ao ventre
da mãe. O resultado final era que Bob tinha a cabeça deformada e era um



pouco lento. Era dois anos mais novo do que Chet, mas, a partir dos quatro
anos, passara a ser praticamente do mesmo tamanho que ele. Bob fora a
sombra do irmão mais velho durante grande parte da juventude de ambos.
Chet adorava-o e defendia-o ferozmente contra quaisquer antagonistas,
independentemente da idade ou do tamanho, mas, à medida que entrava na
adolescência, começou a ressentir-se dele em silêncio.

A mãe de Chet passava os dias a cozinhar, a tratar das tarefas domésticas,
a ouvir emissões de rádio cristã e a ler a Bíblia. O pai, Jacob, ou Jake, como
os amigos lhe chamavam, era um homem enorme com uma ética de
trabalho puritana e uma total ausência de sentido de humor. Exigia muito
dos filhos, mas mais de Chet, pela razão óbvia de que não era meio
atrasado. Assim que começaram a andar, passaram a ajudar a alimentar os
porcos e não demorou muito a começarem a limpar merda com uma pá.
Tanta merda que, passados todos aqueles anos, a mera menção disso lhe
enchia as narinas daquele cheiro avassalador.

Tanto quanto ele percebia, nenhuma parte do seu ADN viera do lado da
mãe, que era uma coisinha frágil e cujos irmãos, dois advogados e um
vendedor de seguros, eram uns mariquinhas. Chet era grande e forte como o
pai, que jogara futebol americano pela Universidade da Georgia. Contudo,
havia uma grande diferença entre pai e filho. Enquanto Jake era um homem
estoico que demorava a entrar em ebulição, Chet era exaltado e propenso a
perder a cabeça com pouco ou nenhum aviso. Havia uma exceção — o
irmão Bob, e as suas intermináveis perguntas simples. No que tocava ao
irmão, Chet tinha uma paciência de Jó, mas era aí que acabava. As lutas
começaram cedo e continuaram a acompanhá-lo até ao último ano da escola
secundária.

Não era que Chet não fosse capaz de controlar a fúria, era mais que
escolhia não o fazer. Aprendera em tenra idade que gostava de martelar
outras pessoas com os punhos. A primeira luta a sério em que se tinha
metido fora no segundo ano e, como a maioria das lutas nessa idade,
começou no autocarro. Uns miúdos do quinto ano estavam a meter-se com
Bob, que andava no jardim-infantil. Além da cabeça com uma forma
estranha e dos seus modos simples, Bob tinha um problema na fala que
Trevor Smith e Nate Huckster não conseguiam deixar de imitar. No
primeiro dia, Chet ficara no seu lugar, a fumegar, a pensar que, se fizesse
aquilo que estava a pensar fazer, poderia acabar num sarilho tão grande que



o pai lhe daria com o cinto. Nessa noite, não dormiu bem. Ficou deitado no
colchão de baixo do beliche, com o irmão a dormir profundamente uns
centímetros acima, e maquinou. Imaginou todas as coisas que faria a Trevor
e Nate se se atrevessem a voltar a gozar com o irmão. Decidiu que não
haveria qualquer aviso. Por instinto, sabia que os avisos não serviriam de
nada — que falar seria inútil e que precisava de enviar uma mensagem clara
a todos os que pensassem sequer em fazer pouco de Bob.

No dia seguinte, Trevor e Nate começaram assim que entraram no
autocarro. Chet estava sentado ao lado do irmão quando os dois matulões
ocuparam os lugares atrás deles e começaram a gaguejar, a gozar e a rir, e, a
cada quilómetro que passava, Chet deixava a zanga crescer. Cerrando e
descerrando os punhos, passava o tempo a imaginar o que faria àqueles dois
quando saíssem do autocarro.

Tudo aconteceu no passeio em frente à Escola Primária Benjamin
Lincoln. Os dois miúdos do quinto ano seguiram Chet e Bob enquanto
todos os alunos avançavam para a porta da frente e continuaram a atenazar
Bob, que, apesar de andar no jardim-infantil, era tão alto como uma criança
média da quarta classe. Chet era de longe o maior aluno da segunda classe,
e era invulgarmente forte, graças à genética do pai e a todo o trabalho
pesado que tinha de fazer na quinta. Havia mais uma coisa: Chet era rápido,
veloz como um raio, por andar a correr atrás dos porcos. Sem aviso, virou-
se para a esquerda, com a lancheira com um GI Joe firmemente agarrada
pela mão direita. Girou-a com tanta força que partiu o maxilar de Nate
Huckster e o fez perder os sentidos. O miúdo do quinto ano deslizou para o
passeio como um fio de esparguete molhado.

Trevor Smith estacou ao ver o amigo cair. Nunca teria imaginado aquilo.
O seu próprio reflexo de lutar ou fugir não teve sequer oportunidade de
entrar em ação. O sacana do puto da quinta dos porcos atirou-se a ele como
uma tempestade violenta de verão. Apanhado pelo turbilhão de murros e
depois pontapés, acabou encolhido no passeio ao lado do amigo,
implorando-lhe que parasse de lhe bater. Foi um professor que o salvou,
arrancando literalmente Chet do chão.

O que se seguiu foi interessante e ensinou-lhe uma lição que nunca
esqueceria. Não lhe importava o que lhe fariam. A tareia que dera àqueles
dois cretinos valia a pena. Nunca se tinha metido em problemas antes, mas
sabia o que acontecia aos miúdos que lutavam na escola. Eram enviados ao



gabinete do diretor e, por norma, recebiam um castigo, que quase sempre
implicava limpar os apagadores depois da escola. Esse castigo seria leve.
Ele tinha a sensação de que seria algo mais do que isso. Provavelmente ia
receber umas reguadas, mas era suficientemente valente para o aguentar.
Não havia nada que pudessem fazer que fosse pior do que a fúria do pai.
Isso era a única coisa que o deixava preocupado — o pai. Por outro lado,
este tinha-lhe dito mais do que uma vez que se assegurasse de que ninguém
se metia com o irmão. E tudo o que Chet sabia era que ver o irmão indefeso
a ser maltratado o deixava agoniado, e que não seria capaz de viver consigo
mesmo se não fizesse alguma coisa para o impedir. Estava preparado para
qualquer castigo que lhe dessem. Aconteceu outra coisa muito importante
nesse dia — Chet ficou a saber que gostava de dar tareias a outros rapazes.

O diretor não estava de todo tão zangado quanto Chet julgava que estaria.
Ao que parecia, que um aluno da segunda classe deitasse abaixo dois alunos
do quinto ano era inédito. Através de certas coisas que foi ouvindo nos dias
seguintes, ficou a saber que o corpo docente não gostava lá muito de Trevor
e Nate. Evidentemente, havia anos que aterrorizavam a escola, e os
professores mal podiam esperar que eles passassem para a escola
preparatória, do outro lado da rua. A outra coisa que ficou a saber foi que os
professores, em geral, não simpatizam muito com miúdos que façam pouco
de alunos com dificuldades de aprendizagem. Onde Chet realmente se
enganou, porém, foi em relação aos pais. O pai mal disse palavra, mas a
mãe perdeu a cabeça. Ficou obcecada pelo facto de Nate Huckster ser o
filho do pastor da igreja que frequentavam. Para Chet, isso ainda era maior
razão para lhe dar uma tareia, já que o filho de um pastor devia saber que
não se faz troça de um menino do jardim-infantil com problemas mentais.
No entanto, não era essa a opinião de Emma. Aquilo era uma vergonha para
a família. Os Huckster eram boas pessoas. A bisavó Huckster era uma das
fundadoras das Filhas Unidas da Confederação e o avô de Trevor Smith era
o dono do banco, que tinha a hipoteca da quinta deles.

Chet e Bob foram para casa no assento traseiro da carrinha Ford da mãe,
ouvindo-a gritar com o pai acerca de muitas coisas que nenhum entendia.
Quando finalmente chegaram a casa, o pai levou-o até ao celeiro, onde Chet
esperava que ele lhe dissesse que baixasse as calças e se pusesse em
posição. Isso não aconteceu. O pai pousou a mão gigante no ombro dele e
encaminhou-o até um fardo de palha. Não fez qualquer tentativa de lhe



esclarecer o que significava ser um pária da sociedade, um agricultor rude
ou qualquer outra das coisas que ele ouvira a mãe a gritar no carro. Disse-
lhe, sem margem para dúvidas, que lidaria com a mãe, que estava orgulhoso
dele por ter defendido o irmão e que sim, o filho de um pastor não devia
gozar com um menino delicado como Bob e que, se não o sabia, merecia
que lhe dessem uma boa achega. Quanto aos Smith e à hipoteca da quinta,
não havia qualquer motivo para preocupações. O pai de Trevor fora
corredor da liga das escolas secundárias de futebol americano por um
motivo. Quando Jake Bramble bloqueava o campo como tackle direito, não
havia jogador na liga que pudesse pará-lo. Smith era um bom homem e,
quando soubesse que o filho andava a meter-se com o pequeno Bob, havia
de lhe dar uma segunda tareia.

Chet não percebia nada daquilo, mas algo em si mudara. Não o disse ao
pai, e certamente não o disse à mãe, mas tinha gostado mais de bater
naqueles dois rapazes do que de qualquer outra coisa que tivesse feito até
então. Revia-o na sua mente com uma alegria pura, muitas vezes a sorrir e a
rir de si para si. Como é costume em comunidades rurais, depressa se ficou
a saber que Jacob Bramble, que fora por três vezes tackle da liga de futebol
americano dos adorados Buldogues da Georgia, tinha um filho de sete anos
que dera cabo do canastro de dois miúdos de onze. Seguiu-se um período de
acalmia, em que os outros rapazes o tratavam com o devido respeito, pois
não queriam que o maluco do criador de porcos lhes desse com a lancheira
do GI Joe na cabeça. Contudo, o treinador de luta greco-romana da escola
passou pela casa para falar com o pai de Chet acerca de canalizar os
talentos naturais da criança na direção certa.

Chet nunca o soubera, mas o pai preocupava-se com ele bem antes da luta
em frente à escola. Pressentira nele uma certa propensão para a crueldade
que se revelava quando estava com os animais. Chet pontapeava os porcos e
cuspia-lhes em cima quando eles não faziam o que ele queria, e tinha
havido aquela vez que o apanhara a largar o gato das vigas do celeiro. Jake
esperava que fosse uma fase, mas, entretanto, viu a luta greco-romana como
uma forma de canalizar a energia do filho para algo com disciplina.

Ao início, funcionou. Chet devotou-se à luta greco-romana com o zelo de
um missionário. Aos dez anos, era o campeão do estado da Georgia na sua
faixa etária e de peso. Continuando a somar êxitos na luta greco-romana,
começou a jogar futebol americano de contacto pleno. Era um portento.



Jogava como fullback e como linebacker. Outras equipas tinham medo de
jogar contra ele e, quando levava a bola, muitas vezes optava por correr
contra os defesas, em vez de procurar abertas. Quando chegou à escola
secundária, o seu corpo estava transformado numa massa de músculo
sólido. Entrou logo para as duas equipas da escola e, no décimo primeiro
ano, competia em todo o estado nos dois desportos. As miúdas adoravam-
no, os rapazes receavam-no e, infelizmente, Bob tornava-se um embaraço
cada vez maior. À medida que todos avançavam, o cérebro de Bob parecia
preso algures entre o terceiro e o quarto ano. No décimo primeiro ano,
estavam a defrontar os arquirrivais para o campeonato e um dos jogadores
da outra equipa começou a fazer pouco do irmão de Chet, chamando-lhe
atrasado mental e todas as outras coisas cruéis que lhe ocorriam. Chet, que
já era conhecido por jogar a matar, respondeu de forma decisiva. Várias
jogadas depois, a equipa varreu o campo. Quando o apito soou, Chet
apanhou o energúmeno e espetou-lhe o capacete na lateral do joelho,
partindo-o num ângulo de noventa graus.

Chet ficara extremamente orgulhoso de si mesmo. Anos passados,
começava a sorrir quando se lembrava do matulão caído no chão e a chorar
como uma menina. No ano seguinte, no mesmo jogo, o irmão mais novo do
matulão devolveu o favor. Com um bloqueio proibido, esmagou-lhe o
joelho. Na altura, todas as equipas da liga universitária queriam recrutá-lo.
Na semana seguinte, todas as ofertas foram rescindidas e a carreira de Chet
no futebol americano chegou ao fim. As suas notas nunca tinham sido
ótimas, pelo que ir para a faculdade fazer outra coisa que não jogar futebol
parecia um desperdício de tempo. Passou seis meses engessado e outros seis
a ficar cada vez mais amargurado com a vida, fazendo poucos esforços de
reabilitação do joelho.

O pai imaginava o que seria do filho se se visse obrigado a ficar na quinta
de porcos para o resto da vida, pelo que o levou à estação de recrutamento
do exército. Jake Bramble já vivia com uma mulher amargurada que
ignorava o facto de estarem a criar uma operação extremamente rentável.
Ela não conseguia superar o embaraço de ser casada com um criador de
porcos. Não ia deixar que o filho ficasse ali e desperdiçasse o resto da vida
a perguntar-se o que podia ter sido.

Por isso, aos dezoito anos, Chet alistou-se no exército. Dois anos depois,
era ranger, e três anos depois juntara-se aos mais duros entre os duros — a



Força Delta. Tinha havido alguns percalços pelo caminho, a maioria rixas
em bares ou reprimendas de oficiais que não apreciavam o seu sentido de
humor sarcástico e optavam por se concentrar na sua falta de respeito pela
hierarquia. Era bem provável que a sua tendência para beber, lutar e
desrespeitar oficiais acabasse por deixá-lo em grandes apuros.

E de facto isso aconteceu fora da base numa noite quente de agosto, num
sítio popular em Fayetteville, na Carolina do Norte. Era um desses lugares
com restaurante de um lado e um grande salão de dança do outro, onde
punham música country e rock do sul a tocar bem alto toda a noite.
Raparigas pouco vestidas com t-shirts amarradas com um nó e calções
curtos serviam cerveja gelada de tinas galvanizadas, e o álcool fluía pelo
preço certo. Aos fins de semana, o espaço ficava cheio de pessoal do
exército, alguns fardados, mas a maioria à paisana. Chet e os amigos da
Delta nem mortos seriam apanhados de uniforme fora de horas num bar, por
isso, quando um grupo de oficiais entrou com os seus pares, todos a usar as
suas fardas azuis, Chet não resistiu. Começou de uma forma bastante
simples. Lançou alguns insultos na direção deles, os quais foram mais ou
menos abafados pela música alta. O grupo de oficiais cheirava os rapazes da
Delta a uma milha de distância, distinguindo-os pelo cabelo comprido, a
barba, o bigode e os músculos salientes. As coisas pioraram quando Chet
tentou passar à frente de um jovem segundo-tenente cuja mulher era sem
dúvida a miúda mais gira daquele lugar.

O tenente, que era consideravelmente mais pequeno do que Chet,
ofendeu-se. Chet empurrou-o e, antes que alguém tivesse a oportunidade de
acalmar as coisas, um coronel de pleno direito, com um emblema de para-
quedista e outro de infantaria de combate, dois corações púrpuras e o peito
cheio de fitas e louvores meteu-se mesmo no meio daquilo. Os outros
rapazes da Delta tiveram o bom senso de recuar, mas Chet estava
demasiado embriagado para se aperceber de que estava prestes a atravessar
um Rubicão que nenhum homem alistado deveria atravessar. O coronel
avisou-o de que o seu comandante era um velho amigo e disse-lhe que, se
voltasse já para a sua mesa, estaria disposto a desviar o olhar e esquecer que
o vira agredir um oficial. Chet assentiu ebriamente e, por um longo
momento, pareceu considerar a oferta do coronel. Depois mandou o oficial
à merda. O coronel estava sóbrio, era bem grande e um durão de pleno



direito. Olhou para os outros rapazes da Delta e aconselhou-os a tirarem o
amigo dali antes que ele o atirasse para a cadeia.

E foi então que Chet lançou um grande gancho esquerdo que rasou o
cimo da cabeça do coronel. Antes que mais alguém reagisse, o coronel
desferiu-lhe dois socos velocíssimos — o primeiro nos tomates e o segundo
no plexo solar. Quando Chet caiu de joelhos, o coronel deu-lhe o golpe de
misericórdia, deixando cair a mão aberta na parte de trás do pescoço e
fazendo-o perder os sentidos.

No dia seguinte, Chet acordou num chão de betão, com o pescoço tão
dorido que não conseguia levantar a cabeça para observar o espaço em
redor. Demorou algum tempo a perceber que estava na prisão de Fort
Bragg. Depois ouviu vozes. Uma delas era-lhe familiar. Era o seu
comandante. Os acontecimentos da noite anterior regressaram-lhe à
memória numa neblina confusa. Chet percebeu que estava metido numa
merda séria. Ouviu outra voz e pareceu-lhe que era aquele coronel
emproado a quem ele ia dar uma surra de todo o tamanho. Rebolou para
olhar para eles e deu-se conta de que tinha vomitado em cima da roupa.

— Mike, tu é que decides — dizia o seu comandante. — Para mim não há
problema se quiseres enfiar-lhe o couro estúpido no tribunal marcial.

O coronel estava a usar o seu uniforme camuflado verde, com as calças
enfiadas num par lustroso de botas e com as mãos unidas atrás das costas
como estivesse num descanso da parada.

— Sinto-me tentado. Como raio é que alguém tão estúpido entra na Delta
hoje em dia? — Inclinou a cabeça para olhar para o comandante da Delta.
— Quando eu entrei contigo, testavam-nos para ver se tínhamos cérebro.

— Sim, pois, infelizmente não os testamos quando estão bêbedos.
— Se calhar deviam começar a fazer isso.
O comandante virou-se para a porta e perguntou:
— Stan, para que é que hás de querer um atrasado destes?
Com grande esforço, Chet girou o pescoço para ver com quem estava a

falar o seu comandante. Um homem de fato cinzento encontrava-se à porta.
Tinha um corte de cabelo curto, militar, mas a sua postura tinha algo de
descontraído.

Fitou-o durante bastante tempo e depois disse:
— Lembro-me de umas quantas vezes em que tive vontade de bater num

oficial. Até acho que o fiz, uma vez. Mas não tenho a certeza. Também



estava bastante bêbedo.
O coronel que tinha dado cabo do couro de Chet abanou a cabeça,

maldisposto.
— Eu não quero perder tempo com este cretino... e Jim, Deus sabe que os

teus rapazes da D não precisam de mais publicidade negativa.
O comandante ficou secretamente aliviado. O seu velho companheiro

tinha razão. O melhor a fazer ali era carregar no botão de ejetar e deixar que
fosse Hurley a lidar com aquele idiota.

— Stan, é todo teu.
Stan Hurley cofiou o bigode e assentiu com a cabeça, expectante.
— É sempre agradável chegar a acordo convosco, cavalheiros.
— Não tens de quê. — Os dois oficiais seguiram pelo corredor, aliviados

por se livrarem daquele problema.
— Levanta-te — ordenou-lhe Hurley.
— Quem é que você é, porra? — balbuciou Chet.
Hurley sorriu. Aquele campónio era capaz de precisar de aprender à

bruta.
— Quem eu sou não é da tua conta. Tudo o que tens de saber é que acabei

de te poupar a passares os próximos cinco anos da tua vida em
Leavenworth. Agora toca a andar, Victor.

— Eu não me chamo Victor.
— Agora chamas. Vamos.
Isso tinha sido três anos antes e, ao início, Chet não sabia bem o que

pensar daquele novo ramo de atividade. Sentia-se grato por ter evitado a
cadeia, mas não adorava já não pertencer à melhor equipa de comandos do
mundo. No entanto, de um momento para o outro, percebeu que tinha
encontrado o melhor lugar e o mentor perfeito. Já não era preciso fazer
continência ou seguir regras... e o melhor era que podia matar gente.

Olhou por cima dos monitores, vendo as fotos coladas à parede da
carrinha. Eram cinco. A primeira era um simples retrato de rosto, a preto-e-
branco. Fazia-o detestar Rapp ainda mais. O tipo tinha uma beleza bruta.
Enquanto ele tinha de andar atrás das gajas, parecia que elas caíam no colo
de Rapp. E, para tornar a coisa ainda mais irritante, parecia que o cretino as
rejeitava sempre.

— Odeio-te, sacana arrogante.



Bramble perguntou-se onde teria Hurley arranjado a foto. Não eram
muito dados a retratos, naquele ramo de atividade — sobretudo retratos
para os quais fosse preciso posar. As outras quatro eram imagens de
câmaras de videovigilância, uma delas tirada precisamente naquele
quarteirão de Paris, mesmo em frente à casa secreta. Mais uma vez, como
teria sido obtida e porquê eram coisas que o preocupavam bastante. Hurley,
ou aquela cabra da Irene Kennedy, tinha ordenado que Rapp fosse vigiado.
Não, pensou ele, ela adora-o demasiado para isso. É o seu pequeno animal
amestrado. Nunca o sujeitaria a vigilância.

Só podia ser Hurley. Era um cabrão esperto. Por vezes, Bramble pensava
que o filho da mãe detestava Rapp quase tanto quanto ele. Ele quer que eu o
mate, pensou. Quer que me livre deste problema e eu vou ter todo o gosto
em fazer isso.



CAPÍTULO 18

Alexandria, Virgínia, EUA

Irene Kennedy estava sentada na varanda da sua casa de dois quartos em
Old Town. O seu marido saíra para treinar para mais uma maratona,
enquanto ela ia a meio do segundo jornal e da terceira chávena de chá. O
seu casamento podia ser melhor, mas também podia facilmente ser pior.
Não havia gritos ou violência, mas tinham uma trégua tácita e uma noção
partilhada de que não se amavam mais hoje do que no ano anterior. Irene
vivia absorta no seu trabalho, ele vivia absorto em si mesmo, e ela não
conseguia decidir se deveria continuar assim ou partir para outra. O
divórcio era uma batalha complicada e prolongada e ela não era pessoa para
desistir tão facilmente de algo tão importante.

Havia bastante autorrecriminação pela sua falta de esforço, mas o seu
trabalho dava-lhe pouco tempo para recuperar o fôlego e, como aprendera
ao longo dos anos, o marido não era propriamente o tipo de pessoa que se
encontrasse com ela a meio caminho. Era basicamente um rapazinho
mimado e egoísta que se recusava a crescer. Tudo isso lhe passara ao lado
quando namoravam — quando as coisas eram fáceis. Ele entusiasmara-se
por ela trabalhar para a CIA, e ela entusiasmara-se pelo facto de ele ser um
homem bem-parecido e inteligente que a fazia rir. Para mais, era professor
universitário com um horário muito flexível, o que lhe convinha. Quando
namoravam, Irene não via nenhum dos pontos negativos. Os primeiros anos
do casamento também tinham corrido bem. Depois, as queixas tinham
começado. Parecia que Karl era sempre prejudicado por alguma coisa.
Costumava envolver uma discussão simples numa festa, ou uma saída a
quatro com um dos membros com contrato permanente do departamento
dele. Para Irene, as conversas pareciam normais — dois adultos que
concordavam discordar. Mas depois chegavam a casa e Karl passava horas
a rezingar acerca de como era grosseira a outra pessoa. Como tinha sido
insultuosa e que ele podia tolerar muitas coisas, mas adultos
malcomportados, não. Irene nunca via a coisa assim. No seu emprego, todos



tinham de estar sempre a defender a posição. Dia após dia, ela precisava de
assumir decisões difíceis e os superiores diziam-lhe com frequência que
estava enganada. Com tanto a acontecer, não havia tempo para birras. Por
fim, começou a ver o marido como um homem incrivelmente inseguro, que
não suportava a ideia de ser ultrapassado, pelo menos a nível intelectual.
Supunha que fosse por isso que ensinava filosofia a caloiros na
Universidade Americana. Esse trabalho permitia-lhe armar-se em Deus
perante uma data de miúdos que estavam maravilhados por viverem longe
dos pais pela primeira vez e que não se atreveriam a desafiar um professor
erudito.

Depois de ver essa faceta desagradável do marido, distanciou-se, e ele viu
instintivamente a retirada dela como uma traição, tendo sido assim que
tinham acabado no estado atual de armistício conjugal. Assim, aos
domingos de manhã ele corria e ela tinha uma folga muito necessária.
Também era o único dia em que não se esperava que trabalhasse, ainda que,
se surgisse uma crise, não importava que dia ou que hora fosse, ela teria de
se apresentar. Nada disso a incomodava. Tinha um trabalho interessante,
desafiante, frustrante e, em última instância, crucial para a segurança do
país. O que os domingos ofereciam, desde que o inimigo cooperasse, era
um certo grau de solidão. Davam-lhe o tempo necessário para filtrar os
milhares de dados com que lidara durante a semana — todas as operações e
necessidades dos seus agentes, bem como as operações preparadas contra o
seu país. Ela precisava de ter pelo menos um dia da semana para se afastar
de tudo isso e tentar obter alguma perspetiva.

Estava a fazer isso a um nível subconsciente, avançando pela secção de
Artes do Times, quando o telefone tocou. Ficou irritada. Ainda não eram
nove da manhã, o que, para uma manhã de domingo, era cedo. Ponderou
não atender, mas depois pensou que podia ser a mãe. Pousou o chá e foi até
à cozinha, onde tinha o telefone na parede. Olhou para o pequeno ecrã que
indicava o número de quem ligava e estreitou os olhos. Era uma chamada
internacional. Ela já tinha verificado o gravador de mensagens duas vezes
desde que se levantara e passara uma boa parte da manhã a perguntar-se se
Rapp se teria metido num esgoto de Paris e morrido afogado, coisa que,
apesar de gostar dele, não seria a pior saída possível para o seu empregador.

Ligar-lhe diretamente para casa era uma grande infração ao protocolo,
mas ele já tinha mais do que provado que não era muito adepto de seguir as



regras dela. A curiosidade levou-lhe a melhor e deitou a mão ao
auscultador.

— Estou.
— Bom dia.
A voz do outro lado era inconfundível. Era Rapp. Irene até corou,

indignada por ele ser tão imprudente.
— Sabe que isto não é uma linha segura — atirou-lhe, sem conseguir

disfarçar por completo a irritação na voz. Do outro lado da linha ouviu-se
um suspiro de frustração e depois...

— Ouça-me com atenção. — A voz dele tinha um tom duro, de Estou-me
bem a cagar para isso. — Tanto quanto me é dado a ver, não há linhas
seguras desse lado.

— O que é que isso quer dizer?
— É esperta, veja lá se entende.
— Não estou com disposição para os seus jogos — disse ela, numa

tentativa de recuperar o controlo. — Está metido numa bela alhada.
Algumas pessoas acham que deu cabo desta coisa da pior maneira possível,
e, como não se deu ao trabalho de dar notícias, levou a que especulassem
acerca do quanto se poderá confiar em si.

— Ainda bem que vocês aí na porra das vossas secretárias a mais de seis
mil quilómetros de distância já perceberam tudo. Eu até ouço o seu tio a pôr
em causa todos os movimentos que fiz apesar de não fazer ideia do que se
passou.

— Ouça... isto não teria melhor ar visto a três metros de distância. É um
caos, e é o seu caos.

— Pode ter a certeza de que é. O único problema é que nenhum de vocês
faz a menor ideia do que aconteceu.

— É difícil saber o que aconteceu quando o nosso subordinado não se dá
ao trabalho de pegar no telefone e comunicar-se.

— Bem... enquanto você estava a bebericar o seu latte ou chá ou a porra
que seja que bebe, o seu subordinado estava a flutuar por um rio abaixo
com uma ferida de bala no ombro.

Irene fitou a parede de olhos arregalados. Duas imagens atulhavam-lhe os
pensamentos. A primeira era de Rapp, ferido e submergido nas águas turvas
do Sena; a segunda era a da caverna imensa por baixo da Agência de
Segurança Nacional, no Maryland, que albergava os supercomputadores



Cray, os quais provavelmente estariam a gravar e a processar aquela
chamada. Instigada pela informação de Rapp, disse-lhe:

— Não sabia. Lamento. Ouça, posso estar no meu gabinete daqui a vinte
minutos. Pode telefonar-me para lá?

Rapp riu-se.
— Acho que não está a perceber o problema. Armaram-me uma cilada.
— Uma cilada? — O rosto dela contorceu-se, formando uma careta.
— Eles estavam à minha espera. A vossa equipa de batedores não deu por

eles, eu não dei por eles. Foi por pouco que consegui sair dali com vida.
Irene estava estupefacta.
— Não compreendo como é que isso pode ter acontecido.
— Parecia-me que diria isso. Vou tornar isto bem simples. Foram

sabotados. Não sei por quem, mas ou alguém se infiltrou no nosso pequeno
grupo, ou há um traidor entre nós e, dado que sou eu aqui a arriscar-me e a
ser alvejado, vão ter de me desculpar se não confio lá muito em nenhum de
vocês até resolverem o problema.

Irene andava de um lado da cozinha para o outro, desesperada por tentar
perceber que raio se passaria. Ocorria-lhe uma dúzia de perguntas óbvias,
mas estavam a falar no seu maldito telefone de casa e ela não podia correr o
risco de fazer as perguntas necessárias. Olhou para o relógio no micro-
ondas e perguntou-se se conseguiria apanhar o voo seguinte para Paris.

— Vou ter consigo. Trago-o para cá.
— E como é que eu sei que posso confiar em si?
Irene esforçou-se por dar uma resposta. Pensou que fora ela a recrutá-lo,

que fora a sua única apoiante desde o início. A única a reconhecer-lhe
verdadeiramente o talento e o potencial. E depois pôs-se na posição dele.
Tinha estado em campo muitas vezes, mas nunca numa situação tão
stressante como aquela em que ele se encontrava naquele momento. A
sensação de isolamento devia ser avassaladora. A admoestação do Dr.
Lewis atingiu-a com toda a força. Tinham-no criado, e se ele se virasse
contra eles... o pensamento fê-la estremecer.

— Pode confiar em mim, e sabe que pode.
— De momento não estou mesmo com disposição para confiar em quem

quer que seja.
— Tenho-o defendido em todos os momentos — alegou ela. — Ainda

ontem lutei por si. — Pensou na discussão no gabinete de Stansfield. —



Como calcula, o meu tio foi muito crítico.
— Ora que chocante.
Irene ia dizer uma coisa, mas conteve-se. Precisava mesmo de falar com

Stansfield e contar-lhe o que Rapp lhe dissera.
— Ouça, temos de sair desta linha. Eu vou ter consigo. Verifique as

mensagens daqui a uma hora e terei mais informação para lhe dar.
— E o que é que lhe dá tanta certeza de que eu queira voltar?

Conhecendo a forma como o seu tio opera, vou acabar na solitária durante
um mês, amarrado à bateria de um carro.

Ela encolheu-se. Ele tinha razão, claro. Correndo um grande risco, disse-
lhe:

— Quero que tenha cuidado. Verifique o gravador de mensagens e... outra
coisa... ele ontem enviou uns tipos à sua procura.

— Quem? — perguntou Rapp, com uma suspeita evidente na voz.
Irene hesitou por um momento e depois disse:
— O Victor, o seu velho amigo, foi um deles. Eu reclamei.
Do outro lado, silêncio. Irene imaginou-o a espumar — a sua

concentração a alimentar o ódio a Victor.
— Estão a vigiar o apartamento. Não vá para lá — indicou-lhe. — Eu irei

assim que possa para o trazer de volta. Está bem? Verifique as mensagens.
Não faça nada estúpido.

— Vou pensar nisso. — Seguiu-se uma longa pausa e depois Rapp disse:
— Cinco homens entraram à força no lugar marcado. Eu despachei quatro.
Restou um... o que me alvejou. Compreende o que estou a dizer?

O sobrolho de Irene franziu-se enquanto ela tentava decifrar aquela
informação.

— Não.
— Eu ative-me ao protocolo. Não fiz nada que não estivesse autorizado a

fazer.
— OK — disse Irene, ainda a tentar perceber o que estava ele a insinuar.
— Não fui o único a sair dali. O quinto homens foi responsável pelos

outros três. Eu saí pela janela.
— Acho que ainda não percebo...
— Vai chegar lá. Tenho de desligar.
A chamada caiu e, devagar, Irene devolveu o auscultador ao descanso.

Reviu mentalmente toda a conversa, perguntando-se se haveria algo que a



NSA ou o FBI pudessem usar contra si. Era tudo bastante vago, mas
poderia bastar para chamar a atenção no radar de alguém. Amaldiçoou
Rapp por lhe ter ligado para casa, e depois pensou no que ele lhe tinha dito.
Que aquilo fora uma cilada. Estava a avançar para o roupeiro do vestíbulo
sem pensar. Precisava de informar Stansfield de imediato. Agarrou no
casaco e tirou a chave do carro do cabide junto à porta. Esperava que
Stansfield visse as coisas à sua maneira. Se não visse, rezava para que o Dr.
Lewis se enganasse. A última coisa de que precisavam era de que Rapp,
enfurecido, tentasse um ajuste de contas.



CAPÍTULO 19

Paris, França

O Renault preto tinha janelas de vidro escurecido que tornavam
impossível ver quem se encontrava no lugar de trás. Estava estacionado em
segunda fila, em frente ao luxuoso Hotel Balzac, apenas a uns quarteirões
do Arco do Triunfo. Um polícia já tinha tentado tirar o carro dali, mas fora
enxotado pelo motorista, que se encontrava sentado em segurança atrás das
janelas à prova de bala e armado com um distintivo especial que mandou o
agente da polícia dar uma volta. Também tinha uma arma na anca direita. O
outro homem sentado à frente tinha um distintivo e uma arma iguais, além
de acesso a uma pistola-metralhadora Uzi, escondida debaixo do tabliê. O
veículo fora apetrechado com uma camada fina de Kevlar entre a estrutura e
o exterior metálico. O homem no assento traseiro viajara pelo mundo e vira
bastantes indivíduos alvejados nos seus carros, pelo que levava muito a
sério aquele aspeto da sua segurança pessoal.

Quando Fournier era mais novo, andava armado. Fazia parte do trabalho,
e não era nada mau que certas mulheres ficassem excitadas com o aço frio
que ele levava à anca. Matara precisamente três pessoas ao longo da sua
carreira — todas elas ao estilo de uma execução. Os seus superiores tinham
ordenado as mortes e ele pusera-as em prática sem fazer perguntas. Os
alvos eram inúteis e réprobos. Um deles era um traidor que vendia segredos
de Estado; outro, um agente que fomentava problemas na Argélia. Já o
terceiro caso fora o de uma síria. Nunca lhe fora dito porque devia matá-la,
e ela era a única dos três que por vezes lhe visitava os sonhos. Tratava-se
uma mulher lindíssima a meio da casa dos quarenta anos, com um rosto
oval perfeito, cabelo asa de corvo e olhos a condizer. Tinha sido num hotel
parisiense. Ela estava a tomar o pequeno-almoço, envolvida num roupão
branco. Quando Fournier entrou no quarto, ela lançou-lhe um olhar
cúmplice, pousou a chávena de café, sacudiu o longo cabelo preto e fitou-o
sem pestanejar. Quando ele sacou da arma com silenciador, ela não deu
quaisquer mostras de medo e, ao invés, ofereceu-lhe um pequeno sorriso.



Alvejara os outros dois homens na cabeça, mas, por algum motivo, não
conseguiu disparar contra aquele rosto belo, pelo que baixou o cano da
arma uns quantos centímetros e atingiu-a três vezes no lado esquerdo do
peito.

Os seus dias de andar armado tinham acabado. Tinha acesso praticamente
a qualquer arma que quisesse, mas, em geral, achava-as uma chatice. Eram
volumosas e davam-lhe um mau cair aos fatos. Fournier pagava demasiado
por eles para que não lhe assentassem bem. Era um homem de estilo. Para
mais, já não estava na linha da frente. Agora era ele quem dava as ordens
para matar. As armas e a sua proteção podiam ficar a cargo dos seus guarda-
costas de confiança.

Pierre Mermet afastou da testa um fio de cabelo castanho e fino, abriu o
ficheiro no colo e extraiu o primeiro conjunto de fotografias.

— Mossad... chama-se Efram Bentov. Chegou hoje de manhã, juntamente
com outros dois, pelo menos. Passaram separadamente pelo controlo
alfandegário, apanharam transportes diferentes para a cidade e, como que
por milagre, acabaram todos na embaixada de Israel.

Fournier franziu o sobrolho e pegou nas fotos.
— Não foi lá muito esperto, isso.
— Concordo.
— A contar com ontem, o total de potenciais agentes da Mossad vai em

seis.
— Que saibamos.
— E os três que chegaram ontem... ainda estão discretamente no hotel na

Rivoli? — perguntou Fournier.
— Isso mesmo.
Fournier pegou nas outras fotografias.
— Têm armas?
— Que saibamos, não, mas temos de presumir que sim.
Fournier assentiu com a cabeça.
— Quer que sejam detidos e interrogados?
— Ainda não. Primeiro quero ver o que andam a tramar.
A boca de Mermet retorceu-se numa expressão pensativa. Fournier já

conhecia bem aquele ar.
— A minha decisão não lhe agrada?



— Os três que estão no hotel não têm documentos diplomáticos.
Podíamos forçar a coisa. Se tiverem armas no quarto ou no corpo, podemos
detê-los e interrogá-los indefinidamente.

— Podemos fazer isso — disse Fournier num tom descontraído —, e
depois o meu homólogo Big Ben Friedman agarra nalguns dos nossos em
Israel, faz-lhes exatamente o mesmo, e onde é que isso nos leva?

— Tendo em conta o que aconteceu no hotel na outra noite, julgo que
temos mais margem de manobra do que normalmente esperaríamos.

— Temos, mas Ben Friedman é um urso que prefiro não espicaçar.
Mermet aceitou bem a repreensão.
— É só que estamos a esticar-nos ao máximo. Temos seis homens a

seguir os russos, oito os britânicos e dez os americanos.
Fournier sabia o que Mermet estava a pensar. Se aquilo continuasse

durante mais tempo, teriam de convocar mais homens e pedir mais dinheiro,
e isso implicaria mais olhos no governo a querer saber o que eles andavam
a fazer.

— Eu compreendo as suas preocupações. Se nada tiver acontecido até
amanhã, reavaliamos a questão... talvez até possamos pedir a alguns destes
cavalheiros que se vão embora, para não termos de nos manter de olho em
tantas cabeças.

— E não há dúvida de que nos escaparam alguns.
Fournier tinha pensado o mesmo, mas estava na posse de informação que

não queria partilhar.
— Mais um dia e depois concentramo-nos nos judeus, nos britânicos e

nos americanos. Há mais alguma notícia interessante acerca dos nossos
amigos americanos?

— Sim — disse Mermet, que quase se esquecera de que tinha um novo
rosto para mostrar ao chefe. — Os três que apareceram ontem... continuam
enfiados na carrinha na Chaplain. Apareceu mais um hoje à tarde. —
Mermet encontrou a foto e passou-a ao chefe.

Os olhos de Fournier arregalaram-se, incrédulos.
— Oh, meu Deus!
— O que é?
— Quem... quem é, quer você dizer. — Abanou a cabeça. — É um

homem que eu não via há muito tempo. — Fournier espreitou pela janela, a



pensar numa das suas primeiras missões no Sudeste Asiático. — É muito
perigoso.

— Quem é?
— Stan Hurley. Da CIA, ou melhor, foi da CIA. Ouvi dizer que se

reformou há uns anos.
— Parece um pouco jovem para se reformar.
Fournier assentiu com a cabeça.
— O Hurley é como um tubarão. Só sabe fazer uma coisa. Homens assim

não se reformam... trabalham até que um dia morrem. Eu devia ter
calculado.

— Presumo que ele estivesse na parte das operações.
— Sim. — Fournier abanou a cabeça, a pensar na vez em que vira Hurley

a cortar as orelhas de um homem no Vietname. E depois tinha havido as
histórias que ouvira ao longo dos anos a respeito dos Soviéticos. — Era
muito bom no que fazia. Dava com os Russos em loucos, segundo me
contaram.

— Então que está a fazer na nossa bela cidade?
— Isso é uma excelente pergunta. Os seus homens seguiram-no?
— Não... não sabíamos quem era e achámos melhor continuar com a

carrinha de vigilância.
Sabendo que tinham poucos recursos, Founier não podia censurá-lo.
— Diga aos nossos que verifiquem a base de dados da alfândega. Que

procurem o nome Stan Hurley e quaisquer outras identidades conhecidas
que possamos ter registadas. Da próxima vez que ele aparecer, quero que o
sigam. Quero estar a par de todos os movimentos dele.

— Presumo que com uma dose razoável de cautela.
— Isso é uma observação muito astuta, Pierre. Trata-se de um homem

muito à-vontade com a violência.
— Mas um aliado?
A ideia provocou-lhe um sorriso. A relação de França com os Estados

Unidos estava carregada de complicações.
— Tradicionalmente, sim, mas não temos como saber para quem

trabalhará agora. — A verdade era que não confiava em ninguém, mas
sabia que essa posição pareceria um pouco paranoica em excesso para
alguém como Mermet, que tanto gostava de agradar. — Não devemos partir
do princípio de que ele continue ligado à CIA. Encontrem-no só e



informem-me assim que isso acontecer. — Levou a mão ao manípulo da
porta, considerando que a reunião chegara ao fim.

— Há outras duas coisas. O seu amigo, o Espanhol.
Deixou a mão cair no joelho. Estava estacionado em frente ao Balzac

porque ia entrar para se encontrar com Max Vega.
— Sim.
— Bem... o amigo dele não deixou o país.
Fournier pensou em Samir, o idiota. Desprezava tanto o homem que nem

se deu ao trabalho de disfarçar a irritação.
— Tem a certeza?
Mermet assentiu com a cabeça.
— Ele está lá em cima na suíte de Vega neste preciso momento.
Fournier praguejou entre dentes. Aqueles otários fundamentalistas

estavam a dar mais trabalho do que valiam.
Mermet viu a frustração no rosto do chefe e sugeriu:
— Posso deportá-lo à força, se quiser.
Fournier abanou a cabeça com veemência.
— Não precisamos de chamar mais atenção para esses idiotas do que eles

próprios já o fizeram. — Mas talvez o mandasse matar, se o homem
continuasse a ser tão irritante. — Qual é a última questão?

— A sua velha amiga, a comandante Neville?
Fournier sorriu, recordando como costumava ser arrebatado o sexo entre

eles.
— Sim.
— Teve uma equipa forense no telhado do hotel durante toda a manhã.
— Não havia nada para ela encontrar. Você tratou desse problema.
— Eu tirei a corda, mas de certeza que ficou algum vestígio.
Fournier encolheu os ombros. Supunha que o problema fosse inevitável.

Mais cedo ou mais tarde, Francine ia perceber que a balística não batia
certo. Os Líbios estavam a manter a sua parte do acordo, mas isso só
funcionaria por tempo limitado. Ela perceberia que os guarda-costas não
eram, de facto, guarda-costas. A única questão que se punha era que tipo de
evidências conseguiria recolher para provar as suas suspeitas. Toda a cena
do crime era um caos e ele e Mermet tinham feito o suficiente para que o
trabalho dela fosse ainda mais confuso. Virando-se para o seu auxiliar de
confiança, disse-lhe:



— Eu não me preocuparia com ela. Não há de avançar muito na resolução
deste caso.

— Bem, ela anda à sua procura e disseram-me que, de súbito, ficou muito
interessada em compilar uma lista de toda a gente que esteve na cena do
crime na manhã em questão. Particularmente interessada num homem de
cabelo castanho-claro que estava consigo. — Mermet falava de si mesmo.
— O que quer que eu faça?

— Seja discreto. Mantenha-se longe da Direção-Geral. Eu trato dela.
— Muito bem.
Fournier levou a mão à porta outra vez e Mermet perguntou:
— Mais alguma coisa?
Já com um pé no pavimento, Fournier virou-se para Mermet e respondeu:
— Sim. Encontre-me Stan Hurley. Gostaria muito de ter uma conversa

com ele.



CAPÍTULO 20

Em geral, as grandes cidades pelo mundo afora partilhavam uma
organização similar. Tinham centros para os bancos e estruturas financeiras,
bairros de negócios, mecas de comércio onde era possível comprar
praticamente qualquer coisa, museus e salões de concertos, sistemas
ferroviários de superfície e subterrâneos, e estradas que viajavam da baixa
central para subúrbios, como artérias a partir de um coração. Havia parques
e bairros que acomodavam os milionários, os miseráveis e todos os que
estavam entre uma coisa e outra. As áreas prósperas tinham restaurantes de
luxo, joalharias finas, galerias de arte e boutiques com as roupas mais caras.
As áreas pobres tinham casas de penhores, restaurantes imundos que
precisavam de subornar os inspetores de saúde para se manterem de portas
abertas, lojas de jogos de azar, casas de prostituição, cabinas para depositar
dinheiro com grades nas janelas e, claro, traficantes de droga.

Paris não era diferente, tirando o facto de os parisienses serem tão
grandes admiradores de arte que tinham mais museus do que a maioria das
cidades. Embora Rapp acreditasse que seria capaz de se safar em qualquer
zona, por mais dura que fosse, achou melhor não complicar as coisas.
Aquilo que procurava podia ser encontrado em quase todos os bairros de
Paris. Podia meter-se no metro e ir até um dos bairros de lata na cintura
externa da cidade, mas um criminoso inveterado havia de fazer demasiadas
perguntas e era capaz de ir acompanhado por uns quantos dos seus
companheiros, o que complicaria desnecessariamente as coisas. Rapp não
precisava de um rufia a sério. Só precisava de alguém com vontade de
ganhar algum dinheiro. Paris estava cheia de almas solitárias e perdidas —
homens e mulheres que se tinham entregado ao vício da heroína, das
metanfetaminas, do crack ou lá como era que lhe chamavam ultimamente.

Ao longo do ano anterior, Rapp ficara a conhecer muitos dos pormenores
íntimos da Cidade do Amor. Paris fora a sua base operacional e, além de se
exercitar e de se fingir empregado por um importador de software
americano, tivera tempo para explorar e observar. Entre missões, regressava



ao apartamento de Montparnasse e recuperava energias, tentando viver a
vida como uma pessoa normal, o que não era nada fácil, dado que estava
constantemente a olhar para trás. Tinha nascido com uma grande
capacidade de atenção, mas, para sobreviver naquele ramo de atividade,
sabia que tinha de levar essa atenção até todo um novo nível. Precisava de
estar agudamente consciente do ambiente à sua volta a toda a hora.

A forma mais fácil de o fazer era praticando nas suas corridas e
mantendo-se muito alerta enquanto tomava a maioria das refeições em cafés
das redondezas. Não havia melhor maneira de ver e observar pessoas do
que sentado num café com uma chávena de café na mão e um livro na
outra, ou, dependendo da altura do dia, talvez um copo de vinho e um
cigarro. Estava sempre atento a um rosto que já tivesse visto demasiadas
vezes — alguém novo na zona que pudesse ter um interesse mais do que
fugaz pelos seus movimentos. Passava grande parte do tempo a fazer
exercício. Corria praticamente todos os dias, variando sempre as rotas, mas,
dada a forma como as coisas funcionavam em Paris, costumava acabar no
rio, onde não tinha de se haver com o trânsito e os semáforos.

Muitas vezes, atravessava o Quartier Latin, que albergava algumas das
maiores instituições de ensino superior de França, como a Sorbonne e o
Collège de France. As ruas estreitas do bairro estavam pejadas de cafés e
livrarias que serviam a elite literária do país — poetas, escritores, teóricos e
filósofos que eram tratados com um respeito ímpar. Aqueles semideuses da
cultura parisiense tinham certas necessidades que o público em geral
aceitava. Para alcançarem o génio e para se libertarem das amarras terrenas,
muitos deles precisavam da assistência de certas drogas alucinogénias.
Rapp não estava interessado nessas pessoas. Eram demasiado velhas e
sensatas para o que ele tinha em mente. O bairro também era povoado por
milhares de estudantes, dos quais um subconjunto queria drogas apenas
para adiar a passagem à idade adulta. As drogas tinham um efeito potente
em certas pessoas. Criavam dependência e eram dispendiosas. Com o
passar dos anos, aquele duro paradoxo tinha levado inúmeras almas a
vender o corpo e a cometer crimes tão mínimos como furto e tão hediondos
como homicídio para alimentarem o seu vício. Quanto mais tempo passava
entre doses, mais rapidamente a lógica e o pensamento racional eram postos
de parte.



Rapp estava em busca de uma alma desesperada dessas ao emergir da
paragem de metro de St. Michel, com uns óculos pretos Persol, uma
gabardina preta comprida com a gola virada para cima e o queixo
encolhido.

— Porque é que não me contas o teu plano? — perguntou Greta.
Era uma tarde soalheira e o passeio estava cheio de parisienses e turistas.

Era fácil identificar os americanos, pela largura, pelas roupas volumosas,
pela quantidade de malas, bolsas e mochilas e pelas câmaras penduradas no
pulso. Os asiáticos viajavam em grupos compactos, eram mais pequenos e
tinham câmaras melhores penduradas ao pescoço. Os russos e de outros
países da Europa do Leste tornavam a mescla mais interessante. As
mulheres costumavam usar demasiada maquilhagem, tinham o cabelo
oxigenado e com as pontas secas, e os homens usavam montes de joias e
fatos de treino, ou, pelo menos, casacos desportivos e óculos escuros
enormes como se fossem imitadores de Elvis. Os britânicos, alemães e
outros europeus eram mais difíceis de distinguir, mas Rapp ainda dava pela
diferença.

Colocou uma mão na cintura de Greta. Com a sua beleza e o cabelo louro,
destacava-se como um farol.

— Já te disse que tenho uma tara por morenas.
— Um fetiche sexual esquisito, sem dúvida.
— Uma coisa assim.
Greta mandou-lhe a língua de fora e fez uma careta.
— Se te vais pôr a fazer caretas, podemos esquecer a peruca e fazer-te

uns totós.
Ela deu-lhe uma palmada no peito e tentou afastar-se.
Rapp segurou-a bem.
— Já te expliquei que, se queres vir comigo logo à noite, temos de te pôr

uma peruca.
— Ninguém me conhece.
Já tinham falado de tudo aquilo no hotel.
— Provavelmente não, mas o Stan sem dúvida que conhece e há pouca

gente tão alerta quanto ele.
— Não percebo porque é que não podes simplesmente ir ter com ele. Ele

é bom homem. Vai ouvir-te.
— E depois vai trancar-me e espremer-me durante um mês.



— Espremer-te? — perguntou Greta com uma expressão confusa.
— Vai tirar-me o relógio e a roupa toda, pôr-me num quarto muito escuro

e frio e dar-me cabo da mente durante o tempo que for preciso para se
assegurar de que estou a dizer a verdade.

— Não acredito nisso. Conheço-o desde que era pequenina.
— Ele tem outro lado. Um lado muito sombrio. — Rapp via que ela não

acreditava. — Greta, tu sabes o que é o nosso trabalho.
— Vocês são espiões.
Mais ou menos, pensou ele.
— E os espiões matam pessoas. Enganamos, mentimos e conspiramos

para obtermos o que precisamos, e criamos todo o género de fachadas para
garantir que pessoas boas como tu não veem o homem feio por trás da
máscara.

Desta feita, ela conseguiu afastar-se.
— Estás a dizer-me que tu és assim?
— Não — gemeu Rapp. — Estou a dizer-te que o Stan é assim... e talvez

eu venha a ser assim um dia, mas podes crer que não é esse o meu plano.
— Mas és um bom mentiroso?
— Não tanto quanto o Stan Hurley, mas, quando estou numa missão, faço

o que é preciso para a completar.
— E quanto a mim?
Rapp pousou as duas mãos nos ombros dela.
— Se não gostasse de ti, não me teria dado ao trabalho de te telefonar.

Ter-te-ia deixado ir para Bruxelas e ficar uma pilha de nervos quando eu
não aparecesse. Em vez disso, liguei-te. Vieste para Paris e hoje de manhã
contei-te coisas que podem fazer com que me matem, e tu continuas a
duvidar de mim. Greta, não podes falar de nada disto com o teu avô ou seja
lá com quem for. Eu gosto do teu avô. Sei o que ele fez durante a Segunda
Guerra Mundial e depois, quando os Russos começaram a tomar conta de
tudo. Se ele descobrisse que eu te tinha envolvido nisto de alguma maneira,
não duvido de que pegaria no telefone, pediria um favor a alguém e eu
passaria o resto da vida a olhar para trás. Mais cedo ou mais tarde, alguém
me apanharia a dormir e me enfiaria uma bala na cabeça.

— O meu avô nunca faria isso.
— O teu avô é um homem muito sério e consideraria uma traição que a

neta se tivesse apaixonado por alguém como eu. Quereria proteger-te e a



melhor forma de o fazer seria eliminando-me.
— Não acredito nisso.
— Não sei que mais te dizer. — Rapp começava a ficar frustrado. —

Podes ir para casa quando quiseres, Greta. Eu não vou ficar aqui a discutir
cada passo que dou.

— Não me queres aqui?
— Eu não disse isso. Não me ponhas palavras na boca. Queria ver-te e

quero a tua ajuda, mas isto não é um clube de debate. Na verdade, sou
bastante bom no que faço, apesar do que aconteceu na outra noite.

Ele tinha-lhe explicado tudo: os guarda-costas que não eram guarda-
costas, como Tarek ganhava a vida antes de se tornar ministro do petróleo, e
a sua opinião de que tudo aquilo fora uma cilada elaborada.

— Eu acho que o facto de ainda estares vivo é prova de que és bom no
que fazes.

— Obrigado. Agora podes parar de me interrogar e ir comprar a peruca?
Ela assentiu com a cabeça e depois passou-lhe os braços à volta da cintura

e enterrou a cara no peito dele. Apertou-o com força, mas não falou.
Rapp deu-lhe um beijo no alto da cabeça e depois disse-lhe:
— Vou ter contigo ao hotel daqui a umas horas.
Greta assentiu com a cabeça.
— Não podemos só encontrar-nos aqui, em vez do hotel?
— Lá estás tu outra vez com as perguntas. Já te disse que não sei quanto

tempo vou demorar. É melhor se nos encontrarmos no hotel. — A
expressão dela dizia-lhe que estava nervosa. — Não te preocupes, querida,
não vai acontecer nada.

Greta pôs-se em bicos de pés e beijou-o nos lábios.
— Amo-te.
Rapp inspirou profundamente e respondeu:
— Eu também te amo. Agora vai lá arranjar a peruca.
Girou-a e mandou-a embora com uma palmadinha no traseiro. A cada três

metros, mais ou menos, ela olhava para trás para ver se ele continuava ali.
Rapp não se mexeu, ciente de que havia uma boa probabilidade de ela
tentar segui-lo. Quando Greta se encontrava a dois quarteirões de distância,
fez-se ao caminho. Dirigiu-se para o rio e depois voltou para trás. O Quai
de Montebello estava cheio de turistas e parisienses. A imponente catedral
gótica de Notre Dame encontrava-se na sua ilha, no meio do rio.



Turistas daquele lado do curso de água bloqueavam a passagem enquanto
tiravam fotos da famosa igreja. Rapp manteve o rosto virado para baixo e,
como os outros parisienses no passeio, ia contornando e esquivando-se aos
turistas sem perder tempo. Tinha um destino em mente. Um lugar por onde
passara muitas vezes. Um sítio onde vira o deambular nervoso e agitado de
viciados desesperados por algo que lhes aliviasse a ressaca ou uma dose
mais potente para os levar de novo ao nirvana. Virou à direita na Rue du
Petit Pont. Dois quarteirões mais adiante, estava em frente à igreja católica
de São Severino. Isso era outra coisa que diferenciava Paris. Ao contrário
de Berlim, ou Londres, naquela cidade havia uma probabilidade enorme de
que praticamente qualquer igreja que se encontrasse fosse católica. Eram
como os italianos e os espanhóis, nesse sentido. A Reforma Protestante
nunca se instalara realmente no sul da Europa.

Muito poucas pessoas tiravam fotos à igreja. Aquela igreja era rica em
história, e um exemplo perfeito da arquitetura gótica, mas simplesmente
não podia competir com a grandiosidade de Notre Dame, a uma curta
distância para norte. Rapp reparou em três pedintes. Estavam perfeitamente
espaçados, um diretamente em frente à igreja e um em cada esquina. Era
possível que estivessem a trabalhar juntos, mas provavelmente não. O mais
importante era que todos tinham dependências, como se via pelas olheiras
profundas e escuras e pelo comportamento irrequieto. Escolheu um dos
cafés do outro lado da rua e uma pequena mesa na esplanada com uma boa
perspetiva. Quando a empregada chegou, pediu-lhe um café e uma
sanduíche num francês perfeito. Quando lhe levou o café, ele perguntou-lhe
se teria algum jornal disponível e, logo a seguir, ela voltou com três.

Fingiu ler os jornais enquanto estudava os vários rostos nos cafés
próximos e tentava ignorar a dor incómoda no ombro esquerdo. Quando a
sua sanduíche chegou, já tinha dois bons candidatos. Um dos pedintes em
frente à igreja tinha conseguido dinheiro suficiente para fazer uma compra,
ao que foi direto ao café onde ele estava, dirigindo-se a um jovem sentado a
apenas quatro mesas dele. Rapp localizou outro traficante do outro lado da
rua noutro café, quando o segundo pedinte atingiu a sua quota. Durante a
hora seguinte, deixou-se ficar e foi observando os homens e mulheres que
paravam junto dos traficantes. As manobras experientes de mãos discretas a
passar coisas debaixo da mesa enquanto as mãos livres gesticulavam muito
para distrair qualquer transeunte da troca ilícita — tudo aquilo fazia parte



da cultura das drogas. O traficante do outro lado da rua era demasiado baixo
e gordo para os seus propósitos, mas o que estava mais perto tinha o ar que
ele buscava. Depois de observar mais umas quantas transações, Rapp
levantou-se, deixou algum dinheiro em cima da mesa e agarrou no seu café.
Aproximou-se do homem com um sorriso no rosto e apontou para a cadeira
vaga.

O homem media um metro e oitenta, tinha cabelo preto e uma barba
negra de dois dias. Estava de óculos escuros, um blusão de lona verde-
escuro, calças de ganga e botas castanhas. Fez-lhe sinal para que se
sentasse.

Ele assim fez e pousou o seu café na mesa.
— Falas inglês? — perguntou-lhe em voz baixa.
— Sim — respondeu o homem sem dificuldade.
— Bom. — Rapp expirou nervosamente e olhou em redor.
O homem sorriu. Podia sempre cobrar mais aos estrangeiros.
— Posso ajudar-te?
— Espero que sim. — Rapp esfregou as palmas das mãos nas calças de

ganga, continuando a fingir-se nervoso.
O homem começou a desfiar uma lista curta de drogas e preços.
Rapp abanou a cabeça de forma enfática.
— Não sou drogado.
Isso provocou um sorriso ao homem. A negação também fazia parte do

negócio.
— Claro que não. O que posso fazer por ti?
— Tenho uma proposta. Um trabalho que poderá valer-te bastante

dinheiro.
— E o que implicaria esse trabalho?
— Que eu te desse a chave de um apartamento e a combinação de um

cofre.
O homem puxou uma passa do cigarro e sorriu.
— O que está no cofre?
— Algum dinheiro.
— Quanto?
— Muito.
O francês inclinou a cabeça para um lado e depois para o outro.



— Muito é uma coisa relativa. O que talvez seja muito para ti poderá não
ser para mim.

— Pelo menos vinte mil... e algumas joias que valem mais do que isso.
O homem apagou o cigarro.
— Porquê eu?
Rapp pestanejou nervosamente e disse:
— Porque sou americano e não conheço ninguém em Paris, foda-se. Pelo

menos ninguém que esteja disposto a entrar no apartamento desta cabra e
tirar-lhe o que é meu.

— Esse dinheiro é teu? — perguntou-lhe o francês com ceticismo.
— Sim... eu ganhei-o. Tínhamos um entendimento. Ela devia pagar-me,

mas agora está a ver se me lixa.
— Que tipo de acordo?
— Isso não é importante. — Rapp olhou por cima do ombro como se ela

pudesse aparecer de surpresa a qualquer momento. — Aquela cabra trata-
me como um escravo. Tem o meu passaporte no cofre, e o meu dinheiro, e
não mo dá.

— Então porque é que não o abres e tiras de lá o que é teu?
— Ela não sabe que eu sei a combinação e... — Rapp deixou a frase no

ar, como se estivesse demasiado envergonhado para continuar.
— E o quê?
— Ela é amiga dos meus pais. Uma boa amiga. Se eles descobrissem que

tenho andado a ir para a cama com ela, passavam-se.
O francês acendeu outro cigarro, expirando uma nuvem de fumo.
— Vamos lá recuar um segundo. Porquê eu? Como é que me encontraste?
— Eu não sou drogado — disse Rapp, num tom defensivo. — Quero

dizer, não sou viciado. Consumo de vez em quando, mas não preciso. Tenho
uns amigos na universidade. Toda a gente sabe que isto é um sítio onde se
arranja. Contigo e com o gordo do outro lado da rua. — Rapp inclinou a
cabeça na direção desse homem.

O francês fez um sorriso largo, revelando um par de caninos afiados.
— Então e porque é que achaste que eu ia querer ajudar-te a roubar essa

mulher?
— Tu passas droga. Já infringes a lei e o que fazes todos os dias é bem

mais arriscado do que isto. É assim — disse Rapp, insistindo —, a cabra é
rica. Não vai sentir a falta de nenhuma destas coisas. Combinámos ir a uma



exposição numa galeria de arte logo à noite. Vamos estar fora pelo menos
duas horas. Posso dar-te a chave, o código de segurança e o código do
cofre. Estou-me a cagar para o que tiras de lá. Eu só quero o meu dinheiro e
o meu passaporte.

— Dizes que há muitas joias.
— Pois.
— Nem sempre é fácil livrarmo-nos de joias.
— Quero dizer diamantes... pequenas bolsas com diamantes. — Rapp

uniu as mãos. — Não sei quanto é que valem, mas tem de ser muito.
O homem assentiu com a cabeça enquanto pensava no assunto.
— Se eu decidir fazer isto, vou ficar com metade do dinheiro e com as

joias todas.
— Merda! — Rapp levantou-se um pouco da cadeira. — Porque é que

toda a gente me quer lixar?
— Eu não te quero lixar, só quero que valha a pena o meu tempo.
Rapp inspirou profundamente duas vezes e tornou a instalar-se na cadeira.
— Cinquenta por cento para cada um... só se for assim. Se queres metade

do guito, eu fico com metade dos diamantes.
— Não me parece. Sou eu que vou correr o risco todo.
— Se eu não te trouxesse isto, não tinhas nada. Assim ficas com metade

de muito, e tudo o que tens de fazer é entrar na casa enquanto nós vamos à
galeria.

— E como é que eu sei que isto não é uma cilada?
Rapp abanou a cabeça, como se a ideia fosse ridícula.
— O quê... achas que trabalho para a bófia, porra? Mas eles agora

contratam americanos? Se quisessem apanhar-te, bastava avançarem para
aqui agora mesmo. Eu só quero o meu dinheiro, o meu passaporte e alguns
daqueles diamantes.

O homem ficou calado durante muito tempo, a olhar para longe.
— Como é que sabes que podes confiar em mim?
— É fácil... aqui toda a gente sabe quem és. Se não te encontrares aqui

comigo amanhã com as minhas coisas, denuncio-te à polícia. Eles vão saber
onde encontrar-te.

— Mas depois ficas implicado no caso.
— Faço-me de americano parvo e digo-lhes que me drogaste e que perdi

os sentidos. Que acordei e a minha carteira tinha desaparecido. Eu tinha a



chave e os códigos escritos num papel na carteira. — Rapp calou-se e
agitou as mãos. — Mas ouve, não temos de ir por aí. Há mais do que o
suficiente para dividirmos. Ninguém precisa de ser ganancioso. Faz isso
esta noite, encontramo-nos aqui mesmo daqui a dois dias e ambos ficamos
contentes.

Luke Auclair estava mais do que intrigado. Havia cinco anos que,
intermitentemente, ia estudando gestão no Collège de France. As suas notas
não eram espetaculares e ele recorrera a vender narcóticos para pagar as
contas elevadas. Por que razão nunca procurara um trabalho honesto era
uma pergunta que evitava fazer a si mesmo. A verdade era que era
preguiçoso, sempre fora preguiçoso e provavelmente seria preguiçoso até
morrer. Se houvesse uma forma de evitar trabalhar, ele encontrava-a.
Aquele americano estava desesperado. Isso era óbvio. Tentou calcular o
pior cenário possível. Ser apanhado no apartamento, mas, por outro lado,
teria uma chave. Poderia alegar que o americano o convidara. Depois disso,
era dinheiro e diamantes. Pelo que parecia, talvez fossem muitos diamantes.
A sua parte podia facilmente ser mais de vinte mil por umas horas de risco.
Esse tipo de retorno agradava-lhe. Começou a acenar com a cabeça.

— Está bem... mas se chegar lá logo à noite e não me parecer bem, vou-
me embora.

— É justo.
— Como é que te chamas?
— Frank... Frank Harris. — Rapp calculou que o tipo veria o nome no

passaporte, pelo que mais valia dizer-lho. Duvidava de que conseguisse
sequer passar da porta da rua. Se o parassem e o tratassem bem, isso seria
um bom indicador de que poderia confiar em Irene e talvez em Hurley. Se o
apanhassem, lhe enfiassem um saco na cabeça e o metessem num porta-
bagagens, ficaria a saber que tinha problemas maiores. — E como é que te
chamo?

— Podes tratar-me por Luke.
— OK. — Rapp deslizou um papel sobre a mesa. Tinha o nome e a

morada de um café escritos a tinta preta. — Conheces este lugar?
Luke assentiu com a cabeça.
— Bom. Encontro-me contigo lá às sete. Fica a uns quarteirões do

apartamento. Dou-te a chave e os códigos e digo-te onde está o cofre.
Auclair assentiu com a cabeça.



— E, mais uma vez, se alguma coisa me cheirar mal, vou-me embora.
— Entendido. — Rapp estendeu o braço para firmarem o acordo com um

aperto de mão. Levantando-se, disse-lhe: — Vemo-nos logo à noite.



CAPÍTULO 21

Langley, Virgínia, EUA

Thomas Stansfield estava sentado à secretária, de calças caqui e uma
camisa azul. Era o seu uniforme de domingo. Tinha ido à missa com a
mulher e vários dos filhos e netos, e estava desejoso por voltar para casa em
Potomac para um belo empadão de ovo e algum tempo com os netos:
Molly, Bert e o pequeno Thomas. Molly tinha quatro anos e, segundo a
opinião parcial do avô, já demonstrava grande potencial. Na verdade, era a
única pessoa na família que se atrevia a dar-lhe ordens, o que proporcionava
grande entretenimento aos filhos adultos de Stansfield. Ele próprio ficava
altamente divertido com a confiança demonstrada por aquela lourinha de
noventa centímetros. O irmão mais novo, Bert, não fazia muito mais para
além de correr pela casa e de ir contra coisas, e o bebé Thomas era, bem,
bebé. Só tinha três meses e Stansfield não demonstrava grande interesse
pelas crianças até que fossem capazes de verbalizar as suas exigências. A
mulher gostava dos bebés, pelo que dividiam e conquistavam, e era tudo
muito engraçado.

Os seus próprios filhos ficavam chocados ao vê-lo tão envolvido, já que
passara grande parte da infância deles ausente. Eram outros tempos, claro.
Os pais não participavam tanto na vida dos filhos como agora. Tinha havido
alguns debates interessantes acerca disso à mesa da família, e Stansfield, na
maior parte, deixara que os filhos expressassem as suas opiniões e lhe
fizessem reparos. Eles sabiam onde ele trabalhava. Além disso, eram
suficientemente astutos para preencherem as lacunas e fazerem
extrapolações. Tinham crescido em vários países e não era segredo algum
para quem o pai trabalhava, mas este nunca falava do assunto. Era uma
regra constante que não infringira vez alguma durante toda a sua carreira.

Stansfield era o tipo de pai que demonstrava a sua desaprovação com
umas quantas palavras cuidadosamente selecionadas e talvez um olhar
desapontado. Nunca erguia a voz e, depois de terem feito cinco anos, nunca
lhes tocara. A verdade era que a mulher tinha feito um trabalho espetacular.



Também não era de desprezar o facto de a genética cerebral ter funcionado
a favor dos miúdos. Todos tinham completado cursos universitários e três
deles tinham prosseguido os estudos depois disso. Nenhum tivera
problemas com drogas ou álcool, e só houvera um divórcio. Somadas as
coisas, não era nada mau, e Stansfield gostava de os lembrar discretamente
de tudo isso quando eles criticavam o facto de passar mais tempo com os
netos do que com eles. Todos tinham ficado bem, apesar de si. Também
gostava de salientar que o veredicto acerca do tipo de pais que eles eram
ainda não fora passado. Tinha um mau pressentimento de que aquela
parentalidade tão próxima acabaria por ser prejudicial para a geração
seguinte, mas isso era problema deles, não seu. Segundo lhe parecia, a ele
cabia-lhe desfrutar dos netos e mimá-los até mais não.

Olhou para o seu Timex dourado e viu as horas. Irene estava atrasada, o
que não era normal, sobretudo porque fora ela a requisitar aquela reunião de
emergência. Quando Stansfield saíra da igreja, percebera pela expressão do
guarda-costas que algo acontecera. Dissera à mulher e aos filhos que
fossem andando para a casa e que ele voltaria assim que possível. Estava
habituado àquelas interrupções, que, por norma, não o incomodavam, mas
tinha fome e estava a precisar de descansar. Olhou pela janela, vendo as
copas coloridas das árvores. Era uma bela tarde de outono e Molly estaria
ávida por explorar os bosques com a sua camada lustrosa de folhas em tons
luminosos. Já ia telefonar a Irene quando ouviu uma batida na porta.

Como era seu hábito, fechou o ficheiro que tinha em cima da secretária,
escondendo o telegrama que lhe enviara o chefe de estação na Tailândia
apenas uma hora antes.

— Entre — quase que gritou, dado que o gabinete era à prova de som. A
porta abriu-se e Stansfield ficou surpreendido ao ver o número dois de
Langley, Paul Cooke, o diretor-adjunto da CIA.

— Paul, não estava a contar consigo. Entre.
Stansfield indicou-lhe o sofá e as cadeiras perto da janela.
— Desculpe interrompê-lo — disse Cooke, fechando a porta depois de

entrar. Também estava de calças caqui e camisa azul, além de um blazer
azul. — Como tem passado?

Apesar de os seus gabinetes ficarem relativamente próximos, os dois
homens não falavam muito. Stansfield não era conversador, e o seu trabalho
requeria que fosse reservado em todas as conversas. Sendo o homem que



geria os operacionais e os espiões da América, confiava em muito poucas
pessoas. O diretor anterior tinha tido grande fé em Stansfield e deixara-o
tomar as suas próprias decisões na maior parte das situações e, quando se
envolvia, nunca consultava o diretor-adjunto. A Cooke cabia supervisionar
as operações do dia a dia em Langley e os seus mais de dez mil
funcionários. Stansfield tomava conta do seu pequeno, mas importante,
feudo, e Marvin Land, o diretor-adjunto dos Serviços Secretos, tinha um
entendimento similar. O lugar agora estava numa espécie de limbo, com
Stansfield e Land a gerirem os seus próprios departamentos cruciais até o
diretor seguinte ser nomeado e confirmado. Até então, Cooke deixara que o
velho entendimento se mantivesse.

Respondeu-lhe:
— Bem, obrigado.
— Achava que tinha como regra manter-se longe daqui aos domingos —

disse Cooke.
Stansfield ofereceu-lhe um sorriso ténue.
— Sabe como é... lá por ser domingo, isso não quer dizer que os nossos

inimigos folguem.
— É bem verdade — concordou Cooke, sentando-se num dos cadeirões

cinzentos.
Stansfield recostou-se no sofá.
— Em que posso ajudá-lo?
Cooke uniu as mãos em frente ao queixo e pareceu considerar por onde

haveria de começar. Depois de mais um momento e de uma inspiração
profunda, disse:

— Esta coisa em Paris... está a causar uma grande agitação.
Stansfield assentiu com a cabeça. Além de não ser grande conversador,

não ia alongar-se sobre o óbvio.
Passaram-se vários momentos antes de Cooke continuar, dizendo:
— Tive uma reunião estranha, ontem.
E olhou pela janela, como se não soubesse bem como continuar a

conversa.
Stansfield não lhe deu mais do que um ligeiro aceno de cabeça que

indicava que podia continuar. Se tinha uma história para contar, teria de o
fazer por sua conta.

— O Franklin Wilson convidou-me a ir a casa dele.



O secretário de Estado muitas vezes exagerado tinha passado por uma
espécie de reforma desde o declínio da saúde da mulher. Tanto quanto
Stansfield sabia, Cooke e Wilson mal se conheciam. Convidar Cooke a ir a
sua casa era um pouco estranho.

— Numa tarde de sábado?
— Sim, eu sei. — Cooke alinhou como se também achasse aquilo tudo

um pouco bizarro. — Está muito incomodado com esta coisa de Paris.
— Muita gente está incomodada com o que aconteceu em Paris...

sobretudo os Líbios e os Franceses. Porque é que o nosso secretário de
Estado está tão aflito?

— Está incomodado porque acha que você não está a ser honesto com
ele. — Cooke observou Stansfield em busca de um sinal de nervosismo,
mas o velho sacana granítico nem sequer pestanejava. — Isso deixa-o
preocupado?

— Já aprendi há muito tempo, Paul, que não posso controlar o que as
pessoas dizem ou fazem nesta cidade. Franklin Wilson é um homem cheio
de opiniões fortes, que se tem comportado de forma algo estranha desde que
teve de internar a mulher. Se tem alguma razão para estar incomodado
comigo, bem que pode pegar no telefone e dizer-mo diretamente.

Cooke cruzou as pernas e depois descruzou-as. Teria de dizer a Wilson
exatamente o que Stansfield dissera acerca da mulher dele. Talvez até
pudesse exagerá-lo um pouco. Se o homem já estava com vontade de se
atirar a Stansfield, depois de ouvir aquilo ia querer desfazê-lo.

— É um pouco mais profundo do que isso — disse-lhe. Pigarreou e
depois acrescentou: — Ele acha que esteve envolvido no que aconteceu na
outra noite.

— Quando diz outra noite, quer dizer...
— Paris.
Stansfield fitou-o sem dizer palavra.
— Não há nada que queira dizer? — perguntou Cooke.
— Sempre achei melhor não responder a acusações descabidas.
— Bem — disse Cooke, com um grande suspiro —, eu estou só a tentar

dar-lhe um pequeno aviso. O presidente dá ouvidos ao homem, por amor de
Deus, e ele por algum motivo acha que você esteve envolvido no
assassinato do ministro do petróleo da Líbia.

— E como é que ele chegou a essa ideia?



— Não me disse.
— Interessante.
— É essa a sua resposta? — perguntou Cooke, sem fazer qualquer

esforço por disfarçar a frustração. — Trata-se de uma acusação muito séria.
Não vai negá-la?

Stansfield estudou Cooke durante muito tempo. Pressentiu qualquer coisa
de que não gostava. Cooke estava à pesca, e ele teve a distinta sensação de
que tinha sido Wilson a convencê-lo a fazê-lo. Com a vaga para o lugar de
diretor a chamar mesmo ao fundo do corredor, quem sabia que ilusões de
grandeza flutuariam pela cabeça das pessoas naqueles tempos? Cooke não
tinha as capacidades analíticas para gerir Langley, mas Stansfield decerto
conseguia imaginar Wilson a acenar-lhe com o cargo à frente do nariz para
o pôr a fazer o que queria.

— Paul, deveria recordar ao secretário que fazemos todos parte da mesma
equipa e que ele provavelmente deveria pensar bem antes de começar a
lançar acusações infundadas que podem prejudicar seriamente este país e as
nossas relações internacionais.

— Então nada teve que ver com o que aconteceu na outra noite?
Cooke poderia não ter percebido na altura, mas Stansfield via que uma

linha fora traçada. Qualquer homem de Langley que fosse suficientemente
tonto para servir de mensageiro do Departamento de Estado era perigoso.
Stansfield fitou-o diretamente nos olhos e disse-lhe:

— Nada tive que ver com isso. Está satisfeito?
Cooke aceitou a resposta, apesar de saber que era mentira.
— Bem — com uma palmada nos joelhos, pôs-se de pé. — Eu vou para

Paris de manhã. Ver se posso ajudar a amenizar as coisas.
— E o que terá para amenizar, ao certo?
— É capaz de ter sido uma palavra mal escolhida. Quero assegurar aos

nossos aliados que não tivemos nada que ver com isto. — Cooke começou a
avançar para a porta e, quando chegou, olhou de novo para Stansfield e
disse-lhe: — Sinta-se à vontade para me acompanhar, se quiser.

Stansfield recebeu o convite com um aceno de cabeça razoável.
— Vou pensar nisso. Teria de mudar algumas coisas na agenda, mas é

capaz de valer a pena ir. Já se passou algum tempo desde que visitei os
nossos amigos na DGSE.

— Ótimo.



E Cooke saiu do gabinete, fechando a porta com um sorriso satisfeito no
rosto.

Stansfield ficou imóvel durante cerca de um minuto, percorrendo
mentalmente as possibilidades. Por onde quer que olhasse, não lhe agradava
o que pressentia. A força do velho espião era a sua capacidade de analisar
factos, perceber a motivação de uma pessoa e prever o que pretendia.
Cooke estava a tramar alguma. Considerou a possibilidade de ter
subestimado o homem. Concluiu rapidamente que era bem possível. De
semblante carregado, decidiu que teria de se mover rapidamente para lidar
com a situação. Percorreu uma lista de operacionais de confiança com que
poderia contar. Não havia ficheiros sobre esses homens; todos estavam
reformados, mas continuavam a ser muito úteis. Decidiu-se por um ativo e
depois perguntou-se se deveria ter uma conversa com Marvin Land.
Stansfield e Land tinham um grande respeito profissional um pelo outro,
dado que tinham combatido lado a lado contra os Soviéticos. Perguntou-se
se Cooke já teria tentado manipular Land. Isso seria uma jogada
interessante, mas muito estúpida.



CAPÍTULO 22

Paris, França

A tarde de domingo ia a meio e o restaurante do Hotel Balzac estava
cheio. Aquele sítio estava sempre a abarrotar, já que se encontrava no ponto
ideal para turistas, diplomatas e clientes da alta sociedade. Havia uma mão-
cheia de hotéis em Paris que serviam os mais ricos, e aquele era um deles.
O maître fazia parte das pessoas a quem Fournier pagava, bem como alguns
dos principais empregados. Em ocasiões especiais, não se opunha a colocar
os seus próprios agentes vestidos com as fardas do restaurante para
poderem escutar as conversas de certos clientes influentes. Mas naquele dia
não. O diretor da Divisão de Ação da DGSE tinha mandado os seus homens
assegurarem-se de que a mesa do canto e a área em redor eram revistadas e
de que não tinham quaisquer dispositivos de escuta. Um dos seus agentes
encontrava-se a um metro e meio deles, bloqueando-os do resto do
restaurante. Tinha formação específica de procura de dispositivos de escuta
direcional, e alterava subtilmente a sua posição a cada trinta segundos, para
impedir que qualquer ouvinte potencial tivesse uma linha de visão direta do
seu chefe.

Fournier tinha uma generosa conta de despesas justamente por este
motivo. Precisava de se dar com as pessoas certas e, salvo raras exceções,
essas pessoas tinham gostos dispendiosos. A Suíça era conhecida pelos
bancos, mas era a Paris que os empresários internacionais iam para firmar
negócios. Fournier não tinha qualquer pejo em encontrar-se com Max Vega
em público. De facto, era-lhe conveniente, para legitimar as suas relações.
A espionagem industrial era uma parte importante do trabalho de Fournier e
qualquer informação que conseguisse obter sobre empresas estrangeiras que
operassem em França ou competissem com empresas francesas no
estrangeiro era uma prioridade.

Vega fazia parte da direção de uma das principais empresas de
telecomunicações de Espanha. Considerado uma estrela ascendente no
mercado crescente dos telemóveis, Vega era uma espécie de contradição. A



mãe era espanhola e o pai um abastado príncipe saudita. A mãe espanhola
não gostara lá muito de que o marido real desposasse uma segunda mulher.
Ainda tolerara a situação durante cerca de um ano, mas, quando ele casara
com a mulher número três, uma iemenita de dezassete anos, o seu orgulho
espanhol não aguentara mais. Deixara-o e voltara a Madrid, levando
consigo o filho Omar, ao qual alterara o nome para Max Vega, em
homenagem ao pai, que sempre se opusera ao casamento com o saudita.
Dois anos depois, Max tinha sido enviado para um colégio interno na Suíça
e, aos dezoito, fora para a London School of Economics. Depois disso,
passara por três casas de investimentos e por uma firma de fusões e
aquisições, com um desempenho excelente e acumulando uma bela maquia
como recompensa pelos seus talentos.

Fournier escutava-o sem grande atenção a falar ao telemóvel. O seu
gabinete tentara determinar o património líquido do milionário de trinta e
oito anos, mas isso revelara-se difícil. Facilmente valia vinte milhões só por
si, mas o melhor analista financeiro de Fournier achava que ele recebia
fundos do pai, o qual tinha propensões radicais bem conhecidas. Apesar de
vinte milhões ser um número simpático, Vega vivia bem para lá disso. A
teoria era que, ainda que ele fosse talentoso e relativamente endinheirado,
fora o pai a comprar-lhe o lugar na direção da Telefónica.

Só podia adivinhar o que levara Vega a estabelecer contacto de novo com
o pai saudita. A curiosidade sem dúvida teria sido um fator, e ele tinha a
certeza de que os psiquiatras da DGSE, um deles devoto de Carl Jung,
enquanto o outro venerava Sigmund Freud, poderiam passar horas a
explicar-lhe que isso tinha algo que ver com o inconsciente coletivo ou com
o ego por realizar, o id inseguro e alguma fixação oral que tivesse tido na
infância. Tudo isso entediava Fournier. Estava menos preocupado com
como as pessoas se tornavam quem eram do que simplesmente com quem
eram. O seu ofício não consistia em mudar os outros. O seu ofício era fazer
com que os outros lhe entregassem informação importante e fazê-los
vergarem-se para serem úteis à República.

Na sua opinião, todos aqueles radicais islâmicos eram mentalmente
instáveis. O que ele ainda estava a tentar perceber era onde se posicionava
Vega no lado religioso daquela embrulhada e, em geral, o que queria.
Parecia ser um clássico empresário europeu, mas Fournier receava
seriamente que, debaixo daquele fato de cinco mil dólares de Savile Row



estivesse um fundamentalista capaz de o tramar. Não saber não lhe
agradava. Por norma, era ele quem iludia, quem dava as cartas e punha as
coisas a funcionar a seu favor. Não conseguia livrar-se da sensação de que
Vega estava a manipulá-lo. Aquele acordo que lhe oferecera ia rebentar-lhe
na cara se ele não o controlasse rapidamente, e essa sensação não lhe
agradava nem um pouco.

Eram esses os pensamentos a circular pelo seu cérebro enquanto
bebericava do segundo copo de Syrah e fitava os olhos negros como
petróleo de Vega. Era fácil gostar dele, comparando-o com os dois imbecis,
Rafique e Samir. Continuava a irritá-lo que Samir tivesse dado cabo das
coisas de uma forma tão espetacular. Dera aos idiotas tudo o que tinham
pedido e Tarek, o idiota ganancioso, fora o engodo perfeito. No que
concernia à Direção-Geral, Fournier teria matado dois coelhos com uma
cajadada. Livrar-se-ia de Tarek e receberia garantias daqueles radicais
quanto a manterem os seus bombistas suicidas fora de França. Os seus
superiores compreenderiam os motivos e apreciariam a iniciativa tomada.
Quanto ao dinheiro que isso lhe valera, já o transferira de um banco na
Suíça para outro. Seria impossível seguir-lhe o rasto e, ao contrário de
outras agências de serviços secretos, a DGSE não se importava muito que
os seus agentes engordassem as contas para a reforma. Isso era considerado
a coisa sensata a fazer. Desde que os interesses da República fossem
colocados em primeiro lugar, era uma situação benéfica para todos.

No que dizia respeito àquele assassino, Fournier estava bastante
ambivalente. Tinha visto a lista de homens que ele executara e nenhum
deles seria chorado por aqueles cuja causa era derrotar o terrorismo.
Contudo, embora não apreciasse fundamentalistas islâmicos, o seu principal
objetivo era manter a França a salvo de represálias dos zelotes. Isso
significava proteger a nação tanto em casa como no estrangeiro. Se Vega e
os seus homens queriam aquele assassino morto, isso nada interessava a
França. Contudo, ele não tinha morrido. A cilada falhara de forma
espetacular. Fournier servira-se dos seus contactos, descobrira que o
ministro do petróleo da Líbia estava na lista e ajudara-os a instalar a
armadilha. Ao início, ficara em pânico, ao saber que aquele assassino não
só matara Tarek mas também quatro dos homens de Samir. Presumira de
imediato que o assassino era mesmo bom, mas, com o passar de mais um



dia, ganhou mais perspetiva. Samir era um idiota. Isso era inegável, o que
queria dizer que talvez aquele assassino não fosse assim tão talentoso.

Tomou um gole de vinho e perguntou-se por um momento onde poderia
estar o assassino. Era quase certo que já fugira de França. Estava
convencido de que o seu papel no massacre do hotel nunca veria a luz do
dia, mas havia umas quantas pontas soltas por resolver e, assim que Vega
desligasse aquela chamada, Fournier espetaria as suas condições pela
garganta do homem mais novo abaixo. E depois reestruturaria o acordo que
tinham.

Por fim, Vega desligou o telemóvel e pousou-o na mesa.
— Lamento, mas era um telefonema muito importante.
Fournier fez rodopiar o vinho tinto no seu copo e depois disse:
— Max, apreciei trabalhar consigo.
— E eu consigo. — Vega sorriu e ergueu o seu copo de Perrier.
A expressão cordial desapareceu do rosto de Fournier.
— Contudo, não apreciei trabalhar com os seus dois associados.
Vega sorriu como se isso fosse uma questão de somenos.
— Têm umas quantas arestas por limar.
— Isso é dizer pouco. — Fournier pousou o copo e perguntou: — Estão

lá em cima na sua suíte neste momento?
Vega teve a impressão de que o francês já sabia a resposta à sua pergunta,

mas não estava disposto a ceder tão facilmente.
— Não me é permitido dizê-lo.
Fournier resmungou.
— Não lhe é permitido. Não goze comigo, Max. Depois do que aconteceu

na outra noite, a minha hospitalidade está por um fio. Fiz um pedido
simples. Disse-lhe que queria que o Samir saísse imediatamente do meu
país.

Vega assentiu com a cabeça.
— Para a nossa relação funcionar, preciso que compreenda certas coisas.

Quando lhe digo que quero que algo aconteça, e que quero que aconteça de
imediato, isso tem de acontecer.

— Eu compreendo, mas há certas complicações.
— A única complicação que me é dada a ver é que o Samir continua em

França. A polícia está a expandir a investigação. É só uma questão de



tempo até perceberem que havia um quinto homem. Ele tornou-se um ponto
fraco. Não posso dar-me ao luxo de o ter a andar por aí. Sabe demasiado.

— Acho que se preocupa demasiado. O Samir é um homem leal. Nada
acontecerá.

— O Samir é-lhe leal a si e à sua organização. Não tem qualquer lealdade
para comigo... na verdade, até me ameaçou. — Abanou a cabeça como se
mal conseguisse acreditar. Ele era o responsável pela Divisão de Ação da
DGSE, aquele árabe imbecil ameaçara-o no seu próprio país, e agora Vega
tentava fingir que aquilo não era nada demais. A estupidez de tudo aquilo
levou-o a tomar uma decisão impulsiva. — Max, parece-me que não me
leva suficientemente a sério. Estou a perder a confiança em si e nos seus
homens...

— Mas — tentou Vega interrompê-lo.
— Mas nada — ripostou Fournier. — Algum dos meus homens o

ameaçou?
— Não.
— Nem sequer falam consigo. Mas deixou que esse tolo incompetente do

Samir me ameaçasse. Não confunda o meu civismo com um fundo
interminável de hospitalidade. Tenho cooperado consigo porque era algo
que nos convinha a ambos, mas agora começo a pensar que lidar consigo já
não é do interesse de França.

— Discordo...
— Não me interrompa — replicou Fournier num tom gélido. — Eu gosto

de si, Max, mas o seu discernimento preocupa-me. Se não é capaz de honrar
um simples pedido, já não poderei continuar a colaborar consigo e não se
engane, isto é França. — Bateu com a ponta de um dedo na toalha de linho
e inclinou-se para a frente, ficando a escassos centímetros de Vega. — Se
amanhã de manhã o Samir não tiver saído deste país, sentirão a força da
minha mão.

Vega sentiu os pelos da nuca arrepiarem-se. Pigarreou e arrastou a cadeira
um pouco para trás.

— Surgiu uma complicação.
Fournier quase se riu, à espera de uma desculpa esfarrapada qualquer.
— Diga lá, por favor.
— Informaram-me que consto da lista.



— Da lista? — Demorou um pouco a compreender a que lista ele se
referira. — Está a falar da lista em que o Tarek estava?

— Sim — disse Vega, com um aceno solene da cabeça.
Fournier assimilou a nova informação e a sua mente deparou-se de

imediato com um potencial problema.
— Tem a certeza?
— Sim.
— Como?
— O meu pai fez-me chegar a informação. Quer que o Samir e o Rafique

se mantenham muito atentos a mim. — Vega fez uma pequena pausa. — E
vai enviar mais homens para me protegerem.

Fournier não se deu ao trabalho de ocultar o seu desagrado.
— E quando é que ia informar-me disto?
— Só soube esta tarde.
— Por telefone? — perguntou Fournier, apontando para o telemóvel preto

em cima da mesa.
Vega assentiu com a cabeça.
Fournier fez um esgar.
— Já lhe tinha dito que não pode confiar nesses aparelhos. Conseguimos

intercetá-los. E os Russos, os Britânicos e os Americanos também.
— Temos os nossos códigos — disse Vega, abanando a cabeça. — Podem

escutar à vontade. Tudo o que vão ouvir é um homem a falar de negócios
com o pai.

Fournier não perfilhava tal confiança. Estava ciente das capacidades da
sua própria organização, que nada eram quando comparadas com aquilo que
os Americanos conseguiam fazer. Aquele encontro tinha definitivamente
corrido mal. Fournier pensou nas várias hipóteses à sua disposição e estava
prestes a dizer a Vega que chegara a altura de ir embora de França quando
uma visita nada bem-vinda surgiu diante da mesa.



CAPÍTULO 23

Langley, Virgínia, EUA

Stansfield ainda estava a rever a visita de Cooke quando Irene Kennedy
finalmente apareceu, acompanhada pelo Dr. Lewis. Colocou um problema
de parte e preparou-se para lidar com outro. Irene tinha-se recusado a dizer
ao diretor da equipa de segurança de Stansfield por que razão precisava de o
ver com tanta urgência, e o diretor-adjunto de Operações não ficou
surpreendido. O quartel-general da CIA ficava a apenas cinco minutos da
casa dele, e era comum ser chamado de um momento para o outro pelo
simples facto de a maior parte das suas conversas precisarem de ser
realizadas num ambiente seguro.

Irene deixou-se cair numa cadeira e Lewis sentou-se na outra. Stansfield
regressou ao sofá e olhou para ela.

— Que se passa?
Ela tinha estado a pensar no quanto deveria revelar-lhe e, durante o tempo

que demorara a vestir-se, ir buscar Lewis e chegar a Langley, decidira que o
melhor seria não lhe esconder nada.

— O Rapp ligou-me hoje de manhã.
— Presumo que queira dizer que telefonou para o serviço e lhe deixou

uma mensagem. — Havia uma nota de preocupação na voz dele.
Nervosa, Irene pigarreou e respondeu:
— Ligou-me para casa.
Recebendo a notícia com estoicismo, Stansfield comentou:
— Então está vivo.
— Sim.
— Tinha alguma explicação para não ter entrado em contacto?
— Sim. Foi alvejado.
Se estava alarmado, Stansfield não o revelava.
— É grave?
— Não sei ao certo. Disse-me que foi atingido no ombro. Nada mais.
— E isso foi pelo telefone de sua casa?



O tom dele era desprovido de crítica, mas Irene sabia que essa existia.
Com relutância, assentiu com a cabeça.

Stansfield estava longe de ficar satisfeito com aquela notícia. Ficou
imóvel durante uns momentos, até que perguntou:

— Os seus telefones estão limpos, tanto quanto saiba?
— Foram verificados há duas semanas.
— Grava as suas chamadas? — perguntou Stansfield apenas por

precaução.
— Não — respondeu ela honestamente. — Nunca vi a necessidade.
— Quanto tempo durou o telefonema?
— Menos de dois minutos.
A resposta pareceu aliviar alguma da tensão de Stansfield.
— Preciso de que me repita tudo o que foi dito.
Irene reproduziu quase textualmente o que Rapp dissera. A única coisa

que omitiu foi o seu aviso acerca de Victor estar a vigiar o apartamento.
— Falou com o Ridley? — perguntou Stansfield, referindo-se a Rob

Ridley, o líder da equipa de batedores.
— Ontem. Assegurou-me que o Tarek viajava sem guarda-costas.
— Então a equipa de batedores não deu por eles e o Rapp também não —

disse Stansfield. — Custa-me a crer que ambos fossem deixar escapar algo
tão óbvio.

— A mim também.
— Então... temos quatro cadáveres no quarto que os Líbios dizem ser

guarda-costas do Tarek, mas a nossa melhor equipa de batedores e um dos
nossos operacionais nunca os viram. — Stansfield tirou os óculos e pousou-
os no colo. — Isso não faz sentido.

— Não, não faz. E esta parte acerca de um quinto homem... o que alvejou
o Rapp.

— Sim.
— Ao início não percebi, mas agora parece-me óbvio. Ele está a dizer-

nos que não teve nada que ver com as mortes dos dois hóspedes e do
funcionário na viela. Disse-me especificamente que se ateve ao protocolo.
Que saiu pela janela e que o quinto homem foi responsável pelos outros três
homicídios.

Stansfield entendera o que Rapp estava a tentar dizer da primeira vez que
Irene repetira a conversa. A sua mente já tinha saltado para outro pormenor.



— Ontem à noite recebi um relatório do nosso chefe de estação. Dizia
que os quatro guarda-costas abatidos tinham MP5 com silenciadores.

Irene comprimiu os lábios.
— Não tenho a certeza de estar a perceber.
— Já teve equipas de segurança. Alguma vez os homens andaram de

armas com silenciador?
Irene pensou nos homens que ocasionalmente a protegiam quando ela se

encontrava nalgum ponto particularmente indesejável do globo.
— Não... agora que penso nisso.
— Também corre o rumor de que a polícia de Paris está a ter dificuldades

em encontrar alguém que tenha visto aqueles guarda-costas com o Tarek.
— Nos dias que precederam o ataque?
— Sim.
— Isso não faz sentido.
— Pois não, não faz — respondeu Stansfield. — Disse-me que o Mitch

alega ter sido uma cilada?
— Sim.
Stansfield levantou-se e foi até à secretária. Parou e espreitou pela janela,

admirando a paisagem rural da Virgínia. Começou a unir os pontos e, ao
fim de cerca de meio minuto, disse:

— Eu acho que ele deve ter razão. Os guarda-costas não andam com
armas com silenciadores. Os guarda-costas asseguram-se de que as suas
armas são visíveis para funcionarem como elemento dissuasor, e também
não disparam a torto e a direito... pelo menos, os bons guarda-costas.

— Não sei se estou a seguir a última parte... — interveio Lewis.
— Ao que parece, foram disparados mais de trezentos projéteis naquele

quarto de hotel. Não vos parece um pouco excessivo? — Stansfield abanou
a cabeça. — Ponham-se no lugar deles. O objetivo é proteger um dos
ministros mais importantes do vosso país. Acham que vão simplesmente
avançar pelo quarto adentro, com as armas a disparar em modo automático?
O Tarek e a prostituta foram atingidos mais de doze vezes cada um. Ontem
espreitei o ficheiro do Mitch. Ele dá um ou dois tiros na cabeça e já está.

Lewis assentiu com a cabeça.
— Foi assim que o Hurley o treinou. O calibre da arma e a distância do

alvo ditam o número de disparos. O Rapp gosta de se aproximar para o tiro
fatal... é assim que o Hurley lhe chama.



Stansfield já sabia tudo aquilo. Rapp não era o primeiro agente treinado
por Hurley.

— Aproximar-se, manter as coisas simples, um ou dois tiros na cabeça e
pôr-se a andar.

— É o que ele diz aos seus formandos — confirmou Lewis.
— Portanto, algum de vocês acredita que o Rapp tenha entrado naquele

quarto de hotel e disparado mais de uma dúzia de vezes contra o ministro,
para em seguida enfiar o mesmo número de balas na prostituta?

— A menos que tenha perdido o juízo, não — respondeu Lewis.
Irene franziu o sobrolho e disse:
— Não é o modus operandi dele. Ele usa uma Beretta de nove

milímetros... a 92F. Dezoito projéteis no carregador, mais um na câmara.
Dois carregadores extras e uma pistola pequena de nove milímetros
suplente. Ele nunca desperdiçaria tantas balas em duas pessoas.

— Não — disse Stansfield. — Além disso, temos de presumir que matou
quatro dos guarda-costas.

Irene olhou para o seu chefe e disse:
— Os dois hóspedes e o funcionário do hotel foram cravejados de balas.

Vários tiros no peito e na cara, num dos casos. — Irene abanou a cabeça. —
Eu devia ter percebido antes.

— E eu também.
Stansfield levou as mãos às ancas e tentou focar-se no que o incomodava.

No meio daquele mar de factos, algo lhe escapava — algo que estava
mesmo à sua frente.

Irene conhecia-o suficientemente bem para perceber o que se passava,
pelo que se manteve calada. Lewis, não sendo muito falador, limitava-se a
observar.

Stansfield deu a volta ao problema e observou-o a partir de outro ângulo.
Rapp dizia que fora uma cilada. Como é que se atraía alguém como Rapp
para uma cilada? Oferecendo-lhe um belo alvo apetecível como Tarek. Mas
como poderia alguém saber que Tarek constava da lista, e por que razão
estaria disposto a sacrificá-lo? As duas perguntas incomodavam-no, mas de
formas vastamente diferentes.

— O Rapp julga que temos uma fuga de informação.
— Sim.
— Quantas pessoas viram a lista?



— A lista completa? — perguntou Irene. — Tanto quanto sei, o senhor, o
Stan, eu, o Rapp e o Ridley.

— Mas pode haver mais gente?
— Pode sempre haver mais gente. O senhor ensinou-me isso.
Stansfield assentiu com a cabeça.
— É verdade, mas e a sua lista?
— Eu destruí a minha cópia. Guardo a lista aqui. — Irene tocou na testa.
Stansfield fizera o mesmo.
— E o Mitch?
— Passei um fim de semana a revê-la com ele e depois todo o ficheiro foi

destruído.
— Tem a certeza?
— Sim.
— Mas ele podia ter tomado nota das coisas depois — acrescentou

Lewis.
— Não me parece que esse seja o seu estilo — disse Irene. — Tem muito

boa memória.
— E o Ridley?
— Não posso garantir, mas ele é bastante rigoroso.
— Onde é que ele está agora?
— Em Amesterdão.
— Quero um relatório completo e quero que vocês os dois tratem disso.

Vão para lá. Será mais fácil.
Irene assentiu com a cabeça e perguntou.
— Então e o Stan?
— Eu trato do Stan.
Com um nervosismo evidente, Irene perguntou:
— Quando?
— Acho que sou capaz de seguir para Paris amanhã de manhã.
— A sério? — perguntou Irene, obviamente surpreendida.
— Paul Cooke pediu-me que o acompanhasse. Para o ajudar a suavizar

umas coisas. — Intencionalmente, guardou para si as suspeitas que tinha em
relação a Cooke.

— Eu gostaria de seguir para lá assim que possível — disse Irene ao
chefe. — De preferência, já esta tarde.

— Porquê?



— Porque acho que sou a única em quem ele realmente confia. Devia ser
eu a trazê-lo.

— Não acha que ele confie em Stan?
Irene olhou para Lewis, pedindo ajuda.
Como era seu hábito, o psicólogo tinha as mãos debaixo do queixo, como

as pontas dos dedos unidas. Com um relance a Irene, disse:
— Conte ao Thomas o que o Mitch lhe disse acerca do Stan.
— Ele acha que, se o Stan o trouxer, vai enfiá-lo na solitária durante um

mês e dar-lhe umas boas tareias.
Stansfield ponderou durante algum tempo. Provavelmente, Rapp não

estava muito longe da verdade. Talvez não fosse tão má ideia enviar Irene
para lá. Assim poderia pôr Hurley a investigar como Tarek teria irritado os
Líbios.

— Preocupa-me que possamos ter um problema maior — disse Lewis a
Stansfield.

— Qual?
— Estou a elaborar um relatório agora mesmo. Quero assegurar-me de

que tomei as conclusões certas antes de fazer a minha recomendação final,
mas, entretanto, aconselharia vivamente que mantivesse o Stan e o Victor
longe do Rapp. Que seja a Irene a trazê-lo e depois eu e ela podemos tratar
de recolher a informação.

Stansfield considerou aquilo por um momento e depois assentiu com a
cabeça.

— Preciso que ordene ao Stan que se mantenha longe do Mitch. E não
pode haver dúvidas na mente do Stan de que quer que as suas ordens sejam
seguidas à letra.

— Isto tem algo que ver com o facto de o Rapp suspeitar que temos uma
fuga de informação? — quis saber Stansfield.

— Possivelmente, mas preocupa-me mais a necessidade de evitarmos um
confronto neste momento, e acho que todos podemos reconhecer que tanto
o Stan como o Victor gostam de confrontações.

Stansfield voltou para o sofá e sentou-se.
— Está preocupado com o Mitch?
Desde que recebera o telefonema de Irene que Lewis tentava arranjar a

melhor forma de expressar os seus pensamentos sem alarmar Stansfield a
ponto de poder fazer algo impulsivo. Pousou as mãos no colo e disse:



— O Rapp é um indivíduo único... extremamente eficiente. Quando se
olha para o que ele fez ao longo do último ano, acho que seria um disparate
pôr em causa a sua lealdade. Mas... parece-me que certos ressentimentos se
têm acumulado.

— Com o Stan?
— Sim... e outros. Ele tornou-se o nosso rapaz maravilha. Deixámo-lo à

solta em grande e, até agora, ele tem-nos apresentado resultados incríveis.
O Stan não aprecia o que ele tem feito e o Victor parece odiá-lo só porque
sim. Como bem sabe, o Stan tem problemas de controlo e não lhe agrada
que a Irene e o Mitch tenham sido autorizados a operar fora da sua
autoridade direta. Foi muito rápido a culpar o Mitch pelo que correu mal em
Paris, e fê-lo sem provas disso. Agora parece que nada disto pode ser-lhe
atribuído. Na verdade, é bastante incrível que tenha conseguido eliminar o
alvo e escapado.

Stansfield acenou com a cabeça.
— Tendo em conta a nova informação, percebo o seu ponto de vista.
— Houve uma coisa que o Rapp disse à Irene hoje de manhã que me

parece muito reveladora. Estou a parafrasear, mas foi qualquer coisa como
“ainda bem que vocês aí sentados à secretária já perceberam tudo. Eu até
ouço o seu tio a pôr em causa todos os meus movimentos, apesar de não
fazer ideia do que se passou.” É uma afirmação cheia de ressentimento.

— Em relação ao Stan?
— Sim, e talvez a outros também. Tenho a certeza de que se lembra de

como foi em certos momentos da sua carreira. Todos passámos por isso... a
milhares de quilómetros de distância, sentindo-nos isolados e abandonados
por chefes que emitem ordens sem a menor ideia de como é realmente a
situação no terreno.

Stansfield conseguia recordar muitas dessas situações.
— Então mando a Irene para o trazer para cá, mantenho-o longe do Stan e

depois sentamo-nos todos para perceber o resto.
— Basicamente, mas tenho de chamar a atenção para uma apreensão. Eu

tenho uma boa noção da psique do Rapp. É bem menos complicado do que
se poderia pensar. Ele é muito linear. Agora meteu na cabeça que alguém do
nosso grupo o traiu, e isso quase o matou. Calculo que não vá parar até
descobrir quem seja essa pessoa e, quando isso acontecer, vai matá-la.

Stansfield ponderou o comentário e depois perguntou:



— Mesmo que eu lhe ordene que fique quieto?
— Ele respeita-o muito. Se conseguir convencê-lo de que vai lidar com

essa pessoa, ele é capaz de ficar quieto, mas vai querer uma prova de que o
problema foi tratado.

Stansfield assentiu com a cabeça, virou-se para Irene e disse-lhe:
— Traga-o. Vou mandar o Stan parar e depois vamos todos reunir-nos e

vou pôr fim a estas lutas internas. Doravante, quando eu der uma ordem,
esperarei que seja executada; e qualquer um que não se atenha a isso
deixará de fazer parte desta equipa.

Lewis e Irene entreolharam-se rapidamente e depois assentiram com a
cabeça.

— Estou a falar a sério — disse Stansfield, obviamente farto das querelas.
— E podem crer que estou bem ciente de que tenho um ponto cego no que
diz respeito ao Stan. — Os dois homens tinham um longo historial que ia de
Budapeste a Moscovo, passando pelo Médio Oriente e muito mais.
Stansfield abanou a cabeça, irritado com os seus erros. — Esta porcaria vai
acabar e vai acabar já.

— Sim, senhor. — Irene levantou-se e agradeceu-lhe o tempo dispensado.
— Podemos interrogar o Ridley em Paris?

— Pode ser. Assegure-se só de que o local é fechado e seguro.
— Assim farei. Obrigada. Atualizo a informação assim que estivermos no

terreno.
Stansfield observou-os a afastarem-se. Não tinha a certeza de que

compreendessem quão precárias as coisas se haviam tornado. Se havia
alguém a passar informação, era preciso travá-lo antes que todos fossem
arrastados para um comité do Congresso e acabassem até na cadeia. Mas
tinham razão quanto a Rapp, isso era certo. Stansfield sempre estivera
ciente do risco de ordenar a um homem talentoso e altamente motivado que
matasse pelo seu país. Os assassinos frios e desapegados eram mais fáceis
de prever. Rapp, contudo, estava longe de ser indiferente ao seu trabalho.
Tudo o que queria era matar aqueles homens o mais depressa possível. Era
o seu ódio a terroristas que o levava a matar com tamanha eficiência. Como
reagiria se fosse mandado regressar e parar? Não muito bem, imaginava
Stansfield. Como reagiria se descobrisse que alguém em Langley estava a
vender os segredos deles aos inimigos? Por definição, esse indivíduo seria



um traidor, e ele tinha poucas dúvidas quanto ao que Rapp quereria fazer a
uma pessoa dessas.



CAPÍTULO 24

Paris, França

Tinha sido bastante fácil arranjar as matrículas. Havia um grande parque
subterrâneo a uns quarteirões da Torre Eiffel. Rapp foi ao piso menos três e
encontrou um sedã num canto escuro conveniente. Apressou-se a
desatarraxar as placas da frente e da traseira do carro e depois dirigiu-se ao
piso menos quatro. A matrícula do carro privado começava por um
conjunto de quatro dígitos, seguidos por duas letras e outros dois dígitos.
Demorou uns minutos a encontrar um veículo com uma matrícula cujos
primeiros dois números correspondessem à que tinha tirado. A maioria dos
automobilistas não sabia a sua própria matrícula de cor, mas, por precaução,
era melhor manter o primeiro ou os dois primeiros dígitos. As pessoas
tinham tendência para ignorar o que parecia familiar. Tirou as placas do
carro e instalou rapidamente as que tinha roubado ao primeiro automóvel.
Era uma troca simples.

O proprietário do primeiro veículo depressa repararia que lhe tinham
roubado as matrículas, pois haveria um espaço vazio onde ele costumava
ver uma placa. Faria uma participação de furto à polícia. Paris era uma
cidade grande, com crime sério. Placas de matrícula roubadas não estavam
no topo de prioridades de coisas a procurar, mas, ainda assim, Rapp queria
alguma separação, não fosse a sorte pregar-lhe uma partida. Poderiam
passar-se meses até o homem ou mulher a quem pertencia o segundo carro
ser mandado parar por ter uma matrícula roubada. Só então se aperceberia
de que as suas placas também haviam sido roubadas, fazendo uma
participação disso. Por essa altura, Rapp e Greta teriam partido havia muito.
O Audi A4 prateado de Greta não era o problema. O problema era a
matrícula suíça, que chamava demasiadas atenções. Se tivessem de fugir,
não precisavam que uma testemunha inocente indicasse o número da
matrícula dela a um agente da polícia, e decerto não iam querer que Hurley
a visse.



Chegou ao hotel com o ombro ligeiramente melhor e a mente satisfeita
por estarem a postos para a noite. Greta esperava-o no quarto e tinha um ar
um pouco nervoso, apesar de se esforçar por não o parecer. Quis saber o
que o fizera demorar tanto e ele falou-lhe das placas de matrícula e de
outras questões menores de que tratara. Antes que o interrogatório
continuasse, virou o bico ao prego e começou a fazer-lhe perguntas sobre
como fora a tarde dela. Enquanto a ouvia, despejou o conteúdo de um dos
seus sacos de compras em cima da cama. Tinha ali um estojo de costura, um
par de calças de ganga, um casaco novo e mais alguns artigos. Estendeu as
calças de ganga em cima da cama e tirou a Glock com silenciador do cós
das calças. Greta parou de falar ao ver a arma. Rapp colocou-a sobre a coxa
esquerda das calças de ganga, agarrou num marcador e começou a desenhar
um contorno.

— Experimentaste a peruca?
Greta ignorou-o.
— O que é que estás a fazer?
— O meu coldre de ombro está adaptado para canhotos e a minha mão

esquerda não me serve de muito agora. Preciso de fazer um coldre novo
para a arma. Continuar a enfiá-la no cós das calças não é a melhor coisa a
fazer.

— Porquê... porque podes disparar sobre ti mesmo?
— Não, é só que não é muito confortável, nem muito fácil de sacar

quando é preciso.
Ela assentiu com a cabeça e ficou a vê-lo cortar a ganga com uma tesoura.
Depois de ter o pedaço de tecido de que precisava, colocou o novo blusão

de sarja preta em cima da cama e abriu-o, revelando o interior do lado
esquerdo. Pousou a arma e tapou-a com o remendo de ganga, até ter o
ângulo certo. Serviu-se de alfinetes para prender o tecido ao forro de flanela
e depois agarrou numa agulha e num fio.

— Não sabia que sabias coser.
Rapp dirigiu-lhe um sorriso de esguelha.
— É um dos meus muitos talentos. Tens fome?
Ela abanou a cabeça.
— Estou só cansada.
Rapp fez passar a agulha pela ganga e pela flanela e depois puxou o fio

antes de furar a sarja da parte de fora do casaco.



— E se experimentasses a peruca para eu ver? Não queremos surpresas
logo à noite.

Greta queria perguntar-lhe porque era que precisava de levar uma arma,
se não havia perigo, mas sabia que essa era uma pergunta idiota. Toda a
vida dele era perigosa, e ela tentara ignorar esse facto desde que o
conhecera. Agarrou no seu saco de compras e foi para a casa de banho,
fechando a porta depois de entrar. Pegou no rabo de cavalo e torceu-o até
formar um carrapito. Em seguida, colocou cuidadosamente a peruca por
cima do cabelo louro. Depois de ajeitar o lado esquerdo e o direito, deu uns
toques no alto e sacudiu-a. Estava bem, mas não lhe agradava parecer uma
desconhecida.

Rapp ouviu a porta abrir-se e desviou o olhar da agulha e do fio. O cabelo
preto passava-lhe dos ombros. O rosto perfeito estava emoldurado por uma
franja negra que parava dois centímetros antes das sobrancelhas. Sem se dar
conta, Rapp ficara boquiaberto.

— O que achas? — perguntou-lhe ela.
— Acho que estou com tesão.
— Isso não tem graça.
— Não era para ter. — Rapp pousou o casaco na cama e levantou-se.

Caminhou até Greta, parando a apenas trinta centímetros dela. Ela fitou-o
por um segundo e depois cruzou defensivamente os braços e olhou para a
parte em branco atrás dele. A linguagem corporal era bastante clara, mas ele
não se dissuadia tão facilmente. Colocou suavemente a mão direita no
queixo dela e virou-lhe o rosto para o seu. — Lamento ter-te envolvido
nisto. Talvez fosse melhor voltares para Zurique. Eu faço o que preciso de
fazer e, quando as coisas tiverem acalmado, vou ver-te.

— E se as coisas não acalmarem?
Nesse caso, devo ter morrido, pensou, mas não se atreveu a dizê-lo.
— Vão acalmar. Eu sou bom no que faço, querida. Confia em mim, estes

tipos têm mais medo do que eu.
Ela abanou a cabeça e os seus olhos começaram a marejar-se de lágrimas.
— Quase te mataram na outra noite. Se aquela bala te tivesse acertado

uns centímetros mais à direita, terias morrido esvaído em sangue. Já assim,
quase caíste de uma altura fatal. Não consigo perceber porque é que não
podes ir embora comigo já. Afastar-te desta loucura toda.



— Isto não é o tipo de trabalho de que uma pessoa se limite a desistir.
Vais ter de confiar em mim em relação a isto, Greta. Se não consegues,
então é melhor que voltes para Zurique.

— É o que queres que faça? — A primeira lágrima começou a descer-lhe
pela face esquerda.

Rapp não gostava de a ver assim. Limpou-lhe a lágrima com o polegar.
— Quero que estejas a salvo, e o lugar mais seguro para estares decerto

não é comigo, mas há outra parte de mim... — A frase ficou a meio.
— O que foi?
— Há outra parte de mim que não suporta a ideia de nunca mais voltar a

ver-te.
Caíram-lhe mais lágrimas.
— Não tem de ser assim. Tudo o que precisas de fazer é...
— Ir-me embora. — Rapp abanou a cabeça. — Isso não vai acontecer,

querida. Preciso de levar isto até ao fim, e depois poderemos falar disso.
Greta estendeu as duas mãos para lhe segurar o rosto.
— Amo-te.
Rapp sorriu.
— E eu a ti.
Inclinou-se e beijou-a. A sua mão direita deixou o queixo dela e chegou

ao fundo das costas dela, puxando-a contra si. Os beijos tornaram-se mais
profundos e apaixonados. A respiração de Rapp foi ficando mais intensa e
ele deslizou a mão para o traseiro pequeno e perfeito dela.

Greta gemeu. Sabia o que ele queria e queria-o tanto quanto ele. Sentia-
lhe a falta e não havia nada que desejasse mais do que deitar-se nos braços
dele e passar o resto do fim de semana na cama. Mas afastou-se uns
centímetros e perguntou-lhe:

— Então e o teu ombro?
Puxando-a para si, Rapp sussurrou-lhe ao ouvido:
— Só precisamos de ter cuidado.
Greta começou a desabotoar-lhe a camisa.
Rapp passou o polegar por baixo da camisola dela e contornou-lhe a

cintura até ao fecho das calças de ganga. Encontrou o botão de cima e, com
o polegar e o indicador, desabotoou-o. De súbito, foi como se um pavio se
ateasse. Começaram a arrancar-se as roupas, parando apenas para ajudar o
outro com alguma ou outra peça mais teimosa. Camisas, calças, camisola,



meias e sapatos voaram para todos os lados, até ele ficar de boxers brancos
e ela de sutiã e tanga pretos e sedosos. Além do buraco de bala no ombro de
Rapp e dos hematomas em redor, eram o retrato da perfeição. Ele era duro e
escultural, com todos os músculos definidos e trabalhados. Ela era ágil e
formosa em todos os sítios certos, com a pele mais suave que ele alguma
vez sentira.

Greta empurrou-o para a cama, onde ele se sentou a fitá-la, com as mãos
nas ancas dela. Agarrou-lhe o rosto e disse-lhe:

— Não vou usar a peruca.
Rapp não ia negar que a peruca o excitara, mas Greta era tão linda que até

careca o deixaria louco.
— Não tens de usar a peruca.
Ela sorriu, fê-lo deitar-se e pôs-se em cima dele. Levou as mãos à cabeça

e com uma tirou a peruca, enquanto a outra soltava o cabelo louro. Um
sacudir suave da cabeça e o cabelo caiu-lhe pelos ombros.

— Recosta-te e descontrai. Eu trato de tudo.
Rapp sorriu, fechou os olhos e, pela primeira vez em dias, a sua mente

ficou livre de pensamentos sobre retaliação e homicídio.



CAPÍTULO 25

Paris, França

O guarda-costas esforçou-se ao máximo, mas o espírito cavalheiresco
levou-lhe a melhor — isso e o facto de a mulher chamar pelo chefe dele
com uma intimidade tal que o desarmou. Francine Neville contornou o
sentinela musculado da DGSE e ofereceu a face direita a Fournier. Sabia
que isso o deixaria numa situação impossível. Parte da sua imagem
cuidadosamente construída era ser tanto um mulherengo como um
cavalheiro. Francine sabia que ainda era uma mulher desejável e, à frente
daquela assistência bem composta, o espião não teria alternativa se não
cumprimentá-la com um beijo.

Fournier ficou espantado, mas conseguiu disfarçar fingindo dar um beijo
na face direita de Francine e depois na esquerda.

— Francine — exclamou com entusiasmo —, que bom ver-te.
— Igualmente, Paul. — Agarrou no espaldar de uma cadeira e perguntou,

num tom audível a pelo menos um terço do restaurante: — Posso juntar-
me?

Numa voz que pouco mais era do que um sussurro, Fournier disse:
— Adoraria que te juntasses a nós, mas estamos a meio de um assunto

bastante privado.
Francine acenou com a mão no ar para dissipar quaisquer preocupações e

disse:
— Não te preocupes. Não vou abusar da hospitalidade. — Puxou a

cadeira e sentou-se. Depois apontou para a última cadeira disponível,
fazendo sinal a Simon para que se sentasse. — Paul, apresento-te Martin
Simon, um dos meus melhores. — Antes que Fournier pudesse responder,
ela voltou os olhos delicados e castanhos para o estrangeiro sentado à
direita dele. — Olá. — Estendeu a mão por cima da mesa, com a palma
virada para baixo. — Chamo-me Francine.

Max Vega dirigiu-lhe um sorriso caloroso e apertou-lhe a mão.



— Muito gosto em conhecê-la, Francine. Chamo-me Max. — Ignorou
deliberadamente o homem com ar de rato que a acompanhava.

— Espero não estar a interromper nada de importante — disse Francine.
— Minha querida, os assuntos da Direção-Geral são sempre importantes

— disse Fournier, sem se dar ao trabalho de disfarçar a irritação. — Mas,
obviamente, a segurança da República não é assim tão importante para ti.

— Infelizmente, nem todos concordamos com qual será a melhor forma
de manter a República em segurança. — Sem querer dar a Fournier uma
oportunidade de responder, Francine virou-se para Max e disse-lhe: —
Deteto um ligeiro sotaque. É espanhol?

Ele assentiu com a cabeça.
— Do CESID? — perguntou Francine, perguntando-se se ele trabalharia

para a principal agência de serviços secretos de Espanha.
Vega riu-se.
— Não, não passo de um empresário.
Ela focou o seu olhar em Fournier, sem acreditar numa só palavra saída

da boca do espanhol. O seu sorriso esfumou-se.
— Achei que eras capaz de querer uma breve atualização da investigação.
Fournier lançou um olhar desconfortável ao seu convidado e depois

devolveu a atenção à antiga conquista.
— Não é boa altura. Se calhar podíamos falar depois. E se ligasses para o

meu gabinete e marcasses uma hora?
— Passei o dia a tentar falar contigo. O teu gabinete não foi grande ajuda.
Fournier perguntou-se como o teria ela encontrado.
— Mas não te preocupes. Isto só vai demorar uns minutos e depois vou

andando. — Deu-lhe um grande gozo ver a expressão sofrida de Fournier.
— Ontem, ofereceste-te para ajudar com a investigação e os meus
superiores ficaram encantados. Pediram-me para ver se poderias ajudar-nos
com um pequeno problema.

— Se estiver ao meu alcance, terei todo o gosto em ser-vos útil.
— Bom. Dizem-me que tens uma relação muito próxima com os Líbios.

— Francine esboçou um sorriso humilde. — Dado que trabalho na polícia
local, não tenho esses contactos, pelo que estava aqui a pensar se podias
perguntar-lhes porque é que os supostos guarda-costas do ministro do
petróleo da Líbia nunca foram vistos em público com ele.

Fournier pestanejou várias vezes antes de responder:



— Não tenho a certeza de compreender a tua pergunta.
— Os quatro mortos a quem te referiste como sendo guarda-costas de

Tarek... não encontrámos nem uma testemunha que os tivesse visto. Ele
instalou-se no hotel com o assistente, que disse a um dos meus agentes que
estavam a viajar sem guarda-costas.

— Isso parece um pouco estranho — comentou Fournier.
— O que é que parece estranho? Teres-me dito que eram os guarda-costas

de Tarek, ou o assistente dele ter dito ao meu agente que viajavam sem
proteção?

— Francine, minha querida, eu parti do princípio de que eram guarda-
costas do ministro, tal como tu. Não disponho de qualquer informação em
contrário.

Ela assentiu com a cabeça.
— Bem, agora o assistente está na embaixada da Líbia. Não nos deixam

interrogá-lo.
— Vou ver se consigo fazê-los mudar de ideias — ofereceu Fournier num

tom solícito, embora não tivesse a menor intenção de o fazer.
— Há outro pormenor interessante. Não conseguimos localizar cinco dos

hóspedes do hotel.
— Isso não me surpreende. O sítio estava pejado de polícias e jornalistas.

O mais provável é que tenham ido embora para outros hotéis.
— Não — disse Francine, abanando a cabeça. — As malas deles

continuam nos quartos, e nem vais acreditar na coincidência — disse ela,
fingindo-se chocada. — Quatro desses hóspedes correspondem às
descrições dos nossos quatro guarda-costas mortos.

— A sério?
— Sim, e encontrámos um quarto no piso do ministro, ao fundo do

corredor, cheio de equipamento de vigilância.
— Eu achava que era nesse quarto que os guarda-costas o vigiavam.
— Foi o que pensámos, só que, segundo o assistente, ele não tinha uma

equipa de segurança.
Fournier comprimiu os lábios numa expressão pensativa e depois, num

tom solícito, disse:
— Esse assistente provavelmente estava tão assustado que não dizia coisa

com coisa quando o teu agente o interrogou. Se calhar deixou de fora um
pormenor bastante importante.



— Então e os funcionários e os hóspedes que interrogámos? Tarek saiu
do hotel pelo menos sete vezes e ninguém se lembra de ter visto uma equipa
de segurança a acompanhá-lo.

— Bem — disse Fournier, a tentar arranjar uma explicação lógica. —
Talvez ele não os quisesse consigo em público. Talvez preferisse passar
despercebido.

— O quarto que tinha todo o equipamento de videovigilância... os
computadores do hotel tinham-no bloqueado. Dizia que estava a ser
remodelado, apesar de ter sido remodelado há um ano.

Fournier franziu o sobrolho.
— Isso não faz qualquer sentido.
— Pois não, não faz. — Francine via que ele estava a mentir. — Sabes

que mais não faz sentido?
Fournier tinha o mau pressentimento de que não ia gostar da resposta

àquela pergunta.
— Não.
— Os meus agentes dizem que, enquanto estavas na suíte de Tarek

comigo, um dos teus homens deu um saltinho ao telhado.
— Eu tinha vários homens comigo. Não sei onde estavam ao certo. Dei-

lhes indicações para que se espalhassem e vissem o que encontravam.
— Não duvido — disse Francine, cujo tom passara de cordial para

desconfiado. — Tiraram uma corda do telhado. — Ela não ia dizer-lhe
como ficara a saber. — Fazes ideia do que lhe terá acontecido?

— Decerto não estarás a insinuar que um dos meus homens terá mexido
em provas. — Fournier mostrava-se ofendido com a acusação.

Francine manteve os olhos fixos nos dele.
— Paul, eu conheço-te melhor do que a maioria das pessoas. Sei que és

um homem extremamente dissimulado, envolvido em todo o género de
coisas desagradáveis que, Deus não o permita, poderiam destruir a nossa
nação se viessem à luz do dia. Por isso, não te faças de ofendido. Nega
tanto quanto queiras, mas ambos sabemos que és capaz de transgressões
bem piores do que interferir com a minha investigação.

Vega pigarreou e agarrou no telemóvel.
— Tenho outras questões de que preciso de tratar. Se me dão licença...
Fournier pousou uma mão sobre o pulso de Vega, mantendo o olhar fixo

em Francine.



— Eu e a Francine temos uma história longa. Eu apaixonei-me por ela,
mas ela partiu-me o coração. Nunca se deve misturar negócios e prazer.
Receio bem que a nossa história esteja a complicar as coisas.

Francine atirou a cabeça para trás com uma risada falsa.
— Na verdade, Max, eu descobri que ele andava a enganar-me e disse-lhe

que nunca mais queria voltar a vê-lo. Mentir é muito fácil para o Paul, por
isso tenha muito cuidado ao lidar com ele.

— Então, Francine... — disse ele, com um sorriso melindrado.
— Não te preocupes, Paul, há muito que te esqueci, mas aprendi algumas

lições valiosas. Por exemplo... que és um homem incrivelmente egoísta e
enganador. — Virou-se para Simon. — O que chamariam a isso os nossos
analistas de perfil?

— Narcisista.
— Sim... obrigada. É a palavra certa.
Fournier levou as mãos ao ar, numa rendição fingida.
— Devia ter-te tratado melhor. É um dos meus grandes arrependimentos.

Agora, se nos dás licença, eu e o Max temos umas questões importantes de
que tratar.

Francine virou-se para Simon.
— Parece que esgotámos a hospitalidade que nos foi concedida.
— Pois parece.
Francine levantou-se e, olhando para Fournier, disse:
— Claro que me disponibilizarás os teus homens para serem

interrogados?
— Tudo o que puder fazer para ajudar — disse ele com um sorriso

jocoso.
Ela deu um passo e depois virou-se de novo.
— Esqueci-me de referir que andamos à procura do quinto hóspede.

Corresponde à descrição geral dos outros quatro homens que foram
assassinados... Os alegados guarda-costas. Por acaso não sabes onde
podemos encontrá-lo? — perguntou com um sorriso provocador.

Fournier empurrou o copo para a frente e levantou-se. Contornou a mesa
e pousou a mão no ombro de Francine. Com a boca a escassos centímetros
da orelha dela, disse-lhe:

— Querida, não sei o que andas a tramar, mas sugiro-te que fujas para
junto do teu marido e dos teus filhos. Estás a meter-te num jogo perigoso e,



se és tão esperta quanto eu acho que és, devias saber que não sou alguém
com quem possas meter-te.

Francine afastou-se dele e tirou-lhe a mão do ombro com uma palmada.
— Não me toques! — ripostou, suficientemente alto para que a maior

parte dos comensais ouvisse. — Esta embrulhada fede a ti e nem penses que
estás acima da lei, lá porque trabalhas para a Direção-Geral.

O guarda-costas de Fournier interveio e agarrou-a pelo cotovelo. Ela
reagiu agarrando no seu distintivo, que espetou na cara do homem.

— Tire as patas de cima de mim. — Virando-se de novo para Fournier,
disse-lhe: — Já telefonei para o gabinete do inspetor-geral. Temos uma
reunião de manhã, na qual vou informá-lo por completo da minha
investigação e dos meus receios de que o teu departamento tenha tido
algum envolvimento nisto. Também vou informá-lo de que me ameaçaste.

— Eu não te ameacei, Francine. — Fournier suspirou como se a ideia
fosse absurda.

Francine recompôs-se.
— Estou de olho em ti, Paul. Apareces na cena do crime praticamente ao

mesmo tempo que eu, um dos teus homens é visto a ir ao telhado e agora
falta-nos uma peça crucial de evidência. Avanças essa ideia de que os
quatro homens eram guarda-costas, mas eu não encontro ninguém que diga
que o ministro tinha guarda-costas a protegê-lo. Toda esta confusão começa
a parecer uma das tuas operaçõezinhas sórdidas.

— Francine, deves ter muito cuidado quando fazes acusações fantasiosas
como essa.

— Podem parecer fantasiosas ao cidadão comum, mas qualquer um que
conheça o teu trabalho verá que isto é mesmo a tua onda. Na verdade —
disse Francine, apercebendo-se de algo nesse instante —, estaria disposta a
apostar o salário de um ano em como o Tarek estava na tua folha de
pagamentos.

Desta feita, foi Simon quem estendeu a mão e tocou na chefe.
— Francine, temos de ir. — Simon, a observar a conversa, deu-se conta

de que muito provavelmente Francine se aproximara demasiado perto da
verdade. Seria um pesadelo jurídico tentar levar a DGSE a abrir os ficheiros
que mantivesse acerca do ministro.

— Não tenho medo de ti, Paul. Sei que gostas de fazer as coisas na
sombra. Não aguentarias ser denunciado desta maneira. Ouve-me bem, vais



arrepender-te da decisão de te teres metido nesta embrulhada. — Francine
virou costas e marchou pelo restaurante afora, com Simon a segui-la.

Quando chegaram ao átrio, Simon comentou:
— Bem, não era exatamente isto que eu esperava.
— Também não era o que eu esperava — replicou ela.
— Chefe, sabes o que fazia o Tarek antes de se tornar ministro do

petróleo da Líbia?
Francine estacou a meio do átrio e virou-se para Simon. Perscrutou-lhe o

rosto em busca de uma pista.
— O quê?
— Consta que trabalhava para o Mukhabarat... os Serviços Secretos da

Líbia.
— Merda — resmungou Francine entre dentes. Agarrou num tufo de

cabelo preto, abanou a cabeça e, numa voz eivada de desespero, disse: —
Isto vai de mal a pior.

— Precisamos de ter cuidado.
Ela olhou de novo para o restaurante.
— Isso é o que ele quer. Quer que tenhamos medo das nossas próprias

sombras. Que nos movamos devagar... foi por isso que fiz aquela cena ali
dentro. Ele não suporta a ideia de que os seus segredinhos sórdidos venham
a público. Se queremos chegar ao fundo disto, avançar com cautela é a
última coisa que devemos fazer. Precisamos de o desmascarar e depressa.

Simon fez um esgar.
— Francine, isso é muito perigoso. Não temos nada a ligá-lo a nada disto.
— Achas que ele apareceu lá antes de os corpos terem arrefecido sequer

só porque andava a passear por perto? E o homem dele limita-se a ir ao
telhado enquanto todos nós estamos concentrados no quarto? Nada disso
me convence.

— Eu sei que não augura nada de bom, mas também não é
suficientemente sólido para o implicar.

— Então teremos de arranjar algo que seja. A cena do crime deve ficar
despachada esta noite. Depois vamos ter agentes disponíveis suficientes e
quero descobrir quem era aquele... Max.

— Francine — disse Simon com cautela —, o mais provável é que seja
uma fonte da Direção-Geral. Estou a dizer-te que isto é perigoso.



— Sim, e nós trabalhamos para a Polícia Nacional. A Direção-Geral pode
fazer todos os joguinhos que queira quando está no estrangeiro, mas não
aqui, em Paris. Nós somos a força da lei. — Ela via que o sempre racional
Simon não gostava da reviravolta que aquele caso dera. À semelhança de
muitos, receava a reputação da Direção-Geral. Francine sabia que a única
esperança que tinham de chegar ao fundo do que realmente importava era
ignorar o medo e continuar em frente. Qualquer pausa daria a Fournier o
tempo de que precisava para pressionar as pessoas que poderiam afastá-la
do caso. — Confia em mim... precisamos de agir depressa. Não te
preocupes com o Fournier. Ele pôs-se no meio disto ao aparecer na cena do
crime e mandar o seu agente ao telhado. Eu quero respostas. Quero que
comeces por este tal Max e que depois me consigas o nome do agente que
foi ao telhado. Quero ser eu mesma a interrogá-lo.

Simon sabia que não havia como dissuadi-la daquele caminho, pelo que
assentiu com a cabeça. Aquilo era parte do que fazia ser tão boa no seu
trabalho. Se um caso se tornava pessoal, ela era implacável. Talvez
conseguisse fazê-la ver um pouco da razão dentro de um dia ou dois. Se era
que tinham tanto tempo. Fournier e os da sua laia não fariam jogo limpo.
Quando saíram para a luz do final da tarde, uma sensação ominosa
apoderou-se dele. Seriam Fournier e os seus lacaios tão ousados que
chegassem a fazer mal à sua chefe? A possibilidade causou-lhe um calafrio.
Não poderia permitir que isso acontecesse. Ao abrir a porta de trás do carro
para Francine entrar, olhou rapidamente para um lado da rua e para o outro.
Havia todo o género de homens por ali — assistentes, motoristas e guarda-
costas dos ricalhaços que estavam no hotel. Sem dúvida que um ou mais
pertenceria a Paul Fournier. Tomou nota mental de cada rosto. Era polícia
havia dezasseis anos. Começara nas rondas das ruas estreitas do Quartier
Marais. Desde cedo, aprendera que tinha jeito para decorar rostos. Esperava
que o dom não o tivesse abandonado.

Instalou-se no assento de trás ao lado da chefe e esperou um segundo
antes de sugerir:

— Acho que seria sensato que tu e a tua família tivessem alguma
proteção até isto acabar. — Sabia que ela não ia gostar, mas não deixou de o
dizer, sobretudo porque era a coisa certa a fazer. Francine não falou durante
muito tempo e, quando o fez, foi para dizer o que Simon esperava.

— Não tenho medo de Paul Fournier.



Bem, devias ter, pensou Simon, mas não se atreveu a dizer isso.
— Nunca disse que tinhas. Trata-se de um caso muito mediático que vai

atrair muitas atenções. Acho que seria uma precaução sensata.
— Bela tentativa. O que se trata é de um espião da DGSE que te assustou.

— Francine abanou a cabeça. — Não tenho medo dele. É um cobarde. Não
pode intimidar e usar os seus truques sujos à plena luz do dia, e podes crer
que não vai atacar uma detetive de alta patente na Polícia Judiciária.

Ele conhecia-a suficientemente bem para saber que, pelo menos por ora,
faria pouco sentido insistir. Assentiu em sinal de concordância, mas,
mentalmente, começou a explorar as várias precauções que podia pôr em
ação. Desde que Francine nunca soubesse o que ele andava a tramar, não
viria mal nenhum ao mundo, mas ele nem queria pensar em como reagiria
caso descobrisse. Olhou pela janela e decidiu que teria simplesmente de ser
cuidadoso. Ignorar a ameaça seria idiota.



CAPÍTULO 26

Fizeram amor e adormeceram nos braços um do outro, o braço bom dele
e os dois dela. Quando Rapp acordou uma hora e quarenta minutos mais
tarde, fitou o teto sem pestanejar. Não tinha a visão indefinida ou turva, não
havia qualquer confusão acerca de onde se encontrava ou de que horas
eram. Sentia-se vivo e alerta e relaxado, tudo ao mesmo tempo. Greta fazia-
lhe isso. Ele não sabia como, ao certo, mas desconfiava de que tinha algo
que ver com o corpo nu dela encostado ao seu. Dormiam sempre com os
corpos entrelaçados, com o máximo possível de pele contra pele. O calor e
a energia dela reconfortavam-no e, ao mesmo tempo, faziam-no sentir-se
vivo.

Era impossível negar que ela o fazia feliz, mais do que fora durante muito
tempo. Tanto assim que, ali deitado, chegou mesmo a pensar em largar tudo
e voltar para Zurique com ela. Podia pregar um susto de morte a Irene
Kennedy e a outros tantos. O telefonema seria simples. Bastava ligar para o
serviço e deixar uma mensagem. Dizer-lhe que para ele acabara. Que dera o
corpo ao manifesto e que a paga tinha sido traírem-no. E depois viria a parte
que tornaria tudo muito definitivo. Teria de a ameaçar, explicando
detalhadamente o que faria a qualquer pessoa que fosse à sua procura e que,
se isso acontecesse, ele regressaria aos Estados Unidos e deixaria atrás de si
um rasto de cadáveres. Até poderia acrescentar algo acerca de um pacote de
informação a ser enviado para o FBI, para o Departamento de Justiça ou,
Deus os livrasse, para a comunicação social.

Franziu o sobrolho ao pensar aquela última parte. Não seria capaz de o
fazer. Se optasse por isso, não seria melhor do que todos os políticos
egomaníacos e oportunistas que estavam constantemente a atacar a CIA.
Irene Kennedy e Thomas Stansfield eram boas pessoas, ou pelo menos
tentavam fazer a coisa certa. Stan Hurley talvez não tanto. Quer Stansfield o
ordenasse, quer não, Hurley iria atrás dele. O tipo era assim. Se Rapp ia por
um atalho ou fazia as coisas à sua maneira, Hurley ficava furioso, mas
nunca se dava ao trabalho de confrontar o facto de não haver uma só regra



que ele próprio nunca tivesse infringido. Uma vez, Stansfield dissera-lhe
que o problema que ele e Hurley tinham era serem demasiado parecidos.
Esperava bem que não fossem. Hurley muitas vezes era mesquinho, sádico
e extremamente injusto, e Rapp dissera isso mesmo a Stansfield. O diretor-
adjunto juntara mais umas quantas observações negativas à lista de Rapp e
depois concluíra:

— E, em última instância, é muito bom naquilo que faz. Não perde tempo
com tretas. Vê o caminho mais puro para alcançar o seu objetivo e segue
em frente... tal como você.

Rapp respondera:
— Mas é um canalha.
Stansfield esboçara o seu sorriso afável para dizer:
— Sim, é, e quando tiver feito isto durante três décadas, talvez você

também seja.
Esperava mesmo que não. Em parte, respeitava Hurley pela sua

resistência e tenacidade, mas não imaginava passar a vida como um sacana
tão amargurado. Perguntou-se se seria mesmo capaz de o matar. Tinha-o
imaginado várias vezes, mas nunca de uma forma definitiva e profissional.
As suas fantasias eram mais do género de lhe bater com a cabeça no chão
vezes sem conta, até os miolos lhe saírem. Apercebia-se agora de que havia
uma possibilidade muito concreta de que abater Hurley fosse justamente
para onde tudo aquilo se encaminhava. Se fugisse, e talvez não tivesse outra
alternativa, teria de o matar, caso contrário ele persegui-lo-ia até ao fim da
vida.

A cabeça de Greta estava apoiada no seu peito e ele tinha o braço direito à
volta dela. Tinham-se conhecido quase um ano antes, em Zurique, e fora
amor, ou pelo menos paixão, à primeira vista. A família dela tinha vários
bancos localizados na maioria dos principais centros financeiros. O avô e
Thomas Stansfield haviam sido aliados na luta contra o comunismo, e a
família ainda ajudava o diretor-adjunto com alguns dos aspetos mais
delicados das operações. Até então, tinham mantido a relação em segredo.
Greta sabia o que Rapp fazia, até certo ponto, mas a ferida no ombro era
uma dura lembrança de que se apaixonara por um homem que tinha um
trabalho muito perigoso. Deslizou a mão pelo flanco dela, pela cintura
estreita e depois pela anca. Beijou-lhe o alto da cabeça e inspirou
profundamente. Queria lembrar-se daquilo. Paz absoluta; alegria no seu



coração e uma mulher que amava arrebatadamente a seu lado. Era assim
que viviam as pessoas normais, mas ele não. O seu treino fora exaustivo, e
de formas que não esperava. Hurley tinha-lhes falado de mulheres. A sua
norma era curta e grossa:

— Podem comer todas as mulheres que quiserem, mas não podem
apaixonar-se e nem pensar em casar. Se se apaixonarem ou casarem, eu
ponho-os a pastar ou mato-vos.

E essa era uma das muitas razões pelas quais achava que Hurley era um
cretino.

Era tentador passar o resto da vida nu e na cama com Greta, mas sabia
que isso não passava de uma fantasia romântica. Para ter esperança de
algum dia o fazer, havia muito trabalho a executar primeiro. Provavelmente
houvera uma altura em que ele poderia ter optado pelo caminho mais
comum, mas isso tinha acabado. A verdade era que era um assassino
treinado. Era bom no que fazia, gostava do que fazia e não estava preparado
para virar costas a isso. Talvez viesse realmente a ser como Hurley, se
vivesse o suficiente. A ideia deprimiu-o.

Deslizando cuidadosamente o braço sem acordar Greta, prometeu a si
mesmo que nunca permitiria que isso acontecesse. Na casa de banho,
fechou a porta e olhou-se ao espelho. As olheiras negras já quase tinham
desaparecido. Era incrível o que o corpo conseguia fazer, com alguma
comida e muito sono. A ligadura no ombro não estava ensanguentada, mas
os hematomas nas costas tinham bastante mau aspeto. Fletiu os dedos da
mão esquerda e depois mexeu o braço, numa pequena rotação no sentido
dos ponteiros do relógio. Fletir os dedos não lhe doía, mas rodar o ombro
doía como o caraças. Tentou mais alguns movimentos com várias taxas de
sucesso, e depois meteu-se no duche. Como não queria molhar as ligaduras,
lavou-se da cintura para baixo, embrulhou-se numa toalha e ponderou
barbear-se. Já tinha dois dias de barba rija por fazer. Havia prós e contras
em manter a barba, mas os contras acabaram por ganhar e barbeou-se.
Qualquer encobrimento que pudesse proporcionar-lhe era marginal e do
outro lado da balança estava a montanha de provas de como a polícia
tratava homens bem vestidos e barbeados, por oposição a como tratava os
outros.

Greta continuou a dormir enquanto ele enfiou as calças de ganga escura,
uma t-shirt preta e umas botas da tropa pretas. Infelizmente, acordou com o



som do ajuste das tiras de velcro do colete à prova de bala. Ergueu mais a
cabeça com outra almofada e puxou o lençol até ao pescoço.

— Porque é que estás a usar isso?
— É só uma precaução — disse Rapp honestamente.
Greta não acreditou.
— Mitch?
— Greta?
— Estou a falar a sério.
— Eu também, e é por isso que estou a usá-lo.
Ela fitou-o durante um longo momento, com os olhos azuis um pouco

mais frios do que o habitual.
— Achava que tinhas dito que isto ia ser fácil.
Rapp colocou as duas tiras de baixo como mais gostava e respondeu:
— Não conto ter um acidente de cada vez que me meto ao volante, mas

não é por isso que deixo de usar cinto de segurança.
— E isso quer dizer o quê?
— Que não estou a contar ser alvejado, mas como já me aconteceu uma

vez esta semana, vais ter de me desculpar se me parece que usar isto é boa
ideia.

Ela franziu o sobrolho e assim ficou, sem se mexer, até que acabou por
concluir que não havia muito mais que pudesse acrescentar. Viu Rapp a
vestir cuidadosamente uma camisa de algodão preto. Ele abotoou todos os
botões exceto o de cima, para esconder o colete. Aproximou-se e sentou-se
na beira da cama. Segurando-lhe o queixo com a mão em concha, disse-lhe:

— Tens duas horas para te preparares e ficares a postos. Se não quiseres
vir, não faz mal. Podes esperar aqui ou ir para casa, se quiseres.

Ela abanou a cabeça.
— Vou contigo.
— Bom. E consegues estar pronta e no sítio daqui a duas horas?
— Sem problema, mas onde é tu vais?
— Tenho mais umas coisas que preciso de ir buscar e tenho de dar uma

vista de olhos pela zona.
— Não podes ficar e comer comigo?
— Adorava, mas não há tempo. Pede qualquer coisa do serviço de

quartos e, quando estiveres pronta, não te esqueças de guardar as tuas coisas
todas na bagageira.



— Eu sei — repetiu ela, como uma boa aluna. — E levo a tua mochila e
não faço o check-out porque se calhar precisamos de voltar.

Rapp observou a expressão tensa e ansiosa do rosto dela. Debruçou-se e
deu-lhe um beijo na testa.

— Não te preocupes tanto. Isto vai ser só uma pequena observação a uma
distância segura. Nada vai correr mal. Prometo.

— Belo epitáfio.
Rapp sorriu.
— És mesmo otimista.



CAPÍTULO 27

Washington, D. C., EUA

Jim Talmage optou pelo Toyota Camry cinzento-metalizado com quatro
anos porque era o veículo mais comum em Washington, e também a cor
mais comum. Tinha três cães à escolha, e também foi fácil fazer a sua
opção. O pastor-alemão daria demasiado nas vistas, o terrier escocês branco
apenas um pouco menos, pelo que seria o seu rafeiro de confiança, Bert.
Talmage recolhera-o de um canil três anos antes, quando Bert tinha apenas
quatro meses. O canil não tinha quaisquer documentos do cão, mas não
faltavam opiniões quanto a quem eram os pais. À medida que Bert foi
crescendo, tornou-se óbvio que era um cruzamento entre um collie e um
labrador. Dos três cães, Bert era de longe o mais esperto. Tinha o pelo preto
com uma mancha branca do tamanho de um punho no peito, e só precisava
de trela para não alarmar um dos muitos fascistas que andavam pelas ruas
de Washington prontos a gritar com qualquer um que não levasse o cão pela
trela.

Bert ficou sentado perto da bagageira do carro enquanto o dono, de
sessenta e um anos, verificava o seu equipamento. Naquele dia parecia mais
velho, pois pusera um pouco de pó no cabelo para que ficasse mais grisalho.
Tinha todo o equipamento guardado em quatro estojos pretos que podiam
ser passados facilmente de uma bagageira para outra. Um estojo continha
várias câmaras, desde grandes mono-objetivas que podiam suportar lentes
grossas e longas, até câmaras minúsculas, pouco maiores do que o polegar
de um homem. Talmage escolheu a câmara que usaria, mas não lhe pegou.
Em vez disso, abriu uma bolsa quadrada de tamanho médio, com dois
fechos-éclair na parte de cima. Um pedaço de tecido de nylon unia os dois
fechos, para que pudessem ser abertos ao mesmo tempo. Puxou-os e a parte
superior da bolsa abriu-se como uma língua. Casacos cuidadosamente
dobrados estavam arrumados juntamente com vários chapéus. Talmage
começou por escolher uma boina em tecido pied-de-poule e depois vestiu



uma gabardina de dupla face, preta de um lado, caqui do outro. Escolheu
usá-la com o lado caqui para fora e passou para outro estojo negro.

No interior estavam vários transmissores, alguns do tamanho de um
baralho de cartas, outros tão pequenos como uma joaninha. Considerou o
alvo antes de decidir, e depois calçou um par de luvas de pele castanha fina,
agarrando em duas opções e num recetor. Não se deu ao trabalho de
verificar se funcionavam, pois fizera isso na cave da sua loja horas antes. O
recetor foi para o bolso esquerdo da gabardina e os dois transmissores para
o direito. Em seguida, optou por uma mono-objetiva de tamanho médio. Era
uma Canon, do género usado por turistas que levavam as suas fotos a sério,
mas não um monstro como os que usavam os profissionais. Girou uma lente
de 135 mm no encaixe da baioneta e pendurou a câmara ao pescoço.
Fechou os dois estojos e depois a sua mão pairou por um instante sobre o
terceiro. Estava cheio de dispositivos de escuta direcional, e ele não
precisaria de nenhum desses na hora seguinte. A sua mão deteve-se sobre o
quarto estojo e ele pareceu hesitante quanto a abri-lo. Sabia o que estava lá
dentro, só não tinha a certeza de precisar de ir armado.

Tinha havido uma altura na sua carreira em que nem teria equacionado
andar desarmado, sobretudo em Washington. Tinha todas as licenças
devidas, caso a polícia o mandasse parar, mas não era por isso que andava
armado. Fazia-o porque muitos dos seus alvos se encontravam sob uma
pressão extrema, o tipo de pressão que poderia levar certos homens a fazer
coisas estúpidas, se descobrissem que estavam a ser seguidos. A outra razão
para andar armado ali era o elemento criminoso. Havia mais de uma década
que Washington estava nos cinco primeiros lugares da nação em termos de
homicídios. No fim, foram os delinquentes o que o convenceu a marcar o
código e abrir o estojo. Lá dentro estavam uma Browning 1911 de calibre
.45, uma Beretta de 9 mm e uma pistola automática Colt de calibre .45 com
coronha desmontável e encaixes de rosca para um silenciador. Talmage
agarrou na Browning. Estava numa parte boa da cidade, a parte que os
elementos criminosos gostavam de visitar para cometer crimes violentos.

As últimas coisas em que agarrou foram um exemplar do The New York
Times, a trela de Bert e um saco de plástico. Fechou a bagageira e ativou o
alarme personalizado com o controlo remoto da chave do carro. Bert ficou
perfeitamente imóvel enquanto lhe punha a trela. Até parou de bater com a
cauda contra o passeio. Cão e dono começaram a atravessar o parque de



estacionamento rumo às árvores, aos caminhos pedonais e ciclovias, e ao
rio Potomac, castanho-escuro. Bert acompanhava-lhe o passo, sem nunca
puxar a trela ou fazê-lo tropeçar metendo-se debaixo dos seus pés. Quando
chegaram ao primeiro caminho, pararam os dois. Em uníssono, olharam
para a esquerda e para a direita, e depois avançaram.

Continuaram até ao caminho seguinte e depois rumo ao relvado ralo que
ficava ao lado. Talmage observou o rio. A uns vinte e cinco metros, um
casal jovem num caiaque ziguezagueava rio acima, rindo da sua própria
inexperiência. No meio do rio, uma tripulação de seis homens atingia a
água em uníssono, descendo no sentido da corrente. Mais perto da outra
margem e um pouco para norte, outros dois caiaques evitavam as rochas.
Aquela altura do ano não era muito difícil, mas, lá para a primavera, as
coisas não eram para corações sensíveis. À sua esquerda, um caiaque de um
só tripulante esforçava-se por avançar contra a corrente. Talmage olhou
para a sua câmara e girou uns botões antes de levar o visor ao olho direito.
Virou-se descontraidamente para a esquerda, focou o remador solitário e
tirou três fotografias.

Em seguida, ele e Bert começaram a dirigir-se para sul pelo caminho
pedonal. Avançando em paralelo com o seu alvo, Talmage manteve os olhos
fixos em frente. Só um amador tentaria um olhar de esguelha que poderia
denunciá-lo. Durante nove minutos, seguiram pelo caminho, metendo-se na
sua vida e correspondendo com um sorriso aos ocasionais donos de cães
que queriam partilhar a associação comum com um sorriso e um aceno de
cabeça. Acabaram por chegar ao destino, um pequeno espaço negligenciado
chamado Casa de Barcos do Jack. O modelo de negócio era bastante
simples. Os barcos a remos, as equipas de canoagem e os caiaques eram
populares na Costa Leste, sobretudo entre aqueles que frequentavam certas
escolas privilegiadas e até algumas onde beber era mais importante do que
o currículo académico. Vários desses licenciados matriculavam-se em
Washington depois de concluírem o curso, e, em vez de se comportarem
como hamsters numa roda no ginásio da zona, iam até ao Potomac durante
os meses mais quentes, para realizar um dos melhores exercícios possíveis.
Jack servia essas pessoas alugando vários barcos, canoas e caiaques, bem
como proporcionando armazenagem para quem não tinha espaço em casa
para o equipamento, ou não queria andar a carregá-lo de um lado para o
outro.



Talmage já aprendera duas coisas sobre o seu alvo: era proprietário do seu
caiaque de um só lugar e era demasiado forreta para alugar um espaço onde
deixá-lo, pelo que o amarrava ao tejadilho da sua carrinha Volvo azul, já
com oito anos. Talmage via a carrinha à sua esquerda, estacionada entre os
vários veículos do parque de estacionamento a abarrotar. Primeiro olhou na
direção do rio, para verificar a localização do alvo. Concluiu que estava
demasiado longe para reparar naquilo que ele estava prestes a fazer. E,
mesmo que o visse, estaria demasiado ofegante e concentrado para reparar
no que se passava praticamente um quilómetro e meio mais abaixo.

Talmage começou a falar com Bert, mais não fosse para ganhar algum
tempo. A vigilância era uma atividade complicada, sobretudo naquela
cidade. Nunca se sabia quem mais poderia estar à cata do mesmo alvo.
Depois de um minuto a parecer um maluco a falar com o cão, considerou
que a costa estava livre. Avançou para os carros, não diretamente para a
Volvo, mas nesse sentido geral. Foi orientando discretamente Bert para onde
queria que ele fosse e, quando o cão ficou na posição quase perfeita, deu-
lhe uma ordem de uma só palavra.

Bert parou de imediato e agachou-se, com a pata esquerda traseira a bater
no chão como se estivesse a preparar uma bomba. Uns segundos depois,
Bert acabara o que tinha a fazer e Talmage passou-lhe uma guloseima,
dizendo:

— Lindo menino.
Bert aceitou a guloseima e abanou a cauda enquanto o dono apoiava um

joelho no chão e tirava o saco de plástico do bolso. Com o saco ao
contrário, Talmage apanhou os dejetos e fechou o saco com um nó. Passou
o saco para a mão esquerda e depois, antes de se levantar, estendeu a mão e
apoiou-se no para-choques frontal da carrinha. Até um profissional
experiente teria tido dificuldade em ver o que ele fizera. Depois caminhou
até ao caixote de lixo mais próximo, onde depositou os dejetos de Bert.
Voltaram para mesmo caminho, para norte. Lá adiante, por entre as árvores,
viu o homem no caiaque individual a dar a volta. Era apenas um ponto ao
longe. Talmage sabia que era ele apenas porque catalogara todas as pessoas
no rio, bem como nos caminhos pedonais e para bicicletas. Tinha tanta
certeza quanto era possível de que era a única pessoa a vigiar o diretor-
adjunto da CIA. Não se tratara de algo que o tivesse deixado contente desde
o início. Se a Gestapo de Langley ou o FBI o apanhassem, o mais provável



era que passasse muitos meses atrás de grades, sendo-lhe negado o direito a
um advogado.

Quanto ao motivo para estar a seguir Cooke, não fazia ideia, mas
confiava no homem que lhe dera aquele trabalho. Devia a vida a Thomas
Stansfield, e decidira havia muito que provavelmente nunca poderia pagar-
lhe, mas mostrar-lhe alguma gratidão seria pelo menos um bom começo.



CAPÍTULO 28

Paris, França

Com a lista de afazeres completa, Rapp caminhou pelo bairro com a gola
do blusão de ganga virada para cima até às orelhas e o queixo bem
encolhido. O ar da tardinha estava húmido e fresco. Um boné simples e azul
tapava-lhe o denso cabelo preto e ele estava a usar uns óculos de aros pretos
e lentes incolores. Com as mãos enfiadas nos bolsos, olhou para um lado da
rua e para o outro. Tinha feito o mesmo reconhecimento informal uma hora
antes e visto duas carrinhas à distância de um quarteirão do apartamento.
Estava praticamente convencido de que uma delas conteria Victor e os
outros homens. A sua única preocupação naquele momento era se o seu
novo amigo passador compareceria ao encontro. Se não o fizesse, Rapp
teria de ir bater à porta da carrinha, ou arranjar outra solução. Até então,
nada óbvio lhe ocorrera, mas ainda tinha tempo. A sua conversa com Irene
Kennedy tinha corrido tão bem quanto poderia ter esperado. Ela levaria as
suas suspeitas diretamente a Stansfield, e o velho combatente da Guerra
Fria nunca desconsideraria algo tão sério. Se a Equipa Orion tivesse sido
infiltrada, Stansfield teria um dilema descomunal em mãos, e precisaria de
se mexer o mais depressa possível para descobrir a identidade do traidor.

Chegou ao café e passou uma vista de olhos pela clientela. Já caíra a noite
e depressa surgira gente para jantar. A temperatura andava à volta dos
quinze graus e apenas algumas pessoas ocupavam as pequenas mesas
verdes da esplanada. Relanceou o interior do café. Não havia sinal de Luke,
pelo que se sentou a uma das pequenas mesas no exterior, de onde tinha
uma boa vista da intersecção, ficando de costas para o prédio. Viu as horas.
Tinha chegado cinco minutos mais cedo. Perguntou-se por breves instantes
se os traficantes de droga seriam pontuais e concluiu que, muito
provavelmente, não seriam. Pegou num jornal e, quando a empregada de
mesa se aproximou, pediu-lhe um copo de vinho tinto. Pousou a mão
esquerda no colo e cerrou o punho. Uma pontada surda de dor subiu-lhe das
pontas dos dedos pelo braço e até ao ombro, explodindo depois no pescoço.



Parte da sua formação tinha incluído os desagradáveis ossos do ofício e
como manter-se vivo caso se visse do lado errado de um disparo ou de
vários outros ataques com o propósito de o aniquilar. O choque elétrico que
lhe percorria o braço esquerdo indicava-lhe que sofrera algum tipo de lesão
nervosa. Provavelmente haveria de sarar, mas só se ele cuidasse da lesão.
Os analgésicos eram uma faca de dois gumes. Se, por um lado, lhe
permitiam tratar do que tinha de fazer sem a distração da dor, por outro
também lhe davam uma falsa sensação de confiança que poderia causar
mais danos. Calculava que o braço estivesse, no máximo, a cinquenta por
cento da sua capacidade habitual. Poderia usá-lo se tivesse de fazer algo
simples, como mudar um carregador, mas, se precisasse de dar um murro ou
de agarrar com alguma força ou pressão, o estrago seria profundo. A ferida
tornaria a abrir e a hemorragia recomeçaria.

Tinha sido por isso que decidira coser o novo coldre do lado esquerdo do
blusão de ganga aos remendos. Assim poderia passar a mão à frente do
corpo com o braço direito e sacar facilmente da arma. Mais do que nunca,
compreendia por que razão o tinham treinado para que disparasse com as
duas mãos. Era canhoto, com um olho inato, mas fora preciso muito
trabalho para deixar a mão direita à altura. A sete metros de distância,
conseguia disparar cem projéteis no alvo com a mão esquerda, mas apenas
uma mão-cheia quando o fazia com a mão direita.

Com um olhar de relance para baixo, desabotoou um dos botões de latão
do blusão para ter acesso mais fácil à pistola, só para o caso de o seu novo
amigo traficante fazer alguma estupidez. Tinha sido treinado para pensar
sempre um passo à frente, para cobrir sempre toda a gama de
possibilidades. Tomou um trago de vinho e pousou um maço de Gauloises
na mesa. Era um vício terrível, a que Rapp aderira com relutância, pois o
seu trabalho requeria longos períodos de espera e observação enquanto
tentava parecer não observar coisa alguma. Tornara-se o indolente que
passava horas em cafés a beber, a fumar, a resolver palavras-cruzadas e a ler
livros importantes que mal lhe prendiam a atenção. Para se enquadrar, para
passar o tempo sem parecer um detetive, um polícia ou um agente dos
serviços secretos, era melhor adotar a aparência de mais um artista boémio
a tentar evitar o trabalho.

A hora marcada chegou e passou, enquanto Rapp bebia o seu vinho e
acendia um cigarro. Decidiu que esperaria meia hora, talvez mais dez



minutos do que isso, no máximo, e depois abandonaria o plano, iria ao
encontro de Greta e tentaria arranjar uma alternativa. Cinco minutos depois,
Luke aproximou-se vindo de ocidente, com um cigarro a pender-lhe dos
lábios. Rapp ficou satisfeito ao confirmar que eram aproximadamente do
mesmo tamanho e constituição física. Luke não fazia a barba havia uns dias
e tinha o rosto coberto por uma sombra escura e densa. Tinha um andar
diferente, claro, mas, pensando bem, isso até ajudaria. Victor e a equipa
partiriam do princípio de que ele adotara algum disfarce e mudara a forma
de andar. Só Rapp, Ridley, Irene e Hurley tinham acesso ao apartamento.
Quando Luke aparecesse, precipitar-se-iam para a conclusão mais lógica, e
ele veria como reagiam.

Viu Luke a parar no cruzamento mais próximo. Apesar de a luz verde do
semáforo se ter acendido, ele não avançava. Perguntava-se o que se passaria
quando viu Luke virar-se e cumprimentar outro homem. Era um tipo
grande, com quase dois metros de altura, com uma careca grande e
amolgada e uns braços que lhe chegavam aos joelhos. Rapp tinha aprendido
a detetá-los no campo de lacrosse. Ele próprio tinha braços compridos,
embora apenas mais uns centímetros do que a maioria das pessoas. Isso
bastava para lhe dar uma boa vantagem tanto em combates como a segurar
o stick. Aquela montanha, contudo, mais parecia um macaco, e os ombros
curvados faziam com que os braços parecessem ainda mais longos.

Rapp deixara bem claro que Luke devia ir sozinho, e via pelo sorriso na
cara dele que tomara a decisão consciente de não honrar esse pedido.

Ainda de cigarro a pender-lhe dos lábios, Luke saracoteou-se até à mesa e
sentou-se à direita de Rapp. O brutamontes esperou um pouco e depois
agarrou numa cadeira pequena, que virou ao contrário para se sentar com os
braços cruzados por cima do espaldar. Fitava Rapp como se contemplasse
comê-lo ao jantar.

— Boa noite — disse Luke. — Gostava de te apresentar o meu amigo
Alfred.

O homem grande estendeu uma pata direita inchada e cheia de cicatrizes.
Com relutância, Rapp ofereceu a sua própria mão. Alfred apertou-a e
começou a esmagá-la. Rapp apertou com força suficiente para impedir que
o homem lhe partisse algum osso. Quando a brincadeira juvenil chegou ao
fim, concentrou-se de novo em Luke.

— Eu disse-te para vires sozinho.



Luke encolheu os ombros.
— Não gosto de viajar sozinho à noite. Paris pode ser uma cidade muito

perigosa. — Com um sorriso ténue, acrescentou: — Constato que o Alfred
tem o efeito de dissuadir pessoas que gostariam de me fazer mal.

Rapp observou Alfred com mais atenção. Tinha o nariz partido em pelo
menos dois sítios e tinha bastante tecido cicatrizado debaixo de cada olho,
além de uns cortes acima de cada sobrancelha e ao longo do queixo
fendido. Rapp tinha de ter em conta o buraco de bala no ombro esquerdo.
Tinha a certeza de poder dar conta do brutamontes, mas, se as coisas não
corressem bem e depressa, o mais provável era que reabrisse a ferida e
recomeçasse a sangrar. Se aquilo chegasse a vias de facto, teria de se
assegurar de que administrava um golpe decisivo desde o início. Decidiu
insistir. Pegou nos cigarros e enfiou-os no bolso.

— É uma pena que não possamos colaborar.
— E porque é que não?
— Já te disse.
Luke bufou como se isso tivesse sido um pedido de somenos.
— O meu amigo Alfred é muito confiável. Não tens de te preocupar com

ele.
— O teu amigo Alfred vai dar nas vistas... não te deste ao trabalho de

pensar nisso? Mais valia que tivesse “Sou um criminoso violento” tatuado
na testa. Se alguém o vir no prédio, vai perceber logo que não é de lá e vai
chamar a polícia. Já tu, por outro lado, és suficientemente parecido comigo
para que ninguém olhe para ti duas vezes.

Luke fez sinal à empregada e disse:
— Não importa. Vou levar o Alfred comigo para me proteger.
Virando-se para a empregada, pediu um copo de vinho para si e uma

cerveja para Alfred.
Depois de a empregada se ir embora, Rapp disse-lhe:
— Isto não vai dar. Vou ter de arranjar outra pessoa.
Pousou o vinho e começou a levantar-se.
— Alfred — foi tudo o que Luke precisou de dizer.
Rapp sentiu o puxão no ombro quando o homenzarrão o agarrou pelo

braço e o obrigou a sentar-se de novo. Disfarçou a dor que lhe atravessava o
ombro e olhou para Luke com uma expressão descontraída.



— Não tens de te pôr a andar — disse aquele. — Nada mudou. Só queria
ter alguém em quem confiasse para me acompanhar neste estranho
trabalhinho que me arranjaste.

Rapp olhou para o braço, que Alfred continuava a segurar com força. Já
tinha feito um inventário do espaço em redor. Numa voz que não deveria
deixar espaço para dúvidas quanto à sua seriedade, avisou:

— Luke, equivocaste-te a meu respeito. Não sou uma pessoa com que
queiras meter-te. Diz ao teu homem que me largue o braço neste instante,
caso contrário vamos ter um grande problema.

Luke soltou uma risada divertida e o homenzarrão inclinou-se para a
frente, com a mandíbula inferior recolhida de uma forma pronunciada, o
que lhe dava a aparência de ter um QI de 60.

— Solto-te o braço quando quiser soltar, foda-se.
Rapp acenou rapidamente com a cabeça, concentrou-se de novo em Luke

e disse:
— Eu vou contar até dez e, quando tiver acabado, ou o teu brutamontes já

me largou o braço, ou eu vou causar-lhe muita dor.
Alfred riu ruidosamente e Luke disse:
— Não há nenhum motivo para fazer ameaças.
— Um... dois...
Luke sorria.
— Os Americanos são tão dramáticos. Para de contar e ouve-me.
— Três... quatro... — Rapp tinha os olhos fixos em Luke, mas ouvia o

homenzarrão à sua esquerda a rir-se. Decidiu parar de contar e disparou o
braço direito à frente do corpo. Tinha os dedos dobrados, com os nós dos
dedos a formarem uma parede irregular de ossos duros. Os seus olhos
focaram-se como a mira de um bombardeiro na maçã de adão proeminente
de Alfred e guiaram o golpe com precisão, ao que os nós dos dedos rígidos
da mão direita chocaram com a cartilagem suave e a laringe por trás.
Ouviu-se o som de algo a rachar, seguida pela expiração forte de ar que saiu
da boca de Alfred.

O homenzarrão soltou o braço de Rapp de imediato. Levou as mãos à
garganta, com os olhos esbugalhados pelo choque. Levantou-se e começou
a cambalear para trás, deitando uma mesa ao chão.

Rapp ignorou a dor que tinha no ombro e fitou Luke com desprezo.



— Vais deixar-te de merdas? Eu abordei-te com uma proposta séria e tu,
em vez de fazeres as coisas conforme acordámos, decidiste trazer este
atrasado contigo, e depois ainda tentas vencer-me à força. — Ergueu o
punho como se fosse bater-lhe.

Luke encolheu-se e depois tentou disfarçar a sua preocupação por Rapp
ter neutralizado o seu homem com tanta facilidade. Alfred virara outra mesa
e uma cadeira do avesso, até que conseguira chegar a um candeeiro de rua,
ao qual estava encostado, agarrado à garganta e com falta de ar.

— Ele vai ficar bem — disse Rapp num tom irritado. Para tentar mitigar a
preocupação de Luke, acrescentou: — Não lhe bati assim com tanta força.

Passou-se um momento em que ambos ficaram a ver Alfred a dobrar-se
sobre si mesmo e a ofegar.

— Podias tê-lo matado.
— Pois podia, mas não matei. Então, já chega de merdas?
Luke assentiu com a cabeça, com os olhos ainda um pouco arregalados

pela reviravolta chocante.
— Provavelmente foi melhor assim — disse Rapp, bebendo um gole de

vinho. — É fácil lidar comigo, desde que não tentem lixar-me. — Pousando
o cotovelo direito na mesa, fitou os olhos ainda chocados de Luke e disse-
lhe: — Isto é uma cena séria e é melhor que as nossas posições fiquem já
bem claras. Tu não tens medo de recorrer a violência, e eu também não. —
Abriu o blusão apenas o suficiente para revelar um vislumbre da coronha
preta da pistola. — Fizemos um acordo e eu espero que cumpras aquilo a
que te comprometeste. Se estás a pensar trapacear-me, ou se achas que não
és capaz de levar o nosso entendimento até ao fim, é melhor que te levantes
e vás embora já. — Fechou o blusão e continuou: — A mim não me faz
diferença. Arranjo outra pessoa, se tiver de ser. — Deixou passar um
instante. — No entanto, preferiria deixar isto resolvido esta noite. Está tudo
a postos. A questão que se põe é: vais ser ganancioso, ou vais ser esperto?

Ignorando a pergunta, Luke esticou o pescoço e observou Alfred. Pareceu
ficar algo aliviado ao ver que o amigo já respirava mais normalmente.
Passou um casal no passeio e, por um momento, parecia que iam parar e
ajudá-lo, mas depois de o verem bem, decidiram apressar-se e seguir
caminho. Luke abanou a cabeça e virou-se de novo para Rapp. Numa voz
cheia de desconfiança, perguntou-lhe:

— Quem és tu?



Para a maior parte das pessoas, a resposta teria sido bastante fácil. É-se
quem se é, afinal, mas, para Rapp, a vida tornara-se algo bem mais
complicado. Havia alturas em que nem ele sabia ao certo quem era. Tinha
cinco identidades distintas que usava com regularidade, além de várias
outras guardadas num cofre bancário na Suíça. A sua existência tornara-se
uma mentira dentro de uma mentira. O seu próprio irmão não fazia ideia
daquilo a que ele se dedicava, e os amigos tampouco. Ao longo dos últimos
anos, distanciara-se de todos eles. Não era algo inusitado depois de acabar a
faculdade, mas as suas razões eram diferentes.

O miúdo que crescera na Virgínia e jogara lacrosse pela Universidade de
Siracusa desaparecera. Fora substituído por um assassino. Não havia
melancolia ou arrependimento quanto a isso. Estava num caminho que ele
próprio escolhera. Com um olhar mais suave, disse a Luke:

— Sou alguém que pode fazer-te ganhar uma pipa de massa esta noite. Só
preciso de saber se conto contigo ou não e, para contar contigo, preciso que
sigas as minhas regras. — Recostou-se, tirou outro cigarro do maço e
acendeu-o. Depois de exalar uma nuvem de fumo, perguntou: — Então,
qual é a tua resposta?

Luke não respondeu de imediato. Rapp observava-o. Sabia o que o outro
homem estava a pensar e respondeu à pergunta tácita:

— Luke, se eu trabalhasse para a polícia, para que haveria de me dar ao
trabalho de fazer isto tudo, se podia simplesmente levar-te preso por
passares droga? Isto é exatamente o que te disse que era. Ou queres ganhar
uma batelada de massa esta noite em troca de muito pouco trabalho, ou não
queres, mas tens de me dar uma resposta já.

Luke fitou-o durante um longo momento antes de acenar com a cabeça.
— Podes contar comigo, mas deixa-me que te avise que tenho amigos na

polícia e um advogado muito bom. Se alguma coisa corre mal, vais ser tu a
assumir a culpa. Não eu.

— Nada vai correr mal, Luke. Confia em mim.
— Belo epitáfio.
Rapp inclinou a cabeça, revelando-se algo surpreendido.
— És a segunda pessoa a dizer-me isso hoje.
— Se calhar Deus está a tentar enviar-te uma mensagem.
— Não me parece. — Rapp tirou o chapéu e passou-o a Luke. — Toma,

usa isto. Se alguém te vir, vai achar que sou eu.



Rapp sacou das chaves e de um papel com instruções e os códigos do
sistema de segurança e do cofre. Reviu tudo com Luke e respondeu-lhe às
perguntas com toda a paciência possível. A dada altura, Alfred regressou à
mesa e Rapp mostrou-lhe o suficiente da pistola para o fazer recuar. Luke
disse-lhe que se encontraria com ele dali a umas horas. Quando Rapp
acabou, apontou para o seu relógio e disse:

— Tens uma hora. Não te atrases. OK?
Luke assentiu com a cabeça e Rapp levantou-se e foi-se embora.



CAPÍTULO 29

Havia dias em que o seu trabalho era uma verdadeira seca, mas aquele
não era um desses dias. Naquela noite, Stan Hurley era um homem feliz.
Tinha mais de dez mil dólares no bolso e uma mulher bela e fina a seu lado,
com a qual partilhava memórias íntimas fantásticas. A comida estava
espetacular e o escanção chegara com duas garrafas fenomenais de
Bordeaux. Ela tinha envelhecido um pouco, mas ele também, e nela a idade
ficava bem. Usava o cabelo asa-de-corvo mais curto do que antes, pouco
abaixo das orelhas, e tinha mais umas quantas rugas à volta dos olhos e da
boca, mas, estranhamente, isso tornava-a ainda mais sensual. Que uma
mulher pudesse envelhecer com tanta elegância era algo que o excitava. Se
se devia à genética ou a algum regime diário, isso não lhe importava. O
resultado final era tudo o que lhe interessava, e o resultado final era uma
mulher lindíssima de quarenta e quatro anos, que nunca tentara impor-lhe
quaisquer obrigações. Com ela, nunca havia jogos. Por mais tempo que se
tivesse passado desde a última vez, recomeçavam sempre do ponto onde
tinham deixado as coisas. O que queria dizer jantar, muitas risadas e sexo
ótimo.

Paulette era uma citadina refinada que destilava confiança. Era quase dez
anos mais nova do que o rude Hurley, mas tinha um discernimento que
Hurley considerava extremamente invulgar em jornalistas. Percebera que
ele era um espião praticamente assim que se tinham conhecido em
Moscovo, quase vinte anos antes. Nessa altura, Paulette LeFevre era
jornalista e estava sediada em Moscovo, por onde Hurley andava a fazer
todo o género de patifarias para a CIA. Entretanto, ela ascendera à posição
de editora-chefe do Le Monde, o jornal francês de esquerda. Embora fosse
fácil classificar o pendor político do jornal, LeFevre era mais complexa. Era
demasiado independente para seguir as diretrizes de qualquer partido
político, e tinha um espírito de oposição que, dependendo da sua
disposição, a tornava previsível ou imprevisível. Filha única, fora criada por
dois comunistas devotos que a tinham doutrinado por completo em relação



à utopia da forma de governação soviética. Tinha sido criada numa comuna
a uma hora de Lyon, onde crescera a falar tanto francês como russo. Os pais
tinham-na levado em várias viagens para o outro lado da Cortina de Ferro, e
ela vira-os mentir a si mesmos e aos amigos acerca de como era melhor a
vida sob a luva benigna de veludo do Politburo. Quando tinha onze anos,
estavam a fazer um piquenique no Parque Gorky, em Moscovo, com várias
famílias da comuna, todas a enaltecer as virtudes do planeamento
centralizado e do sacrifício partilhado, quando a mãe anunciou que
precisava de ir à casa de banho. Depois pediu a um dos companheiros o rolo
comunal de papel higiénico. A futura jornalista olhou para a mãe e
perguntou:

— Se o comunismo é assim tão bom, porque é que temos de trazer o
nosso próprio papel higiénico para onde quer que vamos?

Essa era uma das histórias favoritas de Hurley. Tinha passado fins de
semana ébrios a discutir com comunistas inflexíveis sem chegar a lugar
algum, mas, de alguma maneira, uma miúda de onze anos conseguira
reduzir o debate ao nível mais básico. Como é que uma forma de governo
podia ser superior a outra, quando nem sequer era capaz de assegurar o
fornecimento de papel higiénico às casas de banho públicas?

Sorriu-lhe e pensou na primeira vez que se tinham visto. Fora numa festa
em Moscovo, organizada pela embaixada de França. LeFevre, com cabelo
preto e lustroso a dar-lhe pelos ombros, estava a usar umas calças pretas
justas, uma blusa branca e um par de botas de cabedal preto. De onde ele a
via, parecia-lhe que tinha o rabo mais jeitoso em que ele alguma vez
pousara o olhar. Ela era uma combinação inebriante de simples e
espetacular ao mesmo tempo. Hurley não conseguira resistir à atração e
começara a abrir caminho por entre a sala cheia. Uma hora depois, tinha-a
convencido a deixar a festa. Ao contrário da maioria dos estrangeiros,
Hurley conhecia os melhores sítios da cidade. Um dos segredos para o seu
sucesso era que compreendia a necessidade económica inerente de uma
economia paralela no Bloco Socialista de tamanho único. Hurley
especializava-se em conhecer as pessoas que geriam esses mercados
clandestinos. Fizera-o em Budapeste, em Praga, e depois em Moscovo.
Tratava-se de um mundo onde o dinheiro americano reinava e onde as
margens de lucro eram enormes. Ele ajudava esses indivíduos a estabelecer
novas linhas de distribuição de bens, sobretudo americanos, os quais tinham



uma elevada procura e eram extremamente difíceis de encontrar. As suas
mercadorias iam de calças de ganga a música, passando por produtos
farmacêuticos, álcool, carros e tudo o mais. Ao início, a CIA mostrara-se
hesitante, mas, quando Hurley explicou que o empreendimento não só
geraria lucro, mas também lhes permitiria descobrir que funcionários do
Partido Comunista podiam ser subornados, as altas patentes de Langley, na
Virgínia, tinham-lhe dado rédea livre.

LeFevre ficou impressionada com os bares a que ele a levou. Não
imaginava que tais lugares existissem fora de Paris ou Nova Iorque — e
muito menos em Moscovo. Depois de consumirem grandes quantidades de
vodka, acabaram no apartamento de Hurley. Nenhum deles era muito
inibido no que dizia respeito ao sexo, pelo que, numa questão de minutos,
ambos estavam nus. Na manhã seguinte, a faceta de jornalista de LeFevre
entrou em ação e ela começou a fazer montes de perguntas. Hurley não
achava que o seu apartamento estivesse sob escuta — ele sabia que estava,
e as pessoas que o escutavam sabiam que ele sabia. Eram assim as regras do
jogo. Depois de uns quantos gestos com as mãos, conseguiu fazê-la
perceber que não era seguro falar no apartamento, pelo que foram dar um
passeio, e isso foi o início de uma bela relação que, para grande surpresa de
Hurley, acabou por ser muito mais do que apenas sexo.

LeFevre era um dínamo intelectual com uma sede inesgotável pela
verdade e uma mente capaz de dissecar rapidamente as incongruências de
um argumento, movimento ou filosofia. Ele lembrava-se de ela ter dito
durante esse passeio:

— Se o comunismo é tão maravilhoso, então porque é que têm de obrigar
as pessoas a participar? Se é tão maravilhoso, porque é que controlam a
comunicação social? Porque é que têm de espiar os seus próprios cidadãos?

Hurley poderia tê-la pedido em casamento ali mesmo, mas já se
divorciara duas vezes e chegara à conclusão de que o casamento não era
uma instituição em que devesse participar. A sua vida estava cheia de
demasiadas mentiras, demasiados telefonemas a altas horas da noite,
demasiadas viagens de negócios em que um fim de semana prolongado se
transformava em meses longe da família e, pior do que tudo isso, demasiada
morte. De alguma maneira, LeFevre tinha conseguido manter um
matrimónio. Era casada havia onze anos e parecia feliz, o que, por vezes, o
irritava até mais não.



Pegou noutro cigarro e perguntou:
— Então, como está o teu marido?
Sem se dar ao trabalho de olhar, LeFevre bateu-lhe no ombro.
— Da última vez que te vi, prometeste que os teus ciúmes não se iam

intrometer entre nós.
— O que eu disse foi que queria enfiar-me na cama contigo. Nunca falei

de alguma coisa entre nós.
— Tu queres sempre enfiar-te na cama comigo, por isso aí não há

novidades. Quanto ao meu marido, está bem.
— E está em casa hoje...?
LeFevre cruzou os braços e recostou-se.
— Onde ele está não é da tua conta. Já te disse isto. Temos uma relação

aberta. Ele tem as suas amantes e eu tenho-te a ti. Desde que sejamos
discretos, não há problema.

Hurley esforçou-se ao máximo por parecer ofendido e ela riu-se.
— Há outros homens de que eu deva saber?
— Já perdi a conta, de tantos que têm sido, mas tu estás sem dúvida entre

os cinco primeiros lugares.
Hurley sentiu o telemóvel a vibrar no bolso interior do casaco do fato.

Tirou-o do bolso e olhou para o ecrã. Dizia que era um número privado. Era
bem provável que fosse Stansfield. Fechou o telemóvel e devolveu-o ao
bolso. Não precisava que o quartel-general lhe desse cabo de uma noite
promissora. Olhando de novo para LeFevre, perguntou:

— Desculpa, onde é que nós íamos?
— Ias falar-me de todas as mulheres que tens levado para a cama.
Hurley riu-se.
— És só tu, miúda.
— Não sou assim tão ingénua. Conheço-te demasiado bem. És um

homem muito ávido. Seria impossível que fosses tão casto entre os nossos
encontros.

Ele ia responder quando o telemóvel recomeçou a vibrar. Verificou o
pequeno ecrã e, mais uma vez, era um número privado. Resmungou,
desagradado, e tornou a silenciá-lo. Aqueles telefones novos iam acabar
com ele. Detestava a ideia de os seus superiores poderem entrar em
contacto consigo sempre que quisessem. Estava habituado a passar dias,
semanas, e por vezes até meses sem dar notícias. Os telemóveis não



passavam de uma trela, coisa que ele percebera assim que lhe tinham
atribuído um. Fechou-o, enfiou-o de novo no bolso e obrigou-se a sorrir.

— Desculpa, querida. Detesto estas coisas.
— Tu és um homem de intriga internacional — disse ela, com um sorriso

ténue. — Suponho que a chamada possa ser importante.
— Não tanto quanto tu. — Ele estendeu a mão para agarrar a dela. —

Seja o que for, pode esperar até amanhã.
O telemóvel começou a vibrar pela terceira vez. O sorriso desapareceu do

rosto de Hurley e ele baixou a cabeça, frustrado.
— Não quero ver-te assim — disse Paulette. — Atende o telefone.

Despacha isso. Eu vou à casa de banho e quando voltar vais estar
descontraído de novo.

Hurley assentiu com a cabeça, sabendo que ela tinha razão. Se o telefone
continuasse a tocar, ele era capaz de matar alguém.

— Obrigado. — Sacou do telefone e viu-a sair da mesa. Abrindo-o,
carregou no botão verde e disse: — É bom que valha a pena.

A voz metálica do outro lado da linha disse:
— Não te armes em prima-dona. Não te mandei para aí para ignorares as

minhas chamadas.
Era Stansfield.
— E eu tenho-me dado muito bem ao longo de todos estes anos sem tu

me puxares a trela a cada segundo.
Hurley ficou a escutar silêncio durante uns cinco segundos muito

compridos. Detestava aqueles malditos telefones. A chamada devia ter
caído. Ia desligar quando ouviu Stansfield, invulgarmente irado, a começar
a falar:

— A situação alterou-se — atirou o velho combatente. — Vou para aí de
manhã. Quero que tires o Victor e os outros da missão de imediato... enfia-
os num hotel e diz-lhes que não quero que se mexam a menos que eu o
diga. Fui claro?

— Mas de que porra estás a falar? Eu tenho as coisas controladas. Não
preciso de ajuda.

— E eu não preciso de que me contradigas. Há coisas que não sabes. De
manhã explico-te.

— Mas...



— Mas nada — ripostou Stansfield. — Encara-o como uma ordem a ser
seguida com precisão, como terias feito em Beirute há muitos anos. Se
houver decisões que contrariem a minha ordem entre agora e amanhã de
manhã, estás acabado. Compreendido?

Hurley olhou em redor. Tapando o telefone e a boca com a mão livre,
perguntou a Stansfield.

— Porque é que não me dizes só que raio se passa?
— Não sejas estúpido. Falamos pessoalmente. Agora executa a minha

ordem e dá cumprimentos meus à Paulette.
— Como é que...
A chamada caiu e ele afastou o telefone da orelha para olhar para o ecrã.

Como raio saberia Stansfield que ele estava com Paulette? Fitou o
telemóvel durante um longo momento. Todos os instintos que tinham lhe
diziam para não fazer a chamada seguinte. Rapp não prestava. Infringira
todas as regras do livro sujo deles e, se não fosse a bem, teria de ser
arrastado de volta. Contudo, raramente ouvira Stansfield empregar um tom
tão inflexível. Individualista como era, queria ignorar a ordem do chefe e
deixar os homens exatamente onde estavam durante mais doze horas, mas
Stansfield fora bem claro quanto às suas intenções. Depois de mais um
momento de indecisão, disse:

— Que se lixe.
Carregou na tecla 2 e manteve-a pressionada até o telefone começar a

marcar o número.
— Estou.
— Abortar. Voltem para o hotel e fiquem quietos até eu vos dar novas

ordens.
— Mas de que porra está a falar?
— Ouve, cretino. Achas que isto é um clube de debate? Se eu estivesse

com falta de merda, ia até aí e espremia-te a cabeça. Guarda tudo e mete-me
esse couro no hotel, e é já. Dorme e amanhã de manhã eu ligo-te.

— Mas...
— Mas nada. Faz o que te digo. Fim de conversa.
Hurley calcou o botão de Terminar Chamada, desligou o telemóvel e

largou o pequeno aparelho preto em cima da mesa. Depois de dois grandes
tragos de vinho, chamou o empregado e disse-lhe que queria um bourbon
com gelo. Por que raio haveria o Stansfield de vir para cá?, perguntava a si



mesmo. Chamaria demasiada atenção. Era o maldito diretor-adjunto, por
Deus. Não fazia qualquer sentido. O bourbon chegou antes de Paulette e ele
tomou um grande gole. Estava a tentar joeirar as várias possibilidades para
poder deixar de pensar naquilo e concentrar-se em Paulette durante o resto
da noite, quando um homem se aproximou da mesa. Hurley levantou a
cabeça, partindo do princípio de que trabalharia para o restaurante. Tinha
um bigode cuidadosamente aparado e usava um fato dispendioso. Como era
seu hábito, observou o cair do casaco do homem, em busca de quaisquer
volumes que pudessem indicar uma arma oculta.

— Stan. Há muito que não nos víamos. — O homem falava inglês com
sotaque francês.

Hurley observou o rosto vagamente familiar. Devia ser do bigode. Não
conseguia perceber de onde o conhecia.

— Eu sei — disse o homem, com um sorriso descontraído. — Já se
passou muito tempo e a sua reputação excedia em muito a minha nessa
altura.

— Tenho ido a muitos lugares ao longo dos anos. Vai ter de se explicar
melhor.

Nesse momento, LeFevre regressou da casa de banho.
— Vocês conhecem-se? Devia ter imaginado. — Ela sentou-se no banco

semicircular e deslizou até ficar junto de Hurley. Apontou para o outro lado
do banco e disse: — Por favor, toma um copo connosco. Tenho a certeza de
que vocês os dois têm muita conversa para pôr em dia.

Hurley disse:
— Eu não faço a mínima ideia de quem seja este gajo, porra.
— Oh — exclamou LeFevre, surpreendida. — É Paul Fournier. É o

diretor da Divisão de Ação Especial da DGSE. Está metido no mesmo saco
negro de espionagem que tu. Seria de pensar que se conhecessem.

Hurley reconheceu o nome de imediato, o que o ajudou a localizar o
rosto.

— Merda — disse ele a Fournier. — Realmente, já se passou um
porradão de anos. No Vietname, há mais de vinte anos. Era um virgenzinho.

Fournier sorriu.
— Todos temos de começar por algum lado.
Hurley lembrava-se vividamente do interrogatório brutal que ele tinha

levado a cabo, tantos anos antes.



— Não tinha um estômago delicado, como o resto dos outros maricas.
— Isso para mim nunca foi problema. Os fins quase sempre justificam os

meios.
Hurley ergueu o copo num brinde.
— Senta-te — ordenou-lhe Le Fevre. Depois de chamar um empregado,

pediu mais um copo e outra garrafa de vinho. — Paul — disse ela a
Fournier —, estou com a impressão de que tens algumas coisas que
gostarias de discutir com o meu amigo. — Passou o braço à volta do de
Hurley.

— Homens como nós arranjam sempre algo útil de que falar.
— Não duvido, mas conheço-te suficientemente bem para me parecer

altamente improvável que tenhas simplesmente entrado por acaso neste
restaurante nesta noite.

Fournier encolheu os ombros, como que a assumir-se como culpado.
— Eu sou muito possessiva em relação ao Stan. Não o vejo com a

frequência suficiente, pelo que vou ficar aqui caladinha a ouvir-vos a trocar
segredos de Estado. Dou-vos a minha palavra de que nada do que ouça será
publicado até eu escrever as minhas memórias, daqui a trinta anos. Se não
aceitarem, sugiro que se encontrem amanhã de manhã e tomem o pequeno-
almoço juntos. Estamos todos de acordo?

Fournier riu-se.
— Sim. Estamos de acordo. Não quereria estragar-vos noite. Se bem que,

Paulette, não tinhas de ir à América para arranjar amantes. Não faltam
homens em Paris que não hesitariam perante a possibilidade de te adorar.
Na verdade, eu mesmo me colocaria no cimo da lista.

O sorriso cordial desapareceu do rosto de Hurley.
— Ouça lá, seu paspalho. Estou-me bem a cagar para onde trabalha. Mais

um comentário desses e arranco-lhe a língua da boca e enfio-lhe pelo cu
acima.

Paulette apertou-lhe a perna por baixo da mesa e disse:
— Querido, não há qualquer razão para te zangares. Aqui o Paul está só a

tentar fazer-te um elogio. Não é verdade, Paul?
Fournier não respondeu. Continuou a dar luta ao olhar fixo de Hurley.

Sabia-o capaz de violência extrema, mas, por outro lado, não estavam nas
selvas do Sudeste Asiático. Aquilo era Paris. Era a sua cidade.



— Como os meus amigos lhe dirão, sou tremendamente cortês. Os meus
inimigos, porém, já cantam outra canção. — Fournier inclinou a cabeça
para o lado e perguntou: — É meu amigo, Stan, ou meu inimigo?

Hurley não pestanejou.
— Há anos que deixei de receber candidaturas de amigos. Atingi a quota.
— Decerto terá espaço para mais um... ou, pelo menos, para um contacto

profissional.
— Isso depende.
— Do quê?
— De que se deixe dessas charadas da treta e vá direto ao assunto, em vez

de continuar a atirar-me com fumo para cima.
Fournier sorriu.
— Muito bem.
O empregado chegou com um copo limpo e mais uma garrafa. Serviu-a

para que Fournier provasse o vinho e, depois de ter sido aprovado, encheu
mais o copo, pousou a garrafa e retirou-se. Fournier bebeu um gole e
pousou o copo na toalha branca, segurando o pé entre o polegar e o
indicador da mão direita. Olhando para Hurley, sentado à sua frente,
perguntou-lhe:

— Então, o que o traz à minha bela cidade?
— Vim só ver as vistas... e a Paulette, claro.
Fournier riu-se.
— Vai ter de me desculpar por ser tão direto, mas agora é você que me

está a atirar com fumo.
Hurley correspondeu-lhe ao sorriso, mas, por dentro, estava a ferver.

Stansfield tinha cortado as pernas a Victor, tinha anunciado que ia apanhar
um voo para França de manhã e agora aquele tipo de fato da DGSE
aparecera. Individualmente, nenhuma daquelas coisas era boa; juntas, eram
uma trapalhada, e agora tinha de se haver com aquele cretino sabia Deus
durante quanto tempo antes poder ficar a sós com Paulette. Uma noite que
começara tão promissora parecia estar a ir pelo cano abaixo.



CAPÍTULO 30

A ruela era escura e estreita, com um metro e oitenta de largura num
extremo e apenas um e vinte no outro. Era um daqueles caminhos
antiquados que faziam sentido antes da invenção do motor de combustão
interna. Antigamente, um cavalo poderia ter puxado uma carroça pequena
pela ruela para recolher o lixo e fazer entregas. Hoje em dia, os homens do
lixo tinham de atravessar a ruela em lambretas de três rodas para recolher os
detritos.

Rapp tinha-os visto e ficara fascinado pela forma como se adaptavam.
Crescendo nos subúrbios de Washington, só conhecia os enormes camiões
do lixo com uma mandíbula maciça nas traseiras, que engolia e compactava
os detritos à medida que avançava pelos bairros espaçosos. Paris era mais
velha e apinhada, segundo os critérios americanos, mas, comparada com
muitas das outras joias da Europa, era bastante espaçosa. À noite, aquele
espaço parecia um túnel, mas ele não estava preocupado. Tratava-se de uma
zona gentrificada e, se por acaso se deparasse com um criminoso, o azar
seria do outro homem, não seu.

Lançou um último olhar em redor e depois desapareceu na escuridão. Já
tinha ido ao apartamento. Isso fora uma infração do protocolo, ou pelo
menos não o ter comunicado. Em apenas um ano no campo, já se cansara
dos aspetos tediosos do seu trabalho. Também tinha uma boa dose de
ceticismo quanto à rua de sentido único que o ligava aos seus supervisores
na Virgínia. Enquanto eles o mantinham às escuras em relação a muitas
coisas, ele devia comunicar a Irene Kennedy as minúcias da sua vida
relativamente mundana. Quando andava à caça, as coisas eram diferentes,
claro, mas ali, em Paris, onde esperava entre uma missão e outra, a sua vida
era tão enfadonha como a de qualquer outro zé-ninguém.

Irene queria relatórios semanais que continham, entre outras coisas,
pormenores sobre qualquer pessoa com quem Rapp entrassem em contacto.
O receio dela era que outra agência de serviços secretos o pusesse sob
vigilância e tentasse convertê-lo ou, pior, eliminá-lo. Havia outra



preocupação, mas, até pouco tempo antes, Rapp nunca julgara que tal fosse
possível. Irene receava que uma organização terrorista, talvez com a ajuda
de um serviço de segurança estatal amigável, o apanhasse, torturasse e
depois demonstrasse ao mundo que o Satanás odiado empregava assassinos.
O vídeo acabaria com os terroristas a cortar-lhe a garganta e Rapp a afogar-
se no seu próprio sangue.

Rapp chegou à entrada das traseiras e mal distinguiu Greta à luz pálida
dos candeeiros de rua. Estendeu a mão e tocou-lhe no braço, perguntando:

— Algum problema?
— Não. Estacionei mesmo onde me disseste, esperei que fosse a hora

certa e vim a pé até aqui.
— Boa.
Com uma mão firme, Rapp pegou na chave e inseriu-a na fechadura de

latão. Virou a chave, empurrou a porta e entrou para um pequeno patamar
que cheirava tanto a lixo como a lixívia. Greta seguiu-o e a porta de mola
fechou-se sem fazer ruído. Rapp parou, à escuta de quaisquer ruídos que lhe
indicassem que alguém se movia nos pisos acima deles.

A porta seguinte era de metal, com vidro na parte de cima. Tinha sido
pintada da mesma cor creme tantas vezes, para disfarçar as marcas de
móveis, bagagens, carrinhos de compras, lixo e o que quer que as pessoas
fizessem entrar e sair pela porta de serviço, que a tinta estava irregular e
com altos, sobretudo na parte de baixo. Empurrou a porta e olhou para
cima, para a escadaria serpenteante. Havia outra escadaria na frente do
edifício, bem como um pequeno elevador. Só ouviu silêncio, pelo que fez
sinal a Greta para que o seguisse e começou a subir os degraus atapetados
dois de cada vez.

Havia uma razão simples para ter decidido ignorar as ordens de Irene. Se
eles podiam ter segredos que não lhe contavam, ele podia ter segredos que
não lhes contava. Além disso, algo lhe indicara que aquele lugar poderia vir
a ser útil. Chegou ao primeiro andar e avançou silenciosa, mas rapidamente,
pelo corredor até à última porta à direita. Tinha a chave na mão e inseriu-a
na fechadura velha sem hesitar. O seu maior receio, por esta altura, era um
vizinho intrometido. Sabia que a chave funcionaria, porque já a tinha
experimentado. O trinco abriu-se com um clique ténue e ele girou a
maçaneta e entrou no apartamento. Greta ia mesmo atrás de si. Fechou a
porta sem fazer barulho e não levou a mão ao interruptor. Em vez disso,



ficou à escuta. Tinha quase a certeza de que os proprietários não estavam
em casa, mas queria saber se haveria alguém a movimentar-se no corredor
da escada.

Já explicara a Greta que os proprietários do apartamento eram Bob e
Teresa McMahon. Conhecera o grande Bob McMahon no Le Pont Café
cinco meses antes. Um empregado francês snob estava a esforçar-se ao
máximo por não entender o pedido simples de McMahon. Rapp já tinha
visto aquilo a acontecer. Como falava francês fluentemente, isso para si não
era um problema, mas não incomum um empregado entediado fingir que
não compreendia patavina do que um cliente americano tentava dizer. Ao
início, Rapp também achara alguma graça, até pensar na quantidade de
americanos que todos os dias passavam por Paris e que, durante essas
estadias, por curtas que fossem, a ver as vistas e a comer, injetavam milhões
de dólares na economia parisiense.

O americano grandalhão parecia prestes a agarrar no empregado pelo
colarinho e arrastá-lo por cima do balcão, pelo que Rapp interveio e
traduziu o que ele pedira. O empregado resfolegou e foi-se embora.
McMahon virou-se para Rapp e perguntou-lhe:

— O que é que acabou de acontecer?
Rapp passou a falar inglês.
— Ele percebe inglês. Estava só a gozar consigo. Disse-lhe que se

deixasse disso e lhe trouxesse o que queria, caso contrário nunca mais
voltava a deixar-lhe gorjeta.

McMahon riu-se, agradeceu-lhe e depois perguntou-lhe de onde era. Rapp
disse que de Orlando. Isso fazia parte da lenda que Irene preparara
meticulosamente. Orlando era neutral. Recebia visitantes, mas dificilmente
se conhecia alguém que tivesse crescido na cidade que a Disney construíra.
A área metropolitana tinha passado de vários milhares de habitantes a mais
de um milhão em apenas duas décadas e continuava a expandir-se. As
comunidades turísticas e de reformados eram as âncoras da economia local,
e ambas atraíam muitos trabalhadores de outros estados. Também albergava
a Universidade do Centro da Florida, a segunda maior universidade dos
EUA, a seguir à Universidade Estadual do Arizona, que, segundo a lenda de
Rapp, era a sua alma mater. O rápido crescimento da população e a natureza
transiente da mão de obra davam-lhe um disfarce quase ideal.



A melhor forma de proteger uma lenda, porém, não era ficar a responder
a perguntas. Era preciso virar o bico ao prego e começar a fazer as
perguntas. Rapp descobrira que Bob ajudara a transformar a Target Corp na
empresa lucrativa que era e que se reformara com uma batelada de ações e
uma mulher que queria viver em Paris e viajar pela Europa. Bob não era tão
adepto da ideia, mas a verdade era que a mulher criara os filhos e mantivera
a família unida enquanto ele andava a expandir uma das cadeias de retalho
mais bem-sucedidas dos EUA.

Ao longo dos meses seguintes, de vez em quando Rapp cruzava-se com
McMahon e a mulher, Teresa, ou Tibby, como os amigos lhe chamavam.
Com grande frequência, Bob, enfastiado até mais não, agarrava com unhas
e dentes a oportunidade de, como ele dizia, falar com alguém normal.
Convidaram-no para jantar e Rapp estava a tentar arranjar uma forma de se
esquivar quando Bob apontou para cima e lhe mostrou onde ficava o
apartamento em que viviam. Era mesmo do outro lado da rua da entrada
principal da casa secreta. Já nessa altura, percebera que aquele sítio podia
vir a ser útil. O resto tinha sido fácil. Apareceu para jantar com uma garrafa
de vinho e umas flores e, enquanto o casal estava ocupado a terminar a
refeição, fez uma cópia da chave.

Ele e Greta avançaram pelo apartamento às escuras, indo até à sala de
estar e a janela de onde se via o alpendre do prédio em frente. Afastaram-se
uns quantos passos da janela e Rapp disse:

— Não queremos aproximar-nos demasiado.
— Eu sei, tinhas-me dito. Apesar de as luzes estarem apagadas, talvez

eles consigam ver-nos.
Rapp virou-se para a esquerda para conseguir ver ao longo da rua

diagonal, onde a carrinha de vigilância estava estacionada.
— Como é que sabes que os donos não vão aparecer no apartamento?
Ele manteve o olhar fixo na carrinha.
— Porque a única coisa de que a Tibby gosta mais do que deste

apartamento é do facto de o seu primeiro neto ter nascido na semana
passada. Foram passar duas semanas a casa. O Bob espera que seja mais
tempo.

— Quanto?
— Para sempre, acho.
Greta pôs-se atrás de Rapp e espreitou por cima do ombro dele.



— Para onde estás a olhar?
— Para aquela carrinha, a meio do quarteirão.
— A preta?
— Sim.
— Achas que há homens lá dentro?
— Tenho praticamente a certeza.
Os olhos de Rapp perscrutavam a linha de telhados da rua.
— Então, o que é que fazemos?
— Tu vais pôr-te do outro lado da janela para teres uma boa vista de

quem quer que se aproxime de leste, e vamos esperar que o espetáculo
comece.



CAPÍTULO 31

Foi por pouco que Bramble não enfiou o punho em vinte e cinco mil
dólares de equipamento eletrónico. Por que raio estaria Hurley a tirá-lo da
rua? Tinham o mesmo objetivo. Ele estava tão desejoso de apanhar o
cabrãozinho quanto Bramble. Rapp era um cretino arrogante e imprudente,
e Bramble tinha pedido para ir à frente, coisa que Hurley autorizara. Havia
mais de um ano que esperava pela sua oportunidade e podiam ter a certeza
de que não ia fechar a loja e ficar sentado no bar de um hotel qualquer à
espera de ordens.

O que poderia ter levado Hurley a mudar de ideias?, perguntava-se.
Começou a percorrer possibilidades e depressa percebeu que não fora uma
coisa, mas uma pessoa. Teria de ser alguém bem no cimo da cadeia
alimentar. Na verdade, só lhe ocorria um homem capaz de dar ordens a
Hurley. Era Thomas Stansfield, mas, tanto quanto Bramble sabia, o diretor-
adjunto estava de acordo com puxar a trela de Rapp.

Isso queria dizer que Stansfield recebera alguma informação a que eles
não tinham acesso, ou que alguém interviera a favor de Rapp. Raspou os
nós dos dedos cheios de cicatrizes na pequena prateleira metálica que
formava a base da consola de vigilância e analisou as possibilidades. A sua
mente focou-se numa pessoa. Era uma chata de primeira apanha e ele, por
mais que tentasse, não conseguia perceber por que raio tinha algo que ver
com a unidade. Ouvira dizer que era esperta, mas ainda não vira qualquer
prova disso. Tudo o que fazia era meter-se no caminho deles e frustrar
Hurley a toda a hora. Tinha sido ela quem encontrara Rapp, quem o
recrutara e quem o impingira à equipa. Bramble não entendia e, num
momento de frustração, tinha perguntado a Hurley porque era que aturava a
vaca estúpida.

A reação do chefe fora rápida e decisiva. Tinha avançado na direção dele
sem a menor indicação de violência e espetara-lhe um pontapé tão forte no
meio das pernas que Bramble caíra ao chão em posição fetal e assim ficara
durante cinco minutos inteiros. Depois disso, nunca mais trouxera o nome



de Irene Kennedy à baila. Ela tinha continuado a interferir no treino, na
seleção e nos destacamentos, e Bramble fora vendo, cada vez mais irritado,
que ela parecia levar a melhor em todas as decisões importantes. A única
razão para isso era que trabalhava em Langley e era da confiança de
Stansfield. Depois de todos terem sido afastados enquanto Rapp recebia
rédea livre para começar a abater alvos, ele estivera a ponto de desistir.
Preferiria agir por conta própria, ou mudar-se para Hollywood e divertir-se
enquanto fingia proteger alguma superestrela adolescente de assassinos
imaginários. Ouvira dizer que se podia ganhar muito dinheiro assim, mas
também calculava que acabaria por matar alguém. Uma coisa era abater um
gajo qualquer num pardieiro do Terceiro Mundo. Isso era como participar
num safári. Se o fizesse nos Estados Unidos, porém, provavelmente
acabaria preso.

Felizmente, Hurley tinha-o dissuadido. Garantira-lhe que Rapp haveria de
fazer asneira e, muito provavelmente, seria uma asneira espetacular; quando
isso acontecesse, eles avançariam e resolveriam o problema. E Bramble
depreendera que com isso queria dizer que poderia matar o merdoso e pôr
fim àquela experiência estúpida.

Ouvira as discussões entre Hurley, Irene e Lewis, o psicólogo maricas.
Irene Kennedy tinha criado aquele problema, enquanto Lewis e Deus
encarnado, Thomas Stansfield, o haviam permitido. O psicólogo não valia
nada. Se algum deles precisasse de falar dos seus sentimentos, escolhera o
ramo de atividade errado. Quanto a Irene Kennedy, não passava de uma
secretária glorificada com uma influência sobre Hurley que ele não
conseguia entender. E tinha passado demasiado tempo a tentar entender. A
única coisa que lhe ocorria era que Irene teria apanhado Hurley a fazer algo
tão ultrajante que ele não tinha alternativa se não recuar sempre que havia
um confronto. Em última instância, porém, o problema era Stansfield. Era
uma maldita relíquia. Constava que fora do OSS durante a Segunda Guerra
Mundial e que aterrara de paraquedas em França e depois na Noruega, mas
Bramble estava-se bem a cagar para isso. Então o tipo era capaz de esquiar
em corta-mato, dominava o radioamadorismo e sabia como sobreviver de
agulhas de pinheiro e casca de árvores — grande coisa. O fóssil precisava
de ir pastar e de deixar que tipos como Hurley tomassem conta da cena.

Nada daquilo fazia sentido para Bramble, nem antes, nem, sobretudo,
naquele momento. Tendo em conta o que acontecera nas cerca de trinta e



seis horas anteriores, a ordem de retirada parecia pura estupidez.
— Era o Stan?
Bramble virou lentamente a cabeça para olhar para Steve McGuirk.
— Cala-te. Estou a pensar.
McGuirk sorriu e perguntou:
— E dói?
— O que é que dói?
— Pensar.
Bramble não estava com disposição para a atitude gozona de McGuirk.

Saltou da cadeira e esmagou o homem mais pequeno contra o espaldar do
assento do condutor.

— Por acaso dei-te a impressão de estar com vontade de ouvir as tuas
tretas hoje? É que não estou.

McGuirk era ágil e forte, mas, num espaço tão pequeno, não estava à
altura do tamanho dele. Passou o braço direito por baixo do grande braço de
Bramble e empurrou-o só o suficiente para conseguir respirar.

— Tens de descontrair, Victor.
— Não me parece. O que me parece é que já estou farto de aturar as tuas

merdas. O que me parece é que vou dizer ao Stan para te pôr a andar. Que é
que achas? Ou se calhar limito-me a partir-te a porra do pescoço aqui e
agora.

Sentiu algo duro a pressionar-lhe as costas.
Todd Borneman, o terceiro homem na carrinha, tinha a pistola com

silenciador apontada à parte inferior da coluna de Bramble.
— Solta o Steve antes que eu te enfie uma bala de ponta oca na coluna e

te deixe a usar fraldas para o resto da vida.
Bramble recuou lentamente, de mãos no ar. Borneman tinha sido da Delta

e era o tipo de gajo que media muito bem o que dizia. Se ameaçava
disparar, Bramble não ia duvidar.

McGuirk endireitou-se e disse:
— És mesmo cretino, Victor. Estamos na porra de uma vigia, valha-me

Deus. Vê lá se encaixas uma piada.
Bramble olhou para McGuirk e depois para Borneman, que continuava de

arma em riste.
— Desculpem... estou frustrado. Guarda lá isso — disse a Borneman.
Este apontou a pistola para o chão, mas manteve-a na mão.



— Quem era, ao telefone?
Bramble pensou mentir, mas decidiu que isso não serviria de nada.
— Era o Stan.
— O que é que ele queria?
— Nada
McGuirk abanou a cabeça e disse:
— Então estavas todo lixado por nada. És mesmo mentiroso.
Victor só queria que Borneman guardasse a arma para poder dar uma

tareia de meia-noite a McGuirk.
— Quer que a gente fique aqui mais uma hora ou duas e depois volte para

o hotel e espere por novas ordens.
— E o que é que isso tem de mal? — perguntou Borneman.
— É a nossa única pista. O sacana vai aparecer, mais cedo ou mais tarde,

e precisamos de estar aqui. Não de cu sentado no hotel.
Borneman inclinou um pouco a cabeça para a direita e perguntou:
— Porque é que o odeias tanto?
— A quem... ao Rapp?
— Quem é que havia de ser, seu anão mental? — ripostou McGuirk.

Desta vez estava preparado, sentado na beira do assento, preparado para se
mexer se Victor tornasse a atirar-se a si.

Bramble conteve a raiva e ignorou-o. Olhando para Borneman, disse:
— É uma longa história. Há muita coisa que vocês os dois não sabem.

Coisas que o Stan não partilhou convosco.
— Não há de ter nada que ver com o facto de ele te ter partido o braço,

pois não?
Borneman não estivera presente nesse dia, mas ouvira a história. Victor

era um verdadeiro sacana, sobretudo com os recrutas novos. Hurley tinha
tido a ideia de o inserir entre os recrutas para lhes conquistar a confiança e
depois tramá-los. Supostamente, Rapp tinha percebido o truque e, assim que
tivera uma oportunidade, eliminara Victor da equação. No entender de
Borneman, limitara-se a fazer aquilo com que todos os outros apenas
sonhavam.

— Ele devia ter sido expulso por causa disso. Até o Stan diz isso.
— O Stan disse isso antes ou depois de o Rapp lhe ter salvado a vida? —

perguntou McGuirk.



— Não acreditem em todos os rumores que ouvem. Ele estava
perfeitamente bem por sua conta. Quando muito, foi ele que salvou o Rapp.

— Isso é uma treta — disse Borneman. — Eu fiz parte da equipa de
extração. O Stan estava demasiado fodido para conseguir andar. O Rapp
salvou-lhe o couro e tudo o que vocês fazem é queixarem-se dele.

— E eu estou-te a dizer — replicou Victor, inclinando-se para a frente, já
sem se importar que Borneman tivesse uma arma na mão —, que há muita
merda que vocês não sabem. Tenho ordens para o matar se parecer sequer
que ele vai fugir.

— E porque é que não nos deram essas ordens? — quis saber McGuirk.
— Porque vocês estão no fundo do totem.
— E a Irene sabe dessa ordem? — perguntou Borneman.
— Como porra queres que eu saiba? O Stan não me informa sobre todos

os aspetos de todas as ordens.
— Isto vai ser interessante.
— O quê?
— A Irene já vem a caminho. — Borneman espreitou o relógio. — Deve

aterrar dentro de uma hora.
Bastou a menção do nome dela para azedar a disposição de Bramble, que

já não estava famosa. Devia ser por isso que Hurley estava a abortar a
missão. Se ao menos ele arranjasse uma maneira de matar tanto Irene como
Rapp... Começava a explorar essa fantasia quando a consola de vigilância
começou a apitar. Bramble fez girar a cadeira, com o coração já a acelerar.
Os seus olhos focaram-se na luz a piscar no painel. O sensor de movimento
no corredor em frente ao apartamento tinha sido acionado.

O olhar de Bramble passava de um monitor para o seguinte.
— O que se passa? — perguntou McGuirk.
— Enquanto as duas senhoras estavam a fazer mil perguntas e a distrair-

me, alguém subiu pelos degraus da frente do prédio, chegou ao primeiro
andar e agora anda pelo apartamento.

— Como é que sabes que não entrou pela porta das traseiras? — quis
saber McGuirk.

— Não sei, por isso porque é que não vens para aqui e descobres como é
que ele entrou?

McGuirk pôs-se em frente do outro lado da consola e começou a digitar
comandos e a girar botões. Uns segundos depois, tinham a gravação de um



homem a subir pelos degraus da frente do prédio e a entrar.
— É ele — anunciou Bramble.
— Tens a certeza? — perguntou Borneman.
— Apostava um milhão de dólares. — Os olhos de Bramble dançavam

pelos outros monitores. McGuirk e Borneman entreolharam-se, com uma
expressão de oh, foda-se.

— Merda! — Bramble agarrou num rádio e num auricular. — Vocês os
dois, seus idiotas, ficam aqui mesmo e não mexem nem a porra de músculo
a menos que eu diga. Fiz-me entender?

Os dois homens assentiram com a cabeça. McGuirk com um pouco mais
de entusiasmo do que Borneman.

— Bom, e se eu chamar pela carrinha, estejam a postos para sair daqui!
De súbito, tinha o início de um plano a formar-se. Prendeu o rádio à

cintura e passou um fio pela parte de dentro do blusão de cabedal castanho.
Depois de enrolar o fio atrás da orelha, colocou o pequeno dispositivo
esbranquiçado no lugar. Aumentou o volume e fez um pequeno teste. A
última coisa que queria era que eles lhe dessem atualizações constantes do
que se passava dentro do apartamento; em seguida, disparou para fora da
carrinha pela porta de trás.



CAPÍTULO 32

Georgetown, Washington D. C., EUA

Havia dois homens de fato da equipa de segurança diplomática diante da
porta da casa de cinco andares. O Suburban preto estava estacionado em
frente à casa, entre dois cones laranja cujo objetivo era manter o espaço
sempre disponível para os homens e mulheres que zelavam pelo secretário
de Estado. A segurança, nos Estados Unidos, não era grande problema. A
maior ameaça, a nível semanal, eram os estudantes de Georgetown que
passavam por ali a altas horas da noite, perdidos de bêbedos. Sempre
ruidosos e com falta de bom senso, por vezes achavam que era boa ideia
parar em frente à casa do secretário Wilson e tentar provocar o pessoal da
segurança. Os homens e mulheres da equipa eram profissionais, mas, de vez
em quando, tinham de se valer de força para obrigar alguém a seguir
caminho.

Cooke dirigiu mais do que um relance de passagem aos dois homens
enquanto procurava um lugar para estacionar. Se se tornasse diretor da CIA,
teria a sua própria equipa de segurança. Na qualidade de diretor-adjunto,
estava por sua conta. Thomas Stansfield, que era seu subordinado, tinha
uma equipa de segurança e, ainda que nunca tivesse dito palavra a esse
respeito, irritava-o não ter uma também. Afinal de contas, tinha uma patente
mais elevada. Já sabia as razões. A equipa de segurança fora atribuída bem
antes de ele se tornar diretor-adjunto. Prendia-se com a quantidade de
ameaças que Stansfield recebia, e com o consenso acerca de saber mais
segredos de Estado do que qualquer outra pessoa em Washington e de não
poderem permitir que fosse sequestrado e interrogado.

Em Washington, ter uma equipa de segurança era um verdadeiro símbolo
de estatuto. Só as personalidades mais importantes tinham direito a proteção
a toda a hora. O presidente e o vice-presidente, claro, o secretário de
Estado, o secretário de Defesa, o diretor do FBI e Thomas Stansfield. De
vez em quando, outros membros do governo recebiam proteção, mas só se
tivessem sido alvo de uma ameaça específica. Cooke detestava que



Stansfield fizesse parte desse clube exclusivo. Decidiu que, assim que se
tornasse diretor, acabaria com a equipa do diretor-adjunto. E depois, com a
ajuda de Wilson, obrigaria Stansfield a reformar-se e poria um dos seus
homens como responsável pelas Operações. Alguém que ele pudesse
controlar. Alguém que compreendesse o que era ser leal.

À terceira volta, desistiu de procurar lugar e decidiu que enfiaria o Volvo
no pequeno acesso que dava para a grande e pesada porta preta da casa de
Wilson. Não estava a bloquear a rua, embora as traseiras da carrinha
deixassem o passeio praticamente intransitável. Não era o lugar ideal, mas
estava com pressa. Precisava de ter aquela reunião com Wilson, de voltar
para o escritório para verificar umas quantas coisas e de fazer a mala para ir
para Paris. O voo partiria cedo. Pelo para-brisas, espreitou os guarda-costas
à soleira da porta. Ambos tinham cabelo castanho, um mais do que o outro.
Ambos tinham aberto os casacos como se nada fosse e levado as mãos às
armas nos coldres. Cooke sabia que devia ter telefonado antes, mas queria
surpreender Wilson.

Saiu do carro. Estava a usar umas calças de ginástica cinzentas e uma
camisola da mesma cor com capuz e a estampa «Harvard Crew» a carmim à
frente. Pousou a mão direita no casco vermelho-vivo do caiaque que tinha
prendido ao tejadilho do carro, olhou para os guarda-costas e disse-lhes:

— Amigos, sou o diretor-adjunto Cooke. Preciso de trocar umas
palavrinhas com o secretário. Será que posso deixar o carro aqui?

Os homens entreolharam-se e um deles respondeu:
— Desculpe... quem disse que era?
— Diretor-adjunto Cooke.
Era óbvio, pela forma como os homens olhavam um para o outro, que não

faziam ideia de com quem estavam a falar.
— Desculpe, de que agência, senhor?
Só podem estar a gozar, pensou Cooke.
— Da CIA — respondeu, com uma expressão impaciente. — Por favor,

digam ao secretário que é bastante urgente.
O que tinha mais cabelo desapareceu dentro da casa enquanto o outro

ficava no seu posto. Com um olhar sobranceiro para o visitante, perguntou:
— Traz algum documento de identificação consigo, senhor?
Cooke abanou a cabeça e pensou:



— Desculpe, não levo a carteira quando vou remar. — Deu uma
palmadinha no caiaque num gesto de pai orgulhoso. — E deixá-la no carro
não seria muito inteligente, pois não?

O homem não respondeu. Limitou-se a fitá-lo com um olhar suspeito,
perguntando-se que tipo de pessoa andaria por Washington sem qualquer
identificação. Um diretor-adjunto da CIA devia ter mais bom senso. Uns
momentos depois, o outro segurança espreitou pela porta e os dois trocaram
umas quantas palavras. O que estava a perder a batalha folicular fez sinal a
Cooke para que se aproximasse. Este contornou as traseiras do carro e
começou a subir os degraus. Eram cinco, feitos dos mesmos tijolos que a
casa, seguindo-se um patamar, uma viragem à esquerda e outros cinco
degraus. O alpendre era suficientemente espaçoso para que os três
coubessem confortavelmente, ou pelo menos assim pensava Cooke até o Sr.
Calvície Masculina Incipiente lhe ordenar que levantasse as mãos para
poder revistá-lo.

— Estão a gozar comigo — protestou, irritado pelo pedido. — Eu dirijo a
CIA. Eu e o secretário falamos a toda a hora.

O guarda-costas não se demoveu perante tal informação.
— Se dirige a CIA, onde é que está a sua equipa de segurança?
Cooke já estava mesmo zangado. Quem raio pensava aquele tipo de fato

alugado que era, para lhe fazer perguntas? Com um olhar intimidante,
mentiu:

— Dei-lhes o dia de folga.
O homem considerou a resposta por um momento. Não fazia muito

sentido. A CIA era um lugar sério, com ameaças sérias. Porque haveria um
homem mentalmente são de dispensar a sua equipa de segurança?

— Não é minha intenção faltar-lhe ao respeito, senhor, mas não o
conheço, não tem reunião marcada e não traz qualquer documento de
identificação. O meu trabalho é proteger o secretário, ponto. Se permitisse
que um perfeito desconhecido entrasse nesta casa, não seria muito bom a
fazer o meu trabalho, pois não?

Uma miríade de respostas passou-lhe pela cabeça, a maioria das quais
implicavam pôr o homem no seu devido lugar e insultar-lhe o intelecto, mas
acabou por concluir que armar uma cena no alpendre do secretário era
pouco aconselhável, pelo que ergueu os braços e deixou que o tipo lhe
percorresse o corpo de alto a baixo.



Quando acabaram de lhe revistar tudo à exceção dos pontos mais
recônditos do baixo-ventre, Cooke foi escoltado para o interior da casa. O
segundo guarda-costas disse-lhe que deviam esperar no átrio. Os dois
homens ficaram em silêncio de pé no piso de mármore de xadrez branco e
preto durante uns minutos até o secretário descer pela longa escadaria.
Estava a usar umas calças de fato de lã cinzento-antracite, com uma camisa
branca e, em vez do casaco de malha amarelo do dia anterior, trazia um
vermelho.

— Paul... dois dias seguidos. Deve ser algo muito urgente.
— Desculpe, Franklin, mas parto para Paris de manhã e pareceu-me que

seria boa ideia discutirmos umas quantas coisas.
Wilson deteve-se na outra ponta do átrio e mirou o visitante. Estava com

ar de ter sido acordado de uma sesta.
— Paris... isto tem algo que ver com aquilo de que falámos no outro dia?
— Sim. — Cooke lançou um olhar de esguelha aos guarda-costas e

Wilson acusou o toque.
— E se fôssemos lá para baixo?
— Acho que seria boa ideia.
Os dois homens avançaram pelo longo corredor até à cozinha. Wilson

abriu a porta para a cave, acendeu um interruptor e depois fez-lhe sinal para
que avançasse. Seguindo-o, fechou a porta.

Cooke observou o homem mais velho a executar a mesma rotina que
fizera no dia anterior. Foi atrás do balcão, abriu um painel e carregou em
vários botões. Uns segundos depois, o som de um quarteto de cordas
emanava das colunas do teto. Depois disso, agarrou em dois copos, meteu-
lhes uns cubos de gelo e encheu-os de uísque escocês. Cooke ia protestar.
Tinha trabalho a fazer e a meio de um domingo não era altura para começar
a beber, mas Franklin Wilson não era um homem que se devesse contrariar.
Mais valia aceitar a bebida e tomá-la muito devagar.

Wilson saiu de detrás do balcão com um copo em cada mão e apontou
para os dois cadeirões de pele, um de cada lado da lareira. Ao que parecia,
naquele dia não haveria bilhar.

— Se eu soubesse que vinha, teria acendido a lareira. — Passou-lhe o
uísque e, depois de ambos se sentarem, perguntou-lhe: — Então, que se
passa?

— Como lhe disse, amanhã de manhã parto para Paris.



— Sim, e então porquê?
— Por vários motivos. Quero ver a minha gente na nossa embaixada e

perceber como está o moral. — Cooke olhou para a sua bebida e
acrescentou: — Além disso, também tenho um encontro com alguns dos
meus contactos na DGSE.

— Os Serviços Secretos franceses? — perguntou Wilson, com uma
sobrancelha arqueada.

Cooke assentiu com a cabeça.
— Como poderá imaginar, não estão lá muito satisfeitos com a situação

atual.
— Disseram-lhe quem pensam estar por trás deste ataque?
— Não — respondeu, abanando a cabeça —, mas há certas coisas no meu

trabalho que evitamos discutir por telefone.
— Com certeza. — Wilson tomou um trago da sua bebida e suspirou

enquanto o álcool lhe aquecia a garganta. — Ainda assim, parece-lhe que
poderão ter algumas pistas?

— Ao que tudo indica, Paris transformou-se numa convenção de espiões
e todos são suspeitos.

— E o Stansfield?
— Vai comigo.
Wilson fitou o visitante por um momento.
— E a ideia foi sua ou dele?
— Minha. Achei que era boa ideia tirá-lo do seu elemento. Tenho

algumas equipas de vigilância a postos para o seguir. Se ele fizer algo
invulgar ou se encontrar com alguém suspeito, eu saberei.

— Parece uma boa ideia. E que mais?
Cooke bebeu um golinho e disse:
— O Hurley deu à costa.
Wilson avançou para a beira do cadeirão.
— Interessante. Onde é que ele está?
— Paris... a DGSE tem-no sob vigilância.
— Você é bom — disse Wilson com um tom de admiração. — Ele já fez

alguma estupidez?
— Ainda não, mas, conhecendo o seu historial, é bem provável que dê

aos Franceses um motivo para o prenderem antes de a semana chegar ao
fim.



Wilson sorriu.
— Espero que tenha razão. Que mais?
Cooke assentiu com a cabeça e depois demorou um pouco a falar. Bebeu

mais um pequeno gole, pousou o copo numa base de cortiça em cima de
uma pequena mesa de apoio de madeira, inclinou-se para a frente, pousou
os cotovelos nos joelhos e uniu as mãos.

— Não sei bem como dizer isto, portanto vou simplesmente perguntá-lo
sem rodeios. Passa-se alguma coisa entre si e o Stansfield de que não me
tenha falado?

Wilson calculou que Cooke se encontraria na posse de alguma
informação que o levara a fazer aquela pergunta. Sendo advogado, fez o que
fazem todos os bons advogados: Em vez de responder à pergunta, contrapôs
com outra:

— O que quer dizer?
— Refiro-me a algum problema... algum ressentimento entre vocês?
Wilson abanou a cabeça, fitou o copo por um instante e depois disse:
— Além do facto de não confiar nele e de achar que deveria ser julgado e

mandado para a cadeia, não... não há nada que me ocorra.
— Nada específico?
— Paul — disse Wilson, num tom impaciente —, se tem alguma

informação, desembuche. Não me ocorre nada de específico que tenha
ocorrido entre mim e Thomas Stansfield. Ele é meu subordinado e sempre
foi. Quando eu era senador e fazia parte do Comité dos Serviços Secretos,
tínhamos as nossas desavenças, mas o mesmo acontecia com todos os
senadores. Cabia-nos pressioná-lo e, dado o seu caráter pouco cooperante,
havia muitos momentos mais inflamados.

— Pode crer que eu sei.
— E agora, que sou secretário de Estado e um dos conselheiros mais

próximos do presidente, bem, ele está numa posição tão inferior à minha
que dificilmente me ocuparia algum pensamento, não fosse o facto de
recear que esteja a minar a nossa relação com um dos nossos aliados mais
próximos.

Cooke assentiu com a cabeça, como se não acreditasse plenamente na
explicação de Wilson.

— Talvez o Franklin passe muito pouco tempo a pensar nele, mas isso
não é recíproco.



— O que quer dizer?
Cooke gaguejou um pouco e depois limitou-se a dizê-lo:
— Acho que o homem não gosta de si.
Wilson sorriu, como se a informação o deixasse orgulhoso.
— Há muitas pessoas nesta cidade que têm inveja de mim. Não duvido,

nem por um segundo, de que Thomas Stansfield será uma dessas pessoas.
Cooke decidiu pressioná-lo um pouco.
— O Thomas Stansfield não é amador, e o Franklin não é o primeiro

membro do governo a querer correr com ele. Ele tem sobrevivido a mais
diretores, presidentes e comités de supervisão do Senado do que
poderíamos contar.

Wilson remexeu-se no cadeirão e endireitou as costas.
— Querendo isso dizer...
— Que seria um tolo se o subestimasse.
— Eu nunca subestimo os meus inimigos e tenho uma estratégia

vencedora.
— Qual é?
— Vou vencer porque me recuso a entrar nos jogos do Stansfield. Eu não

opero nas sombras. Eu trabalho sob a luz forte do dia, onde a verdade pode
florescer. Os outros que tentaram correr com ele cometeram a tolice de
pensar que poderiam vencê-lo no seu próprio jogo. Eu não sou tão ingénuo.

— Muito bem — disse Cooke, embora pensasse exatamente o oposto. A
única forma de enfrentar Thomas Stansfield era planeando tão
cuidadosamente, caminhando tão silenciosamente, que ele nunca os visse
até a faca estar espetada nas suas costas. — Bem, ou o assustou ou lhe fez
alguma coisa que o deixou mesmo fora de si, porque eu nunca o vi assim.

— Assim como?
— Passei pelo gabinete dele hoje de manhã, para lhe fazer umas

perguntas acerca de Paris.
— E?
— Ele negou ter tido qualquer envolvimento, claro... não que eu

esperasse outra coisa.
— Então foi uma reunião sem nada digno de nota?
— Eu diria que sim... pelo menos até o seu nome ter vindo à baila, altura

em que ele ficou invulgarmente inflamado.



Aquilo agradava a Wilson. Nunca vira sequer uma fissura na postura de
esfinge de Stansfield.

— O que é que ele disse?
Cooke pigarreou e começou com a primeira mentira.
— Disse que o Franklin devia preocupar-se com gerir todos os diletantes

do Departamento de Estado e deixar o jogo de espionagem para nós.
Wilson nem pestanejou.
— Que mais disse ele?
— Quer a versão censurada ou nua e crua?
— Nua e crua.
Cooke tinha tentado encontrar a melhor forma de apresentar aquela parte.

Retorcendo da maneira certa as palavras do próprio Stansfield e
acrescentando umas quantas mentiras, atingiria o coração de Wilson.

— Ele disse que o Franklin se tinha transformado num homem
amargurado e zangado.

Wilson soltou uma pequena risada, pensou no comentário e depois
perguntou:

— Porque haveria eu de estar amargurado? Tive uma vida incrível. Sou
um dos homens mais poderosos deste país. O que poderia causar-me
amargura?

Cooke esforçou-se ao máximo por parecer incomodado. Fitou a biqueira
dos sapatos e depois concentrou-se nos de Wilson. Quando lhe pareceu que
a dose adequada de embaraço fora transmitida, disse:

— A sua mulher.
Foi como se as palavras pairassem no ar durante uma eternidade. Cooke

via que estava no caminho certo. Bastara a menção da mulher para deixar o
secretário nervoso.

— O que tem a minha mulher?
— Bem... — Cooke abanou a cabeça. — Não gosto de repetir isto, mas,

como lhe disse, é tão diferente do comportamento habitual do Stansfield
que achei que o Franklin só podia ter feito algo que o tivesse deixado
mesmo fora de si.

A paciência de Wilson tinha chegado ao limite.
— O que foi que ele disse?
Cooke pigarreou.



— Disse que o Franklin a tinha atirado para um lar assim que ela se
tornara uma fragilidade política. Que, se realmente a amasse, como diz a
tudo e todos, teria continuado a cuidar dela em casa. — Cooke esforçou-se
ao máximo por manter o ar embaraçado e acrescentou: — Lamento,
Franklin.

A postura majestosa de Wilson desmoronou-se. Corado, de maxilar
cerrado e com as narinas expandidas, olhou para a parede à sua direita.
Numa voz magoada e cheia de raiva, proclamou:

— Como é que ele se atreve!
Cooke ficou satisfeito, mas disfarçou-o muito bem.
— Foi uma conversa privada, Franklin, entre o diretor-adjunto de

Langley e o diretor-adjunto de Operações. Se se soubesse que eu tinha
partilhado esta informação consigo, várias pessoas em Langley ficariam
muito irritadas. Ainda assim, achei que tinha o dever de saber. Eu próprio
fiquei francamente chocado por ele fazer um comentário tão insensível. Não
fazia ideia de que o Thomas o detestasse tanto.

— Pode crer que o sentimento é recíproco, mas entendo o que diz. Não
direi nada que possa deixá-lo numa posição comprometida. Não é assim
que vamos vencer esta batalha.

— Lamento — repetiu Cooke, abanando a cabeça para um efeito
dramático —, mas achei que tinha de lhe contar isto. Se alguém dissesse
uma coisa dessas acerca de mim e da minha mulher, eu quereria saber.

Wilson assentiu com a cabeça, mas não disse nada, limitando-se a fitar o
espaço com um ar magoado.

Cooke levantou-se.
— Ele tem um lado sombrio, Franklin. É um homem muito perigoso. —

Perante a ausência de resposta, acrescentou: — Mantenho-o a par do que
descobrir em Paris.

Ainda sem resposta, dirigiu-se para a porta. Deixar Wilson a matutar
sobre o que ele lhe dissera só serviria o seu propósito. Ao chegar às
escadas, porém, o secretário chamou-o.

— Paul, não se preocupe... não vou abater o mensageiro. Agradeço-lhe a
honestidade.

Cooke acenou com a cabeça.
— Não se preocupe, Franklin. Ele vai ter o que merece e nós os dois

vamos ser quem finalmente o abate.



Wilson parecia não ouvir nada do que Cooke dizia.
— Esta é a parte da cidade que desprezo realmente. Que honra há em

atacar a mulher de um homem?
— Nenhuma.
— Pois não, não há, mas eu não vou deixar que isto nos distraia do nosso

objetivo. O Thomas Stansfield é um homem perigoso e é preciso lidar com
ele antes que destrua toda a Agência. Aprecio a sua amizade, Paul, mas
tenho de saber se está determinado a levar isto até ao fim.

— Estou, sim, senhor. O Thomas Stansfield envenenou a CIA e a única
forma de salvar o barco é livrarmo-nos dele. Assim que ele esteja fora do
caminho, poderei instituir as mudanças que assegurarão que a Agência
segue as políticas do ramo executivo e as leis deste país.



CAPÍTULO 33

Paris, França

Rapp sorriu. Luke estava a desempenhar o seu papel na perfeição. Levava
as mãos enfiadas nos bolsos do casaco e, aproximadamente a cada cinco
passos, perscrutava o quarteirão a ver se havia sinais de perigo. Rapp não se
teria comportado assim, mas, por outro lado, dissera a Irene Kennedy que
fora alvejado. Não seria difícil que os homens na carrinha o julgassem um
pouco mais nervoso do que o normal.

Tinha uma boa noção do que se passaria dentro da carrinha e não negaria
que lhe dava um certo gozo saber que provavelmente estavam todos a
discutir e a tentar decidir o que fazer. Quanto a quem estaria na carrinha,
não fazia ideia e, até então, nem sequer considerara essa questão. Imaginava
apenas uma mão-cheia de pessoas capazes de distinguir a diferença entre si
e um impostor. Ainda assim, a rua estava escura e Luke tinha uma estatura
semelhante à sua. Em situações assim, via-se o que se queria ver, e, naquele
caso, isso seria Rapp a regressar à casa secreta para recuperar algo de que
precisava.

De todos os agentes possíveis, Rob Ridley devia ser o que tinha um
conhecimento mais prático de como Rapp operava. Irene e Hurley
conheciam bastante bem os seus movimentos, mas nenhum deles faria
trabalho de vigilância. Hurley era demasiado impaciente. Precisava de estar
em movimento, ou, pelo menos, de ter a opção de se mexer, sobretudo
depois de ter sido raptado em Beirute. Nunca o admitiria, mas ficara com
umas quantas cicatrizes psicológicas com as quais ainda não lidara. A
opção mais provável seria Ridley, que se especializara em vigilância e
trabalho de batedor. Ele e a sua equipa tinham feito o trabalho avançado no
ataque a Tarek, abandonando a cidade no dia anterior a Rapp matar o
ministro do petróleo. Não sabia para onde teriam seguido, mas Hurley já
teria tido um dia e meio para os fazer voltar e colocar novamente em
posição. Era possível; contudo, Rapp tinha a impressão de que seria outra
pessoa.



Tudo se resumia ao telefonema que tinha feito a Irene e se ela tinha sido
ou não capaz de convencer Stansfield de que lhe tinham armado uma cilada.
Caso ela tivesse fracassado, Rapp não tinha grandes dúvidas quanto a quem
estaria na carrinha. Seria Hurley a tomar as decisões e teria o seu cão
amestrado, aquele cretino do Victor, de serviço. Rapp passara muito pouco
tempo na quinta no ano anterior, e no ano antes desse eles tinham feito
grandes esforços para que a sua identidade não fosse conhecida por outros
visitantes. Ao longo desse tempo, não vira mais do que uma dúzia de rostos.
Homens que tinham regressado de operações no estrangeiro e tipos que
estavam a tentar entrar para a equipa. Um desses rostos já desaparecera,
morto em Beirute. Rapp não gostava de pensar nesse dia. Era uma
lembrança demasiado forte de que a sua vida poderia acabar da mesma
maneira, num abrir e fechar de olhos.

Irene dissera que iria para Paris. Como isso se daria era óbvio. Hurley
ficaria possesso e dir-lhe-ia que regressasse a Langley e à sua secretária,
coisas que diria com uma linguagem muito insensível e colorida. A única
maneira de ela conseguir alguma abertura seria se fosse Stansfield a tomar
as decisões. Era a isso que tudo se reduzia. Ele era o único homem capaz de
refrear Hurley.

Atrás do ombro de Greta, observou Luke a aproximar-se mais dos
degraus da frente do apartamento. Deu um passo atrás e passou para o outro
lado da janela. Era fácil distinguir a carrinha. Era uma Sprinter da
Mercedes-Benz. Quadrada e alta, oferecia aos homens lá dentro espaço para
se movimentarem, ao mesmo tempo que era bastante comum na maioria das
cidades grandes, pois os trabalhadores usavam-nas para se movimentarem
pelas ruas estreitas e congestionadas. O que fazia aquela destacar-se eram as
barras do tejadilho. Tinham uma escada e vários tubos que pareciam conter
qualquer coisa, que tanto podia ser papel de parede enrolado como
pavimento. Na verdade, faziam parte de um sistema de vigilância feito à
medida, que escondia câmaras, antenas e microfones direcionais.

Apostava que Victor estaria dentro da carrinha, mas não fazia ideia de
quem mais o acompanharia. O mais provável era que tivessem chamado
agentes de estações europeias, embora, na maioria, esses homens
estivessem ligados a embaixadas e expô-los a alguém como Victor fosse um
grande risco. Rapp pôs-se no lugar de Hurley e concluiu que nunca faria
isso. Agarraria nalguns dos seus agentes que tinham feito parte das Forças



Especiais, tipos sem estômagos sensíveis e que sabiam manter a boca
fechada.

— Greta — perguntou, de olhos fixos na carrinha —, o que é que vês?
— O homem de chapéu. Mais nada.
Rapp recuou dois passos e passou para o lado de Greta. Luke estava a

cerca de nove metros da porta do prédio. Rapp perscrutou a área mais
adiante para ver se havia algum movimento. Não havia, pelo que voltou
para o outro lado da janela para se manter atento à carrinha. Pareceu-lhe vê-
la abanar um pouco, mas era difícil ter a certeza àquela distância.

— Ele está a subir os degraus — anunciou Greta.
Não se deu ao trabalho de olhar. Estava demasiado concentrado na

carrinha.
— Entrou.
Nesse momento, ocorreu-lhe que poderiam estar à espera no apartamento.

Os seus olhos desviaram-se da carrinha para o primeiro andar do outro lado
da rua. Contou três janelas desde a esquina. As persianas estavam corridas,
tanto na terceira como na quarta janela. Não havia como saber se alguém se
encontrava ali. Ficou um pouco tenso. Se o apanhassem e o interrogassem,
poderiam chegar à conclusão de que Rapp estava por perto a observá-los.

— Greta, lembra-te do que eu te disse. Se te disser que quero que voltes
para o carro, não quero que discutas comigo.

Ela desviou o olhar do prédio.
— Mas não entendo porque é que não virias comigo.
— Não vamos discutir acerca disto — replicou Rapp num tom firme. —

Preciso de saber que vais fazer exatamente o que quero que faças quando te
pedir. A tua segurança é a minha prioridade. Se não estás disposta a fazer o
que eu te pedir, então mais vale que te vás embora já.

Greta abanou a cabeça e franziu o sobrolho. Acatar ordens não era o seu
forte.

Rapp dirigiu de novo o olhar para a carrinha. Irene tinha-lhe dito que a
casa secreta estava a ser vigiada. Ou os tipos estavam a dormir na carrinha,
ou tinham agentes dentro do apartamento. Se assim fosse, esperava ver
algumas luzes a acender-se a qualquer momento. Luke teria uma surpresa
do caraças e provavelmente um interrogatório de dois ou três dias, onde o
deixariam literalmente borrado de medo. Rapp não gostava disso, mas Luke
sobreviveria. A sua história seria verificada, porque Rapp planeava



telefonar a Irene e dizer-lhe o que tinha feito. Ficariam todos lixados por ele
ter revelado um abrigo ao dar as chaves e os códigos a um passador. Mas a
defesa de Rapp manteria a consistência. Alguém, do lado deles, tinha-o
traído. Ele caíra numa cilada e, até saber em quem podia confiar, teriam de
lhe perdoar a paranoia.

Olhou para o relógio. Luke tinha passado pela porta do prédio quase
quarenta segundos antes. Olhou para a carrinha Mercedes ao fundo da rua e,
finalmente, viu algum movimento. A carrinha abanou e, pouco depois,
alguém avançava rapidamente pelo passeio. Ia agachado e a correr. Rapp foi
tendo vislumbres do homem à medida que ele passava entre os carros e,
quando se aproximou, conseguiu ter uma visão mais consistente.

Era Victor. Mesmo à fraca luz dos candeeiros de luz, era fácil distingui-lo.
Era meio homem, meio gorila, avançando pesadamente pela rua como se
pudesse atravessar uma parede de tijolo se fosse necessário. Rapp não
gostava de Hurley, mas respeitava o filho da mãe. Já Victor era outra
história. Desprezava-o, não entendia porque não tinha sido expulso, e
passava uma boa quantidade de tempo a analisar as formas diferentes como
poderia matá-lo, caso lhe dessem a oportunidade.

Observou-o a colar-se ao edifício à medida que se aproximava da porta. O
prédio do outro lado da rua era praticamente um espelho daquele. Havia um
jardim ao nível térreo e cada unidade tinha a sua própria entrada com um
pequeno pátio que ficava um metro e vinte abaixo do passeio, com uma
grade e um portão de ferro forjado preto. O rés do chão estava uns dois
metros e meio acima do passeio, pelo que os degraus da frente eram
bastante íngremes e davam para umas portas duplas. Victor posicionou-se
exatamente onde ele esperava que o fizesse. Encolheu-se nas sombras atrás
dos degraus. Rapp semicerrou os olhos, mas de nada valeu. Victor estava
vestido de negro. Era uma sombra entre sombras.

Fitou o apartamento em frente. As luzes continuavam desligadas. Olhou
para o seu relógio. Luke estava no apartamento havia cerca de dois minutos.
Rapp tinha marcado mentalmente o tempo necessário. Se fizesse
exatamente o que lhe ordenara, poderia entrar e sair em menos de cinco
minutos. Algo lhe dizia, porém, que talvez se demorasse um pouco mais,
para ver que outras coisas poderia levar.

— Quem é aquele homem? — perguntou Greta.
— É aquele sobre o qual te avisei... o Victor.



As coisas recaíram num padrão lento, com Rapp a continuar a verificar a
carrinha, a posição de Victor e as janelas do apartamento. Durante quatro
minutos e vinte e sete segundos, nada aconteceu; depois, de repente, chegou
o momento. A porta do prédio abriu-se e Luke saiu para o ar noturno.
Apressou-se a descer os degraus e a virar à direita, tal como Rapp o
instruíra. Subitamente, Victor surgiu das sombras e colocou-se atrás de
Luke, a uns meros quatro passos de distância. A sua mão direita ergueu-se e
Rapp reconheceu de imediato a extensão de aço negro na sua mão como
uma pistola com um silenciador na ponta.

Rapp abanou a cabeça e, entre dentes, resmoneou:
— Mas que imbecil.
O que aconteceu em seguida foi completamente inesperado. Viu-se um

clarão, e logo todo o corpo de Luke foi impulsionado para a frente, como se
desse mais um passo. Em seguida, caiu de cara no passeio.

Greta arquejou e tapou a boca.
Rapp pestanejou apenas uma vez e levou a mão à arma. Nessa fração de

segundo, apercebeu-se de que tinha acabado de assistir ao que devia ter sido
a sua própria execução e, um segundo depois, deu-se conta de que causara a
morte de um inocente. Tal perceção encheu-o de vergonha e raiva, bem
como da convicção absoluta de que mataria Victor.



CAPÍTULO 34

Bramble já tinha estudado o local. Era assim que o seu cérebro
funcionava. Ele era um caçador, um assassino nato, além de um gajo duro, e
era por isso que Rapp não tinha hipótese. Rapp era um vómito universitário
que hesitava. Um mariquinhas doutrinado pelo mundo da correção política.
Tinha o cérebro cheio de demasiada porcaria. Coisas que se intrometiam no
caminho de milhões de anos de evolução predadora. Era ele que perdia, e
Bramble que ganhava. Rapp devia ser o tipo de gajo que vomitava depois
de matar alguém. Uma vez, Bramble vira outro soldado a fazer isso depois
de uma missão. Nunca tinha perdido tão rapidamente o respeito por alguém.

A alcova ao lado dos degraus da frente era o local perfeito. Bramble tinha
o coração acelerado e sabia que não era da pequena corrida pelo quarteirão.
Era da expectativa da matança. Da adrenalina que lhe corria pelas veias.
Tratava-se de uma reação de amador, pela qual se censurou. Obrigou-se a
fazer respirações profundas e constantes. Não havia motivos para estar
tenso. Estava na posição ideal, completamente ocultado pela escuridão, e no
local perfeito para emboscar Rapp quando ele tornasse a sair. O seu coração
começou a abrandar e foi então que se apercebeu de que tinha um
problema.

Dois, na verdade. O que faria com McGuirk e Borneman? Eles estavam
prestes a vê-lo matar Rapp e, embora pudesse explicar facilmente que
Hurley lhe dera a ordem, os problemas surgiriam depois, quando voltassem
aos Estados Unidos. Todos seriam interrogados e Irene perderia a cabeça
quando descobrisse que ele lhe matara o queridinho. Até Hurley poderia
levar aquilo a mal. Desprezava Rapp, mas não aceitaria de bom grado que
um dos seus agentes decidisse abrir fogo para matar por sua conta,
sobretudo depois de lhe ter sido dito que nada fizesse. Bramble estava a
tentar arranjar uma saída quando a voz de McGuirk lhe soou no auricular.

— Ele está a ir ao cofre.
Claro que está, pensou Bramble, e depois lembrou-se da ordem que

Hurley lhe dera. Entrou em pânico e perguntou:



— Vocês esvaziaram o cofre?
— Porque é que haveríamos de fazer isso? — foi a resposta de McGuirk.
— Porque eu vos disse que o fizessem — ripostou ele.
— Uma porra é que disseste. Todd, o Victor, disse-nos para esvaziarmos o

cofre?
Bramble escutou um dos lados da conversa e depois McGuirk disse-lhe

que ele devia andar a snifar cola.
— Nunca nos disseste para esvaziar o cofre.
Praguejou, olhou para a carrinha ao fundo da rua e perguntou, com

irritação:
— O que é que ele está a fazer?
— Abriu o cofre e parece que está a esvaziá-lo.
Hurley ia passar-se. Tinha sido a primeira coisa que o mandara fazer.

“Esvazia o cofre e não te ponhas com ideias estúpidas. Eu e a Irene temos
anotado tudo o que está lá dentro”, dissera-lhe.

— Está a fechar o cofre — anunciou McGuirk. — Parece que está a
enfiar um saco na parte da frente das calças.

— Merda — balbuciou Bramble. — Que mais?
— Parece que vai para a porta. Sim, está no corredor e a dirigir-se para a

porta. O que queres que a gente faça?
— Fiquem quietos. — Estava demasiado concentrado na resolução do seu

problema. Aquela era a oportunidade que não poderia deixar passar — se o
fizesse, iria pontapear-se mentalmente durante o resto da vida.

— Repete lá essa última ideia.
Bramble reconheceu a voz de Borneman. Iria ser ele o problema. Com

McGuirk, conseguia lidar.
— Disse para ficarem quietos. Não queremos afugentá-lo. Preparem-se

para dar à chave e continuem a dar-me atualizações.
Bramble escutou a descrição passo a passo que McGuirk fazia da saída de

Rapp. A sua principal preocupação tática naquele momento era se sairia
pela mesma porta por onde entrara. Segundos depois, obteve a confirmação
que esperava. Ficou nas sombras, com um sorriso enorme a abrir-se-lhe no
rosto.

— És todo meu, cretino.
Ouviu a porta abrir-se e começou a avançar, com o braço direito esticado,

pronto para disparar. McGuirk continuava a dar-lhe atualizações e Bramble



imaginava Rapp a descer as escadas. Assim que ouviu que tinha virado à
direita, deixou o seu lugar. Sabia que os monitores da carrinha não
ofereciam propriamente uma imagem cristalina do que acontecia na rua e ia
usar isso em seu benefício. Passou para a luz enevoada dos candeeiros de
rua e pôs-se atrás da presa.

Rapp estava mesmo à sua frente, apenas a uns metros de distância, e
movia-se rapidamente. Acertou o passo por ele, ergueu a arma, apontou-a à
nuca de Rapp, disse “Arma” e apertou o gatilho. Foi a coisa mais linda que
alguma vez tinha visto. A bala entrou pela parte de trás da cabeça e saiu
pelo rosto com um jorro de névoa vermelha. Rapp deu mais um passo e
depois caiu de cara no chão.

— Tragam a carrinha para aqui. Depressa, depressa! — Orgulhoso de si
mesmo, Bramble debruçou-se sobre o corpo e disse: — Ding, dong, a bruxa
morreu.

Atrás dele, ouvia as rotações do motor e a carrinha a acelerar pela rua
acima. Um segundo depois, derrapava e parava do outro lado de vários
carros estacionados e a porta lateral abria-se.

Borneman saltou para a rua e a primeira coisa em que Bramble reparou
foi que tinha uma arma na mão. Ignorando-a, apontou para o cadáver.

— Segura-lhe os pés. Temos de o tirar daqui e pôr-nos a andar antes que a
polícia apareça.

— Mataste-o! — gritou Borneman.
— Era esse o objetivo. Desculpa se não podia pôr-te ao corrente, o Stan

queria que fosse assim. — Baixou-se e agarrou a parte de trás do casaco
com a mão esquerda. — Anda, pega-lhe nos pés. Temos de nos pôr a andar
daqui.

Borneman hesitou por um segundo e depois deslizou a arma pela parte de
trás do cós das calças. Agarrou nos dois tornozelos enquanto Bramble
pegava na parte de cima com um braço, como se pegasse numa mala de
viagem. Bramble foi à frente e passou entre dois carros estacionados, para
depois atirar a cabeça e o tronco para a carrinha.

Olhou para McGuirk, que estava ao volante, e ordenou-lhe:
— Agarra-o pelas mãos e puxa-o para dentro.
Enquanto McGuirk saltava do lugar do condutor e começava a puxar o

corpo, Borneman passou as pernas para as traseiras da carrinha. O
movimento deixou-o inclinado para dentro da porta de carga aberta.



Bramble aproveitou a oportunidade, deu um passo atrás, ergueu a pistola,
colocou-a a uns centímetros do crânio de Borneman e disparou.

O tronco de Borneman caiu na carrinha. Bramble fitou McGuirk, que
estava de olhos arregalados, e disse:

— Meu Deus, sou mesmo bom.
E depois atingiu-o no rosto. A velocidade da bala fez com que McGuirk

se levantasse por um segundo, mas não foi suficiente para o atirar para trás.
Ficou imóvel por um segundo e depois caiu de rojo em cima do primeiro
cadáver.

Bramble estava a sorrir de orelha a orelha. Havia de receber uma medalha
por aquilo. Rapp tinha-se passado e matado tanto McGuirk como
Borneman, mas ele interviera e matara o cabrão de merda. E depois, para
mostrar como era realmente uma superestrela, conseguira conter o
escândalo enfiando os três corpos na carrinha antes que a polícia da zona
aparecesse. Aquilo era a CIA, não era o FBI. Cabia-lhe destruir provas, não
preservá-las. Não haveria investigadores e detetives na cena do crime.
Hurley havia de acreditar nele e ficaria grato por ele ter resolvido o
problema.

As pernas de Borneman ainda estavam a pender da carrinha. Ia agarrá-las
quando ouviu uma voz à sua esquerda. Virou lentamente a cabeça e viu dois
homens de fato a avançar na sua direção. Estavam a uns quinze ou
dezasseis metros dele, com as armas em riste. Bramble sabia que eram uns
quinze metros porque tinha disparado mais de vinte mil balas de pistola a
essa distância. Estava disposto a apostar que aqueles dois não tinham
disparado nem uma fração dessa quantidade.

O seu francês não era fantástico, mas percebeu que lhe pediam que
levasse as mãos ao ar. Ele obedeceu, erguendo a mão esquerda um pouco
antes da direita e, ao começar a erguer a direita, colocou discretamente a
arma em posição para disparar dois tiros rápidos. A calma relativa do ar
noturno foi estilhaçada por um dos homens, que disparara também. Como a
sua arma não tinha silenciador, o tiro ressoou como um trovão. Bramble
ouviu o silvo da bala a passar-lhe sobre a cabeça sem lhe fazer o menor
dano.

Os dois homens tinham caído ao chão e ele fez o que costumava fazer
após uma experiência de quase morte. Começou a rir. Não um risinho nem
uma risada abafada, mas uma gargalhada explosiva que era uma libertação



de tensão e uma aceitação absolutamente eufórica da vitória. Ele era o
maior, o último homem de pé, um homem entre crianças. Cinco balas, cinco
corpos.

— Merda — disse ele. — Deviam escrever uma canção acerca de mim.
Ouviu um gemido e virou-se, vendo que um dos homens a quinze metros

estava a mexer-se.
— Raios.
Gostava da ideia de cinco balas para cinco homens. Parecia um filme do

Eastwood. Seis balas para cinco homens não ficava no ouvido. Não tinha
estilo. Bramble tinha praticamente a certeza de que acertara na cara do
primeiro tipo. Precipitara-se um pouco no segundo tiro. Era sempre possível
que lhe tivesse causado um ferimento fatal e aquilo fossem apenas os
últimos estertores. Começou a caminhar na direção dele e lembrou-se de
que tinha a sua faca. Se precisasse, poderia poupar a bala e cortar a garganta
do tipo. Continuariam a ser cinco balas para cinco homens... mais ou
menos.

Tinha razão quanto ao primeiro tiro. Acertara mesmo no meio do rosto do
tipo, entre o nariz e o lábio superior.

— Ora isto é que foi um tiro do catano.
O segundo homem estava agarrado ao peito. Tinha a pistola a um metro e

meio de distância, que bem podia ser uma milha. Com um pouco de sangue
a sair-lhe pelo canto da boca, lançava-lhe um olhar suplicante. Bramble
sorriu-lhe, ergueu a arma e estava prestes a puxar o gatilho quando, pela
segunda vez em poucos minutos, uma bala lhe rasou a cabeça.



CAPÍTULO 35

Ficaram em silêncio durante o que pareceu uma eternidade, mas, na
realidade, era apenas um momento prolongado. A carrinha foi até ao prédio
em frente e Rapp viu um homem a sair. Era um dos ex-soldados das Forças
Especiais de Hurley e, pela cara que fazia, não estava nada satisfeito com o
que acabara de acontecer. Parecia gritar com Victor e, pela linguagem
corporal, percebia-se que estava em alerta total. Victor disse algo que
pareceu acalmá-lo e depois os dois pegaram no corpo de Luke, acartando-o
para a carrinha. Desapareceram os dois por um instante e em seguida Victor
tornou a ficar visível. Ergueu o braço direito, sorriu e seguiu-se um clarão
rápido e, segundos depois, outro.

Greta perguntou:
— O que acabou de acontecer?
Rapp abanou a cabeça.
— Eu acho que ele matou os dois homens.
— Quem?
— Os homens que estavam com ele.
— Porquê?
— Isso é uma boa pergunta. Acho que vou ver se descubro. — Rapp já

tinha a arma na mão direita. — Greta, lembra-te do plano. Sai pela porta das
traseiras, mete-te no carro, mas não dês à chave. Espera cinco minutos, nem
mais um segundo. Se eu não tiver chegado, vai-te embora. Ou te ligo para o
hotel, ou vou ter contigo até amanhã de manhã.

— Mas...
Rapp interrompeu-a:
— Não! Tu prometeste. Não há mais perguntas. Eu tenho cuidado.
Greta mordeu o lábio inferior e assentiu com a cabeça. Ela espreitou pela

janela e Rapp percebeu pela expressão no seu rosto que algo se passava.
Virou-se para ver o que era. Dois homens estavam a avançar pelo passeio,

de pistolas na mão. Soube logo o que aconteceria em seguida. Victor não
era do género de se render.



— Anda — agarrou em Greta pelo braço e puxou-a para a porta. — Vai
diretamente para o carro. Não pares por nada e, se até amanhã de manhã eu
não tiver dado notícias, quero que digas ao teu avô o que viste. Diz-lhe que
foi o Victor. — Como ficou com a impressão de que ela estava um pouco
em choque, acrescentou: — Agora diz-me o que deves dizer ao teu avô.

— Foi o Victor. O Victor matou toda a gente.
— Isso. — Rapp abriu a porta e saíram para o patamar. Ela tinha lágrimas

nos olhos. — Não há tempo para isso, querida. Não te preocupes, consigo
matar o cabrão e chegar ao carro em cinco minutos, e nem sequer preciso da
minha mão boa. — Deu-lhe um beijo na testa. — Até daqui a cinco
minutos. — Empurrou-a para que fosse andando. — Vai.

Depois virou-se e correu pelas escadas abaixo. Eram dez degraus, um
patamar e mais dez degraus. Passou pelas primeiras portas e, pelo vidro das
segundas, viu Victor com a maldita arma apontada ao que presumiu que
fosse um homem no chão. E tinha outra vez aquele sorriso estúpido
estampado na cara. Rapp perguntou-se que tipo de maluco sentiria uma
alegria tão perversa ao matar outra pessoa. Sabia que não tinha tempo para
grandes estratégias ou elegâncias, pelo que avançou pelas segundas portas,
ergueu a pistola e disparou. O projétil silencioso sibilou pelo ar e Rapp
ouviu-o embater no edifício do outro lado da rua.

— Victor, seu otário — gritou-lhe enquanto descia os degraus a correr e
disparava de novo. Aquela bala atingiu a janela lateral do carro à frente de
Victor. — Mataste o tipo errado, seu cretino estúpido.

Saltou para o passeio e virou à direita. Tinha o elemento surpresa do seu
lado, mas precisava de afastar Victor do homem ou dos homens que tinha
estado a ponto de executar. Victor tinha desaparecido de vista, mas, não
obstante, Rapp disparou mais duas vezes. Uma das balas atingiu o edifício e
a outra raspou na bagageira do carro atrás do qual Victor se escondera.
Rapp desceu pelo passeio, criando mais distância entre si e Victor e
mantendo-se calado. Isso resultou. Uma arma surgiu por cima da bagageira
e Victor disparou três tiros na direção da porta da frente do prédio. Rapp
escondeu-se atrás de um grande Mercedes de cinco portas e deslizou sob a
bagageira.

Com a arma estendida à sua frente, procurou movimento debaixo dos
carros e à sua esquerda. Viu parte de uma perna junto a uma roda traseira.
Fez pontaria, disparou duas vezes e foi recompensado com um uivo e uma



correnteza de palavrões. Rebolou e saiu de debaixo da bagageira, ignorando
a dor no ombro, e pôs-se de pé num salto. Olhou por cima da bagageira do
Mercedes e depois correu para o outro lado da rua, avançando para um
carro à sua direita. Era a regra básica de um tiroteio: disparar e mudar de
posição.

Refugiou-se entre um pequeno Peugeot de três portas e um Ford Fiesta
ainda mais pequeno. A parte seguinte seria o maior risco. Estava prestes a
meter-se numa pista de tiro com Victor, sem fazer ideia de que arma o outro
tinha. Porém, esperar não lhe daria qualquer vantagem, pelo que passou o
olho direito para ver para lá do para-choques traseiro do Peugeot. Victor
movia-se tão depressa quanto a perna ferida lhe permitia, na direção da
carrinha. Já percorrera dois terços do caminho e estava a uns bons vinte e
cinco metros de distância.

Rapp abandonou o esconderijo e perseguiu-o. Depois de uns dez passos,
passou os dois homens caídos no chão e viu que Victor ia chegar à carrinha
bem antes de si, pelo que começou a disparar um projétil após o outro. O
porte agachado com que Victor corria tornava-o um péssimo alvo. Rapp
gastou o último projétil e estava a trocar de carregador quando Victor
mergulhou para dentro da carrinha pela porta lateral.

Rapp praguejou entre dentes ao inserir um carregador novo e libertar a
trava. Avançou, mas logo estacou quando o cano de uma submetralhadora
apareceu pela lateral da carrinha. Houve uma explosão na noite com os
estrondos de mais de vinte balas disparadas em modo automático. Atirou-se
para trás de um carro estacionado e encolheu-se o mais possível. Seguiram-
se várias outras explosões até que ouviu o som de um motor a acelerar e de
rodas a chiar no pavimento. Reagiu rapidamente e passou para a estrada.
Fez pontaria à porta lateral de trás da carrinha e começou a disparar o mais
depressa que conseguia. Caiu um corpo pela porta lateral e um segundo
depois, acabaram-se-lhe as balas. A carrinha virou à direita e desapareceu.
Rapp olhou para o corpo, mas não se deu ao trabalho de ir investigar. Era
um dos soldados das Forças Especiais de Hurley.

Virou-se e correu até aos homens caídos no passeio. Ambos estavam de
fato. O da direita tinha sido atingido no rosto e obviamente morrera, mas o
da esquerda ainda estava vivo e a arquejar. A pouco mais de um metro,
encontrava-se uma pistola FN caída no chão. Rapp agarrou-a e enfiou-a no
bolso. Depois ajoelhou-se ao lado do homem e começou a procurar a ferida.



Ouviu-a antes de a ver. Uma ferida no peito emite um som estranho de
sucção que, uma vez ouvido, nunca mais se esquece. O homem estava a
usar uma camisa preta com um fato cinzento-escuro. Rapp agarrou-lhe a
camisa e rasgou-a. A ferida estava ali mesmo, no lado direito do peito.
Talvez sobrevivesse, mas não sem cuidados médicos imediatos.

Lembrou-se do estojo de primeiros socorros com que andava. A vontade
de fugir era forte, mas sabia que, se não ajudasse aquele tipo, havia uma boa
probabilidade de que ele morresse. A resmungar e a combater o impulso de
fugir, tirou o estojo do fundo das costas, pousou-o no chão ao lado do
homem e deitou mãos à obra. Só tinha um pacote de Quickclot. Rasgou-o e
segurou-o por cima da ferida de entrada. Deitou metade do pó à volta e
dentro do orifício e, com os dedos, inseriu o máximo que podia na ferida.
Depois virou o homem de barriga para baixo e puxou-lhe o casaco e a
camisa até aos ombros. Deitou o resto do pó na ferida de saída e pegou num
penso adesivo quadrado com uma capa plástica. Colocou-o sobre o orifício,
tornou a virar o homem de barriga para cima e tapou-lhe a ferida de entrada
com uma ligadura. Ficou à escuta por um momento e sentiu-se aliviado
quando o barulho de sucção diminuiu.

Já se ouviam sirenes ao longe. Rapp aproximou-se do rosto do homem e
observou-lhe os olhos. Viu medo genuíno. Em francês, disse-lhe:

— Vai ficar bem. Compreende?
O homem fitou-lhe os olhos e fez um aceno anémico com a cabeça,

enquanto tentava agarrar-lhe o braço, sem forças.
— Não desista. Vão chegar não tarda.
Rapp olhou para o chão e viu as suas dedadas ensanguentadas no que

restava dos materiais médicos. Recolheu as capas e os invólucros à pressa e
enfiou-os no estojo. Uma capa de pele para guardar um documento
identificativo que tinha caído do casaco do homem chamou-lhe a atenção.
Agarrou-a e abriu-a. Não reconheceu o selo, mas não havia dúvida de que já
tinha ouvido falar da Direction Générale de la Securité Exterieure. A DGSE
era a versão francesa da CIA.

— Victor — resmoneou —, que raio foste fazer?
O agente agarrou-lhe o braço e pediu:
— Não se vá embora.
Rapp enfiou a capa do distintivo no blusão. As sirenes estavam a

aproximar-se.



— Vai ficar bem — disse-lhe, apesar de não ter a certeza de acreditar
nisso. — Não desista. Vão chegar não tarda e lembre-se... o cabrão que lhe
fez isto... chama-se Victor.

Rapp levantou a cabeça e viu, a menos de dez metros, dois homens. O da
direita era baixo e atarracado, de cabelo e barba negros e densos. O da
esquerda era alto e magro, de cabelo louro. Estavam a fitá-lo. Como não
podia propriamente abatê-los, fez a única coisa que parecia normal. Gritou-
lhes:

— Venham cá! Depressa! Preciso da vossa ajuda.
O mais alto ficou para trás, mas o atarracado apressou-se a avançar.
— Baixe-se aqui — disse-lhe —, e faça pressão nesta ligadura. Dê-lhe a

mão e vá falando com ele. — O homem ajoelhou-se e fez o que Rapp lhe
indicava. O mais alto ainda estava a uns bons cinco passos deles. Desta vez,
Rapp gritou com ele. — Venha cá! Tire esse lenço e ponha-o debaixo da
cabeça dele. Tape-o com o seu casaco. — Levantou-se. — Depressa! Eu
vou procurar ajuda.

E, sem mais, desatou a correr rua abaixo, esperando que os dois homens
não fossem muito bons a recordar rostos. Imediatamente antes do
cruzamento seguinte, atravessou a rua e continuou a correr a toda a
velocidade. As sirenes faziam cada vez mais barulho, mas ainda estavam
bastante longe, pelo que manteve o ritmo. Tinha deitado a mão à arma
porque poderia dar-lhe jeito, mas sabia que talvez tivesse de a largar antes
do que gostaria. O mesmo em relação à capa com o distintivo, mas tinha de
a limpar primeiro. Não podia deixá-la com as suas impressões digitais.

O carro de Greta encontrava-se a três quarteirões de distância e, mais à
frente, já se formava uma multidão. Provavelmente, as pessoas tinham saído
para ver que confusão era aquela. Rapp parou de correr. Não havia forma
mais rápida de chamar a atenção do que correr à noite, sem roupa de corrida
e depois de se terem ouvido disparos. As sirenes estavam muito mais
próximas. No cruzamento seguinte, um carro-patrulha virou a derrapar. O
seu treino entrou em ação. Parou e fitou diretamente os dois polícias nos
lugares da frente. Era o que faziam as pessoas inocentes. As culpadas
desviavam o olhar, escondiam o rosto e até fugiam.

Viu o Audi de Greta e não fazia ideia de se os seus cinco minutos se
teriam esgotado ou não. Um relógio interno dizia-lhe que sim, mas também
sabia que Greta esperaria uma hora por si. Ignoraria tudo o que ele lhe tinha



dito e agarrar-se-ia à esperança. Percorreu o último quarteirão a passo
estugado e tentou abrir a porta do lado do passageiro, mas estava trancada.
Greta quase que saltou do seu lugar. Destrancou a porta e Rapp entrou.

— Vamos — disse-lhe com a respiração alterada. — Não ultrapasses o
limite de velocidade e age com naturalidade.

Quando iam sair do lugar, outro carro-patrulha e uma ambulância
passaram por eles a acelerar na direção oposta. Rapp pensou no agente da
DGSE e rezou por que sobrevivesse. Passaram mais dois carros-patrulha.

Greta manteve os olhos fixos na estrada até eles terem desaparecido e
depois olhou para Rapp.

— Estás a sangrar.
Rapp olhou para as suas próprias mãos. Estavam manchadas de sangue.

Literal e figurativamente.
— Não é meu.
— Tu... mataste alguém?
Ele abanou a cabeça.
— Acho que não.
— Então de onde veio esse sangue?
— De um homem que tentei salvar. — Rapp tinha o olhar fixo em frente.

— Podemos falar disto depois. Agora preciso de pensar.
— Para onde devo conduzir?
— Segue para oeste. Vamos encontrar outro hotel, passar a noite

quietinhos e decidir o que fazer a seguir.
Afundou-se no assento do carro. Irene tinha-o avisado, dissera-lhe para

não ir ao apartamento. Ela tentara salvá-lo, mas alguém tinha dado ordem
para o matarem. Que cambada de sacanas ingratos, pensou. Não fazem
ideia de com quem se metem, foda-se.



CAPÍTULO 36

O horizonte oriental estava cor de laranja com a luz que anunciava a
manhã. Irene Kennedy, na pista de betão, observava o jato privado a descer
e preparar-se para a aproximação final, refletindo o sol. De fato castanho-
escuro e uma camisa bege, sentia o ar matinal um pouco frio, mas isso não a
incomodava. Estava demasiado preocupada com o que ocorrera na noite
anterior. Fora um desastre completo capaz de se transformar em algo
suficientemente sério para fazer a CIA retroceder décadas. Haveria
audiências no Capitólio e depois julgamentos em tribunais federais. Boas
pessoas perderiam os seus empregos e era bem provável que outras quantas
morressem.

Enquanto observava o avião a aterrar, tinha a mente repleta de detalhes,
insinuações e sabia Deus quantas ilusões. Stansfield quereria respostas e,
infelizmente, ela não as tinha. Só chegara ao país umas horas antes quando
Hurley lhe telefonara a informá-la de que a casa secreta fora comprometida
e, pior, que houvera vítimas mortais. Depois dissera-lhe as palavras em que
ela ainda não conseguia acreditar.

— Foi o seu rapaz. Armou-lhes uma cilada.
Irene respondeu:
— Pensava que os seus homens tinham sido retirados da operação?
— Foram, e foi então que o seu brinquedo estragado atacou. Eu avisei

que isto ia acontecer. — Como era seu hábito, desligara antes que ela
pudesse fazer mais perguntas.

Irene não fazia ideia de quem morrera, ou de quantos tinham morrido e,
depois de uma hora a tentar encontrar respostas, desistira e fora até à casa
secreta.

A polícia tinha interditado o acesso a todo o quarteirão. Numa e noutra
ponta da rua, vizinhos curiosos e jornalistas apinhavam-se contra as
barricadas. Era fácil distinguir os jornalistas dos habitantes locais, já que
tinham dictafones ou blocos de notas, enquanto outros traziam operadores
de câmara. Ao contrário dos habitantes da zona, gritavam perguntas à



polícia. Irene manteve-se longe da comunicação social e começou a
interrogar os locais. O seu francês era irrepreensível, pelo que ninguém a
encarava com desconfiança. As histórias variavam de pessoa para pessoa,
mas numa coisa estavam de acordo: pelo menos duas pessoas tinham
morrido e uma outra fora levada para o hospital. A bomba veio depois,
quando ouviu dois polícias a conversar. O homem levado para o hospital era
da DGSE. Se aquilo fosse verdade, Irene estava ciente das terríveis
implicações. Seria altamente improvável que um agente da Direção-Geral
se tivesse deparado por acaso com um tiroteio naquele pequeno enclave
parisiense. Só lhe ocorriam duas razões para a DGSE estar naquele
quarteirão. Ou tinham descoberto a casa secreta, ou tinham seguido os
homens de Hurley. Tanto um caminho como o outro levavam à CIA.

Irene regressou à embaixada, telefonou a Stansfield por uma linha segura
e contou-lhe tudo o que sabia. Ele escutou-a pacientemente e depois disse-
lhe que ia antecipar a viagem. Percebera imediatamente que, se não pudesse
abafar aquilo rapidamente, o incidente iria causar danos irreparáveis nas
relações franco-americanas. Depois, Irene procurou Hurley, e começaram a
voar faíscas. Ao longo das horas seguintes, parecia que ele perdia a cabeça
a cada trinta minutos. Estava preso na embaixada, sabendo que, se saísse,
era bem provável que o seu novo amigo Paul Fournier o sequestrasse e
levasse a cabo um interrogatório completo e nada gentil. Depois da sexta ou
sétima tirada de Hurley, Irene chegou ao limite e disse-lhe:

— Estou há mais de duas horas a ouvi-lo sem dizer nada. Mas deixe-me
dar-lhe um pequeno conselho. Está a depositar muita fé num homem que
tem defeitos graves. O Chet Bramble não é santinho nenhum. É um
narcisista e um mentiroso chapado, e eu não acredito em nada do que ele
diz, portanto é assim: se tiver razão... eu arrumo as botas. Demito-me e
nunca mais terá de lidar comigo. Mas se estiver errado, é você que arruma
as botas. Os seus acessos de raiva, as suas ordens e todas as suas tretas,
acabam-se. Demite-se, afasta-se disto tudo e admite, não só a mim, mas a
todos os envolvidos nisto, que a culpa foi sua, porque não supervisionou o
estúpido do seu gorila.

Irene não ficou à espera de resposta. Deixou a cave da embaixada e foi
até às divisões reservadas para operacionais da CIA que precisassem de
uma cama. Encontrou uma, mas não dormiu. O melhor que conseguia fazer
era fechar os olhos e repisar as mesmas perguntas vezes sem fim. Acabou



por perceber que só haveria uma forma de obter respostas que a
satisfizessem. Precisava de se sentar com Rapp e ouvir a sua versão da
história.

Na manhã seguinte, depois de ter dormido apenas umas horas, estava na
pista plana com esperança de que, para variar, Stansfield pusesse Hurley no
seu lugar. Três Range Rovers pretos aguardavam em ralenti, uns atrás dos
outros. O Gulfstream IV abrandou até parar a quarenta e cinco metros dos
jipes. As escadas foram descidas e um agente alfandegário foi receber o
avião. O chefe da equipa de segurança de Stansfield apresentou-lhe os
devidos documentos. O homem olhou para os formulários e depois os
passaportes e aplicou os devidos carimbos. Duas bolsas diplomáticas com
cadeado foram apresentadas, ao que o homem consentiu com um aceno de
cabeça. Kennedy estava sempre a olhar para trás, para ver se algum amigo
da DGSE teria aparecido.

Por fim, Stansfield saiu do avião, com outro agente da segurança atrás de
si. Estava de fato e gravata, com uma gabardina cinzenta. O porão do avião
foi aberto e quatro malas pequenas com rodas e umas pastas pretas foram
descarregadas por um membro da tripulação. Quando um quarto homem
saiu do avião, Irene tentou perceber por que razão lhe parecia familiar.
Stansfield dirigiu-lhe umas palavras breves e depois foi ao encontro de
Irene.

Esta abriu a porta de trás do SUV do meio.
— Bom dia, senhor.
Stansfield assentiu com a cabeça, entrou para o veículo e fechou a porta.

Irene entrou pelo outro lado e o chefe da segurança de Stansfield colocou-se
ao volante. O outro guarda-costas entrou no primeiro veículo e o quarto
homem seguiu no último, com a bagagem. A caravana começou a avançar
para o portão.

O diretor-adjunto de Operações inclinou-se para espreitar pelo para-
brisas.

— Algumas consequências novas?
— Não sei ao certo. Muitas pessoas estavam a dormir e vão acordar com

umas notícias bem desagradáveis. Compreensivelmente, a Direção-Geral
vai ficar incomodada.

— Diria que sim... e o Stan?



Irene decidiu deixar de parte todo o melodrama da discussão que tinham
tido a altas horas da noite e ater-se aos factos.

— Está a salvo, mas não por muito. Esteve com a Paulette. Uns minutos
depois de ele ter ido embora, arrombaram a porta da casa dela.

Stansfield assentiu com a cabeça.
— Estes veículos foram limpos?
Irene encolheu os ombros.
— A embaixada diz que são sujeitos a uma verificação rotineira.
Ele franziu o sobrolho e sacou de um bloco de notas e uma caneta. Iam

ter de fazer aquilo à moda antiga. Colocou um isqueiro no suporte para
copos no meio do carro, para o caso de precisar de agir rapidamente e
destruir as notas.

— Onde está o Rob?
Irene sabia que se referia a Rob Ridley, um dos melhores agentes de

campo que tinham.
— Está na cidade.
— Preciso de falar com ele hoje de manhã. Como está a embaixada? —

perguntou Stansfield, e em seguida começou a escrever.
— A Direção-Geral tem homens colocados nas entradas da frente e das

traseiras.
— Vamos ter de arranjar uma maneira. Quero que o Rob passe

pessoalmente tudo em revista e tenho um pequeno trabalho para ele. —
Deslizou o bloco de notas para Kennedy e mostrou-lhe o que tinha escrito:
“Mitch?”

Ela abanou a cabeça.
— Até agora, nada.
Stansfield rabiscou: “Serviço de Mensagens?”
— Temos estado a verificar. — Tornou a abanar a cabeça.
“Victor?”, escreveu ele.
Irene encolheu os ombros. Não acreditava em nada do que lhe saía da

boca, mas Stansfield ia ouvi-lo de Hurley, pelo que concluiu que mais valia
dar-lhe as informações mais recentes. Ia começar a falar, mas decidiu-se
antes por caneta e papel. Começou a escrever em letras de imprensa
cuidadas. “Diz que o Mitch enviou um engodo à casa secreta e que depois
os emboscou. Que matou o McGuirk, o Borneman e dois agentes da
DGSE.”



Stansfield ia lendo à medida que ela escrevia.
— Oh, meu Deus.
Irene continuava a rabiscar o papel.
“V encontra-se a destruir a carrinha de vigilância e outras provas

incriminadoras. Diz que teve de fugir para não morrer e que o corpo do
Borneman ficou no local.”

O diretor-adjunto de Operações manteve a compostura, apesar de a
situação ter acabado de piorar drasticamente. Foi a sua vez de pegar no
bloco de notas. Segurou a caneta por um momento e depois escreveu:

“Acredita nele?”
Irene abanou vigorosamente a cabeça.
— É procurado? — perguntou Stansfield.
— Tanto quanto sabemos, não.
O diretor-adjunto rabiscou outra pergunta:
“Já identificaram o Borneman?”
— Não faço ideia. A polícia está a dirigir a investigação e a Direção-

Geral não é propriamente conhecida pela sua cooperação.
— A menos que lhes seja vantajoso. — Stansfield levou de novo a caneta

ao papel. “O que é que a DGSE estava a fazer ali?”
— Não sei ao certo, mas, se tivesse de adivinhar, diria que seguiram o V e

os homens dele até lá.
— Porque é que diz isso? Podiam ter sabido antes.
— O Stan e a Paulette jantaram juntos ontem à noite. — Irene agarrou na

caneta. “Paul Fournier apareceu inesperadamente e acompanhou-os numa
garrafa de vinho.”

— Acha que têm o Stan sob vigilância?
— Sim. Eu fui seguida desde o aeroporto até à embaixada quando

cheguei ontem à noite.
— E hoje de manhã?
— Vi um carro. Deve vir atrás de nós.
Stansfield assentiu com a cabeça.
— O diretor-adjunto Cooke faz alguma ideia do que se está a passar?
— Não.
— Disse-lhe que ia embora?
— Não, pedi outro jato. O dele vai estar à espera quando ele chegar ao

aeroporto daqui a seis horas.



— E quando ele perguntar por si?
— Mandei o Waldvogel acompanhá-lo no voo. Vai dizer-lhe que me vi

obrigado a fazer outros planos.
— E se ele insistir?
— Os Britânicos queriam reunir-se comigo por qualquer coisa.
— E se ele verificar a informação junto dos Britânicos?
— Há de ficar a saber que hoje de manhã tomei o pequeno-almoço na

embaixada Britânica.
Os olhos de Irene semicerraram-se, revelando umas rugas mínimas.
— Ele poderia verificar isso, se quisesse.
— E pode fazê-lo à vontade.
— Vamos tomar o pequeno-almoço na embaixada Britânica?
— É isso mesmo.
— Posso perguntar porquê?
— Descobrirá quando chegarmos.
Seguiram em silêncio durante algum tempo e depois Stansfield escreveu:
“Preciso que convença o Mitch a falar comigo.”
— Nem sequer consigo que fale comigo.
Stansfield bateu com a caneta no que já tinha escrito.
— Eu sei. Tenho estado a tentar arranjar uma forma, mas ele não confia

propriamente em nós neste momento.
— Vai ter de começar a confiar, Irene, caso contrário não vou ter

alternativa.
Ela percebeu que ele queria dizer que emitiria uma ordem de execução. Já

tinha assistido a isso. Era compilado um dossiê, determinado um preço e
entrava-se em contacto com os suspeitos do costume. Alguns agentes de
Langley também seriam usados, mas aquele tipo de coisa costumava ser
resolvida por empreiteiros externos. Rapp era bom. Provavelmente duraria
um ano ou dois, mais se estivesse disposto a submeter-se a cirurgia plástica,
e havia uma probabilidade superior a 50 por cento de que matasse um ou
dois dos primeiros homens enviados para acabar com ele. De súbito,
recordou o que o Dr. Lewis lhe dissera escassos dias antes. Se alguma vez
for necessário neutralizá-lo, é melhor não falhar. Porque, se ele sobreviver,
há de matar-nos a todos.

Aquele pensamento provocou-lhe um arrepio na coluna. E se ela já
tivesse perdido o controlo de Rapp? E se Victor estivesse a dizer a verdade?



Ela recusava-se a acreditar nisso. Ela conhecia-o melhor do que qualquer
outra pessoa. Ele não era apenas mais um dos assassinos impiedosos de
Hurley. Kennedy precisava de tempo e de convencer Stansfield. Lewis
podia ajudar a fazer a segunda coisa. Olhando para o seu mentor, disse-lhe:

— Preciso que fale com o nosso bom doutor hoje de manhã. Ele tem
algumas observações que deve ouvir.

— Em relação a quê?
— A quem. — Irene agarrou no papel e na caneta e escreveu o nome de

Victor.
— Está bem — disse Stansfield. Sabia o que se passava ali. Os seus dois

principais tenentes iam defender os seus protegidos. Ele nunca devia ter
permitido que aquilo chegasse a tanto. Havia demasiado rancor entre Rapp
e Bramble. Devia ter-se livrado de um deles havia muito e, apesar das
provas atuais contra Rapp, era Bramble quem teria despachado. Contudo,
esse era o homem de Stan, e Stan quase sempre obtinha aquilo que queria.
Infelizmente, o que Stan agora queria era Mitch Rapp morto.

Esticou as pernas e encostou-se à porta. Não podia deixar que a sua
parcialidade interferisse. Era bem mais provável que o problema fosse
Rapp. Bramble era um bruto obtuso, mas tinha os seus propósitos. Se Rapp
não aparecesse e lhe dissesse exatamente o que tinha andado a fazer, só lhe
restaria uma escolha. Teria de ordenar a execução daquele que talvez fosse
o seu melhor operacional.



CAPÍTULO 37

A grua colocou o íman forte em posição e depois o fio foi desenrolado e o
disco de metal enferrujado desceu até estar a pouco mais de um metro da
carrinha. O íman foi acionado e os pneus traseiros levantaram-se do chão,
até o tejadilho ficar colado ao disco metálico. Aumentando a intensidade, a
parte da frente, apesar do motor pesado, começou a subir devagar. Quando
o tejadilho ficou firmemente imobilizado na parte inferior do íman, o
grande motor a gasóleo da grua acelerou e soltou fumo negro, após o que o
cabo grosso de aço gemeu até ter a carrinha a seis metros do chão e a
baloiçar em direção ao compactador de tamanho industrial.

Bramble viu a carrinha ser colocada, sem grande delicadeza, dentro da
caixa metálica de três lados. O íman soltou-se, deixando a carrinha no lugar,
e afastou-se. Umas mandíbulas de aço foram dispostas sobre a carrinha e o
achatamento começou, primeiro uns quantos centímetros de cima para
baixo, depois as laterais. Continuou assim durante vários minutos. Quando
a carrinha finalmente ficou transformada num cubo de metro e vinte de
lado, Bramble reparou num líquido vermelho a escorrer da base. Era de
esperar. Havia dois cadáveres lá dentro. Deviam ter sido três, mas
Borneman perdera-se pelo caminho.

O homem ao seu lado estendeu a mão e disse qualquer coisa crespa na
sua língua sérvia nativa. Bramble não sabia uma única palavra que fosse em
qualquer língua eslávica, mas também não precisava de saber. Tinham um
acordo e o homem queria que lhe pagasse. Já contara o dinheiro, dois mil e
quinhentos dólares à cabeça e outros dois mil e quinhentos quando tivessem
acabado, e o tipo ia juntar um Renault de merda de três portas no qual ele
regressaria a Paris.

Limpara as impressões digitais da sua arma, que deixara na carrinha para
que fosse esmagada com todas as outras provas, os corpos, o equipamento
de vigilância e, sobretudo, a gravação que o mostrava a alvejar o homem
que julgava ser Rapp. Tudo tinha parecido estar a correr na perfeição. Rapp
morrera e ele tinha tratado de Borneman e McGuirk. Poderia ter explicado



tudo isso a Hurley. Diria que estavam a arrancar dali quando Rapp os
apanhara de surpresa, matando Borneman e McGuirk, altura em que ele
entrara em ação e enfiara um balázio na nuca de Rapp, fim de história. Mas
depois aqueles dois françois tinham aparecido. Continuava sem fazer ideia
de quem seriam. O mais provável era que fossem polícias, ou talvez dos
Serviços Secretos franceses; fosse como fosse, aquilo não era bom.
Continuava orgulhoso do disparo. Apostava que não havia mais do uma
dúzia de homens no planeta capazes de atingir o primeiro tipo mesmo no
centro da cara, como ele tinha feito. Fora uma estupidez irem assim atrás
dele, sem qualquer proteção e demasiado perto um do outro. A seu ver, só
tinham tido a sorte que mereciam.

Passou o resto do dinheiro ao homem, que lhe deu as chaves do Renault.
No seu francês macarrónico, esforçou-se por transmitir a ideia de que
voltaria dali a dois dias e que, se o que restava da carrinha não tivesse sido
fundido, seria ele a enfiar umas quantas pessoas no compactador. Nunca
voltaria, claro, mas só sabia realizar negócios de uma maneira —
ameaçando.

A coxear, atravessou o recinto em direção ao seu calhambeque merdoso.
Encolheu-se para caber atrás do volante, enfiou a chave na ignição e ligou o
pequeno motor de quatro cilindros. O carro tinha mudanças manuais, coisa
que, em circunstâncias normais, não lhe teria feito a menor diferença, mas
tinha um buraco de bala na barriga da perna direita e outra bala alojada no
músculo forte do tríceps do braço direito. Conduzir só com uma mão não
era possível, pelo que carregou na embraiagem, cerrou os dentes com força
e empurrou a alavanca teimosa para a primeira velocidade. Os pneus
carecas da frente giraram na gravilha até ganharem tração e o carro lançou-
se para a frente. Ele sentia agudamente cada solavanco e arrancou.

Também tinha umas quantas costelas magoadas, graças àquele maricas,
Rapp, que lhe acertara com quatro projéteis nas costas do colete à prova de
bala. Se o otário tivesse usado uma pistola de calibre .45, como ele, talvez
tivesse conseguido matá-lo, mas as suas pequenas balas de 9 mm não
davam conta do recado. Meteu a segunda no carro empoeirado, mas largou
a embraiagem um pouco cedo demais. O sobressalto fê-lo perguntar-se se
não teria mesmo alguma costela partida. Mas ainda bem, concluiu. Quanto
pior estivesse, mais credível seria a sua história.



Depois de fugir, Bramble tinha parado cinco quarteirões mais adiante
para fechar a porta lateral da carrinha. Ao virar o homem que tinha julgado
ser Rapp, abanara a cabeça perante a sua própria estupidez. A seguir
reparou na bolsa de tecido enfiada no cós das calças do homem. Agarrou
nela e espreitou lá para dentro. O dinheiro e os diamantes podiam vir a dar
jeito. Os passaportes falsos de nada valiam. Não estava encantado por ter
perdido Borneman, mas como Rapp ia ser culpado de tudo, calculava que
não fizesse diferença. O seu problema mais imediato era desaparecer da
zona. As suas feridas não eram fatais, mas Rapp era. Precisava de alinhar a
sua história, bem depressa, para depois falar com Hurley. À medida que se
distanciava do belo trabalho que acabava de executar, começou a refinar a
mentira. Ao sair da cidade propriamente dita, parecia-lhe que já tinha as
coisas tão bem alinhavadas como alguma vez seria possível. Marcou o
número de telemóvel de Hurley cinco vezes, mas não obteve resposta. Da
última vez, deixou uma mensagem críptica com suficientes insinuações
para Hurley perceber por alto o que tinha acontecido.

Não sabia a localização exata do ferro-velho, mas Hurley mencionara-o
na reunião pré-missão. Ao que parecia, conhecia o rafeiro sérvio por causa
de qualquer coisa que tinha feito na Jugoslávia quando a Jugoslávia ainda
era um país. Ajudara o homem a emigrar para França, onde este se
envolvera a fundo no crime organizado. Ele tinha dito que, desde que lhe
pagassem bem, podiam confiar no sérvio. Já passava das dez da noite
quando Hurley finalmente devolvera a chamada. Numa linha insegura era
impossível transmitir todos os detalhes do que acontecera, mas, mesmo
assim, ficou com uma ideia bastante aproximada. Bramble explicou que a
carrinha era uma merda e que precisava de se livrar dela. Hurley percebeu a
deixa e disse-lhe onde ir e, em seguida, que verificasse o serviço de
mensagens para receber instruções.

Bramble foi diretamente para o ferro-velho. Ficava a apenas uma hora de
Paris. As traseiras da carrinha estavam cravejadas de balas e ele não sabia
se a polícia teria uma descrição do veículo, pelo que tomou a decisão
cautelosa de sair da estrada assim que possível. Só havia dois problemas: o
ferro-velho estava fechado e ele tinha dois cadáveres na parte de trás. A
segunda parte não o incomodava assim tanto. Já tinha passado tempo com
cadáveres e não era assim tão mau, pelo menos até começarem a cheirar
mal. O problema era ser apanhado com eles se a polícia aparecesse.



Tinha estacionado em marcha atrás perto do portão para que os buracos
de bala ficassem escondidos e depois tapara os corpos com uma lona, para o
caso de algum polícia decidir dar uma espreitadela. Limpou a sua Colt de
calibre .45 e colocou-a na mão inerte de McGuirk, para que ficasse com as
impressões digitais dele. Enfiou a arma debaixo do cadáver e depois tirou-
lhe a Beretta 92F de 9 mm, uma porcaria italiana que ele detestava, mas que
sempre era melhor do que nada. A mesma arma que Rapp usava.

Em seguida, tirou o íman da caixa LED por baixo da consola de
vigilância e passou-o em círculos à volta das cassetes de vídeo com as
gravações. Era o costume em situações como aquela: destruir todas as
provas que pudessem ligá-lo ao crime. E, por acaso, também lhe convinha.
Não poderia haver uma gravação dele a aproximar-se dissimuladamente por
trás do homem que julgava ser Rapp e a dar-lhe um tiro na nuca.

Tendo feito isso, sacou do estojo de primeiro-socorros e tratou das
feridas. A barriga da perna era fácil de cuidar, o tríceps não tanto. E, quanto
às costelas, a única coisa que poderia fazer era tentar descontrair e não se
mexer. Recostou o assento, ignorou a dor e pensou em Rapp: como reagiria,
que tipo de história tentaria contar e quem tentaria convencer. Por todos os
ângulos por onde olhava, parecia-lhe que Rapp estava tramado. Tinha sido
ele a não dar notícias depois de ter dado cabo da missão original. Tinha sido
ele a enviar um chamariz para o apartamento para os emboscar. Hurley ia
assumir o controlo daquilo tudo. Irene Kennedy bem que podia chiar e
refilar o que quisesse, mas o seu rapazinho de ouro ia ser caçado.

Adormeceu com aqueles pensamentos felizes, acabando por ser acordado
por um homem sujo a quem faltava pelo menos metade dos dentes e que lhe
batia na janela. Bramble endireitou-se demasiado depressa e arrependeu-se
de imediato. A dor nas costelas foi aguda e o sol a subir no céu incidiu-lhe
diretamente nos olhos. Baixou a janela até meio e tentou perceber o que o
homem dizia, num francês que conseguia o feito de ser ainda pior do que o
seu. Lá acabou por entender que aquele era o formidável amigo mafioso de
Hurley.

Bramble meteu a carrinha no recinto e o portão fechou-se. Olhou em
redor e apercebeu-se de imediato de que estava no sítio certo. Depois de
acionarem o equipamento, a carrinha seria reduzida a um cubo, amontoado
junto de todos os outros veículos destruídos. A negociação, porém, revelou-
se mais difícil. O sérvio queria ver o interior da carrinha e Bramble não



queria mesmo que ele visse o interior da carrinha. Continha equipamento
sensível de vigilância e dois cadáveres, além de algumas pistolas e uma
metralhadora que queria que fossem destruídas.

No final, Bramble soube que lhe tinham passado a perna, mas não se
importava lá muito. O dinheiro não era seu, e aquilo não era sequer sua
responsabilidade. Pagou pela demolição da carrinha e de todas as provas do
interior servindo-se do dinheiro de Rapp. Retirou algum prazer da ironia de
tudo aquilo, mas não tinha tempo para a apreciar. Precisava de pôr a cabeça
nos eixos e de cuidados médicos. Ter uma história consistente era a
prioridade. A CIA era capaz de ser muito minuciosa e, embora ele tivesse
destruído praticamente todas as provas, iriam passar a sua história a pente
fino, o que envolveria detetores de mentiras quer humanos, quer mecânicos,
a tentar passar-lhe a perna. Quando chegasse a esse ponto, e isso começaria
quase de imediato, teria de acreditar nas suas próprias patranhas.

Uns quilómetros mais adiante, encontrou uma cabina telefónica,
estacionou e saiu do carro como se fosse um homem de oitenta anos.
Resmungou, gemeu e depois caminhou rigidamente até à cabina, enfiando
algum dinheiro na ranhura. Quando ouviu o tom de marcação, premiu uma
longa fiada de números e o seu código pessoal. A voz de Hurley reproduziu
uma mensagem específica em código. Bramble ouviu atentamente e
suspirou de alívio ao aperceber-se de que queriam recebê-lo. E isso queria
dizer a embaixada dos EUA em Paris, onde um médico a sério o trataria.
Bramble marcou o número do segundo serviço de mensagens e tornou a
carregar numa longa fiada de teclas, com um código diferente. Naquela
mensagem não havia códigos ou sentidos ocultos, apenas uma ordem direta.
Olhou para o relógio. Dependendo do que acontecesse na embaixada, talvez
conseguisse fazer aquilo resultar, mas seria Hurley a decidi-lo.

Voltou de novo para o carro a arrastar a perna. Teria de ser tratado e de
convencer Hurley a pô-lo de novo na rua, para poder dar caça a Rapp e
acabar o trabalho. Na noite anterior, ele surpreendera-o, mas isso fora uma
sorte estúpida. Não permitiria que tal voltasse a acontecer. Da próxima vez
que o visse, levaria a coisa até ao fim e, se tivesse sorte, talvez pudesse
abater Irene Kennedy ao mesmo tempo.



CAPÍTULO 38

Francine Neville estava vestida para as câmaras: sapatos pretos de salto
alto, colãs cinzento-escuros, saia preta e uma blusa de seda azul-cerúleo.
Tinha dado o dia por terminado depois do seu confronto com Fournier. O
encontro deixara-a de tão mau humor que dissera a Martin Simon que não
queria que a incomodassem durante o resto do dia. Chegara ao apartamento
vazio e lembrara-se de que o marido tinha levado os filhos a visitar os seus
pais. A casa sem gente só servira para lhe piorar o estado de espírito, até se
dar conta de que, tendo um filho de dois anos e meio e uma filha de nove
meses, precisava de aproveitar os raros momentos de solidão. Encheu a
banheira, acendeu umas velas, pôs música jazz a tocar, meteu-se no banho e
começou a planear a destruição de Paul Fournier.

Framcine era polícia havia dezasseis anos, e desenvolvera muito bom
ouvido para detetar mentiras. Fournier era um dos melhores mentirosos que
ela alguma vez conhecera. Não demonstrava qualquer um dos sinais
reveladores. Era capaz de mentir sem pestanejar se fosse isso o que a
ocasião pedia, e era capaz de o fazer de semblante carregado, a sorrir ou
com um rosto completamente passivo. A única coisa que se podia assumir
com algum grau de certeza era que, quando a sua boca se mexia, ele estava
a mentir. Por mais exata que ela soubesse que era a sua avaliação, precisava
de mais do que um palpite para que os seus superiores agissem. Ia ter de
apresentar alguma prova. Quando acabou de tomar o seu longo banho, dera
uma volta de 180 graus. O que precisava de mostrar era que a DGSE não
cabia numa investigação policial. E depois, com a ajuda de Simon,
precisava de partilhar a opinião que tinham de que alguém da Direção-Geral
manipulara as provas. Se conseguisse fazer com que os seus chefes
acreditassem que Fournier e os seus lacaios estavam a interferir na
investigação, isso poderia dar início a uma batalha territorial e levá-los a
recuar.

Era o tipo de pitéu governamental a que a comunicação social se atiraria
com unhas e dentes. A Direção-Geral não tinha nada que fazer os seus



jogos dentro das fronteiras de França. A sua missão era no estrangeiro.
Dentro de França, havia a Polícia Nacional. A Assembleia Nacional e o
Senado estavam cheios de políticos que ficariam furiosos perante a mera
perceção de que a Direção-Geral voltara aos modos de antigamente. Era aí
que tinha de levar a coisa. Fournier era como um vampiro. Só podia operar
às escuras. Denunciando-o e atiçando-lhe os políticos e a comunicação
social, ele sucumbiria.

Chegou cedo ao gabinete para se preparar para a reunião e a primeira
conferência de imprensa para abordar o massacre no hotel, que estava
marcada para o início daquela manhã de sábado. Encontrou o seu adjunto,
Martin Simon, sentado à secretária e com ar de quem não tinha ido a casa
nos últimos dois dias, o que era verdade.

— Mas porque é que passaste aqui a noite? O que pode ter acontecido na
investigação?

Simon alisou o cabelo ruivo e disse:
— Houve dois homicídios ontem à noite e um dos falecidos é um agente

da Direção-Geral, ou melhor, era.
Francine não conseguia acreditar.
— Porque é que não me ligaste?
— Porque me disseste que não querias que te incomodassem. Disseste

que precisavas de ficar sozinha para descobrires como havias de lidar com o
teu ex-namorado.

Francine levantou a mão como se estivesse a ponto de esbofeteá-lo.
— Eu disse-te... não lhe chames meu namorado. Se voltares a fazê-lo, vou

magoar-te.
— Não sejas tão sensível. Não dormi grande coisa esta noite, por isso não

consigo lembrar-me a quais dos teus ex-namorados ainda posso referir-me
como “ex” e a quais tenho de chamar pelo primeiro nome. É tudo muito
confuso.

— Que mais tens?
— Um segundo agente da DGSE no hospital. Em estado crítico. E o outro

morto, um caucasiano não identificado. — Simon abriu a pasta que tinha na
secretária e mostrou-lhe as fotos da cena do crime.

Francine lançou-lhes um relance rápido.
— Então este tipo disparou contra os dois agentes da DGSE e o agente

ferido riposta e mata-o.



— Se ao menos fosse assim tão simples... Este tipo — disse Simon,
apontando para o cadáver na rua —, foi assassinado à queima-roupa com
um tiro na nuca... a menos de trinta centímetros de distância. Tinha resíduos
de pólvora por toda a cabeça, mas as mãos estavam limpas e a sua arma não
tinha sido usada.

— Então não alvejou os dois agentes da DGSE.
— É o que parece, até agora.
— Já falaste com o ferido?
Simon replicou com uma risada amargurada.
— O que é que achas?
Francine pensou por um instante.
— Não te deixam sequer aproximar dele.
— Acertaste.
— Estou tão farta desta merda. O Fournier esteve no local ontem à noite?
— Apareceu, deu umas ordens e depois desapareceu.
Ela cruzou os braços e estudou as fotos da cena do crime. Tocou na foto

do homem caído na rua.
— Não tinha carteira... nenhuma identificação. Nada.
— Não, mas vim da morgue há uma hora e a nossa malta descobriu uma

coisa muito interessante. Eles acham que os arranjos dentários dele parecem
americanos, mas a grande descoberta surgiu quando inspecionaram o corpo.
Estavam a usar a luz ultravioleta para procurar resíduos de pólvora e
encontraram vestígios ténues de uma tatuagem que o homem, entretanto,
tinha retirado. — Simon encontrou a foto e mostrou-lha.

Francine leu as palavras em voz alta.
— “Rangers à Frente”. O que é que isso quer dizer?
— Os Rangers são as Forças Especiais do Exército dos EUA. “Rangers à

Frente” é o seu lema.
— E a balística?
— Aí é que as coisas se tornam mesmo interessantes. Encontrámos

invólucros de balas de quatro armas diferentes, das quais só uma foi
recuperada na cena do crime. Pertencia ao agente da DGSE que morreu, e
que só disparou uma vez. A contagem aproximada de invólucros é de
sessenta e dois.

— Sessenta e dois — repetiu ela, sem acreditar bem naquele número.
— E encontrámos cinco tipos diferentes de sangue no local.



— Três cadáveres e cinco tipos de sangue.
— Portanto podemos presumir que houve pelo menos cinco pessoas

implicadas, e o meu palpite é que foram mais.
— E a DGSE não nos diz patavina.
— Isso mesmo.
Francine abanou a cabeça, desagradada.
— Mais alguma coisa?
Simon olhou para a pasta.
— Há outra informação que é um pouco estranha. As primeiras

testemunhas a chegar ao local foram dois americanos. Já os investiguei. Um
é correspondente de uma cadeia televisiva e o outro é o operador de câmara
dele. Quando chegaram, estava um homem a prestar primeiros socorros ao
agente ferido da DGSE. Gritou-lhes que o ajudassem e depois desatou a
correr, para ir buscar auxílio.

— E nunca mais voltou?
— Pois não.
— Era francês?
— Eles acham que sim.
— Os americanos deram-nos uma descrição desse homem?
— Sim, mas é bastante genérica.
Francine encolheu os ombros e disse:
— Pode não ser nada.
— Ou a solução de tudo isto.
— A solução é ir falar com o tal agente da DGSE antes que o Fournier o

despache para a Polinésia.
— Boa sorte com isso.
A ideia de ter de voltar a marrar contra Fournier bastou para decidir que

atribuiria o caso a outra pessoa. Já tinham muito em mãos. Olhou para
Simon e disse-lhe:

— Temos de subir para a reunião com o Mutz.
Simon visualizou Michael Mutz, o novo prefeito da polícia. Tinha uma

testa alta e curva, um nariz aquilino e um corpo largo que era mole em
todos os sítios errados.

— E porque é que eu haveria de querer ir ver o Mutz contigo?
— Não tens de querer nem de deixar de querer. É uma ordem.



Simon levantou-se e seguiu-a até às escadas. O gabinete do chefe ficava
apenas dois andares acima daquele. Em silêncio atrás de Francine, ia
pensando como seria bom não ter de falar naquela reunião. Mutz era uma
criatura política que se importava mais com a pompa e a circunstância do
cargo do que com a natureza por vezes sórdida do trabalho de polícia.
Quando chegaram à antessala do gabinete, Simon teve a primeira indicação
de que aquela reunião não seria fácil. A secretária do prefeito lançou-lhes
um olhar nervoso e disse-lhes que entrassem. Francine estava tão
concentrada que nem deu por isso.

Era um gabinete grande, de esquina, adequado tanto ao título como ao
ego do homem que ocupava o espaço. Havia quatro janelas do chão ao teto,
duas em cada uma das paredes exteriores, e estantes de três metros e meio
cheias de tomos empoeirados, antiguidades e dezenas de fotografias do
prefeito com ricos, famosos e notórios. Simon reparou em duas pistas assim
que entrou no gabinete. A primeira foi a ausência de café e bolinhos. Mutz
adorava as duas coisas e nunca estava no gabinete sem que ambas fossem
oferecidas. A segunda pista era mais óbvia.

Não só o prefeito os esperava, mas também o superior dele, o diretor-
geral Jacques Gisquet, e o superior deste, o ministro dos Negócios Internos,
Pierre Blot. Francine viu isso como sinal de que levavam as suas acusações
a sério. Simon via o potencial para algo diferente, mas, antes que pudesse
travá-la, ela começou.

— Sr. Ministro Blot, bom vê-lo. Sr. Diretor Gisquet, obrigada por ter
vindo. Sr. Prefeito Mutz, obrigada por me dispensar o tempo necessário
para expor a situação.

Simon não disse palavra. Observou Francine a entrar a abrir, sem se
aperceber de que a disposição no gabinete era tudo menos recetiva.
Começou a apresentar o seu caso, explicando aos três superiores o estranho
comportamento de Paul Fournier e o seu caráter pouco cooperante.
Avançava para falar das provas alteradas quando o diretor-geral Gisquet a
silenciou com um aceno da mão.

— Comandante Neville, lamento, mas vou ter de a parar. Ontem à noite o
Sr. Ministro Blot recebeu um telefonema muito sério do nosso primeiro-
ministro.

— Do primeiro-ministro — repetiu ela, sem perceber o que é que isso
podia ter que ver com a interferência de Paul Fournier na sua investigação.



— Sim, do primeiro-ministro. Recebeu uma queixa muito séria do
ministro da Defesa, acerca de a comandante ter andado a assediar um dos
seus principais agentes.

— Assediar — repetiu Francine, incrédula.
— Sim.
— Quem?
Blot respondeu:
— Paul Fournier.
— Não pode estar a falar a sério?!
— Infelizmente, estou. Fournier alega que vocês tiveram uma curta

relação há uns anos e que, quando ele pôs fim ao relacionamento, a
comandante ficou deprimida e ameaçou suicidar-se.

— Suicidar-me — repetiu Francine, boquiaberta. — Eu apanhei-o a
enganar-me. Fui eu que acabei com ele e tive todo o gosto em fazê-lo. O
homem é um sacana egoísta, mas isso agora não interessa.

— Ele alega que o persegue há vários anos.
— Há cinco anos que não o via.
Blot pigarreou.
— Ele tem declarações ajuramentadas de três mulheres que alegam que as

intimidou e assediou porque namoravam com Fournier.
Francine estava à beira de perder as estribeiras, mas, por sorte, Simon

perguntou:
— Podemos ver o ficheiro?
Os três homens fitaram-no com um ar desiludido. Seguiu-se um longo

silêncio e depois Blot disse:
— Eu vi o ficheiro ontem à noite, mas não fui autorizado a trazê-lo.

Pareceu-me genuíno. Muito condenatório.
— E porque é que acha que não lhe deram uma cópia? — perguntou

Francine. — Porque é tudo inventado. É falso. O Fournier é quem tem
estado a interferir na nossa investigação. Não lhes parece um pouco
estranho que, na véspera de eu ir apresentar uma reclamação formal,
apareça magicamente um ficheiro a dizer que o problema sou eu? —
Francine olhou para cada um dos homens e perguntou: — Não vos cheira a
esturro?

O diretor-geral Gisquet respondeu-lhe à pergunta:



— Nada disto me agrada. Não confio no Fournier, não acredito que este
ficheiro tenha aparecido por artes mágicas, mas não há muito que possamos
fazer agora.

— Podem exigir que ele traga o ficheiro e as acusadoras aqui
imediatamente. Que apresente uma queixa formal.

Blot pigarreou.
— A DGSE preferiria manter isto silenciado. Não têm qualquer vontade

de lhe afetar adversamente a carreira. Tudo o que pedem é que seja
substituída no seu caso atual e que se mantenha longe do diretor-adjunto
Fournier.

— E porque é que acham que eles querem que me afaste do massacre no
hotel? Eu digo-vos porquê. Porque apanhei o Fournier e os agentes dele a
mexerem nas provas. Digo-vos aos três, a DGSE esteve envolvida no que
aconteceu naquela noite. Não sei até que ponto, nem de que forma, mas eles
estão implicados nisso.

Blot girou a aliança no dedo e perguntou:
— Foi ao Hotel Balzac, ontem à tarde?
Francine teve um mau pressentimento de que a pequena confrontação

teria sido retorcida e exagerada para servir o objetivo de Fournier.
— Sim, estive lá.
— O diretor-adjunto Fournier tem declarações ajuramentadas de cinco

indivíduos em como o acossou.
— Acossei-o! Perguntei-lhe porque é que andava a interferir na minha

investigação.
— O ficheiro diz que lhe gritou e armou uma cena. Para piorar as coisas,

ele estava a meio de uma reunião com um operacional dos serviços secretos
estrangeiros.

Francine ficou atónita.
— Serei a única pessoa que vê o que se passa aqui? Numa destas noites o

ministro do petróleo da Líbia é assassinado na nossa bela cidade, a
prostituta deitada ao lado dele morre também, juntamente com dois
hóspedes do hotel, um funcionário e os quatro guarda-costas do ministro.
Só há um problema. O ministro viajava sem seguranças. Não encontramos
nem uma pessoa que o tenha visto chegar ou deixar o hotel com uma equipa
de segurança, mas aqueles quatro homens aparecem como por magia a meio
da noite, e todos com armas com silenciadores. — Francine fitou o ministro



dos Negócios Internos. — O senhor viaja com seguranças. Quando foi a
última vez que os homens que o acompanham usaram armas com
silenciadores?

Blot soltou um grande suspiro.
— Todas essas questões são muito interessantes e eu tenho a certeza de

que serão resolvidas por alguém, mas não por si, comandante Neville.
Vamos retirá-la da investigação. O prefeito Mutz dar-lhe-á uma nova
missão ainda esta manhã. Se o aceitar com discrição, posso prometer-lhe
que nada disto ficará no seu processo e que não haverá uma investigação
formal. A sua carreira continuará a progredir consoante os méritos do seu
trabalho.

Francine ficou sem fala durante um longo momento, e então o prefeito
Mutz falou:

— Francine, será melhor assim. Vou dar-lhe uma semana de folga. Leve
os seus filhos e vá visitar os seus pais. Quando voltar, tudo isto terá
acabado.

Duas coisas ecoavam-lhe na cabeça. A primeira era que aquilo não
acabaria numa semana, e a segunda era que Fournier devia estar mesmo
nervoso, para sacar de uma cartada daquelas. Saber isso deu-lhe a força
necessária para falar com os seus superiores de uma forma que nunca antes
teria sequer sonhado.

— Então é assim que agora fazemos as coisas. Uma agenciazinha furtiva
como a DGSE, que não tem nada que andar a fazer o que quer que seja
dentro das fronteiras deste país, pode cobrar alguns favores a políticos bem
relacionados, fazer umas quantas acusações loucas e completamente
infundadas, e a poderosa Polícia Nacional de França rende-se.

O prefeito Mutz lançou-lhe um olhar severo.
— Francine, está passar das marcas.
— Não, não está — resmungou o diretor-geral Gisquet. — Tudo isto fede

a esturro. O Paul Fournier é uma cobra e está a manipular-nos. Não gosto
nada disto... mas...

— Mas o quê? — perguntou Francine, esperando que ainda tivesse
alguma hipótese.

Gisquet fitou-a e disse-lhe:
— Por ora, temos de entrar no jogo, mas prometo-lhe que isto não irá

prejudicá-la, Francine. Temos de acatar este pedido porque veio de algumas



pessoas muito importantes, mas, daqui a umas semanas, quando as coisas
acalmarem, vamos olhar bem para os factos.

— Daqui a umas semanas — disse Francine, cuja impaciência se
revelava. — Quer dizer, depois de o Fournier e os seus trogloditas terem
destruído todas as provas e eliminado quaisquer testemunhas que pudessem
ajudar-nos a solucionar o caso.

— Lamento, Francine, mas é o melhor que podemos fazer agora.
— Eu também lamento. — Olhou para cada um dos seus superiores,

parando no ministro dos Negócios Internos. — Lamento que não tenham
tomates para enfrentar uma agência que não tem qualquer jurisdição em
Paris. Que importam as leis? Tenho a certeza de que os cidadãos de Paris
vão apreciar o facto de a sua polícia ter medo de um cretino como Paul
Fournier. — Francine virou costas e começou a avançar para a porta.
Mesmo antes de sair, virou-se e disse: — Têm noção de que dois agentes da
DGSE foram alvejados esta noite? Um deles morreu. O outro está no
hospital, mas o Sr. Fournier não permite que a polícia o interrogue. — O ar
espantado deles indicou-lhe que era a primeira vez que ouviam falar
daquilo. — Foram disparados mais de sessenta projéteis. Além do agente da
DGSE, identificámos um americano, com uma tatuagem das Forças
Especiais. A comunicação social vai-se atirar a isto com unhas e dentes e,
para vosso bem, espero que não descubram que foram cúmplices a encobrir
o que quer que seja que o Paul Fournier ande a tramar.

Simon teve de correr para a alcançar. A meio do primeiro lanço de
escadas, ele disse:

— Bem, fico contente por ter podido assistir àquilo. Acho que vai mesmo
contribuir para avançar na carreira. Obrigado por me teres levado contigo.

— Desculpa — tentou Francine dizer com alguma sinceridade, apesar da
raiva que lhe corria pelas veias.

Simon seguiu-a em silêncio durante algum tempo e depois disse:
— Sabes, eles são capazes de estar a fazer-te um favor... se aquilo que

disseste lá em cima for verdade.
— Como assim?
— Acabaram de te afastar da linha da frente de uma batalha que tem todo

o ar de ir acabar mal. A comunicação social vai devorar qualquer um
envolvido nisto.

— A comunicação social?



— Sim, as pessoas que escrevem para jornais e revistas. Fazem
noticiários numa coisa chamada televisão. Costuma chamar-se comunicação
social a esse grupo.

Francine estava tão habituada à personalidade gozona dele que o ignorou.
— A conferência de imprensa. — Viu as horas. — Deve começar daqui a

vinte minutos.
— Acho que vai ser cancelada.
— Talvez. — Francine parou no piso deles e olhou para o fundo da

escadaria. — Aposto que já estão todos reunidos lá em baixo. À espera de
que comece.

— Tenho a certeza de que o Mutz vai cancelá-la, ou que o teu substituto
irá ler uma declaração breve.

— Então e eu?
— Provavelmente vão dizer que tiveste de meter baixa. Que as dores

menstruais este mês estavam mesmo más. Sabes, uma coisa simpática e
misógina do género.

— Para de te armar em engraçadinho por um segundo. Acho que devia
fazer uma declaração.

— Acho que não podias ter tido uma ideia pior.
— É a ideia perfeita. — Ela virou-se para o seu gabinete. — Preciso de ir

buscar as minhas coisas.
— Acho que é melhor, porque eles provavelmente vão despedir-te e

expulsar-te do edifício.
— Não podem despedir-me por dizer a verdade, Martin.
— Claro que podem. Isso passa a vida a acontecer. Sobretudo na polícia.
Francine estava decidida. Agarrou no casaco e na mala e, de saída, fechou

e trancou a porta do seu gabinete.
— Podes vir, se quiseres — disse a Simon —, mas não te julgo se ficares

aqui escondido debaixo da tua secretária.
— Não perderia isto por nada deste mundo. A oportunidade de ver uma

das mentes mais brilhantes das forças policiais a destruir a carreira em
frente a toda a nação. Vai ser Schadenfreude pura.



CAPÍTULO 39

Os pés de Rapp corriam pelo pavimento, marcando um ritmo constante de
um quilómetro a cada três minutos. Sentia o ombro a latejar, mas esforçava-
se ao máximo por ignorá-lo e, quando não foi capaz, disse a si mesmo que
merecia pior. Um homem tinha morrido. Luke Auclair, um inocente metido
na sua vida até ele o ter procurado e incluído no seu grande erro de cálculo.

Fora uma noite dura. Tinham viajado até aos arredores de Paris, onde
tinham parado para pôr gasolina e para Rapp esfregar o sangue seco do
agente da DGSE que ainda lhe sujava as mãos. Continuava sem saber se o
homem teria sobrevivido. Esperava ter conseguido salvar uma vida daquele
desastre. Depois, tinham seguido um pouco para norte, instalando-se num
dos hotéis de uma grande cadeia junto ao Aeroporto Charles de Gaulle. O
sítio estava degradado, era um desses gigantes de quinhentos quartos para
viajantes empresariais que estavam dispostos a sacrificar o serviço e o
asseio para ficarem perto do aeroporto. O espaço precisava mesmo de ser
remodelado, mas Rapp nem reparou. Não estava em choque, antes um
pouco abalado pela noite cheia de acontecimentos inesperados.

Em silêncio, ele e Greta jantaram tarde e depois foram para o quarto. Ela
teve o bom senso de não fazer demasiadas perguntas. Percebia que ele
estava a tentar dar resposta a algumas questões muito pesadas. Por volta da
meia-noite, depois de os dois terem passado horas às voltas sem conseguir
dormir, Rapp começou a falar. Luke era a parte que lhe pesava mais. Era um
inocente, um civil, e a primeira regra do seu trabalho era nunca prejudicar
civis.

— Mas tu não sabias que eles agiriam assim — disse Greta. — Estavas a
pô-los à prova.

— Não importa. Nunca deveria tê-lo envolvido.
Ela ficou calada durante um momento e depois disse:
— Mas se não o tivesses feito, terias sido tu a ser abatido no meio da rua.
— Não — respondeu Rapp, num tom carregado de autodesprezo. — Eu

sabia que não devia ir àquele apartamento e, mesmo que o tivesse feito,



teria saído pelas traseiras, com a arma a postos e bem atento. Ninguém me
teria apanhado assim de surpresa.

Falaram durante mais algum tempo e depois Rapp deu-lhe um beijo na
testa, disse-lhe que a amava e sugeriu:

— Vamos tentar dormir um pouco.
Abraçou-a com o braço bom e ficou agradecido quando ouviu a

respiração dela a instalar-se num padrão de sono pouco tempo depois.
Quanto a si, continuou a fitar o teto, a rever os acontecimentos a que
assistira a partir do apartamento de Bob e Tibby McMahon como se este
fosse um camarote no teatro. Adormeceu umas quantas vezes, mas nunca
durante muito tempo. Raramente tinha dificuldade em dormir, pelo que,
quanto mais elusivo se tornava o sono, mais irrequieto ia ficando. Percorreu
todos os cenários possíveis para determinar quem poderia tê-lo traído.
Imaginou cada rosto e depois considerou a possibilidade de todos terem
conspirado para o matar. Teriam decidido matá-lo baseando-se em
informação falsa, ou nalguma informação de que ele não tivesse
conhecimento? Deslizou o braço de debaixo de Greta e decidiu que tinha de
confiar em Irene Kennedy. Avisara-o para se manter afastado da casa
secreta. Ela sabia que Victor estava lá, mas saberia que o tinham mandado
matá-lo?

Por fim dormiu umas horas e acordou pouco antes das sete. Mais agitado
que nunca, saiu da cama e procurou os ténis de corrida e uma camisola.

Greta acordou sonolentamente e perguntou:
— Onde vais?
— Vou correr. Preciso de resolver umas coisas. — Rapp via que ela não

ficava satisfeita com a ideia de ele sair, mas não dizia nada. — Não te
preocupes, daqui a uma hora estou de volta e podemos tomar o pequeno-
almoço e tomar algumas decisões.

— Que tipo de decisões?
— Não tenho a certeza. — Rapp passara a noite a debater-se com essa

pergunta, mas sentia que uma boa corrida lhe daria a clareza necessária para
ver o melhor caminho a seguir.

Perguntou na receção se havia algum sítio bom para correr ali perto e
indicaram-lhe um parque a um quilómetro do hotel. Correndo a um ritmo
tranquilo, encontrou o parque sem grande dificuldade, e depois acelerou.
Em retrospetiva, era tudo brutalmente claro. A sua atitude negligente



causara a morte de um homem inofensivo. Então, uma voz interior que não
reconhecia disse-lhe que Luke não passava de um passador merdoso. Que o
mundo ficaria melhor sem ele. Que precisava de aguentar e seguir em
frente. A última parte estava certa, mas as primeiras duas não. Combateu o
instinto de justificar os seus erros e a sua estupidez. Aquela era uma lição
que precisava de lhe ficar gravada no cérebro, para nunca mais ser
esquecida. Sabia que, se falhasse nesse aspeto, estaria na via rápida para se
transformar numa versão de Stan Hurley, e mais depressa se atiraria de uma
ponte do que permitiria que isso acontecesse.

À medida que dava voltas ao parque, esforçando-se cada vez mais, a
clareza que buscava começou a emergir do caos. Irene Kennedy era a única
pessoa em quem podia confiar e a única pessoa a quem ele não faria mal.
Victor era como se já estivesse morto. Rapp não queria saber onde o veria
da próxima vez, mas esperava que fosse frente a frente. Queria fitar-lhe os
olhos quando carregasse no gatilho. Ocorreu-lhe que era improvável que
Victor fizesse uma jogada tão ousada por sua própria conta. Não era
suficientemente esperto para isso, o que significava que seria Hurley a dar
as ordens. A grande incógnita era Stansfield. Das três pessoas que o
supervisionavam diretamente, era Stansfield quem ele conhecia pior.

Em grande parte, isso devia-se ao trabalho do homem. Como diretor-
adjunto de Operações, tinha mais de mil pessoas a seu cargo. Recebia
centenas de chamadas e faxes por dia dos seus chefes de estação em vários
destacamentos por todo o globo. Havia adjuntos ao longo do corredor e por
todo o edifício que não se mexiam sem a sua orientação, e Rapp não
passava de um dente de uma roda dentada muito intrincada, ainda que fosse
um dente muito importante. Rapp tinha a impressão de que Stansfield
estava fortemente envolvido na decisão de lhe dar rédea solta, pelo que só
fazia sentido que estivesse igualmente envolvido na decisão de o aniquilar.

Contudo, toda a autoridade de Stansfield poderia ser ignorada pelo
homem mais teimoso que ele alguma vez conhecera. Hurley era o problema
e sim, Rapp era parcial na avaliação que fazia dele, mas essa parcialidade
baseava-se por completo na forma como o homem se comportara desde que
o conhecera, dois anos antes. Ele era tudo aquilo de que o acusava, e mais
ainda. Era egomaníaco, imprudente, desrespeitoso, ditatorial e mesquinho.
Concluiu que Hurley era mais do que capaz de emitir a ordem para o matar



sem o conhecimento de Stansfield. Porém, porque haveria de fazer Victor
matar os outros dois tipos da equipa? De que seriam culpados?

Rapp conhecia o seu ritmo de corrida praticamente ao segundo e, depois
de cinco quilómetros, acelerou para um ritmo constante de um quilómetro a
cada três minutos. Três quilómetros depois, sentia pontadas no ombro, tinha
os pulmões a arder e uma ideia atingiu-o como um raio. As pernas pararam
de acelerar e, devagar, foi parando. Tinha o peito a ofegar, os pulmões a
trabalharem a dobrar para obterem oxigénio. Endireitou-se o mais que pôde
e olhou para longe, vendo três torres de arrefecimento de uma central
nuclear. Continuou a dar voltas e mais voltas à ideia e, quanto mais o fazia,
mais se tornava a única coisa que fazia sentido. Victor achava que o tinha
matado, e depois virara a arma contra os membros da equipa, que não
desconfiavam de nada. Porque haveria um homem de fazer tal coisa? Só
havia duas razões. Ou eles tinham feito algo gravíssimo e sido marcados
para eliminação, ou tinham sido assassinados por causa do que tinham
visto.

Era como se uma imagem turva se tivesse focado repentinamente. Se os
outros dois tipos tivessem feito algo grave, haveria formas muito melhores
e mais discretas de se livrarem deles. De súbito, Rapp ficou convencido de
que tinham sido assassinados por terem visto Victor alvejar na nuca um
homem que julgavam ser ele. Victor e Hurley tinham sido brutalmente
óbvios quanto a não o aprovarem. Estariam dispostos a incriminá-lo para se
livrarem dele? Victor era incapaz de aceitar culpa, o que significava que
teria de culpar outra pessoa pelas mortes, e essa pessoa seria Rapp.

Virou-se e começou a correr na direção do hotel. Precisava de entrar em
contacto com Irene Kennedy e, para poder fazer isso, tinha de estar em
andamento e, se possível de todo, manter Hurley na ignorância.



CAPÍTULO 40

Irene Kennedy entrou com Thomas Stansfield na embaixada enquanto
todos os restantes ficavam nos veículos. Rollie Smith esperava-os e
escoltou-os pela segurança dizendo apenas uma palavra. Ao longo dos anos,
Irene ouvira muitas histórias acerca de Smith, que ostentava um bigode
substancial perfeitamente aparado e encerado. Começara a deixá-lo crescer
quando tinha vinte e poucos anos, para ajudar a disfarçar a sobremordida e,
com o passar do tempo, tornara-se o seu traço distintivo; isso e os laços que
usava. Orgulhava-se de ser o consumado cavalheiro britânico. Era membro
vitalício dos Serviços Secretos Britânicos, mais comummente conhecidos
como MI6. O pai fora um diplomata de nível médio do Gabinete de
Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, e o jovem Smith, tal como as duas
irmãs, tinha passado quase toda a juventude na Europa continental. A
missão diplomática mais longa do pai fora em França, mas também passara
tempo na Bélgica, na Áustria e na Alemanha.

Smith tinha dezoito anos e vivia na Bélgica quando Hitler invadira a
Polónia e desencadeara a Segunda Guerra Mundial. Na primavera seguinte,
os nazis fizeram a sua famosa manobra da Linha Maginot e a família
regressou a Londres. O pai reconhecia que o jovem Roland ia juntar-se ao
esforço de guerra com ou sem a sua autorização, pelo que puxou uns
quantos cordelinhos para lhe conseguir um lugar no MI6. Quatro anos
depois, Rollie conheceu um americano que passara a maior parte do último
ano da guerra atrás das linhas nazis.

Ao longo das décadas seguintes, com a Guerra Fria a aquecer, Thomas
Stansfield e Rollie Smith partilhavam uma paixão comum — ambos
queriam destruir a União Soviética. Por vezes, estavam destacados nas
mesmas cidades, com as suas embaixadas frequentemente a escassos
quarteirões uma da outra. Noutras alturas, ficavam em continentes
diferentes, mas a distância nunca fazia qualquer diferença. Continuavam a
ser grandes amigos e confidentes.



Os dois homens cumprimentaram-se com apertos de mão firmes e
sorrisos cálidos. Eram estoica e flagrantemente de uma geração em que os
homens não se abraçavam.

Cheio de charme, Smith voltou-se para Irene.
— Que bela surpresa vê-la, Dra. Kennedy.
Ela sorriu.
— Igualmente, Sir Roland.
Por alguma razão, sempre que encontrava Smith, Irene não conseguia

deixar de pensar na hilariante personagem Flashman, de George
MacDonald Fraser.

Smith estava com pressa ou, mais provavelmente, partilhava o receio
comum a agentes dos serviços secretos de todo o mundo. Falar em sítios
transientes e inseguros nunca era boa ideia, a menos que se quisesse ser
escutado. Tal como acontecia com a embaixada dos EUA em Paris, os
gabinetes seguros do MI6 localizavam-se na segunda subcave. Desceram
pelas escadas e, quando chegaram a uma porta pesada de aço com uma
câmara por cima, Smith marcou um código num teclado e entraram. Saudou
um homem sentado a uma secretária, mas não perdeu tempo com
apresentações. Continuaram por um longo corredor feio, com paredes beges
e chão de linóleo. Ao contrário do resto da embaixada, aquela área não
sofrera uma grande remodelação.

Smith abriu uma porta à direita e fez-lhes sinal para que entrassem. Irene
sentiu uma familiaridade imediata com o espaço. O chão era de borracha e
as paredes e o teto estavam cobertos de espuma acústica cinzenta. Era ali
que o MI6 realizava as suas reuniões mais delicadas. A mesa tinha quatro
cadeiras de cada lado e uma em cada extremo. Ao fundo, um homem muito
pequeno vestido de preto estava sentado e sorria-lhe. Ela correspondeu-lhe
ao sorriso e calculou que ele tivesse cerca de noventa anos.

Irene reparou no colarinho branco do homem. Aproximou-se dele,
estendeu-lhe a mão e apresentou-se.

O homem continuou a sorrir e disse-lhe em francês:
— É um prazer conhecê-la, menina Kennedy. Sou o monsenhor Peter de

Fleury.
Stansfield perguntou:
— Não vou ter de lhe beijar as costas da mão, pois não?



— Sim — disse o velho padre. — E, já agora, o meu rabo branco e
ossudo.

Irene foi apanhada completamente de surpresa. O seu superior nunca
brincava.

Mas, naquele momento, Stansfield e Smith riam-se como colegiais.
— Eminência — disse Stansfield —, é uma honra estar na sua santa

presença.
De Fleury sorriu e disse:
— Eu devia excomungá-lo.
— Provavelmente, e eu depois junto-me à Igreja Anglicana, como aqui o

Rollie.
— E arderá no inferno juntamente com ele e todos os outros pagãos.
Já estavam os três a rir e continuaram a trocar picardias durante mais uns

minutos, até finalmente acalmarem. De Fleury olhou para Irene e disse-lhe:
— Lamento que tenha de aturar um comportamento tão infantil, mas

devia ter visto estes dois no final da Segunda Grande Guerra. — Voltou os
olhos turvos para Smith e Stansfield e perguntou-lhes: — Lembram-se
daquela vez que tive de vos salvar daquele bordel quando o...

— Ei, ei — gritou Stansfield —, não comece a dizer mentiras, caso
contrário vou ter de entregar os meus ficheiros secretos ao Vaticano. Tiram-
lhe esse novo título sofisticado e passará os últimos anos da sua vida no
opróbrio.

— Força — replicou De Fleury. — Seria a coisa mais empolgante que
aqueles velhos pavões liam há anos.

Seguiu-se outra ronda de risos e mais histórias. Irene nunca tinha visto o
chefe assim e isso fazia-a vê-lo a uma luz diferente. Dada a sua juventude
relativa e a mente aguçada que tinha, era fácil esquecer que tinha
participado na Segunda Guerra Mundial. Quando os homens finalmente se
acalmaram e pararam de se provocar, as coisas assumiram um tom mais
sério.

Smith virou-se para Stansfield e disse:
— Quem me dera que as coisas agora fossem diferentes. Não haveria

nada que me desse mais gozo do que passar uma noite a ouvir-vos contar
mentiras acerca um do outro, mas receio bem que, à luz do que aconteceu
na noite passada, não possa ser esta noite. A DGSE vai acossar-vos, sem
dúvida.



Stansfield não se mostrou alarmado.
— Depois de se gerir uma estação em Moscovo, a DGSE não é tão

intimidante.
— É verdade — disse Rollie num tom pensativo —, mas este novo tipo

que está à frente da Divisão de Ação Especial não é alguém que deva ser
encarado com ligeireza.

— É o que me consta.
— O Peter vai pôr-te a par de uma coisa muito importante, mas antes eu

também tenho algo importante a partilhar.
Isso não constituía surpresa para Stansfield. Tinha recebido um

telefonema do amigo em sua casa, no sábado. Umas quantas palavras em
código tinham sido inseridas na conversa e, quando Stansfield chegara ao
seu gabinete, encontrara à sua espera um cabograma seguro enviado pelo
seu chefe de estação de Londres. Era um pedido de um encontro presencial.
O tópico a discutir era o assassinato do ministro do petróleo da Líbia.

— Agradeço-te que me tenhas contactado, Rollie.
— É assim que eu e tu funcionamos. Protegemo-nos um ao outro. —

Smith tamborilou os dedos na mesa e depois disse: — O ministro do
petróleo da Líbia, Tarek al-Magariha... estava ao nosso serviço.

Stansfield não se mostrou surpreendido.
— Achei que era capaz de ser disso que querias falar.
— Mas há um pequeno problema. Também estava ao serviço da DGSE.
Essa informação já surpreendeu Stansfield.
— Quem é que o apanhou primeiro?
— Eles.
— E depois tu recrutaste-o.
— Não fui eu pessoalmente, mas sim, o MI6 recrutou-o.
Stansfield demorou um pouco a ponderar o que acabava de aprender e

depois fez a pergunta mais óbvia.
— A Direção-Geral sabia?
Smith encolheu os ombros.
— Provavelmente.
— Provavelmente é a melhor resposta que consegues?
— Não temos nada de concreto, mas o contacto do Tarek disse que ele

estava a ficar cada vez mais nervoso. Queria que o tirássemos do país.
Achava que a Direção-Geral estava desconfiada e depois foi enviado para o



estrangeiro nesta viagem mais recente sem nenhum segurança a
acompanhá-lo. Disse ao contacto dele que eles iam matá-lo.

— Eles?
— Segundo me consta, o ministro receava mais os seus associados

islâmicos do que a Direção-Geral.
O coração de Irene acelerou, pensando nas palavras de Rapp. Acerca de

aquilo ter sido uma cilada. De estarem à espera dele.
— Disse que o mandaram para o estrangeiro sem qualquer segurança?
— Sim.
— Eu julgava que os jornais falavam de quatro guarda-costas

assassinados.
Smith desviou a atenção de Irene para Stansfield e fitou-o com um olhar

duro.
Stansfield pigarreou e disse:
— O Rollie sabe, Irene.
— Sabe o quê?
— Do Mitch. Sabe que ele esteve lá naquela noite.
Irene não moveu um único músculo, mas sentiu o sangue a afluir-lhe ao

rosto. Antes que ela pudesse responder, Stansfield deu-lhe uma espécie de
explicação.

— Não temos melhor aliado do que o Rollie e o MI6. Eles têm acesso a
áreas onde nós não chegamos, e vice-versa. Confio mais no Rollie do que
num bom número de gente no nosso edifício.

Irene assentiu com a cabeça.
— Eu não estou em posição de o julgar, senhor. Não me deve uma

explicação. Só me apanhou desprevenida.
— Nesta profissão há uma tendência para entesourar a informação —

disse Smith. — Todos sabemos porquê. Não queremos que certas pessoas
deitem as mãos a essa informação, mas, como vai verificar durante esta
manhã, quando confiamos nas pessoas certas, elas podem ajudar-nos a
preencher lacunas que, sozinhos, nunca seríamos capazes de preencher. —
Smith virou-se para De Fleury e disse: — Não é, Peter?

— É bem verdade.
De olhar fixo em Irene, Smith disse:
— O monsenhor De Fleury foi muito ativo na Resistência Francesa

durante a guerra. Foi tão bem-sucedido que, depois da guerra, o general



Charles de Gaulle lhe atribuiu a Legião de Honra numa cerimónia privada.
Ao longo das décadas seguintes, sempre que pode tem continuado a ajudar
tanto os serviços secretos franceses como os nossos.

— Não lhe ligue — disse De Fleury —, estou velho e imprestável, mas
houve uma altura em que cumpri o meu papel.

— E continua a cumpri-lo, como eles não tardarão a descobrir. — Smith
encorajou-o: — Conte-lhes o que testemunhou no sábado à noite.

De Fleury sorriu a Irene e disse:
— A minha igreja é a Basílica do Sagrado Coração... já ouviu falar?
— Claro.
— É um lugar muito movimentado. Muitos turistas. Muita gente a chegar

e ir embora. Resulta que também é o local perfeito para realizar certas
reuniões da Direção-Geral. Uma dessas reuniões teve lugar na noite de
sábado. — De Fleury levou a mão ao interior do casaco, remexeu lá dentro
por um momento e recuperou várias folhas brancas dobradas. Colocou os
papéis à frente dela. — Tomei notas. A minha mente não é tão aguçada
como antigamente. Um homem chamado Paul Fournier, que trabalha para a
Direção-Geral, marcou a reunião. Os outros homens eram cruéis. Pelo
menos dois deles. Eu já estive na presença do mal, e aqueles dois homens
eram malvados. Eram assassinos. Eram muçulmanos e muito grosseiros.
Queixaram-se por a reunião ter lugar numa igreja.

Irene assentiu com a cabeça.
— O terceiro homem era educado. Tinha a pele escura, mas falava

francês muito melhor do que os outros dois. Chamava-se Max. Começaram
a falar dos assassinatos no hotel. O Fournier disse a um dos homens
zangado... não me lembro do nome dele, mas está nas notas. Ele disse-lhe:
“Veio cá para matar um homem, não o fez e agora eu tenho que me haver
com nove cadáveres. Entreguei-lhe este assassino numa bandeja de prata e
você meteu os pés pelas mãos de tal maneira que passei o dia inteiro a
tentar limpar a porcaria que deixou.”

— O senhor estava presente enquanto eles discutiam isso? — perguntou
Irene.

— Não. — De Fleury sorriu. — Eles estavam na cripta. Há uma saída de
ar que transporta a voz de quem fale ali até um dos confessionários.

Irene assentiu com a cabeça e pediu:
— Por favor, continue.



— Os ânimos ficaram muito exaltados, com os terroristas a culparem o
Fournier por lhes ter armado uma cilada, enquanto ele os culpava por terem
dado cabo da melhor oportunidade para matar aquele assassino. Fournier
acusou o tal Samir, era esse o seu nome, de ter assassinado três civis
inocentes enquanto saía do hotel.

Irene e Stansfield entreolharam-se e logo tornaram a concentrar-se em De
Fleury.

— Eles ameaçaram-no, e ele por sua vez ameaçou fazer com que
morressem afogados no oceano. Isso foi quando eles disseram que a Líbia
poderia começar a divergir parte do seu petróleo e que talvez voltassem a
detonar bombas em França. O Fournier riu-se deles e disse-lhes que
entregaria os ficheiros que tinha acerca deles ao assassino e que ele os
perseguiria a todos. Eles ameaçaram informar os chefes dele. O Fournier
disse-lhes que os seus chefes sabiam tudo acerca daquele acordo. A coisa
continuou até que aquele que se chamava Max interveio. Então falaram
mais do assassino e da cena do crime. — Os olhos do monsenhor ficaram
desfocados e ele olhou para a parede ao longe. — Depois disso... não me
lembro ao certo do que disseram. — O seu olhar tornou a concentrar-se e
ele voltou-se para Irene, dizendo: — Está tudo no meu relatório. Verifiquei
tudo várias vezes. Está tudo aí. — Assentiu com a cabeça. — Só já não está
tudo aqui. — E bateu com um dedo quase translúcido na cabeça.

Irene não se tinha dado conta, mas estava de queixo caído, incrédula.
Pestanejou várias vezes e depois fitou os papéis que tinha nas mãos,
folheando-os rapidamente. Eram oito páginas escritas à mão numa bela letra
cursiva fluida. Parecia o melhor presente que alguma vez recebera. Tudo o
que Rapp dissera era verdade.

— Obrigada, monsenhor.
— E é por isso — disse Rollie Smith num tom jovial —, que partilhamos

informação.



CAPÍTULO 41

Paul Fournier estava reclinado no sofá do seu gabinete, com uma
compressa fria na testa, o primeiro botão da camisa desapertado, a gravata
afrouxada e sem sapatos ou casaco. Raramente tinha dores de cabeça, mas
aquela manhã era uma exceção, pelo que acabava de tomar três
comprimidos de paracetamol extraforte e dissera ao seu número dois, Pierre
Marmet, que não deviam incomodá-lo. Tinha passado a noite a tentar conter
os danos. Um agente morto e outro em estado crítico não era bom. Os seus
superiores iam ficar extremamente alterados. Se um agente da DGSE fosse
assassinado no estrangeiro, ninguém pestanejava sequer. Porém, se fosse
alvejado numa noite de domingo em Paris, contudo, isso já era um grande
embaraço para muita gente.

A comunicação social ia fazer uma data de perguntas, e ele não gostava
de falar com jornalistas, pelo menos em massa. Eram demasiado
indomados, demasiado difíceis de manipular quando entravam num
frenesim alimentar. Um a um era o seu método preferido. Achava-os
incrivelmente fáceis de manipular. Muitos eram inseguros e careciam de
validação constante. Fora para a cama com bastantes jornalistas de Paris e
mantivera-se em bons termos com elas.

Imaginou todos os desenvolvimentos possíveis. O essencial seria manter
a polícia confusa, e a sua jogada com o ministro da Defesa seria muito
eficaz a abrandar a investigação. Retirar Francine Neville do caso enviaria
uma mensagem a todos os outros investigadores, dizendo-lhes que tinham
de ter cuidado com o que faziam. Estava abismado com a ingenuidade dela.
Tinha esperado que fosse mais esperta, mas acabara por ter o que merecia.

Pelo menos em relação a isso, Fournier estava satisfeito consigo mesmo.
O grande problema seria a CIA. Tinha fotos de vigilância que mostravam
Hurley e os seus brutamontes a entrar no país e a ir até à mesmíssima rua
onde o tiroteio tivera lugar. As ordens que dera para que os seus homens os
seguissem estavam inteiramente dentro dos ditames da Direção-Geral. Não
estavam a vigiar cidadãos franceses, estavam a manter-se atentos a agentes



de serviços secretos estrangeiros que tinham entrado no país pouco mais de
doze horas depois do massacre no hotel.

A parte delicada seria reter essa informação, para poder usá-la como
pressão sobre a CIA. Entregar a foto do agente americano morto à polícia
seria um desperdício. Se conseguisse manter o segredo, poderia obrigar a
CIA a fazer concessões e, também, uma transferência bancária
considerável. Eles não teriam outra alternativa, ao serem confrontados com
as fotos de Hurley e dos seus homens. A conclusão era óbvia. Os homens
da DGSE não tinham sido alvejados por uns criminosos locais. Eram
demasiado bons para isso. Os assassinos treinados de Hurley tinham estado
envolvidos no tiroteio. Fournier também tinha outras questões. Porque
estariam os homens de Hurley naquela rua em particular? Seria possível que
fosse por causa do assassino americano? No ano anterior, Fournier tinha-se
esforçado muito por aprender a identidade real do homem. O mais próximo
a que tinha chegado era a uma lista de alvos. A sua fonte ou não conhecia a
identidade do assassino, ou estava a ver se conseguia melhores condições
para a revelar. Que dois dos seus homens tivessem sido alvejados alteraria
tudo isso.

Fournier e a sua fonte partilhavam a mesma opinião pragmática: a de que
não era bom nem para a América, nem para França, que um assassino
andasse a picar os voláteis ninhos de vespas de terroristas que rodeavam o
Mediterrâneo. Fournier tinha gerido destramente as disposições e as crenças
fanáticas dos vários grupos, com um só objetivo em mente — manter a
carnificina fora de França. Os seus superiores, até ao presidente, tinham
aprovado, quer tacitamente, quer comprometendo-se verbalmente com o
plano. Quanto à soma simpática que fora amontoando pelo caminho,
nenhum governante lhe levaria isso a mal. Até a comunicação social
compreenderia, mas ninguém haveria de descobrir. Estava convencido de
que tinha escondido bem o seu rasto. Não era possível que alguém
descobrisse o seu dinheiro.

Estava a pensar no que fazer em seguida quando o assistente entrou de
rompante sem bater à porta.

— Vai querer ver isto. — Mermet foi direto ao televisor e, uns segundos
depois, havia no ecrã uma sala cheia de jornalistas a colocar perguntas.

Fournier retirou a compressa fria da cabeça e voltou a atenção para a TV.
O ecrã estava ocupado pelo rosto encantador de Francine Neville. Ouviam-



se perguntas gritadas e ela ia acenando com a cabeça.
— Sim, exatamente — disse ela. — Fui retirada do caso que me foi

atribuído há pouco mais de quarenta e oito horas.
— Refere-se aos homicídios no Hotel Balzac.
— Correto. Pouco depois de os meus investigadores terem chegado à

cena do crime, vários funcionários da DGSE apareceram. Um deles era Paul
Fournier, que dirige a Divisão de Ação Especial da Direção-Geral.
Assegurem-se de que escrevem bem esse nome... Paul Fournier. Eu
estranhei a sua presença, mas ele disse-me que a morte do ministro do
petróleo da Líbia era realmente da conta da Direção-Geral. Ele e vários dos
seus homens tiveram acesso à cena do crime durante pouco mais de uma
hora. No dia seguinte, descobrimos que certas provas fundamentais tinham
desaparecido da cena do crime. Tínhamos motivos para crer que teria sido
um dos agentes do Sr. Fournier a retirar as provas em falta. Informei-o
quanto a querer falar com esse homem, bem como com várias outras
pessoas associadas ao caso. — Francine fez uma pausa. — Até agora, o Sr.
Fournier tem-se mostrado muito pouco cooperante.

» Ontem informei o meu superior, o Sr. Prefeito Mutz, quanto a precisar
de me reunir com ele hoje de manhã, para discutir o facto de a Direção-
Geral estar a interferir numa investigação policial. Quando há pouco
cheguei ao seu gabinete, encontravam-se presentes o diretor-geral da
polícia, o Sr. Jacques Gisquet, bem como o ministro dos Negócios Internos,
o Sr. Pierre Blot. Assumi que isso significava que as minhas acusações
estavam a ser encaradas com a devida seriedade. Contudo, depressa
descobri que se encontravam presentes por um motivo completamente
diferente. O Sr. Ministro dos Negócios Internos tinha recebido um
telefonema do Sr. Ministro da Defesa, o qual dizia possuir um ficheiro
muito detalhado sobre o facto de eu, alegadamente, andar há anos a
perseguir e acossar sexualmente o Sr. Paul Fournier. — Fez uma nova pausa
e olhou em redor, dando tempo aos jornalistas para apreenderem tudo. — A
bem da transparência... eu e o Sr. Fournier tivemos uma relação breve há
alguns anos e separámo-nos cordialmente. Desde então, casei e tenho dois
filhos lindos. Não o vi nem falei com ele durante este tempo. De alguma
maneira, no entanto, esse ficheiro contém declarações de três mulheres que
afirmam que me senti ameaçada pelas relações que elas mantinham com o
Sr. Fournier e que as acossei.



» Quando pedi para ver o tal ficheiro, o Sr. Ministro Blot disse-me que
não o vira, mas que ele e o Sr. Ministro da Defesa tinham decidido que o
melhor a fazer a curto prazo seria afastar-me do caso. Em todos os anos que
passei com a polícia, nunca fui retirada de um caso. Nunca fui alvo da
mínima reprovação. Os meus colegas avaliam-me rotineiramente e incluem-
me entre os melhores comandantes, sendo-me atribuídos casos importantes
com frequência. Exigi ver o ficheiro e foi-me dito que isso não aconteceria.
Que o melhor, para a minha carreira, seria simplesmente afastar-me e deixar
que outra pessoa tratasse da investigação. Não me foi dada escolha, pelo
que terei de me afastar, mas não o farei discretamente. Vou apresentar uma
queixa oficial e quero ver o ficheiro inventado que o Sr. Fournier usou para
enganar o Sr. Ministro da Defesa. E também peço a todos os presentes que
investiguem o envolvimento da Direção-Geral neste caso. Eles têm
autoridade para operar fora de França, não para manipular e interferir em
investigações aqui em Paris.

Um jornalista gritou:
— Pode confirmar que dois agentes da Direção-Geral estiveram

envolvidos num tiroteio em Montparnasse na noite passada?
Francine esperou um pouco e depois disse:
— Sim, posso. Um dos agentes morreu no local e, segundo sei, o outro

encontra-se num hospital da zona, em estado crítico, mas estável.
Houve uma explosão de perguntas na sala, vindas de dezenas de

jornalistas. Uns dez segundos depois, Francine ergueu as mãos e acalmou o
grupo.

— Sugiro que procurem o Sr. Fournier e lhe dirijam as vossas questões.
Ele provavelmente estará no seu gabinete na sede da Direção-Geral, no
número 141 do Bouvelard Mortier, a engendrar o próximo embuste.

Fournier já estava sentado na beira do sofá. Tinha o olhar colado ao
televisor quando Francine saiu do pódio e deixou a sala de conferências.
Ouvia o seu telefone a tocar do outro lado do gabinete, mas não fez o menor
esforço por ver quem estava a ligar-lhe. Tinha a mente a mil, a tentar
arranjar forma de limitar os estragos feitos por aquela cabra estúpida. Se ela
ao menos tivesse aceitado ser banida com discrição, ele tê-la-ia poupado ao
embaraço público a que agora teria de a sujeitar. Decidiu rapidamente que
conseguiria ultrapassar aquela pequena tormenta. Tudo se reduziria a uma
questão da palavra dela contra a sua, e ele poderia arranjar todas as provas



falsas que fossem necessárias. Francine cometera um terrível erro de
cálculo.

Uma mulher de expressão alvoroçada espreitou pela porta e disse:
— Desculpe, senhor, mas o Sr. Ministro da Defesa está na linha um e o

Sr. Diretor está na linha dois. Ambos querem falar consigo imediatamente.
Parecem muito alterados.

Fournier olhou para Mermet, que se limitou a encolher os ombros. Virou-
se então para a secretária e disse-lhe:

— Falo primeiro com o ministro. Diga ao diretor que lhe telefono assim
que possível. —Levantou-se do sofá e sentiu a cefaleia a começar a pulsar-
lhe nas têmporas. Pegou no auscultador do telefone na secretária, premiu a
linha um e começou a mentir.



CAPÍTULO 42

A sala de interrogatórios costumava ser usada para receber os relatórios
de agentes, mas, ocasionalmente, já tinha sido usada para coisas mais
violentas. As paredes estavam pintadas de branco-sujo e o pavimento era de
betão. Uma mesa de dois metros por um e vinte estava presa ao centro da
sala. Hurley encontrava-se de um lado, Victor do outro. Por mais que
Stansfield se sentisse inclinado a autorizar que apertassem com Victor,
parecia-lhe que havia uma forma melhor de proceder, pelo que ficou
calmamente a observar pelo espelho unidirecional enquanto Stan Hurley
revia os acontecimentos das últimas catorze horas com Victor.

Irene Kennedy aproximou-se do espelho e disse:
— Senhor, acho que precisa de ouvir o que o Tom Lewis tem a dizer.
Stansfield olhou para Irene e assentiu com a cabeça. O psicólogo juntou-

se-lhes em frente ao espelho e perguntou:
— Tem lido os meus relatórios?
— A maioria.
Com um homem meticuloso como Stansfield, isso queria dizer que os

seus relatórios tinham deixado de ser importantes, ou que o resto do
trabalho não lhe dava tempo para tudo.

— Leu os mais recentes, sobre o Victor?
— Não.
Stansfield observava o rosto de Victor e ouvia-lhe a voz pelas colunas do

teto.
— Tem-se tornado cada vez mais difícil lidar com o Bramble, ou Victor,

como a maioria dos homens lhe chama.
— É difícil lidar com a maioria das pessoas neste ramo — disse

Stansfield, sem o menor laivo de humor. — Mas prossiga.
— Ele não é estimado.
— Suponho que se refira pelo Mitch.
— Sim, e por basicamente todos os outros.



— Isso não é verdade — contrapôs Stansfield. — O Stan e o Victor dão-
se bem.

— Isso é porque o Victor é o cão amestrado dele — interveio Irene.
— E o Stan diria o mesmo acerca de si e do Mitch.
— O Victor e o Mitch são pessoas muito diferentes. — Olhando para

Lewis, ela disse: — Explique.
Lewis assentiu com a cabeça e concentrou-se em Stansfield.
— No meu último relatório, indiquei várias preocupações sérias com o

Victor. Tenho reparado num vasto desprezo e abuso dos direitos dos outros.
É desonesto e mente facilmente aos colegas, sobretudo se isso contribuir
para seu próprio proveito. É extremamente irascível e agressivo, sendo dado
a lutar à mínima indicação de uma desfeita. Tem uma desconsideração
imprudente pela segurança dos outros, o que muitas vezes se manifesta em
partidas a que só ele acha graça. Não revela praticamente remorso algum
quando magoa um recruta... na verdade, parece-me que tira um prazer
perverso de infligir dor.

Stansfield tamborilou os dedos no parapeito em frente ao espelho.
— Acaba de descrever uma boa porção dos homens com quem tenho

trabalhado ao longo dos anos — lamentou.
Lewis pigarreou.
— À primeira vista, pode parecer que assim é, e não duvido de que terá

trabalhado com muitos homens duros que partilham uma ou duas dessas
qualidades, dos quais se destaca o Stan, mas posso garantir-lhe que há sete
particularidades que caracterizam o distúrbio de personalidade antissocial e
que o Victor tem as sete.

Stansfield desviou o olhar do interrogatório e fitou o psicólogo.
— Quantas tem o Stan?
— Três... talvez quatro.
— E eu? — perguntou Stansfield, com um ar muito sério.
— Só uma — disse Lewis, com um sorriso ténue. — Por outro lado,

precisaria de mais tempo para o observar adequadamente... mas não me
preocuparia. Por norma, é preciso ter pelo menos quatro dessas
particularidades para a doença ser diagnosticada.

— E o Mitch, quantas tem?
— Só uma ou duas.
— Essa sua avaliação... quão séria é?



— Muito séria.
— E, se eu pedisse uma segunda opinião, a pessoa que a desse chegaria

às mesmas conclusões.
— Tenho praticamente a certeza.
— Este problema pode ser resolvido com tratamento?
Lewis hesitou por um segundo e depois abanou a cabeça.
— Seria necessário muito tempo e esforço, e o paciente teria de estar

disposto a isso.
Olhando pelo vidro, Stansfield perguntou:
— E parece-lhe que o Victor estaria disposto a submeter-se ao

tratamento?
— Não.
Stansfield fitou a sala do outro lado do espelho e disse:
— O Stan não vai gostar disto.
— Não, não vai, mas ele não vê as realidades deste problema. Isto vai

bem mais além do que o Stan e de quem gosta ou deixa de gostar. Escrevi
tudo isto no meu relatório. Pessoas como o Victor são extremamente
voláteis. Costumam acabar na cadeia, financeiramente arruinadas, ou as
duas coisas.

Stansfield deu um passo atrás.
— Não recrutamos escoteiros para fazer este trabalho. Sabem-no bem. Os

escoteiros estão todos no FBI. Nós precisamos de gente disposta a esticar as
regras... a fazer certas coisas que um indivíduo mentalmente estável nunca
consideraria fazer.

Lewis assentiu com a cabeça e disse:
— E o senhor contratou-me para me manter atento... para garantir que

temos agentes que sabem que há certos limites que não se ultrapassam, e
estou a dizer-lhe que o Victor ultrapassará qualquer limite desde que isso o
ajude a obter o que quer.

— Sabe que telefonei ao Stan ontem à noite e lhe disse para extrair o
Victor e a equipa?

Lewis assentiu com a cabeça.
— O Victor alega que estavam a preparar-se para ir embora quando o

Rapp mandou o chamariz.
— Estou a par disso.
— Acredita nele?



Lewis foi cuidadoso a responder.
— Não tenho a certeza de acreditar no que quer que o Victor diga.
— Mais alguma coisa?
— Uma coisa é tê-lo na quinta a brutalizar recrutas... mas largá-lo à solta

em Paris... — Lewis abanou a cabeça. — Isso foi má ideia.
— E porque é que não me chamou a atenção para isto antes?
— Grande parte disto estava no meu último relatório.
Thomas Stansfield fixou os seus olhos frios, cinzentos e argutos no

psicólogo.
— Recebo muitos relatórios. Porque é que não veio falar comigo?
Lewis suspirou e disse:
— Eu não estava presente quando ele foi recrutado, mas, ao longo do ano

passado, fui ficando cada vez mais preocupado. E há também que ter o Stan
em conta.

— O que é que ele tem?
— Vocês os dois são muito leais um ao outro.
— Conhecemo-nos há muito, e eu sei como ele é.
— Dá-me permissão para ser brutalmente honesto, senhor?
Stansfield sabia que aquelas palavras eram um sinal do treino das Forças

Especiais a revelar-se no psicólogo, e também percebeu que, se pedia
permissão para falar livremente, era porque diria algo altamente crítico
acerca dele. Como nunca tinha tido medo da verdade, disse:

— Permissão dada.
— O senhor tem um ponto cego no que diz respeito ao Stan. Já por várias

vezes tenho tentado fazê-lo ver certas coisas, e a Irene também, mas o
senhor ignora-nos. Eu compreendo que ele tem uma carreira cheia e não há
dúvida de que pode ter a sua utilidade, mas receio bem que torná-lo
responsável por recrutar e treinar estes homens tenha sido um erro
tremendo. E o Victor é a principal prova disso. O homem já devia ter sido
expulso há anos.

Olhando pelo espelho unidirecional, Stansfield perguntou:
— Então o que recomenda que faça em relação a este problema?
— Mande o Victor embora e faça-o o mais depressa possível.
— E se ele não quiser demitir-se?
O psicólogo de olhos azuis e antigo soldado das Forças Especiais hesitou

por um segundo e depois disse:



— Devia eliminá-lo.
Aquilo era bem mais sério do que tinha esperado. Considerava Lewis um

homem pensativo que era muito escrupuloso quanto às suas
recomendações. Era a primeira vez em três anos que sugeria tal coisa.
Stansfield não tinha quaisquer ilusões quanto a quem era. Já matara e já
tinha dado ordens para matar. Isso fazia parte do seu trabalho.

— Vou ter tudo isso em consideração. — Afastou-se do espelho e depois
parou e olhou de novo para Lewis. — E o que lhe parece que deveria fazer
com o Stan?

Apesar de ter umas quantas opiniões bem fortes acerca disso, Lewis não
tinha a presunção de julgar que devesse comunicá-las a Stansfield.

— O senhor conhece-o melhor do que qualquer um de nós. Creio que será
mais do que capaz de tomar essa decisão por si mesmo.

Um sorriso levíssimo enrugou a boca de Stansfield.
— É um homem esperto, doutor. Aprecio a sua honestidade.



CAPÍTULO 43

Jim Talmage tinha o seu equipamento instalado na sala de observação, a
partir da qual podia monitorizar Bramble através de câmaras e sensores
ligados a vários pontos do corpo para lhe medir a tensão arterial, a pulsação,
a condutividade da pele e a respiração. Talmage sabia-se capaz de enganar
um polígrafo a 100 por cento, e sabia que Hurley conseguia fazer o mesmo,
porque tinham praticado um com o outro. Tendo operado em território
hostil durante grande parte das suas carreiras, isso era um requisito
profissional, para o caso de serem apanhados por outra agência de serviços
secretos, ou, pior, por uma organização terrorista. Ser capaz de enganar o
polígrafo muitas vezes podia significar a diferença entre a vida e a morte.

Stansfield apareceu ao lado de Talmage.
— Como é que isso vai?
Talmage abanou a cabeça.
— Nada bem.
— Ele está a mentir?
— Não tenho a certeza... o problema é esse.
— Está a esquivar-se às perguntas? — quis saber Stansfield.
— Sim, mas é mais do que isso. Acho que ele sabe o suficiente para

aldrabar a máquina, e não ajuda que o Stan esteja a fazer um trabalho de
merda.

— Então?
— Já o tenho visto a pressionar muito mais do que isto. Eu costumo

prever qual será a pergunta que fará em seguida. É preciso pôr o tipo a
pensar numa coisa, fazê-lo inclinar-se numa determinada direção e depois
atirar-lhe de chofre com uma acusação, tentar pregar-lhe uma rasteira e ver
como reage.

— E ele não está a fazer isso.
— Não. Está a deixar que seja o Bramble a contar a história. De vez em

quando, volta atrás e revê qualquer coisa... pede-lhe que esclareça algo.



Stansfield não era novato algum no que dizia respeito a polígrafos.
Perdera a conta a quantos tivera de enfrentar, e ordenara milhares de testes
daqueles. Havia muitas técnicas diferentes. Talmage descrevera uma técnica
a que chamavam dar corda suficiente ao sujeito para se enforcar.

— Isso não me parece invulgar.
Talmage abanou a cabeça e franziu o sobrolho.
— Algumas pessoas fazem-no assim, mas já nem sei quantos destes testes

fiz com o Stan. Isto não é o estilo dele. Ele é como um lutador de rua. Não
há limites. Quando começa, ataca e continua a atacar até ter o tipo tão aflito
que nem se atreve a mentir-lhe.

Stansfield considerou a situação e depois perguntou:
— Será melhor chamá-lo?
Talmage ficou muito desconfortável com a pergunta.
— Isso é uma decisão sua, chefe, mas a haver críticas, será melhor que

venham de si. Não estou com muita vontade de que mordam.
— Percebido. — Stansfield não o demonstrou, mas estava extremamente

desagradado por ter deixado Hurley criar um ambiente onde toda a gente
tinha receio de expressar uma opinião. Virou-se para Irene e Lewis e disse-
lhes: — E se vocês fossem ver se têm mensagens? Preciso de trocar uma
palavra com o Stan. — Deu uma palmada no ombro de Talmage e disse: —
Diga-lhe que faça uma pausa.

Talmage inclinou-se para a frente e carregou no botão de “Transmitir” do
microfone.

— Rapazes, vamos fazer um intervalo. Victor, queres que te levemos
alguma coisa?

Victor pediu um café simples.
Talmage fitou o grande brutamontes do outro lado do espelho. Já devia

saber.
— Sabes que não podemos dar-te café.
— Está bem — surgiu a voz nas colunas. — Pode ser água.
Hurley levantou-se e deixou a sala de interrogatórios. Um momento

depois, juntou-se a Stansfield e Talmage. Olhou para este e disse:
— Acho que está a correr bastante bem. Como é estão os valores?
— Uma merda.
Antes que Hurley pudesse responder, Stansfield disse:
— Importas-te de me dizer o que estás a fazer?



— De que é que estás a falar? Estou a tentar arrancar-lhe a verdade.
— Não me parece que estejas — disse Stansfield, sem qualquer emoção

extra.
O rosto de Hurley contorceu-se num esgar irritado.
— Ouve, isto não é minha primeira vez. Eu não meto o nariz no que se

passa no ar rarefeito do sétimo andar de Langley. Deixa-me fazer o meu
trabalho, como eu deixo que tu faças o teu.

— Deixas? — Um laivo de ira insinuou-se na voz de Stansfield. —
Pareces estar um pouco confundido, Stan. Eu sou teu chefe. Sou teu
superior. Sou eu quem dá ordens. Não me limito a deixar-te fazer o teu
trabalho; o meu trabalho é supervisionar o teu. Tu não me deixas fazer
nada. Tu és meu subordinado. Compreendes?

— Não compreendo qual é a porra do problema. Há dois anos que ando a
avisar-te que o Rapp ia explodir-nos na cara, e vê o que aconteceu, e agora
está tudo lixado comigo? Não preciso desta merda. O Victor está a dizer a
verdade. É óbvio, e vocês é melhor que acordem e percebam isso.

— Não sabemos se o Victor está a dizer a verdade, porque tu estás a ser
muito mansinho com ele e o Jim não consegue obter valores decentes.

— Mas que raio sabes tu acerca de fazer um interrogatório?
Stansfield fitou-o como se nem o visse, não falou durante pelo menos dez

segundos e depois disse:
— O que vais fazer é o seguinte, Stan. Vais lá acima apanhar um pouco

de ar fresco, fumar um cigarro e chegar a uma de duas conclusões. Ou tu
tens razão, nós estamos todos errados e tu sabes tudo, ou vais perceber que
te tornaste um idiota insofrível com quem ninguém consegue trabalhar.

Hurley ergueu o queixo e ripostou:
— Tu sabes que eu não preciso desta merda.
— Voltas a enganar-te. Nós estamos todos fartos de aturar as tuas merdas.

Estamos todos fartos da tua atitude, por isso, lembra-te, eu sou o teu chefe.
Se fores lá acima e daqui a quinze ou trinta minutos continuares a achar que
somos todos idiotas e que tu és a única pessoa inteligente, então quero que
saias pelo portão da frente desta embaixada e nunca mais voltes. Não me
importa para onde vás, desde que te mantenhas bem longe de Virgínia. Mas
se, de alguma maneira, conseguires enfiar nessa cabeça dura que não sabes
tudo, e decidires que vais deixar de explodir com tudo e todos, então volta e
fazemos este interrogatório como deve ser.



Hurley conhecia Stansfield havia quase trinta anos. Nunca vira o amigo
tão alterado, e isso incomodava-o. Deu um passo atrás e disse uma palavra
que raramente lhe passava pelos lábios.

— Desculpa. Acho que estou com os nervos um bocado estafados.
Stansfield assentiu com a cabeça.
— Vai lá acima. Espairece a cabeça e depois decide-te.
Hurley saiu da sala soturno e abatido e, por uma vez, Stansfield não se

importou com isso. Olhou para Chet Bramble do outro lado do espelho e
pensou no dossiê do homem. Lera-o anos antes, mas ainda o tinha
decorado. Muito do que Lewis deduzira já constava desse ficheiro. Bramble
tinha problemas sérios com acatar autoridade e seguir regras. Fora isso que
acabara por fazê-lo sair do exército. Stansfield era da opinião de que
indivíduos altamente morais e equilibrados nunca poderiam fazer o que a
sua equipa fazia, pelo que estava disposto a fechar os olhos a certos defeitos
de personalidade. Agora receava ter baixado demasiado os seus níveis de
exigência ou, pelo menos, dado demasiada latitude a Hurley. Fosse como
fosse, a culpa recaía toda em si.

Lewis e Irene eram boas pessoas. Tinham bom senso e controlavam as
emoções. Bramble decerto que não. Era um rufia, como Hurley. Eram do
género de homem em quem se podiam confiar trabalhos muito sujos. Os
resultados nem sempre eram bonitos, mas faziam o que se pretendia. Rapp,
por outro lado, era comedido e preciso. Todas as execuções que realizara até
à data tinham sido minimalistas no melhor sentido. Stansfield ainda estava a
comparar os dois homens quando Irene entrou de supetão na sala.

— Senhor — disse ela —, tem de ouvir isto. — Agarrou no auscultador
de um telefone seguro e começou a marcar uma longa fiada de números. —
Acabei de receber uma mensagem no meu serviço. — Passou-lhe o
telefone. — É o Mitch.

Stansfield agarrou no auscultador e escutou:
“Temos de nos encontrar. Cheguei finalmente à conclusão de que posso

confiar em si. Não acredite em nada do que o Victor diga. Enviei outro tipo
à casa segura, fazendo-o passar-se por mim. Queria ver como seria tratado.
Não fazia ideia de como seria má a receção. Pensava que, no pior dos casos,
apertariam um pouco com ele. Sem a mínima provocação, o Victor
despachou-o e depois fez o mesmo aos tipos com quem estava a trabalhar.
Apareceram dois locais e ele também os matou. Imagino que esteja a



culpar-me a mim por tudo isto. A palavra dele contra a minha... bem, só há
um problema. Tenho uma testemunha. Alguém que o seu chefe conhece e
em quem confia. Quero apresentar-me, mas não quero ver outra pessoa
além de si. Deixe-me um número de telemóvel onde eu possa contactá-la e
tenha o chefe a postos para me ouvir. E esta é a minha única proposta. Se
vejo o Stan ou o Victor onde quer que seja, acabou-se, e se alguém tentar
encontrar-me, muita gente vai acabar magoada.”

Stansfield devolveu-lhe o telefone.
— Onde está o Ridley?
— Na cidade. — Ela verificou as horas. — Ele e a equipa estão a preparar

o veículo e o hotel para a chegada do Cooke.
— Ele estava cá ontem à noite?
— Sim.
Stansfield pensou na mensagem de Rapp.
— Devia ser dele que o Rapp estava a falar.
— A testemunha.
Ele assentiu com a cabeça e voltou a atenção de novo para Victor, que

estava reclinado na cadeira a beber uma garrafa de água.
— Ligue para o seu serviço e deixe-lhe um número. Use o seu código de

supervisora. Trate disso assim que possível e depois telefone ao Ridley e
descubra o que ele sabe.

Irene tinha começado a marcar número no telefone seguro e volumoso.
Stansfield considerou a situação geral e acrescentou:
— E diga ao Rapp que eu vou consigo.
Irene marcou mais dois dígitos antes de compreender o que seu superior

dissera.
— Tem a certeza de que isso será boa ideia?
Stansfield não queria acreditar que Stan Hurley o tivesse traído, mas

tratava-se de uma possibilidade que tinha de encarar. No mínimo, parecia
que alguém passara a Fournier uma lista de alvos. Era possível que tivesse
sido intercetada eletronicamente, mas, tanto quanto sabia, a lista nunca fora
enviada por cabograma seguro, pela Internet, por telefone ou qualquer outra
forma conhecida. Fora compilada por si, Irene e Hurley. Depois fora
destruída. Ele tinha uma memória fotográfica, tal como Irene. Hurley não, e
houvera algumas ocasiões na carreira de ambos em que tivera de o censurar
por tomar nota de coisas que nunca deveriam ser postas em papel.



Observou Victor pelo espelho. Parecia relaxado, até confiante, de que
estava certo ou de que ia safar-se com o que tinha feito. Como Lewis
salientara, Victor era um homem capaz de fazer o que quer que fosse
melhor para si. Rapp, por outro lado, só lhes tinha dado trabalho árduo e
resultados.

O diretor-adjunto de Operações olhou para trás e respondeu:
— Sim, acho que é boa ideia. Acho que há muito tempo que não tinha

uma ideia tão boa.
Irene deixou o número a Rapp e depois ligou para o telemóvel de Ridley.

Quando ele atendeu, disse-lhe:
— Espere, o Thomas quer falar consigo.
Stansfield pegou no auscultador.
— Rob, estava na cidade ontem à noite?
— Sim. Cheguei por volta das quatro da tarde.
— Por acaso deparou-se com um amigo em comum?
— Não estou bem a perceber.
— Esteve com um dos seus colegas ontem à noite... testemunhou alguma

coisa?
Seguiu-se uma pausa prolongada e depois Ridley disse:
— Não entendo, senhor.
— Esqueça — respondeu Stansfield. — Tem tudo a postos para o nosso

hóspede?
— Está quase. Mais uns trinta minutos, talvez.
— Bom. Telefone-me quando ele chegar. — Stansfield desligou e virou-

se para Irene.
— Não é o Ridley.
— Então quem poderá ser?
— Não sei, mas não nos preocupemos com isso. Temos questões mais

importantes com que lidar. Ponha a malta da documentação a criar um
passaporte diplomático para o Mitch. Não quero quaisquer falhas se formos
mandados parar pela Direção-Geral. E como é que estamos de veículos?

— Presumo que Range Rovers deem demasiado nas vistas?
Ele assentiu com a cabeça.
— Nada de guarda-costas. Só nós os dois. Usemos alguma coisa do

parque automóvel que não chame as atenções. Mandamos os Rovers sair



primeiro. O Dr. Lewis pode fazer um belo passeio por Paris com a DGSE a
segui-lo.

— Boa ideia — disse Irene. — É melhor ir lá para cima, o meu telemóvel
não funciona aqui em baixo.

— Vou consigo. — Em seguida, Stansfield indicou a Talmage: — Vou dar
início a um confinamento deste piso. Ninguém entra ou sai sem que eu
saiba.

— Compreendido.
Hurley entrou na sala com o seu pequeno telemóvel na mão, e disse,

ofegante:
— O meu telefone não funciona aqui em baixo.
— Eu sei. A Irene acaba de dizer o mesmo.
— Bem — começou ele, a abanar a cabeça —, tinha-me esquecido por

completo de que tinha mandado dois ativos para substituírem o Victor e a
equipa dele na vigilância ontem à noite. Lembras-te do Bernstein e do
Jones?

— O jornalista e o operador de câmara?
— Sim, esses.
Stansfield lançou-lhe um olhar reprovador.
— Não me parecem a escolha certa.
— É uma história mais comprida do que aquilo para que temos tempo

agora, mas pedi-lhes que usassem os seus contactos na polícia. Além disso,
o Victor e a equipa tinham passado o dia inteiro a trabalhar sem parar, por
isso mandei-os ir revezá-los por umas horas.

Stansfield continuava a não achar que aquela tivesse sido a ideia mais
brilhante de Hurley, mas parecia-lhe que este estava a tentar chegar a algo
mais importante.

— Passei aqui a noite e a manhã e, quando subi, o meu telemóvel
começou com uma barulheira do caraças. O Bernstein tinha-me deixado
quatro mensagens, por isso liguei-lhe. Disse-me que, quando apareceram
ontem à noite, dois homens tinham sido alvejados. Eram os dois rapazes da
Direção-Geral. Um morto, o outro vivo. Disse-me que estava um tipo a
administrar primeiros socorros ao agente ferido. Pedi-lhe que mo
descrevesse. Ele disse que o tipo tinha vinte e tal anos, muito cabelo preto,
que estava em forma e praticamente de certeza que era francês.

— Porquê? — perguntou Irene.



— Porque falava francês perfeitamente. Começou a dar-lhes ordens.
Disse-lhes que ficassem com o agente enquanto ele ia procurar auxílio.

— E? — perguntou Stansfield.
— Nunca voltou. O Bernstein, que esteve em praticamente tantas zonas

de guerra quanto eu, disse que o homem misterioso usou Quickclot na
ferida e ligaduras de combate para estancar a hemorragia.

— Acha que era o Mitch? — perguntou Irene.
Por um segundo, Hurley não conseguiu falar. Fitava o chão, a abanar

ligeiramente a cabeça.
— Não sei que porra se passa, mas por que raio haveria ele de alvejar um

agente da DGSE e depois fazer-lhe um curativo?
Irene e Stansfield entreolharam-se e depois este sugeriu:
— Porque não foi ele quem disparou contra os agentes, mas sim outra

pessoa?
Todos os olhares se voltaram para o homem sentado na sala de

interrogatórios. Seguiu-se um silêncio demorado e depois Stansfield disse:
— Eu e o Stan precisamos de um momento a sós. Irene, vou ter consigo

lá acima. Jim e Tom, fiquem por perto. Isto não vai demorar. — Depois de
todos terem saído, disse: — Preciso de uma resposta honesta.

Hurley acenou com a cabeça.
— Preciso de um compromisso verbal. Tens de me olhar nos olhos e jurar

que me vais responder honestamente.
Hurley detestava que o encurralassem daquela maneira.
— Está bem — respondeu, encarando o velho amigo de frente. — Não

vou enganar-te. Pergunta o que quiseres que eu digo-te a verdade.
— Lembras-te de quando fizemos a lista de alvos?
— Sim.
— E memorizámo-la e depois eu rasguei a lista e guardei-a no meu saco

para queimar?
— Sim.
Pela forma como Hurley se remexia, Stansfield já percebia que tinha feito

algo mal. Para desconhecidos e adversários, era um trapaceiro e mentiroso
de primeira, mas, para os amigos mais próximos, era péssimo.

— Quando voltaste à quinta, por acaso recriaste a lista?
— O que queres dizer? — Hurley deu um pequeno passo atrás e cruzou

os braços.



— Voltaste a escrever os nomes?
Hurley suspirou.
— Olha, eu não tenho o teu cérebro de computador. Os meus pontos

fortes são outros.
— Quantas listas fizeste?
— Uma... mas era mais um ficheiro, na verdade. Precisava de ter esses

tipos sob vigilância. Perceber onde tinham mais fragilidades, o que
andavam a fazer, onde estariam na semana seguinte e na outra depois.

Stansfield estava tão aliviado como irritado.
— E, conhecendo-te, deixavas o ficheiro numa gaveta destrancada e não

num cofre seguro?
— Ouve, ninguém chega sequer a uma milha daquela quinta sem que eu

saiba. O sítio é tão seguro como Fort Knox.
— Como é que achas que o Fournier deitou a mão à nossa lista?
— Não faço ideia.
— Podes crer que eu não lhe disse, e duvido de que a Irene o tenha feito.

— Stansfield virou-se e olhou pelo espelho. — Então e ele? Ele tinha
acesso.

— O Rapp também.
— Achas mesmo que o Mitch entregou a lista para cair numa cilada e ser

alvejado? Isso é absurdo.
— Não sei — disse Hurley, com uma frustração evidente. — Não consigo

perceber isto.
— Isso é porque não queres enfrentar a verdade.
— E que verdade é essa?
— Que te enganas não só em relação ao Rapp, mas também em relação a

ele.
Hurley estudou Victor, tentando discernir alguma verdade que nunca

alcançaria daquele lado do espelho. Esfregou a barba a crescer no queixo
quadrado e disse:

— O Bernstein e o Jones vêm a caminho. Vou mostrar-lhes uma foto do
Rapp e, se eles o identificarem, o Victor vai ver-se e achar-se para explicar
porque é que o Rapp haveria de disparar contra os agentes e depois tentar
salvar um deles.

— E arriscar expor-se enquanto o fazia.



— Foda-se — resmungou Hurley. Não gostava da direção que aquilo
estava a tomar.

— Eu disse ao Jim que queria este piso confinado — disse Stansfield. —
O Victor deve ser tratado como um potencial elemento hostil até que eu
diga algo em contrário. Não confio na presença de ninguém naquela sala
com ele para além de ti. Percebes o que quero dizer?

— Sim. Não queres que ele parta o pescoço a algum funcionário
administrativo.

— Exatamente. Ele é criação tua. Achas que ainda consegues lidar com
ele?

Hurley assentiu com a cabeça.
— Se se revela que esteve a mentir acerca de tudo isto, parto-lhe a porra

do pescoço.



CAPÍTULO 44

Rapp detestava encontros como aquele. Mesmo quando tinha os recursos
significativos da CIA, havia sempre uma incógnita, uma possibilidade de
alguém poder dar o dito por não dito e matá-lo. Finalmente chegara a um
ponto em que era capaz de confiar em Irene, e agora Stansfield metia-se ao
barulho. Tinha dito que não, quando ela lhe dissera que o diretor-adjunto
também ia. Ele tinha guarda-costas e sabia-se lá quantos agentes os
Franceses teriam atrás dele. Irene dissera-lhe que tinham contingências para
lidar com tudo isso. Rapp continuava a não gostar da ideia e quase
cancelara tudo, mas Greta convencera-o.

— Conheço-o desde pequena. É um dos amigos mais próximos do meu
avô. Se há alguém em quem posso confiar, é ele.

Iam passando de cabina telefónica em cabina telefónica no carro de
Greta, obrigando Irene a ultrapassar uns quantos obstáculos para se
assegurarem de que não estavam a ser seguidos ou a avançar para uma
caravana de veículos cheios de homens armados. Rapp pedira a Irene que
lhe descrevesse o carro em que se moviam e já por duas vezes em trinta
minutos ela passara a uns dez metros de onde ele se encontrava. Não
conseguia ver o assento traseiro e, obviamente, não fazia ideia de se haveria
alguém na bagageira, mas era inegável que Thomas Stansfield ia no lugar
do passageiro.

Depois de uma hora a mantê-los às voltas, sentiu-se preparado. Tinha
comprado dois telemóveis muito dispendiosos e estava a poupá-los. O
penúltimo ponto de passagem era um sítio que ele e Irene haviam visitado
juntos. Era o lugar do descanso final do dramaturgo irlandês Samuel
Beckett, de Alfred Dreyfus, o oficial do Exército Francês injustamente
acusado de traição, e de muitas outras celebridades. Ela tinha lido vários
livros acerca da injustiça de que Dreyfus fora alvo e do escândalo nacional
que se seguira a isso. Rapp nada sabia acerca do Caso Dreyfus, como ficara
conhecido, mas no inverno anterior tinham passado quase meia hora em
frente à sepultura, durante a qual Irene lhe explicara a tragédia e a crise



nacional que tinham resultado da injusta condenação e encarceramento de
Dreyfus.

Rapp telefonou-lhe de uma cabina telefónica e disse-lhe:
— Estamos quase. Lembra-se do oficial do Exército Francês que

visitámos há dez meses?
— O judeu?
— Esse mesmo. Dirija-se para lá e espere pelo meu próximo telefonema.

— Rapp tornou a pousar o auscultador no descanso e voltou para o carro.
Pôs-se ao volante e disse a Greta: — Não é demasiado tarde para saíres
disto.

Ela não se deu ao trabalho de olhar para ele. Disse-lhe apenas:
— Cala-te. Já te disse para parares de dizer isso. O Thomas Stansfield

nunca me faria mal.
— Não é com ele que estou preocupado. É com o Hurley e o tipo que

vimos ontem à noite. Não te quero perto deles.
— Custa-me acreditar que o Stan seja tão mau como o pintas. Sempre me

tratou bem.
— Bem, deve gostar de louras, porque comigo sempre foi um cretino. —

Rapp conduziu por uns minutos, avançando pelas ruas estreitas. Estacionou
a um quarteirão do lugar do encontro e depois saíram do automóvel. Beijou-
a e perguntou-lhe: — Tens a tua arma?

— Sim.
— Não tenhas medo de a usar.
— Preocupas-te demasiado. — Beijou-o de volta e depois começou a

andar.
Rapp observou-a a afastar-se e depois procurou uma nova cabina

telefónica. Tinha contado o tempo que Irene levaria a chegar do cemitério
ao ponto de encontro definitivo. Fez a chamada e depois manteve-se em
linha, dizendo-lhe onde queria que ela virasse. Viu-a virar para o Boulevard
Raspail, a dois quarteirões da sua posição. Disse-lhe que estacionasse e
saísse. Ocultado, viu Irene e Stansfield a saírem do carro.

— Há uma ruela a uns trinta metros mais à frente, à direita. Vá por aí e
pare em frente à quarta porta à esquerda.

Rapp desligou e sacou do primeiro telemóvel. Verificou as horas e depois
contornou o quarteirão na direção contrária. Trinta segundos depois,
marcou o número de Irene no telemóvel. Ela atendeu ao segundo toque.



— Estamos à porta.
— Bom. Já desativei o cadeado. O que tem de fazer é o seguinte. — Rapp

deu-lhe instruções quanto ao passo seguinte, que era bastante simples.
— Muito bem — disse Irene depois de seguir as instruções —, estou no

primeiro andar. E agora?
— Vá até ao fundo do corredor. A última porta à direita está destrancada.
Rapp entrou na ruela pelo lado oposto e continuou até à porta das

traseiras. Verificou uma última vez que não estava a ser seguido e depois
entrou no edifício. Sem fazer ruído, começou a subir as escadas, dois
degraus de cada vez.

— Estou à frente da porta. Suponho que queira que entremos?
— Eu disse que a porta estava destrancada. Bata duas vezes e entre, e se

algum de vocês estiver armado, é bom que não tenha a arma na mão,
porque se tiver rebento-vos com os miolos.

Rapp parou a meio do segundo lanço de escadas e espreitou por cima do
último degrau. Entreviu Irene e Stansfield. Nenhum estava de arma em
riste. Entraram no apartamento, Stansfield à frente.

— Entre para a sala de estar e vire à esquerda — disse Rapp. — Vá até à
janela, ponha o telefone em alta voz e diga-me o que vê.

Passaram-se uns segundos e Irene disse:
— Sabe o que eu vejo.
Rapp avançou rapidamente pelo corredor.
— Estão os dois onde eu estava ontem à noite. — Chegou à porta e

continuou, verificando a escadaria da frente. Estava deserta. — Não
confiava no Stan, por isso arranjei alguém que correspondia à minha
descrição geral e mandei-o ir ao apartamento buscar uma coisa... Queria ver
quão duro o Stan seria com ele. Vi aquele cretino do Victor sair da carrinha,
esconder-se do lado direito do degrau da frente e, quando um homem
completamente inocente saiu do apartamento, ele foi atrás dele e alvejou-o
na nuca. Ele achava que ia matar-me.

Girou lentamente a maçaneta da porta e entrou no apartamento de Bob e
Tibby McMahon sem fazer barulho. Em silêncio, fechou a porta atrás de si
e trancou-a. Avançou discretamente pelo corredor com a arma com
silenciador a postos e dobrou a esquina. Irene e Stansfield estavam
exatamente onde ele esperava que estivessem. Rapp carregou no botão para
terminar a chamada, enfiou o telemóvel no bolso e perguntou:



— O que eu quero saber é quem é que lhe deu a ordem para matar.
Irene assustou-se e deixou cair o telemóvel. Stansfield, sempre impávido

e sereno, nem pestanejou. Ambos se viraram para encarar o assassino que
tinham ajudado a criar. Stansfield mirou a arma na mão de Rapp e disse:

— Suponho que não consigo convencê-lo a baixar essa coisa?
— Enquanto me dever algumas explicações, não.
— O que quer saber?
— Quem autorizou a execução? — perguntou Rapp.
— Nenhum de nós, e não me parece que tenha sido o Stan.
— Então esperam que eu acredite que o Victor agiu por conta própria.
— É uma possibilidade, mas também descobrimos recentemente que

alguém deixou passar ou forneceu informação à DGSE.
— Que tipo de informação? — quis saber Rapp.
— A lista de alvos. Atrás de quem íamos e por que ordem.
Rapp ponderou aquilo.
— Então sabiam que o Tarek era o próximo na lista?
— É possível.
— Isso explicaria muito.
Stansfield poderia ter proporcionado muito mais informação, mas Rapp

teria de responder a algumas perguntas primeiro.
— O Victor alega que o emboscou e aos homens dele ontem à noite. Que

matou o McGuirk e o Borneman, e que foi por pouco que ele escapou com
vida. Diz que não sabe nada sobre os agentes da DGSE. Que você deve tê-
los abatido depois de ele fugir.

Rapp abanou a cabeça.
— O Victor não é lá muito esperto. Tem tomates, é irresponsável, mas

não é muito esperto.
— Então? — perguntou Irene.
Rapp deu um passo em frente.
— Virem-se. — Ficou atrás deles. No passeio do outro lado da frente, as

marcas da cena do crime ainda estavam frescas. — Do outro lado da rua, ao
fundo da rua, a uns sessenta metros daqui, perto daquele BMW vermelho.
Era onde a carrinha estava estacionada ontem à noite. Se eu fosse emboscá-
los, não o teria feito ali ao fundo?

— Não, se tiver usado um chamariz, como diz o Victor. — Stansfield
apontou para o degrau da frente. — Fê-los abandonar a sua posição e depois



atacou-os.
Rapp abanou a cabeça.
— O Victor saiu da carrinha sozinho. Correu pelo passeio e colocou-se ali

mesmo. — Apontou para o local com a ponta do silenciador. — O Luke
saiu do edifício, desceu os degraus, virou à esquerda e o Victor pôs-se atrás
dele. A arma ficou a uns trinta centímetros da cabeça do Luke e ele
carregou no gatilho. O Luke caiu de imediato e ao Victor só lhe faltava
começar a dançar de contente. A carrinha apareceu cinco segundos depois.
Um dos tipos das Forças Especiais do Stan saiu de lá... não me lembro do
nome dele, mas por um segundo pareceu-me que estava a discutir com o
Victor. Depois agarrou nas pernas do Luke, enquanto o Victor pegava na
parte de cima do corpo pelo colarinho do blusão. O Victor atirou o corpo
pela porta aberta e recuou enquanto o outro tipo se debatia por enfiar as
pernas. O Victor encostou-lhe a arma à nuca e carregou no gatilho.

— Você ainda estava aqui em cima? — perguntou Irene.
— Sim, e depois vi outro clarão de um disparo. Imagino que o Victor

tenha matado o outro tipo que estava com eles. Julgava que se tinha safado.
Achava que eu estava morto e que poderia culpar-me de ter matado os
outros dois.

— E porque é que ele haveria de fazer isso? — perguntou Stansfield, que
já sabia o motivo.

— Não sei. Porque o senhor lhe ordenou que o fizesse, ou o Stan.
— E se ele o fez porque não tinha autorização para o matar? Precisava de

dar a impressão de que você estava descontrolado. Matara o McGuirk e o
Borneman, e assim ele tinha justificação para o matar.

— Ou o Stan ordenou tudo isso.
Stansfield sentia que finalmente estava a compreender aquilo.
— O que aconteceu a seguir?
— Apareceram outros dois tipos, ali ao fundo. Tinham armas em punho.

Não ouvi o que diziam, mas parecia que estavam a mandá-lo pousar a arma.
Ele começou a levantar a mão e depois virou-se e alvejou-os. Um deles
ainda disparou, mas falhou. Caíram os dois e depois vi o Victor a caminhar
na direção deles. Foi então que corri pela escada abaixo.

— E o que é que fez? — perguntou Irene.
— Eu ainda não sabia quem eram aqueles dois, mas calculava que fossem

de alguma força de segurança. Como temos umas quantas regras bem



definidas quanto a disparar contra agentes policiais, ia impedi-lo. Saí pela
porta do prédio e vi-o preparar-se para os despachar, por isso comecei a
disparar. Fiquei deste lado da rua e passei para a direita para tentar afastá-lo
dos homens e voltar para a carrinha. Encontrei um lugar debaixo de um
carro aqui e foi então que o atingi numa perna. Depois atravessei a rua,
disparei mais alguns tiros e, quando voltei a levantar-me, ele ia a correr para
a carrinha. Ainda disparei algumas vezes, mas ele conseguiu saltar pela
porta lateral, que estava aberta. Segui-o e ele depois abriu fogo com uma
submetralhadora bastante ruidosa.

— E depois foi-se embora — disse Stansfield. — O que aconteceu em
seguida?

Esperava ir ouvir o que julgava já saber.
— Voltei para trás e fui ver dos dois tipos. Afinal, eram da DGSE. Um

deles tinha sido atingido no rosto e estava morto, mas o outro estava vivo e
aflito, por isso saquei do meu estojo de primeiros socorros, tratei-o o
melhor que podia e depois abandonei a área.

No entender de Stansfield, a balança acabava de pender a favor de Rapp.
Inspirou para disfarçar um suspiro de alívio e ia fazer uma pergunta, mas
Irene foi mais rápida.

— Disse que o Victor era estúpido. Então porquê?
— Eu acho que ele é estúpido, ponto. Mas é pior do que isso. Ele é

perigoso. Acho que ele é louco e aquilo em que me custa acreditar é como é
que não se livraram dele há muito tempo. Eu sou pouco mais do que um
principiante, e vi a milhas que ele era um desastre. Como raio é que não
deram por isso?

— Isso é conversa para outro dia — disse Irene. — A que é que se referia
especificamente quando disse que ele não era esperto?

— Vocês não vão ter qualquer problema em obter o relatório da polícia. A
balística vai confirmar tudo aquilo que eu acabei de dizer. O Victor usa uma
arma de calibre .45, eu uso uma de 9 mm, e os tipos da Direção-Geral
tinham Sigs FNP .357. A história dele não vai resistir a essa verificação.
Eles recolheram o cadáver de um dos nossos e vão ver que foi abatido à
queima-roupa por uma arma de calibre .45. Também vão constatar que os
dois agentes da DGSE foram atingidos por uma arma com o mesmo
calibre... a do Victor. E, se se derem ao trabalho de perguntar a quem quer
que lhe tenha tratado da perna, vão ficar a saber que ele foi alvejado por



uma arma de 9 milímetros. A minha. Ele achava que eu estava morto e
cometeu um erro enorme.

Realmente, assim parecia. Stansfield considerou tudo aquilo. Rapp tinha
razão, poderiam deitar a mão ao relatório da polícia e a informação
confirmaria uma versão ou a outra, mas isso poderia demorar uns dias e ele
queria arrumar aquilo o quanto antes.

— Disse que tinha uma testemunha. Alguém em quem podemos confiar.
Vamos ter a oportunidade de falar com essa pessoa?

— Ninguém vos seguiu?
— Não — respondeu Stansfield.
— Não trazem rastreadores nem transmissores? — Rapp fez a pergunta

sem grande convicção. Não tinha nem competências, nem tecnologia para
verificar a resposta que lhe dessem. Pôs-se à frente de Irene e olhou para
um lado e para o outro da rua uma última vez para se assegurar de que não
havia brutamontes à espreita. Não viu nenhuns. Afastou-se da janela,
avançando para o meio do apartamento, e avisou:

— A costa está livre. Já podes sair.
Observou a porta de um dos quartos a abrir-se. Greta passou para o

corredor e ele virou-se para ver a expressão no rosto de Stansfield. Parecia
ser uma mescla de alívio e choque.

— Greta — exclamou, incrédulo. A sua boca perguntou: — Como diabos
é que te envolveste nisto? —, enquanto o seu cérebro se perguntava como
iria explicar aquilo a Herr Ohlmeyer.

— Olá, Thomas — disse ela, detendo-se ao lado de Rapp. — Tudo o que
ele disse é verdade. Eu estive junto a essa janela ontem à noite e vi o tal
Victor que trabalha para si a abater cinco pessoas. Ele é um animal. Uma
besta.

Irene estava completamente perdida. Supunha-se que soubesse todos os
pormenores da vida de Rapp, mas não fazia ideia de quem fosse aquela
loura bonita. Virando-se para Stansfield, perguntou:

— Quem é esta mulher?
— É a neta do meu bom amigo, Carl Ohlmeyer.
Stansfield tornou a fitar Rapp e Greta. Não lhe tinha escapado que Greta

estendera a mão para segurar o braço de Rapp. Eram um casal. Mais,
estavam apaixonados. Um dos seus melhores amigos, um dos homens mais
poderosos e civilizados que conhecia, ia ter de receber a notícia de que a



sua querida neta namorava um dos homens mais perigosos do planeta. Um
homem que Stansfield ajudara a criar. Um homem que Stansfield inserira na
casa de Ohlmeyer. A notícia não seria bem recebida.



CAPÍTULO 45

Voltaram para a embaixada no Mercedes preto que Irene conduzira até ao
lugar do encontro. Tinha havido uma discussão breve e acalorada acerca de
quem conduziria, mas Rapp ganhara, com a intervenção de Stansfield. Ele
tinha treino para fazer uma condução muito agressiva, se fosse necessário.
Rapp não adorava a ideia de levar Greta para a embaixada, mas Stansfield
não aceitava que fosse de outra forma. O homem estava invulgarmente
abalado pela revelação da relação deles. Tanto Rapp como Greta tinham
argumentado que ela podia facilmente seguir de carro para a Suíça sem que
ninguém desse por nada. Porém, Stansfield tinha sido veemente.

— Vou ter de explicar muito ao teu avô. Ele não vai ficar contente. Nunca
me perdoaria se algo te acontecesse, e eu tampouco mo perdoaria. O lugar
mais seguro para ti é a embaixada. Quando as coisas acalmarem,
acompanhar-te-ei pessoalmente até Zurique.

Pararam junto ao carro dela, recolheram as malas e fizeram-se a caminho.
A uns minutos da embaixada, Irene telefonou para o segurança na receção,
indicou a hora prevista de chegada e disse que abrissem o portão a essa
hora. Paris não era Moscovo, mas tendo em conta a quantidade de vezes
que o nome de Paul Fournier fora surgindo, valia a pena tomar mais umas
quantas precauções. Passaram pelo grande portão sem incidentes e
seguiram para a garagem subterrânea da embaixada.

Depois de Rapp e Greta terem tirado as suas malas da bagageira,
Stansfield disse:

— Irene, será que pode levar a Greta até ao Gene? Diga-lhe que pedi que
a instalassem confortavelmente. É capaz de passar cá a noite. — Gene era o
chefe de estação da CIA.

Quando entraram no pequeno átrio subterrâneo da garagem, Greta parou e
perguntou a Mitch:

— Quando é que vou voltar a ver-te?
Rapp olhou de relance para Stansfield e respondeu:



— Temos algum trabalho que fazer. Tenho a certeza de que vou ver-te
logo à noite, se não for antes.

Ela pôs-se em bicos de pés e deu-lhe um beijo no rosto.
— Tem cuidado. — E depois, virando-se para Stansfield, disse: — Se

alguma coisa lhe acontecer, vou ficar muito zangada.
Ele dirigiu-lhe um aceno de cabeça desinteressado.
— O Mitch é perfeitamente capaz de cuidar de si mesmo.
Os homens observaram-nas a entrar no elevador. Irene tinha a mala de

Rapp. Quando as portas se fecharam, Stansfield disse:
— Siga-me.
— Onde vamos?
— Lá para baixo. — Quando estavam os dois na escadaria, perguntou-

lhe: — Há quanto tempo anda com ela?
Rapp seguia dois degraus atrás.
— Há quase um ano.
— Ama-a?
— Isso é uma questão privada, chefe.
Stansfield parou no meio do patamar seguinte e virou-se para ele.
— Há literalmente biliões de mulheres no planeta, e você vai e escolhe

apaixonar-se por esta.
— Eu nunca disse que estava apaixonado por ela.
— Bem, não há dúvida de que ela está apaixonada por si. Isso é óbvio.
— Senhor, gostaria de manter a minha vida privada, bem... privada.
— Quem me dera que fosse assim tão fácil — resmungou Stansfield, e

começou a descer o lanço de escadas seguinte. — Não faz ideia dos
problemas que me arranjou.

Rapp seguiu-o em silêncio, sem querer explorar mais a sua vida privada.
As escadas davam para um pequeno vestíbulo com um elevador e uma
porta blindada. Stansfield carregou num botão ao lado da porta e virou a
cabeça para a câmara. Seguiu-se um zumbido eletrónico e ele agarrou na
porta e abriu-a. Um corredor comprido abria-se diante deles. Stansfield
dirigiu-se à segunda porta à direita. Estavam três homens lá dentro, dois que
ele conhecia relativamente bem — o Dr. Lewis e Rob Ridley — e um
terceiro que ele nunca conhecera.

Stansfield perguntou:
— Como é que isso vai?



O homem que Rapp não conhecia desviou o olhar do equipamento e
disse:

— Muito melhor. O Stan tem-no encostado à parede. O Victor está a
começar a patinar um bocado, mas mantém a história.

— Como é que estão os valores? — perguntou Stansfield, apontando para
o polígrafo.

— As reações mantêm-se dentro dos parâmetros normais, mas o meu
detetor pessoal de tretas diz que ele está a mentir com todos os dentes.

Rapp olhou pela grande janela e viu Victor e Hurley. Todo o seu corpo se
retesou num nó de energia. A primeira ideia que lhe passou pela cabeça foi
o quanto queria matar Victor. A segunda foi que não se importaria de
eliminar Hurley ao mesmo tempo.

Estavam os dois a fumar. Victor estava de calças de ganga e uma t-shirt
branca. O tecido de algodão esticava-se muito para lhe cobrir os braços
enormes. Recostando-se na cadeira, tentava parecer o mais descontraído
possível.

— Eu sei que temos de fazer este jogo, Stan. Percebo que não lhe agrada
mais do que a mim. Ambos sabemos que o Rapp é um merdoso. Vamos lá
despachar isto para eu poder ir atrás do sacana e cortar-lhe o pio.

Todos os olhares na sala de observação se voltaram para Rapp. Este
virou-se para Stansfield e disse:

— Eu acho que ambos sabemos quem precisa de que lhe cortem o pio.
— A seu tempo.
Lewis aproximou-se de Rapp.
— Eu sei que não é fácil ouvir isto, mas tem de...
— Cale-se, doutor — ripostou ele, sem desviar o olhar de Victor. — Sem

ofensa, mas agora não quero ouvir nenhuma das suas tretas.
Hurley apagou o seu cigarro.
— Sabes o que é que eu acho... eu acho que és um aldrabão de merda.

Acho que estás a mentir com quantos dentes tens, foda-se. Ontem à noite,
eu disse-te para abortares a missão. Para voltares para o hotel e ires dormir,
e tu desrespeitaste a minha ordem.

— Não desrespeitei nada. Estávamos a preparar-nos para ir embora
quando ele mandou o chamariz dele. O McGuirk e o Borneman foram
proteger a porta da frente e foi então que o Rapp os atacou.

— E onde é que estava esse chamariz?



— Não sei. Nunca mais o vi.
— És mesmo aldrabão. — Hurley recostou-se na cadeira e abanou a

cabeça. — Que aldrabão.
Victor sorriu.
— Eu sei que está só a tentar fazer o seu trabalho, mas isto é um

desperdício de tempo. Vamos lá acabar com isto e vamos matar o merdoso.
Eu sei que o odeia tanto quanto eu.

— Não gostar dele não quer dizer que queira matá-lo. Há muitas pessoas
de que não gosto.

— E muitas dessas pessoas abatem dois dos seus agentes e comprometem
uma casa secreta? Dão cabo de uma missão no meio de Paris e
transformam-na na porra de um embaraço internacional? Nove cadáveres,
foda-se! — Victor bateu com os nós dos dedos na mesa e depois apontou
para Hurley e disse: — E não se esqueça dos dois tipos da DGSE que ele
alvejou.

Hurley assentiu com a cabeça como se estivesse a concordar com ele e
depois disse:

— Quanto a esses agentes da DGSE... ouvi uma história interessante.
Tenho duas testemunhas que apareceram no local pouco depois de tu teres
deixado o corpo do Borneman no meio da rua, tal a pressa que tinhas para
salvar o teu próprio couro.

— Já lhe disse que o Borneman caiu da carrinha. Não pude fazer nada
quanto a isso.

Hurley ignorou-o.
— Estas duas testemunhas identificaram o Rapp.
— Lá está. Põem-no na cena do crime.
— Adivinha lá o que é que ele estava a fazer quando eles chegaram?
— Não sei... a fugir?
— Não... isso eras tu. Tu é que ias a fugir.
Victor debruçou-se sobre a mesa.
— Você teria feito exatamente a mesma porra.
— Tu não fazes ideia do que eu teria feito, por isso fecha a porra da boca

antes que te parta o queixo. Agora, vamos lá voltar ao que interessa. O que
é que achas que o Rapp estava a fazer quando estes dois tipos o
encontraram?

Victor tornou a endireitar-se e cruzou os braços numa atitude de desafio.



— Não sei.
— Ele estava a prestar primeiros socorros a um dos agentes. Um deles foi

atingido no rosto e o outro no peito. Estas duas testemunhas, com quem
trabalho há quase duas décadas, dizem que o Rapp estava a tratar do agente
com a ferida no peito.

Victor encolheu os ombros como se aquilo não tivesse qualquer
importância.

— Diz-me lá por que raio é que o Rapp haveria de alvejar um tipo para
em seguida tentar salvá-lo.

— Não sei. Ele é completamente chanfrado e, quando o apanharmos,
podemos fazer-lhe essas perguntas todas. Mas isto — disse Victor,
estendendo as mãos — é uma treta pegada e você sabe-o.

Um dos telefones na sala de observação tocou e Ridley atendeu. Escutou
durante cerca de meio minuto e depois disse:

— Bom trabalho. Continue. Telefono assim que estivermos em
movimento. — Devolveu o auscultador ao descanso e olhou para Stansfield
com um grande sorriso no rosto. — O Waldvogel já tratou do assunto.
Temos escutas e um rastreador. Adivinhem quem foi buscar o Cooke ao
aeroporto?

Stansfield estava demasiado concentrado em Victor para mudar de
direção tão rapidamente.

— Não faço ideia.
— Paul Fournier.
— Esse nome anda a surgir com uma frequência impressionante.
— O Waldvogel diz que vão parar para almoçar e que depois têm uma

reunião. O Fournier disse, e passo a citar: “Eles estão muito empolgados
por irem conhecê-lo, mas estão a contar com o resto da lista e querem saber
o nome do assassino.”

— E o que disse o Cooke?
— Que não tinha voado até Paris só para almoçar.
Stansfield desviou o olhar de Rapp e olhou pelo espelho. Com um

pequeno toque no ombro de Talmage, disse:
— Diga ao Stan que faça uma pausa. Preciso de falar com ele.
Rapp aproximou-se de Stansfield e, numa voz que só este ouviria, disse-

lhe:
— Dê-me cinco minutos com ele. Sou o último tipo que ele espera ver.



Stansfield estava a ponderar essa hipótese quando Hurley entrou com ar
de querer bater em alguém. Estacou a meio de uma passada ao ver Rapp ao
lado do seu superior.

— Mas que raio é que ele está aqui a fazer?
— Calma — avisou Stansfield. — A história dele bate certo. Não é ele o

problema — disse-lhe, inclinando a cabeça para Rapp. — Ele é que é. —
Apontou para Victor que, do outro lado do espelho, tinha um ar muito cheio
de si, tendo em conta a situação em que se tinha metido. — Vem cá —
ordenou a Hurley.

Juntaram-se os dois a um canto, onde Stansfield lhe transmitiu tudo o que
aprendera nas últimas horas.

— A Greta? — espantou-se Hurley a dada altura.
Stansfield mandou-o calar-se e acabou de o pôr a par. Quando saíram do

canto, olhou para o Dr. Lewis e disse-lhe:
— Tom, o Mitch gostaria de ir ali fazer umas quantas perguntas ao Victor.

Eu estou a ficar sem tempo. Parece que o nosso diretor-adjunto está
ocupado a cometer traição e, antes de fazer alguma coisa acerca disso,
gostaria de ter mais alguma prova.

— Consegue manter a calma? — perguntou Lewis a Rapp.
Este franziu o sobrolho.
— Não me parece que manter a calma vá levar-nos a algum lugar agora.

Eu vi aquele cabrão matar quatro pessoas ontem à noite. Nenhuma delas era
um terrorista. Duas dessas pessoas eram bem conhecidas aqui. Ele é um
merdoso... um cão doente, que devia ter sido abatido há muito. Agora não é
altura para nos tremerem os joelhos. — A última pessoa que Rapp esperava
que o apoiasse era Hurley.

— Ele tem razão. O Victor acha que nos passou a perna. A melhor forma
de o abanar é mandando o Rapp lá para dentro.

— Se o Mitch entra naquela sala — disse Lewis —, vai haver violência.
Rapp sacou da Glock com silenciador e disse:
— Podem crer que vai.
Lewis lançou um olhar suplicante a Stansfield.
— Esta não é a maneira de fazer isto. E se ele o mata antes de termos as

respostas de que precisamos?
— Prometo que não o mato, doutor. Pelo menos não antes de obtermos as

respostas de que precisamos. — Rapp não queria esperar pela autorização,



pelo que avançou para a porta.
Hurley intercetou-o no corredor. Agarrou-lhe um braço.
Rapp virou-se com fúria pura no rosto.
— Tire a porra das patas.
Hurley ergueu as duas mãos e disse:
— Isto não é fácil para mim, mas queria dizer que me enganei e que

lamento.
Rapp aceitou o pedido de desculpas com um aceno de cabeça e disse:
— Está bem, agora se quiser ajudar-me, assegure-se de que não deixa

ninguém entrar naquela sala de interrogatório até eu ter acabado. Não
importa o que ouça, mantenha a porta fechada. Consegue fazer isso?

— Sim. Consigo fazer isso.



CAPÍTULO 46

Bramble achava que a manhã estava a correr bem. Percebia que Hurley
não estava a fazer aquilo com afinco. Detestava Rapp tanto quanto ele, ou
mais ainda. A última ronda de perguntas tinha sido um pouco mais intensa,
mas ele calculava que tivesse de impressionar as pessoas do outro lado do
espelho. Aquela cabra da Irene Kennedy devia estar a picá-lo. A boa notícia
era que não ficaria por ali muito mais tempo. Com a grande asneira de
Rapp, ia haver remodelações na casa, e Irene seria a primeira a ser posta na
rua.

Stansfield, o fóssil, também já estava de saída, e Hurley também não ia
para novo. Mais dez anos e Bramble haveria de estar à frente daquilo tudo,
e então poderia começar mesmo a encher os bolsos. Aquele trabalho era
uma licença para roubar. Chegou a cadeira para trás e virou-a para a grande
janela de observação. Pressentia a desmancha-prazeres do outro lado do
vidro a atezanar Stan e qualquer outro que não achasse que o seu rapaz-
maravilha era o segundo advento.

Ouviu a porta abrir-se e, sem se virar, disse:
— Stan, vamos parar de desperdiçar o tempo um do outro. Quanto mais

tempo estivermos aqui às turras, mais difícil vai ser apanhar aquele sacana.
— Sacana? — repetiu Rapp.
Bramble pôs-se de pé num salto, atirando a cadeira para trás.
— Mas que porra é tu estás aqui a fazer? — Viu a arma na mão de Rapp e

disse-lhe: — Baixa-me essa merda imediatamente.
— Apanha a cadeira e senta-te.
— Vai-te foder. Não recebo ordens tuas. Como é que entraste aqui?
— Não vou dizer-te outra vez. Pega na cadeira e senta-te.
A boca de Bramble estava a formar as suas palavras preferidas quando

uma bala lhe atingiu o joelho bom. Devia ter-lhe estilhaçado a rótula, pois a
perna dobrou-se por completo e ele caiu ao chão. Agarrado à perna,
Bramble desatou a gritar.

Rapp pôs-se por cima dele e apontou-lhe a arma à cara.



— Cala-te, Victor. Toda a gente sabe o que aconteceu ontem à noite.
Testemunhas viram o que tu fizeste. És um canalha fingido de merda.

— Eu não fiz nada. Foste tu.
Rapp apontou a arma ao pé esquerdo de Bramble e disparou de novo.

Esperou uns segundos para que os gritos parassem e depois disse-lhe:
— Isto funciona assim: vou continuar a enfiar-te balázios até que nos

digas aquilo que já sabemos.
— Se já sabem, então para que é que me estás a perguntar?
— Não és lá muito esperto, pois não? Precisamos de confirmação. Tens

andado a passar informação às pessoas erradas. Falaste-lhes do Tarek.
Descreveste os meus métodos. Ajudaste-os a armarem-me uma cilada.

— Vai-te foder!
— Resposta errada. — Disparou de novo, atingindo-lhe o pé direito.

Quando Victor finalmente parou de gritar, Rapp disse-lhe: — O Stansfield
deu-me luz verde para te matar. A única forma de salvares o couro é
dizendo-nos com quem estavas a colaborar.

— Não sei de que porra estás a falar.
— Então queres outra bala. Desta vez deixo-lhe escolher. Mão direita ou

mão esquerda?
Victor levou as duas mãos ao peito.
— Queres que eu te mate? — perguntou Rapp.
— Vai-te foder.
— Tens mesmo de tentar arranjar algumas respostas diferentes. — Mirou-

o de uma ponta à outra e disse: — Então e se forem os cotovelos? Só pode
doer como o caraças. Montes de ossos e nervos. Qual queres... o esquerdo
ou o direito?

Victor retorceu-se no chão, a tentar afastar-se mais, mas o sangue que lhe
jorrava do pé deixava o chão escorregadio.

— Não dispares mais. Não fiz nada de mal.
— Fizeste muitas merdas mal, Victor, e se queres viver, é melhor

começares a dizer a verdade. Bom, a quem é que passavas informação?
— Ao Stan.
Rapp abanou a cabeça.
— Isso é patético, Victor. O Stan sabe tudo. Tem de ser outra pessoa.

Alguém fora do grupo. Preciso de um nome. Vamos, desembucha.
— Não sei de que é que estás a falar.



— Desta vez vou contar até cinco e depois disparo. — Rapp começou a
contar.

— Não sei de que é que estás a falar.
— Quatro... cinco. — Escolheu o cotovelo esquerdo e apertou o gatilho.
Victor encolheu-se de dor e gritou durante quase meio minuto. Rapp

esperou pacientemente e depois perguntou:
— Quem foi, Victor? Quem é o tipo?
Victor já estava a balbuciar. Pareceu-lhe ouvir um nome, mas não

percebeu o que era. Baixou-se e encostou-lhe o silenciador à virilha.
— Não percebi o nome. Vais ter de o dizer mais alto.
Victor contorcia-se de dor. Saía-lhe ranho do nariz. Balbuciou mais

qualquer coisa.
Rapp fez pressão com a arma.
— Vou contar até cinco outra vez. Lembras-te de como foi da última?

Um... dois... três... quatro.
— Paul Cooke! — gritou Victor.
Rapp levantou-se, olhou para o espelho e assentiu com a cabeça. Olhou

de novo para ele e disse-lhe:
— Se dependesse de mim, Victor, enfiava-te uma bala na cabeça agora

mesmo.
Rapp virou-se para a porta e Victor começou a rir-se. Devagar e baixinho

ao início, e depois mais depressa e mais alto.
Rapp parou e virou-se para o encarar.
— Qual é a graça, Victor?
Ele controlou o riso e disse:
— Eu sabia que não tinhas tomates para este trabalho.
Rapp olhou para ele, considerou as opções ao seu dispor e ergueu a arma.

Disparou dois tiros contra os genitais de Victor e disse-lhe:
— Bem, assim somos dois.
Bateu três vezes à porta e, pouco depois, Hurley abriu-a.
— Como é que correu?
— Ele indicou o Cooke, portanto acho que temos de tratar de mais uma

ratazana.
— Isso é certo. — Olhou para trás de Rapp e viu todo o sangue. — Que

porra é que lhe fizeste?



— Dei-lhe uma data de oportunidades para dizer a verdade. Ele demorou
um bocado a perceber que era do seu interesse parar de me mentir.

— O que é que eu vou fazer com ele?
Rapp encolheu os ombros.
— Prometi ao doutor que não o matava, portanto, a decisão é sua.
Passou por Hurley e seguiu pelo corredor até à sala de observação. A

porta abriu-se antes de ele chegar e o Dr. Lewis avançou para o corredor.
Com uma expressão ansiosa, perguntou-lhe:
— Como se sente?
Rapp parou, considerou a pergunta por um segundo e respondeu:
— À maneira, doutor. Nunca estive melhor. E o doutor?



CAPÍTULO 47

Paul Fournier tinha reservado uma sala privada no Les Enfants Terribles.
Conhecia bem o gerente e podia contar com a sua discrição. A manhã fora
um horror. Vira-se obrigado a defender-se praticamente perante todos os
burocratas pela hierarquia acima e abaixo. O diretor-geral da Polícia
Nacional queria a sua cabeça, as feministas queriam os seus tomates e tudo
o que ele queria era que aquele absurdo desaparecesse. Que importância
tinham os sentimentos de uma gaja quando ele se debatia com a segurança
nacional da República?

Por sorte, Paul Cooke não fazia ideia da conferência de imprensa daquela
manhã. Tinha saído do jato privado com um andar animado, parecendo
ávido por concluir o acordo. Ele gostava de Cooke pelo simples motivo de
ele ser um espelho de si mesmo. Era inteligente e pragmático. Nunca se
deixava levar pela componente emocional das coisas, o que era o beijo da
morte naquele ramo de atividade. Não havia lugar para compaixão ou
sentimentos. Era uma arena brutal, onde só os melhores e mais astutos
podiam sobreviver.

Em parte, era por isso que devotava tanto respeito a Stansfield e Hurley.
Tinham sido uma boa equipa ao longo dos anos. O cérebro de Stansfield e a
atitude implacável de Hurley, capaz de esmagar o inimigo custasse o que
custasse, tinham sido uma combinação muito potente. Mas ambos estavam
a ficar velhos, e o facto de terem deixado que alguém como Cooke lhes
passasse despercebido era prova de que estava na hora de arrumarem as
botas. Fournier preocupava-se com isso. Perceberia ele quando chegasse a
sua altura? Tinha passado muito tempo a pensar nisso e a planeá-lo. Era por
isso que tinha todo o seu dinheiro bem guardado. Quando chegasse o
momento, desapareceria simplesmente, se fosse necessário.

— Então, o que pode dizer-me acerca destas pessoas? — perguntou
Cooke.

Fournier tomou um pouco de vinho e disse:
— Pagam generosamente por informações. Isso é o mais importante.



— Alguma vez o ameaçaram?
Fournier sorriu.
— Têm uns quantos elementos pouco civilizados, mas o Max mantém-

nos na linha. Vai gostar dele. É um bom homem. Não é um desses radicais
que passam a vida a ameaçar lançar coisas pelos ares.

Cooke riu-se.
— Bem, desde que o Max consiga controlá-los, isto deverá correr bem.
Fournier olhou para o relógio, acabou o vinho e disse:
— É melhor irmos. Gosto de os fazer esperar, mas não demasiado.
— A que horas devíamos encontrar-nos com eles?
— À uma.
Cooke verificou o seu relógio e franziu o sobrolho. Eram 13h38. Os dois

homens levantaram-se. Fournier afastou a cortina da sala privada e avançou
para a porta. Vários clientes tentaram chamar-lhe a atenção e muitos mais
fitavam-no e cochichavam. Ignorou-os a todos. Quando chegaram à porta, o
seu chefe de segurança e Mermet estavam à espera. Este último parecia à
beira de um ataque de ansiedade.

Fournier puxou-o à parte e perguntou-lhe:
— Mais más notícias?
— Sim. Ligaram do gabinete do presidente. Querem ver o ficheiro.
Fournier inspirou pelo nariz.
— Aquela cabra arranjou-me mesmo problemas. — Sacou de um cigarro

e disse: — Diga-lhes que estou ocupado a interrogar um ativo dos serviços
secretos de alto nível e que ainda esta noite lhes fazemos chegar o ficheiro.

Mermet assentiu com a cabeça e começaram a atravessar a rua. Fournier
ofereceu um cigarro a Cooke, mas este recusou, dizendo ao amigo que
ainda remava e que aquilo não era bom para os pulmões. Fournier fingiu
não ouvir nada do que ele dizia.

O Hotel Balzac ficava mesmo do outro lado da rua. Avançaram pelos
degraus atapetados e pararam debaixo do pórtico circular. Fournier virou-se
para Mermet e disse-lhe:

— Espere aqui em baixo. Isto deve demorar cerca de meia hora.
A verdade era que não queria demasiados olhos e ouvidos a inteirarem-se

do que estava prestes a acontecer. Uma quantidade considerável de dinheiro
ia mudar de mãos e, dependendo de como corresse a reunião, poderia sentir-
se tentado a meter-se no carro e conduzir até à Suíça quando acabasse.



Juntamente com Cooke, atravessou o átrio até aos elevadores. Houve
mais olhares fixos nele e uma pessoa que tentou abordá-lo, mas ele manteve
o olhar em frente e avançou. Por sorte, o elevador do meio estava
disponível. Carregou no botão do último andar e, passado menos de um
minuto, estavam no último piso do hotel de seis andares. Ao fundo do
corredor, o guarda-costas de Max estava postado em frente à melhor suíte
do hotel.

— Olá, Omar — saudou Fournier. — Pedimos desculpa pelo atraso.
Omar não sorriu. Deu um passo em frente e, num francês muito

macarrónico, disse:
— Abram os casacos.
— Temos de fazer isto sempre, Omar? Estamos no meu país, afinal.
— Regras — foi tudo o que ele disse.
Depois de se assegurar de que não estavam armados, Omar sacou de uma

chave e abriu a porta. Fournier entrou primeiro, com Cooke apenas um
passo atrás. Avançaram para a grande sala de estar, onde Max se encontrava
descontraidamente reclinado num dos três sofás.

— Max — cumprimentou-o Fournier com entusiasmo. — Que bom vê-lo.
— Sim — respondeu Max com uma piscadela de olho e indicando o

televisor com um aceno da cabeça. — Estou a ver que teve um dia muito
complicado.

Fournier ignorou o comentário.
— Neste ofício, Max, tenho suportado bem pior.
— Sim, não duvido. — Max virou-se para Cooke e estendeu-lhe a mão.

— Há algum tempo que queria conhecê-lo.
— Igualmente — respondeu Cooke.
— Por favor, sentem-se. Posso servir-vos alguma coisa?
— Não, obrigado — respondeu Fournier pelos dois. — Acabámos de

almoçar e temos uma agenda bastante preenchida. — Sentou-se num dos
sofás grandes e Cooke sentou-se a seu lado.

— Compreendo. — Max não fez caso da desconsideração e sentou-se à
frente deles. — Então querem ir diretos ao assunto.

— Isso seria ótimo. Como sabe, graças ali ao seu amigo Samir, tenho
outros problemas com que estou a tentar lidar.

Até então, Cooke não tinha reparado no homem com o curativo no rosto.
Sorriu-lhe, mas não recebeu qualquer cordialidade em troca.



Fournier perguntou:
— Onde está o Rafique?
— Gostará de saber que está a preparar o avião. Assim que tivermos

concluído o nosso negócio, deixaremos o país.
— Folgo muito em sabê-lo. Obrigado.
— Então — disse Max, olhando para Cooke —, tem algo para mim.
— Sim, tenho, mas gostaria de ver o dinheiro primeiro.
— Claro. — Max olhou por cima do ombro. — Samir, traz o dinheiro.
— Presumo que o meu seja transferido de acordo com as minhas

instruções habituais — atalhou Fournier.
— Com certeza. O meu secretário pessoal tratará de tudo assim que eu

fizer o telefonema.
— Muito bem.
Samir voltou com uma pasta grande e pousou-a na mesa entre os dois

sofás. Abriu os fechos e mostrou o dinheiro a Cooke.
— Um milhão de dólares e outro milhão numa conta bancária na Suíça —

disse Max. — Agora preciso da informação que prometeu.
Cooke sorriu e retirou um envelope dobrado do bolso do casaco.
— Chama-se Mitch Rapp. Tenho aqui uma foto. Moradas conhecidas. A

mãe encontra-se doente em estado terminal, mas ele tem um irmão que
poderá ser usado para o pressionar.



CAPÍTULO 48

Rapp e Hurley estavam estacionados a quatro quarteirões do Hotel
Balzac. Hurley estava ao volante e Rapp no lugar do passageiro. Rapp tinha
perdido a conta ao número de vezes que vira Irene e Hurley discutir, mas
nunca vira ninguém erguer a voz a Stansfield, quanto mais discutir tão
abertamente com ele como ambos tinham feito. E, para tornar a coisa ainda
mais estranha, para variar Hurley e Irene estavam de acordo. Stansfield
estava decidido a ir com eles ao Hotel Balzac, mas Hurley ameaçara
demitir-se se o chefe pusesse um pé que fosse fora do complexo da
embaixada. Era possível que aquilo não passasse de uma simples missão de
vigilância, mas também poderia tornar-se algo bem mais perigoso e
complicado. Stansfield não podia estar minimamente perto daquilo. Já era
suficientemente mau que o maldito diretor-adjunto da CIA estivesse a lixar
o seu país, não precisavam de juntar à lista uma detenção do diretor-adjunto
de Operações. Por fim, Stansfield cedera e dera autorização a Rapp e
Hurley para que fossem sem ele.

Ambos estavam de fato e gravata, e Rapp tinha um passaporte e um
cartão de crédito novos, bem como o distintivo e a arma que tirara ao agente
ferido da DGSE.

Também tinha posto lentes de contacto azuis e uma barbicha para tentar
assemelhar-se ao agente. Se alguém observasse com mais atenção,
descobriria que Rapp não era o homem da foto, mas, se precisasse de usar
aquele documento, não tencionava deixar que o vissem com atenção.

Ridley e a sua equipa estavam a três quarteirões de distância do outro
lado do hotel, numa carrinha de vigilância. Rapp e Hurley recebiam a
transmissão em direto dos dispositivos que tinham plantado em Cooke. O
plano era gravar tudo o que fosse dito, deixar que o diretor-adjunto se
incriminasse a si mesmo e depois apanhá-lo discretamente quando o
deixassem no hotel onde se instalara.

Cooke e Fournier fizeram um almoço demorado, pelo que Rapp e Hurley
estavam a postos quando eles chegaram ao Hotel Balzac. Tinham ouvido a



conversa fora do restaurante e agora estavam a ouvir as apresentações
dentro da suíte. Rapp estava a levar tudo com calma até ter ouvido o seu
nome. Ele e Hurley entreolharam-se exatamente ao mesmo tempo quando
ouviram Cooke dizer:

“Ele frequentou a Universidade de Siracusa e foi recrutado pela Irene
Kennedy que, por acaso, é muito próxima do Thomas Stansfield e é outra
pessoa que podem ter em conta para exercer pressão.”

— O cabrão! — bradou Hurley.
Rapp já ia bem mais além. Estava a imaginar cada pessoa naquela suíte.

Cooke era um traidor, Fournier uma cobra traiçoeira e, segundo a
informação e os nomes fornecidos pelo monsenhor De Fleury, Irene
identificara os outros dois. Samir Fadi era um operacional de nível médio
da jihad islâmica e era muito provavelmente o sacana que o alvejara no
ombro. O segundo homem era bem mais importante. Max Vega era um
empresário espanhol abastado, cujo pai era um saudita radical. Ao longo
dos últimos anos, tornara-se uma figura essencial no financiamento de
vários grupos muçulmanos fundamentalistas. Rapp sabia quem era porque o
seu nome era o seguinte na lista de alvos autorizados.

Foi-lhe fácil tomar a decisão. Agarrou na pega da porta do carro e disse:
— Stan, se quiser abater-me, força, caso contrário vou entrar. Se não

mato aqueles cabrões todos já, estou morto.
Hurley não se mexeu nem disse o que quer que fosse durante o que lhe

pareceu uma eternidade, e depois preparou o carro para andar e disse:
— Há uma entrada lateral para os funcionários e as entregas na Rue Lord

Byron.
— Eu sei onde é.
— Há uma escadaria quase imediatamente à esquerda. Eles estão no

último andar. Sugiro que deixes o dinheiro. Vai dar um ar mais sujo à coisa.
— Boa ideia.
Vinte segundos depois, passaram pela porta da frente. Cinco segundos

mais tarde, Hurley parou em frente à porta de serviço.
Rapp abriu a porta e disse:
— Obrigado, Stan. Fico mesmo grato.
— Não tens de quê. Só não te deixes matar e não deixes impressões

digitais.
— Nunca deixo.



— E, para que saibas, nunca gostei do plano do Thomas. O nosso
trabalho é matar estes cabrões, não tentar pô-los a trabalhar para nós.

— Não vai ouvir-me a discordar disso.
— Espero ao fundo da rua. — Hurley apontou pelo para-brisas. — Tens

cinco minutos. É melhor pores-te a andar.
Rapp bateu com a porta e contornou a bagageira para chegar ao passeio.

A entrada de serviço era uma pequena porta de garagem. Estava
destrancada. Agarrou no distintivo da DGSE e entrou. Um ajudante lançou-
lhe um olhar de relance. Rapp sorriu, abriu o distintivo e disse:

— Polícia.
A escadaria ficava mesmo onde Hurley dissera. Rapp subiu os degraus

dois a dois tão depressa quanto era capaz. Quando chegou ao último andar,
tinha o coração acelerado, mas sabia que recuperaria numa questão de
segundos. Parou junto à porta de incêndio e inspirou profundamente duas
vezes. Depois usou a anca para empurrar a barra para baixo sem deixar
impressões digitais. Na outra ponta do corredor, estava Omar. Com os seus
dois metros de altura, certamente pesaria quase cento e quarenta quilos.

Rapp caminhou na direção dele a um passo veloz. Debitou umas quantas
desculpas suaves em francês e, tal como esperava, Omar começou a
caminhar para si. Parecia-lhe pouco provável que estivesse armado, mas
tinha de partir do princípio de que estaria. Quando estavam a uns dez
metros de distância um do outro, Rapp disse:

— Trabalho para o diretor Fournier. — Sacou do distintivo que trazia no
bolso do peito e continuou: — Preciso de falar com ele.

Omar parou a meio do corredor, à espera de inspecionar o documento.
Tinha de medir a coisa ao milímetro. Se se aproximasse demasiado, Omar

poderia deitar-lhe as mãos. Se estivesse demasiado longe, Omar poderia
cair com tanta força que deitaria móveis ao chão. Tinha o distintivo na mão
esquerda e estendeu o braço ao máximo, de forma a parecer que estava a
tentar ajudar o guarda-costas. Deslizou a mão direita entre as pregas do
casaco do fato e agarrou na FNP. Sacou a arma, manteve o braço recolhido
e girou o pulso de maneira a ficar com o silenciador apontado diretamente
ao coração de Omar. Normalmente, usaria apenas uma bala, mas, com um
tipo daquele tamanho, nunca se sabia, pelo que premiu o gatilho três vezes e
depois lançou-se para a frente.



Omar teve a reação esperada. Levou as duas mãos ao peito e depois
começou a cambalear. Rapp fechou a capa do distintivo e esforçou-se ao
máximo por fazer o corpo cair suavemente. Os joelhos embateram primeiro
e depois foi só uma questão de o inclinar para trás. Pousou-lhe a cabeça no
chão e procurou a chave do quarto. Já se tinha hospedado no Balzac, pelo
que sabia que ainda usavam as velhas chaves. Umas coisas grandes,
volumosas. Encontrou-a no bolso esquerdo no casaco do fato de Omar.
Enfiou umas luvas de látex, agarrou na chave e avançou rapidamente pelo
corredor. Mover Omar não era uma opção, pelo que tinha de trabalhar
depressa.

De arma na mão, inseriu a chave silenciosamente na fechadura. Girou-a,
deixou-a na fechadura e empurrou a porta. Cooke e Fournier estavam
sentados praticamente à frente dele, um pouco para a direita. Rapp levou
um dedo aos lábios, fazendo-lhes o gesto universal para ficarem calados.
Foi o suficiente para os imobilizar enquanto avançava pela suíte,
encontrando os outros dois homens no sofá à esquerda. O mais alto ia abrir
a boca quando Rapp o atingiu na testa. Enquanto girava a pistola para o
outro homem no sofá, levou a mão esquerda ao interior do casaco e
encontrou o punho da Glock com silenciador. Disparou a FNP uma segunda
vez e atingiu o segundo homem na testa.

Por mais que quisesse dizer algo a Cooke e Fournier, sabia que Ridley e
os outros estavam à escuta, pelo que manteve a boca fechada, girou a Glock
e alvejou os dois homens no peito. Deu quatro tiros a Fournier e três a
Cooke. Os primeiros no coração, espalhando os outros para que parecesse
obra de alguém menos capaz. Avançando para Samir, colocou-lhe a Glock
na mão e disparou duas vezes contra o sofá do outro lado. Deixou a arma
cair no chão aos pés de Samir e depois agarrou nos papéis e no envelope no
colo de Max.

Olhou para as suas fotografiass e para a informação biográfica. Dobrou
tudo e enfiou os papéis no bolso do lado direito do peito. Tirou um lenço do
bolso de trás e limpou rapidamente a pistola FNP. Colocando-a na mão de
Fournier, apontou-a a Max e disparou duas vezes contra o tronco deste.
Alvejou Samir mais umas vezes e deixou a arma na mão de Fournier. A
polícia ficaria intrigada quando descobrisse que ambas as armas tinham
sido usadas no tiroteio com os dois agentes da Direção-Geral. A julgar pela
reputação de Fournier, não haveria muita gente em Paris a ficar triste ao



saber daquela notícia. Rapp passou para Cooke e percorreu-lhe o interior do
casaco para ver se tinha um duplicado da informação que entregara a Max.
Encontrou outro envelope e enfiou-o no bolso.

Recuou e girou sobre si mesmo para ver se lhe tinha escapado algo antes
de se encaminhar para a porta. Agarrou na chave e deixou a porta fechar-se
atrás de si. Correu até ao corpo de Omar, devolveu a chave ao bolso e
apressou-se a ir para as escadas. Desceu tal como tinha subido, dois degraus
de cada vez, só que, desta feita, não se cansou tanto. Descalçou as luvas de
látex imediatamente antes de se deparar com dois funcionários que estavam
a fumar junto à porta das traseiras. Ignorou-os e saiu para a luz forte da
tarde. Virou à esquerda e caminhou a passo estugado, mas nada que
chamasse a atenção. Era só um tipo atarefado a tentar voltar para o
escritório depois do almoço.

Um quarteirão mais à frente, olhou em redor, mas não viu sinal do
automóvel. Não esperou. Continuou pela Rue Lord Byron acima, pensando
o que teria levado Hurley a decidir lixá-lo. Devia ter ficado a pensar em
como Stansfield reagiria. Era bem provável que lhe pusessem a cabeça a
prémio, mas agora não havia nada que pudesse fazer. Tinha de entrar na
estação de metro mais próxima e ir até onde o comboio o levasse.

Os seus pensamentos regressaram a Greta. Stansfield cuidaria dela, e
também faria os possíveis para garantir que ele nunca mais a via. O avô
dela era o banqueiro clandestino da agência. Permitia-lhes mover fundos
operacionais sem o dar a entender às pessoas erradas. O homem
desempenhava uma função crucial no grupo e ficaria lívido quando
soubesse que a neta tinha sido posta em perigo por um dos assassinos de
Stansfield, mas Rapp sabia que tinha de arriscar vê-la só mais uma vez.
Nunca se perdoaria, se não o fizesse.

O Mercedes preto surgiu a seu lado. Hurley espreitou pela janela aberta e
perguntou:

— Precisas de boleia?
Rapp parou e abanou a cabeça.
— Onde raio é que estava?
— Um maldito polícia de trânsito mandou-me sair dali. Tive de dar a

volta ao quarteirão.
Rapp entrou e Hurley acelerou. A ressaca de adrenalina entrou em ação e

ele baixou o vidro da sua janela para apanhar um pouco de ar fresco.



— Como correu? — perguntou Hurley.
— Bastante bem. — Rapp levou a mão ao casaco e agarrou nos dois

envelopes. Abriu o segundo que não tinha verificado e deparou-se com a
carantonha de Hurley. — Veja só. Também ia traí-lo a si.

Hurley lançou-lhe um olhar de relance.
— Que cretino. Eu era o bónus.
Percorreram o quarteirão seguinte em silêncio e depois Rapp perguntou:
— O que é que me espera agora?
— Não sei bem. Tenho estado a tentar perceber isso, mas acho que é

capaz de ser boa ideia não dares nas vistas durante algum tempo.
— Pois... deve ter razão.
— Onde é que queres que te deixe?
— Há uma estação de metro daqui a dois quarteirões. Isso deve dar.
Hurley assentiu com a cabeça e disse:
— Não tenho sido muito justo contigo. Peço desculpa por isso. — Hurley

parou o carro num lugar. — Contacta-me daqui a umas semanas. Vou ver se
consigo acalmar os ânimos.

Rapp entregou-lhe o dossiê que tinha informações sobre Hurley.
— Agradeço.
— Tem cuidado.
— O senhor também. — Rapp saiu do carro e tornou a olhar para Hurley.

— Quatro cretinos mortos. Nada mau, para uma tarde.
— Eu diria que foi bem bom.
— Boa sorte.
— Para ti também, miúdo.
Rapp fechou a porta e ficou a ver Hurley afastar-se. De uma estranha

forma, sentia-se como se fosse senhor de si mesmo pela primeira vez em
dois anos. Não tinha ninguém a quem prestar contas, nenhum lugar onde
estar nos próximos tempos. Meter-se-ia num comboio, depois num avião, e
desapareceria durante uns meses. Veria como era tentar levar uma vida
normal. Desceu as escadas do metro ao lado de outras pessoas. Quando
chegou à plataforma, já sabia que tudo aquilo não passava de uma fantasia.
Voltaria, se o quisessem. Não era como as outras pessoas e nunca seria.
Tinham-no mudado para sempre.
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