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1 Nome pelo qual eram conhecidas as doenças venéreas, nomeadamente a sífilis.
(N. do T.)
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Prólogo

Roma, Agosto de 1503

O Papa Alexandre VI tinha uma cabeça semelhante a um enorme escroto.
A gordura escorreu-lhe pelo queixo e as suas pupilas negras e geralmente
cruéis dilataram-se enquanto contemplava o grande pudim doce colo-
cado à sua frente. A sua filha, Lucrécia Bórgia, contemplou-o e sentiu
um vómito subir-lhe pela garganta. Tinha apenas doze anos quando o
pai lhe mostrara, pela primeira vez, as suas preferências sexuais. Fora
obrigada a masturbar-se com um crucifixo enquanto o via sodomizar um
criado de nove anos. Quando o velho balofo atingira o orgasmo, gru-
nhira como um porco-espinho.

Ao lado do pai, sentava-se o seu irmão, César. Uma vez, depois de
a ter mantido acordada toda a noite com a sua luxúria insaciável, gabara-
-se de haver assassinado dezenas de homens e de como um dia abate-
ria o seu pai e tentaria aceder ao trono papal. Mas, agora, César Bórgia
estava doente. Era o morbo gálico1. Toda a gente sabia. Tinha o rosto
coberto de chagas purulentas e havia uma loucura nos seus olhos pior
do que qualquer outra coisa que já lhe fora dado ver.

À esquerda de Lucrécia, estava sentado um jovem alquimista, Cor-
nelius Agrippa. Um rapaz terno de dezasseis anos, com uns olhos escu-
ros e penetrantes, era, simultaneamente, o seu amante e companheiro 
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de viagem pela estrada que conduzia ao conhecimento oculto. Agrippa
ensinara-lhe muitas, muitas coisas: formas de conservar a sua beleza
juvenil, formas de fazer com que todos os homens a adorassem. Mais
importante, ensinara-lhe novas formas de matar. Juntos, haviam produ-
zido poções assassinas, que traziam a morte com uma velocidade eston-
teante e não deixavam qualquer vestígio.

O seu olhar recaiu por último em Domenico Gonzaga, o filho mais
novo de Francesco II, marquês de Mântua. O rosto belo de Domenico
começava precisamente a ostentar os sinais de excesso de boa vida. Ele
e César, sabia, tinham brincado juntos em crianças, mas agora os dois
homens desprezavam-se mutuamente. Fora o seu pai, o Papa, quem arran-
jara a visita do filho do Marquês, o último de uma longa lista de preten-
dentes à mão de Lucrécia. É claro que César os odiava a todos.

No final da refeição, Alexandre estava tão bêbedo que mal se aguen-
tava de pé, mas Lucrécia podia ver que ainda lhe sobrava energia para
o seu passatempo favorito. O modo como olhava para os dois escravos
negros enquanto estes o ajudavam a levantar-se da cadeira era inequí-
voco: um olhar que ela vira muitas, muitas vezes. Confiara-lhe uma vez
que os jovens negros que trouxera para o Vaticano o conseguiam satis-
fazer de formas que nada nem ninguém conseguia. Era estranho, pen-
sou, como os homens da sua vida queriam partilhar consigo os seus
segredos mais íntimos. Adorava a sensação de poder que isso lhe dava.

Em breve ficou sozinha com Domenico. Estavam sentados perto
um do outro, num sofá baixo. Ele fez deslizar um dedo pela face de
Lucrécia.

– Na verdade, não sou assim tão feio – disse, com uma voz enta-
ramelada, o hálito rançoso e os dentes e os lábios manchados de ver-
melho pelo vinho.

– Quem disse que éreis, senhor?
– Recusaste-vos a procurar o meu olhar, à mesa.
– Isso teria sido impróprio.
Domenico deu uma sonora gargalhada, mas o seu rosto ficou sério

quando se apercebeu de que Lucrécia mantinha o rosto impassível e a
compostura.

– Perdoai-me, senhora – tossiu e ajeitou o colete.
– Foi o meu pai quem combinou esta visita, Domenico, e não eu

– disse, calmamente. – O vosso pai é rico e o meu extremamente avaro.
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– É verdade que o meu pai é um homem muito rico e eu sou o her-
deiro das suas terras. Mas gostaria de pensar que há mais em mim do que
o mero dinheiro e os bens. – Aproximou-se dela e a sua respiração quente
acariciou-lhe o pescoço. Voltou-lhe, rudemente, o rosto para o seu e bei-
jou-a violentamente na boca. Lucrécia podia cheirar o travo animal do seu
suor. Antes de o conseguir deter, a sua mão subia-lhe pelas pernas.

Lucrécia fez um número perfeito de quem tentava repeli-lo. Era uma
actriz consumada que sabia que ultrapassava qualquer intérprete dos pal-
cos de Roma. Sentiu um frémito súbito de orgulho. Nesse momento, era
ela quem detinha a posição de poder, apesar de aquele tonto de gestos
lentos pensar que era ele. Conhecia o seu poder desde a infância.
E agora, aos vinte e quatro anos, estava em pleno florescimento e deli-
ciava-se com o conhecimento de que ultrapassava qualquer rameira barata
do gueto.

– O meu irmão vai cortar-vos a garganta e esfregar a pila dele com
o vosso sangue – sussurrou, enquanto Domenico conseguia introduzir
os dedos na sua roupa interior. Sentiu-o imobilizar-se um instante.

– O vosso pai não o permitiria – retrucou, hesitante.
– O meu pai não é o amo de César, senhor.
– Mas César não está aqui.
Lucrécia sentiu-se derreter lentamente, como gelo fundente, enquanto

Domenico se metia entre as suas pernas. Ele livrara-se das meias e podia
sentir a sua carne a abri-la. Atirou a cabeça para trás e grunhiu.

– Credes que me dominais – disse, com uma voz pastosa e os olhos
negros fixando os dele.

– Não é uma mera crença, Lucrécia, meu amor – sussurrou Dome-
nico. O seu rosto começou a abrir-se num sorriso cruel.

– Mas, infelizmente, estais enganado, senhor. Empalais-me. Mas eu
também posso empalar-vos.

Domenico sentiu uma dor pungente na parte de trás do pescoço.
Olhou para baixo. Lucrécia estava a atingir o clímax, com os olhos muito
abertos e a púbis a bater contra a sua. Gritou e tentou afastar-se dela,
mas sentiu que a energia lhe havia sido sugada; não conseguia mover
um músculo. Lucrécia continuava a esfregar-se nele, com o rosto endu-
recido pelo êxtase e os olhos agora cerrados. Depois, com as costas
arqueadas, imobilizou-se, estremeceu e abriu os olhos: o olhar de um
falcão pronto para matar.
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Afastou-o e ele caiu no sofá como um manequim, com a erecção
a abanar, inútil. Tentou mexer-se, mas não foi capaz. E a dor… a dor era
diferente de tudo o que alguma vez sentira. Desceu pelo pescoço até ao
peito. Não conseguia inspirar. Depois, sentiu o líquido a sair pela sua
boca, um repuxo vermelho que lhe engoliu o rosto, chegando-lhe aos
olhos, cegando-o. Tentou erguer uma mão, mas nem um único dedo se
moveu. O seu estômago contraiu-se de novo e cuspiu mais sangue jun-
tamente com pedaços de carne de porco, frango e doces parcialmente
digeridos.

Lucrécia estava inclinada sobre ele. Com um pano, limpou-lhe o
sangue e o vómito do rosto para que a pudesse ver. Tinha um dedo esti-
cado. Nele, podia ver um grande anel de ouro com uma esmeralda
talhada em redondo. A pedra fora levantada e, na abertura sob ela, mal
pôde ver uma pequena ponta metálica coberta de vermelho.

Lucrécia sorriu docemente e deu meia volta enquanto Domenico
Gonzaga, filho mais novo de Francesco II, marquês de Mântua, teve um
último arrepio e morreu.
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1

Stepney, sábado, 4 de Junho, 2 horas e 16 minutos 
da madrugada

Ainda estava muito húmido. O calor era quase o mesmo de uma noite
em Bombaim, pensou Amal Karim enquanto atravessava o estaleiro de
construção. O solo estava duro. Havia semanas que não chovia. A maior
parte da Inglaterra sufocara de calor durante treze dias seguidos e, nessa
tarde, o termómetro chegara quase aos 38 graus, ficando perto da tem-
peratura limite para o sindicato fechar o estaleiro.

Depois de ter deixado o casaco no escritório prefabricado das obras,
envergava uma camisa de manga curta, mas continuava a suar copiosa-
mente. Estava muito escuro, embora nesse momento os seus olhos já se
tivessem adaptado e distinguisse as formas da maquinaria pesada e dos
montes de terra que se encontravam espalhados pelo estaleiro. Inspirou
profundamente o ar quente e parado e olhou à sua volta. Estava de pé ao
lado de um poço com cerca de trinta metros de largura e dez de profun-
didade, com as paredes de lama escoradas por barras de aço. Tábuas de
madeira cruzavam-se sobre o buraco, apoiadas em andaimes e cobertas
literalmente de lama e betão secos. De cada lado dos alicerces escavados
havia maquinaria de construção: uma escavadora poderosa, um bate-esta-
cas e dois enormes camiões com pneus de dois metros de altura cobertos
de lama. Podia ver apenas um camião com o logótipo preto e prateado
da Bridgeport Construction. Acendeu um cigarro e deitou fora o fósforo.

Ouviu um ruído atrás de si. Virou-se e agitou a lanterna em direc-
ção ao poço escuro. Estava apenas a sentir-se nervoso, disse para com
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os seus botões. Deu alguns passos ao longo de uma tábua que ficava à
sua direita e aspirou com força o cigarro. Mantendo-se imóvel durante
um momento, sondou a escuridão, lá em baixo, com o feixe da lanterna,
vendo o fumo do cigarro a dançar na sua luz. Na base de uma pequena
depressão no fundo do poço estava estendida uma lona cinzenta. Sob
ela, sabia, jazia um esqueleto antigo.

Estava do outro lado do estaleiro quando os colegas descobriram
os ossos, na tarde anterior. Mas, tal como os restantes operários, soubera
rapidamente da descoberta. Correra até lá e chegara a tempo de ver o
mestre-de-obras, Tony Ketteridge, e um dos arquitectos, Tim Middleton,
inclinados sobre os despojos. Middleton estava a tirar fotografias com o
seu telemóvel enquanto Ketteridge parecia profundamente abalado pelo
que acabara de ser descoberto. Havia semanas que o homem estava
sujeito a uma forte pressão, porque a construção já estava atrasada.
A última coisa de que precisavam era do atraso burocrático provocado
pela descoberta de despojos humanos.

Karim deixou a tábua e atirou a beata do cigarro para a lama endu-
recida ao lado do poço, apagando-a com o pé. Depois, com a lanterna
a cortar a escuridão, desceu lentamente a rampa integrada num dos lados
da escavação, até ao local onde jazia o cadáver. Retirou cuidadosamente
a lona e apontou o feixe para o chão. O esqueleto estava de peito para
cima, como antes. A julgar pelo aspecto, tratava-se dos despojos de um
homem alto e de corpo magro e delicado. A parte da frente do crânio
estava fragmentada por cima de um olho e uma fissura estendia-se por
um dos lados sobre o local onde deveria ter estado a orelha. Os ossos
eram quase pretos e pareciam extremamente antigos. Não havia nada
em redor do esqueleto, para além de alguns fragmentos de argila par-
tida e uns pedaços grandes de granito.

Karim pensou de novo na tarde anterior. Na altura, houvera uma
discussão sobre o que se devia fazer com as ossadas. Ketteridge queria
que fossem retiradas de imediato e que os operários fingissem que não
havia sido encontrado nada. Mas alguns dos operários haviam-se oposto.
Então, dois deles viraram o esqueleto e todos viram o anel. Era de ouro
com uma parte de cima chata, redonda, feita com uma pedra verde, tal-
vez uma esmeralda.

Depois disso, não houvera mais discussão. A zona já estava coberta
por câmaras de vigilância, mas Ketteridge pedira um voluntário para
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patrulhar o estaleiro durante a noite. Karim lembrava-se de como apro-
veitara a oportunidade de umas horas suplementares, sem se preocupar
com o trabalho durante as horas de expediente.

Agora, ajoelhou-se para ver o esqueleto mais de perto e os seus
olhos foram atraídos pelo anel. Estava no dedo mínimo da mão direita
do esqueleto. Parecia ser extremamente valioso, pensou, e durante um
breve instante imaginou-se a roubá-lo e a desaparecer, pura e simples-
mente. Deixaria para trás a família, começaria uma nova vida algures,
onde ninguém pudesse encontrá-lo.

Tornou a ouvir aquele barulho.
Desta vez, estava mais perto, um ruído semelhante ao raspar de gra-

vilha a espalhar-se. Tentou levantar-se, mas, ao fazê-lo, sentiu um braço
envolver-lhe o pescoço, puxando-lhe a cabeça para trás. Reagiu rapida-
mente, cerrando os punhos e lançando o cotovelo para trás, atingindo o
homem que estava atrás de si. Karim atirou-se para a frente enquanto o
agressor o soltava. Sentiu uma dor aguda no joelho direito ao aterrar
desamparado na argila dura. O atacante procurou atingi-lo com um pon-
tapé no abdómen. Karim evitou-o, mas, em seguida, ao recuar, tropeçou
na borda da lona e caiu num monte de lama seca. Ao virar a cabeça,
viu que havia dois homens no poço consigo. O seu agressor era o mais
baixo dos dois. Usavam ambos gorros de alpinista, T-shirts escuras, cal-
ças pretas e luvas. O homem mais alto estava de pé, a alguns passos de
distância, olhando à sua volta, nervosamente. O outro, o que atacara
Karim, estava a pouco mais de um metro dele. Através dos buracos do
barrete, Karim podia ver os olhos negros do homem, rodeados de suor.

Recuou, afastando-se do agressor, conseguindo algum avanço na
lama seca. Do outro lado do monte, uma fila de tábuas levava à rampa
que conduzia ao nível do solo. O homem que o agarrara contornou o
monte rapidamente, aproveitando o chão mais duro, cortando o cami-
nho de fuga de Karim. O operário precipitou-se, dando um murro de
raspão no ombro do atacante. O homem ofegou e estendeu a mão para
Karim, agarrando-o pelo colarinho da camisa. O seu punho aterrou direc-
tamente no nariz do operário e uma torrente de sangue jorrou-lhe das
narinas, entrando-lhe na boca. Karim desferiu ainda um pontapé, que
pouco mais fez do que enfurecer o seu agressor. Mas, embora o indiano
fosse muito mais baixo, não era fácil de derrotar. Fez uma negaça com
uma mão e, elevando a outra, tentou atingir os olhos do homem, mas
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só conseguiu agarrar o gorro. O outro homem encolheu-se e a máscara
subiu-lhe pelo rosto, até à testa.

Estava muito escuro, mas Karim vira o rosto do agressor. Surpreen-
dido, quase perdeu o equilíbrio na terra irregular, porém enquanto o
outro homem tentava baixar o gorro, Karim recuperou rapidamente.
Esgueirou-se para um lado e subiu a rampa tão depressa quanto podia.

Quando chegou ao alto, estava sem fôlego. A dor no rosto era insu-
portável. Enquanto corria, tocou no nariz e sentiu o sangue húmido.
A parte da frente da camisa estava manchada de vermelho. Olhou para
trás e viu os dois homens a correr pela rampa acima atrás de si. Conti-
nuou a correr, esquecendo a dor pungente que sentia no flanco. Aqui,
havia mais luz, embora existissem sombras onde os candeeiros da ilu-
minação pública incidiam sobre montes de terra ou sobre grandes máqui-
nas. À sua direita, ficava a cabana do estaleiro; por detrás dela, a cerca
do perímetro sobrepujada por uma concertina de arame farpado.

Karim atingiu a cerca metálica no ponto onde esta atravessava um
canto de terreno mesmo em frente de uma fila de lojas com apartamen-
tos nos andares de cima, voltada para Mile End Road. Havia um por-
tão na rede, preso com uma grande corrente com cadeado. Enquanto
corria, procurou a chave dentro dos bolsos e tentou abrir com ela o
cadeado, falhando repetidamente o buraco da fechadura. O sangue pin-
gava do seu nariz sobre o cadeado. Sentia dores terríveis no rosto. Os
dois homens aproximavam-se rapidamente. Contornaram um monte de
areia que não ficava a mais de dez metros de distância. Viu um deles
inclinar-se. Quando se endireitou, tinha um pedaço de tubo metálico
na mão direita.

Karim encontrou finalmente o buraco da fechadura e rodou a chave.
O cadeado abriu-se e ele afastou a corrente, saiu pelo portão e fechou-
-o atrás de si. Tentou desesperadamente voltar a pôr o cadeado, mas eles
já estavam ali. Um deles agarrou a corrente. Karim soltou-a e correu.

Precipitou-se por uma passagem estreita atrás da fileira de lojas.
À sua frente erguia-se uma parede nua de tijolos. Viu um portão de
madeira aberto num dos lados e passou por ele, tropeçando num degrau
e estendendo-se ao comprido num pequeno pátio. Praguejou em voz alta
e levantou-se. Dois passos à sua frente, havia uma pequena escada que
conduzia a um telhado plano. Hesitou durante um momento. A última
coisa que queria era ficar encurralado lá em cima sem a menor saída.
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Mas era demasiado tarde. Os homens já estavam na passagem, podia
ouvir os seus passos. Num segundo, estariam junto dele.

Precipitou-se pelas escadas. Era um grande telhado com duas cha-
minés metálicas, que lhe chegavam mais ou menos ao peito e aponta-
vam para o céu. E, de imediato, o seu pior temor confirmou-se. Havia
apenas uma saída deste telhado – justamente por onde chegara. Ao virar-
-se, viu os dois homens irromperem pelo pátio. O da frente batia com
o tubo metálico na palma da mão aberta.

Karim recuou em direcção à chaminé mais próxima. Olhou para
dentro dela – escuridão. Depois, antes de poder fazer mais um movi-
mento sequer, os dois homens precipitaram-se sobre ele. Conseguiu mer-
gulhar e evitar o primeiro movimento circular do tubo, que bateu na
chaminé, emitindo um estalido baixo e cavo. Correu para o outro lado,
mas o segundo homem estava ali à sua espera. Agarrou-o pelos braços
e puxou-o para trás. Girando sobre si próprio, Karim conseguiu dar um
pontapé na virilha do homem mais alto e tentar fugir, mas o homem
baixo com o tubo estava pronto para o receber. Aplicou-lhe uma vio-
lenta pancada no queixo e esmagou-lhe a laringe. Karim caiu de borco
no chão com um baque audível, enquanto os ossos se partiam e as car-
tilagens se desfaziam. O agressor mais baixo deixou cair o tubo, com
toda a força, na nuca de Karim. O som do impacto foi como o de um
coco a ser partido com um martelo. Karim deu um suspiro e morreu.

O sangue escorrera ao longo do rosto da vítima e fazia uma poça
no betão. O homem mais alto estava ofegante e as mãos tremiam-lhe.
Ficou de pé a olhar fixamente para o corpo que jazia no chão. Com as
mãos na cabeça, não parava de repetir as mesmas palavras: «Oh, porra!»

O outro homem pontapeou o corpo de Karim para ter a certeza de
que o trabalho estava feito.

– Agarra-lhe nos pés! – disse.
– O quê?
– Estás surdo? Os pés!
Movendo-se como um autómato, o cúmplice fez o que ele lhe dizia.

Juntos, viraram o homem. Este fixava neles os olhos cegos cobertos de
sangue e o cabelo estava emaranhado e vermelho com manchas cinzen-
tas. O homem mais alto soltou um gemido.

– Nem te passe pela cabeça vomitar, porra! – rosnou o outro homem,
pousando o tubo sobre o peito de Karim.
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Arrastaram o corpo ao longo dos poucos metros que os separavam
da chaminé e então o assassino agarrou de novo no tubo. Puseram o
corpo de Karim quase na vertical e encostaram-no à chaminé. A cabeça
pendeu para a frente. Manchas de sangue espalharam-se pela camisa do
homem mais alto. 

– Muito bem… às três – sussurrou o assassino. – Um… dois… três!
Ergueram Karim do chão, usando a chaminé como apoio, e equili-

braram-no por cima do bordo. Com um último esforço, enfiaram o corpo
na abertura estreita e este deslizou por ali abaixo, na escuridão.
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2

Stepney, sábado, 4 de Junho, 2 horas e 21 minutos 
da madrugada

«É A BOMBAR!... EU DISSE… TODOS… É A BOMBAR!»
MC Jumbo, um homem de cento e cinquenta quilos que parecia

uma montanha suada com um fato-macaco cor de laranja, estava a gri-
tar ao microfone enquanto pegava num maxi 45 de vinil e o inseria, com
uma precisão de perito, num dos gira-discos. Com a outra mão, mexia
num segundo vinil noutro prato. O seu verdadeiro nome era Nigel Turn-
bull e era aluno do segundo ano no Queen Mary College, ao fundo da
rua.

MC Jumbo iniciou uma arenga indecifrável sobre a maravilha da
pista seguinte, mas Kath e Deb Wilson, gémeas e suas colegas no Queen
Mary, não prestaram atenção. Estavam contentes com o mero facto de
dançar, como se estivessem em transe, e deixar que o comprimido de
ecstasy, que haviam tomado quinze minutos antes, surtisse efeito.

A sala era uma massa fervilhante de corpos sobreaquecidos, todos
a pulsarem ao som da barulhenta música impelida pelos baixos que jor-
rava de um sistema de amplificação sobredimensionado. The Love Shack,
pouco mais do que um cubo de betão equipado com algumas luzes
caras e um sistema sonoro poderoso, era uma daquelas coisas de que
acaba por se gostar, à força do hábito. Com as paredes de blocos de
cimento em bruto e um áspero piso também de cimento, era uma cave
totalmente desprovida de janelas, ventilada através de condutas de ar
condicionado. Assim, mesmo que a música fosse tocada a um volume
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ensurdecedor, pouco som chegava ao exterior. Apesar do seu aspecto
inócuo, para muitos dos alunos de Queen Mary, que ficava apenas a
mais ou menos cem metros, na Mile End Road, The Love Shack era o
local mais divertido do mundo, à sexta à noite. Como se tratava de um
clube ilegal, frequentá-lo significava experienciar a adrenalina do perigo
e, além disso, era o lugar onde se podiam comprar todos os produtos
farmacêuticos existentes à face da Terra.

Kath e Deb tinham ido lá durante a maior parte do ano lectivo ante-
rior. Nessa tarde, haviam feito o último exame. Era o momento de eli-
minar a tensão. Deixando o som penetrá-las, era fácil descontrair. Enquanto
a música passava suavemente de uma pista para outra, Kath fez um gesto
a Deb dizendo-lhe que ia buscar mais uma garrafa de água. A gémea
acenou com a cabeça, dizendo, «e uma para mim, por favor». Era inú-
til tentar falar quando o Jumbo punha discos. Tudo tinha de ser comu-
nicado através de linguagem gestual e expressões faciais.

Kath voltou alguns minutos depois. Estendeu à gémea uma garrafa
geladíssima de Evian e dirigiram-se ambas ao centro da pista. Nenhuma
delas ouviu o ruído surdo e prolongado que vinha do tecto, apenas uns
escassos metros acima delas, e que foi completamente abafado pela
música. Sem que ninguém se apercebesse, foi ficando mais alto. Houve
uma sequência de sons de coisas a arranhar e a tilintar, o rangido de
metal contra pedra.

Kath mal sentiu o líquido manchar-lhe o rosto, mas Deb estava a
olhar directamente para ela e viu aparecer um círculo vermelho na sua
fronte. Escorreu-lhe junto ao nariz e Kath foi lá com o dedo, julgando
que era suor. De súbito, Deb parou de dançar e viu, horrorizada, como
apareciam mais três marcas vermelhas na maçã do rosto da sua irmã.
Kath ficou imóvel, a tocar no rosto.

Ambas olharam para cima ao mesmo tempo.
Três metros acima da pista de dança, uma grande tampa de venti-

lação começava a soltar-se dos seus encaixes. Primeiro, um parafuso des-
locou-se um milímetro. A fenda metálica onde se inseria cedeu um pouco.
Outro parafuso começou a soltar-se. A tampa abriu-se, separada da bra-
çadeira de apoio e caiu em espiral na pista de dança.

Um dos lados atingiu um dançarino, atirando-o ao chão com um
ombro fracturado. Este chocou com um casal que estava perto e que
também caiu. Em seguida, um objecto grande e mole deslizou pelo
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buraco do tecto e mergulhou no ar fétido do clube. Aterrou no chão com
um baque surdo que ninguém ouviu.

Uma dúzia de pessoas gritou ao mesmo tempo, mas ninguém con-
seguiu ouvi-los devido à percussão ensurdecedora e ao chiar da melo-
dia criada em computador. Todos pararam de se mexer. As mãos apalparam
os rostos, as feições ficaram imóveis… como uma dúzia de quadros de
Edvard Munch.

Kath e Deb estavam apenas a alguns centímetros do local onde o
objecto aterrou. Viram uma forma difusa que caía e bateu no chão. Mais
líquido lhes saltou para os rostos. Deb tocou na face e olhou, sem com-
preender, as pontas dos dedos vermelhas. Então, como se alguém tivesse
pisado o interruptor, a música parou. MC Jumbo afastou-se da sua mesa
de som e desceu, gingando, até à pista de dança estranhamente silen-
ciosa.

Deb começara a tremer, com os dedos erguidos em frente ao rosto
aterrorizado.

Com uma calma notável, Jumbo agachou-se e rolou o objecto enro-
dilhado. Todos puderam ver o rosto esmagado, o cabelo empapado de
sangue seco, a esclerótica de um olho. Em seguida, enquanto o DJ se
erguia rapidamente, outro objecto caiu da conduta de ventilação e ater-
rou ao lado do corpo. Jumbo saltou para trás, instintivamente, como se
tivesse sido tocado por uma vara electrificada. Kath gritou. Uma bota de
operário, coberta de lama, estava no chão ao lado do morto.
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O inspector-chefe Jack Pendragon estendeu a mão para o auscultador,
falhou e atirou o telefone ao chão juntamente com um copo de água e
o despertador. Mal conseguia ouvir a voz que estava do outro lado,
enquanto se esforçava por localizar o auscultador na escuridão.

– Pendragon – disse, tentando parecer o mais desperto possível.
– Fala o inspector Grant. Desculpe telefonar tão cedo, senhor ins-

pector. Aconteceu uma coisa.
Pendragon esfregou o olho direito e mudou o telefone para a mão

livre, enquanto recuava lentamente para a cama. Olhou de relance para
o relógio que estava no chão. Os algarismos vermelhos mostraram-lhe
que eram três e cinco da manhã.

– Que se passa? 
– É melhor ver com os seus próprios olhos, chefe. Estou… – houve

uma pausa – … a quatro minutos do local do crime.
– Pode ser um pouco mais preciso?
– Um corpo num clube. Não sei muito mais.
– Onde?
– Mile End Road. Uma espécie de bunker atrás de uma joalharia

chamada Jangles.
– Está bem. Eu encontro-o.
Correu para o duche e esperou que a água aquecesse. Chegara à

esquadra de polícia de Brick Lane apenas na tarde anterior. A coman-
dante, a superintendente Jill Hughes, mostrara-lhe as instalações e depois
analisara com ele os dossiês da equipa. Ele tinha dois inspectores sob o
seu comando: Rob Grant, vinte e seis anos, trabalhador, intransigente e
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duro, um ambicioso; e Kenneth Towers, de trinta e um anos, não muito
ambicioso, um bocado lento. E depois havia Jez Turner, um dos três sar-
gentos sob o seu comando e o que lhe fora atribuído como «principal
sargento». Jez tinha vinte e um anos, era esperto, um pouco infantil, mas
também um jovem polícia promissor que, pelo menos em teoria, o segui-
ria por todo o lado como um cachorrinho leal. Mas, tal como todo o
pessoal da esquadra, o sargento Turner, na verdade, saudara a chegada
de Pendragon com uma mescla de respeito aparente e mal disfarçado
cepticismo. Sabia o que pensavam quando se tratava de recém-chega-
dos que não haviam sido promovidos. Eram vistos como pessoas que
haviam falhado nas últimas funções e, por conseguinte, tinham de dar
provas noutras novas. Pendragon também trazia bagagem, questões pes-
soais que, provavelmente, haviam sido discutidas e dissecadas antes da
sua chegada para desempenhar o papel de número dois da esquadra,
respondendo directamente perante a Super.

E isso trouxe-lhe Jill Hughes de volta à mente: uma polícia de car-
reira, confiante, quase andrógina a não ser por causa da suavidade do
seu rosto e da figura elegante que o uniforme não conseguia disfarçar.
Os seus grandes olhos castanhos eram belos, mas não revelavam o menor
traço de sensualidade. A superintendente Hughes era, sabia Pendragon,
uma mulher de grande força de vontade e uma oficial excepcional. Aos
trinta e dois anos, era talvez a mais jovem Super do país, mas tinha pouca
experiência prática. Tal como ele, havia vinte anos, formara-se com alta
classificação no Sulhampstead Police College. A sua equipa, em Brick
Lane, acabara por respeitar o seu espírito agudo; mas não valia a pena
negar, pensou Jack, que ela estaria dependente dele e da experiência de
investigação que pudesse proporcionar-lhe.

Bochechou com elixir enquanto dava o nó na gravata e passava a
mão pelo queixo, onde a barba estava quase a ultrapassar o limite do
aceitável. Aos quarenta e seis anos, e tirando um pouco de pança, man-
tinha a compleição atlética e, embora o seu cabelo fosse agora mais
branco do que preto, a pele do seu rosto continuava firme. Sob uma luz
clemente, poderiam pensar que tinha pouco mais de quarenta anos.

Estivera a sonhar com um fim-de-semana passado a revisitar o seu
antigo território. Pendragon nascera a menos de um quilómetro da esqua-
dra e vivera no centro do East End londrino os primeiros dezoito anos
da sua vida. Regressara lá algumas vezes depois de ir para Magdalen,
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Oxford, mas, quando os pais morreram, no final dos anos oitenta, não
voltara a sentir vontade de regressar. Até, isto é… Pegou nas chaves e
dirigiu-se para as escadas.

Não havia pessoal na recepção quando Pendragon atravessou o átrio do
hotel e saiu para a rua. O hotel ficava perto da estação de metropoli-
tano de Moorgate, na City, um percurso de carro de cinco minutos até
Mile End Road, àquela hora do dia. As ruas brilhavam com o reflexo das
lâmpadas de néon. Pendragon seguiu o seu faro. Sabia, por mero ins-
tinto, como se deslocar em Londres. As ruas e os edifícios podiam, à
superfície, ter mudado nas décadas desde a sua partida, mas a estrutura
interna era imutável, a topografia subjacente, intacta. Podia seguir aque-
las ruas como se fossem linhas de energia. Londres estava embutida no
tecido do seu ser.

E algumas coisas não haviam sido alcatroadas ou sofrido uma alte-
ração radical. Agora, a maior parte das lojas pertencia a comerciantes
indianos ou do Bangladesh, mas continuavam a existir algumas das anti-
gas empresas familiares. E, embora a maior parte dos pubs tivesse rece-
bido novos nomes, mais modernos, e sido reconstruídos, os marcos da
sua juventude ainda lhe chamavam a atenção. Ao passar pelo Grave
Maurice e pelo Blind Beggar, lembrou-se de que haviam sido o local
favorito dos gémeos Kray. Os gangsters tinham sido mais poderosos do
que Deus, naquela zona, quando ele era rapaz.

Quando chegou perto da joalharia Jangles, uma ambulância arran-
cou do passeio e passou por ele, a alta velocidade, em direcção ao
London Hospital, que ficava a umas centenas de metros. Pendragon viu
dois carros da polícia parados à porta da loja, com as suas luzes azuis
a darem brilho aos tijolos e betão baços que os rodeavam. A montra
fora esvaziada antes de a loja fechar e tudo o que era precioso estava
agora guardado em segurança. O vidro encontrava-se tapado por espes-
sas barras de aço. Ao lado da loja, uma porta pintada de azul, arra-
nhada e raspada, estava aberta de par em par. O sargento Jez Turner
saiu dela e aproximou-se do carro de Pendragon quando este encos-
tou ao passeio.

Turner era magro e alto, com o cabelo puxado para trás, com gel,
ao estilo galã de cinema. Tinha olhos grandes e escuros e um nariz longo
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e estreito. O fato, Hugo Boss, que encontrara nuns saldos de marca em
Kensington High Street, era bom de mais para o trabalho. Sabia-o e esse
pensamento agradava-lhe.

– Qual é a história? – perguntou Pendragon, enquanto contornava
a traseira do carro.

Turner seguia à sua frente por um corredor estreito, que os condu-
ziu ao longo do edifício até a um pequeno pátio. Uma escada curta dava
acesso ao tecto plano de uma extensão de betão, que ocupava a maior
parte do pátio das traseiras do edifício. Outra porta da passagem abria
para uma escada que conduzia à cave.

– Pista de dança a abarrotar, ecstasy à farta, acho eu – disse Tur-
ner. – E então… um corpo cai do tecto, PUMBA! – Virou-se para Pen-
dragon com um sorriso matreiro e começou a cantar I believe I can fly…2

Pendragon ignorou-o e Turner conduziu o inspector-chefe até à
grande cave. Fedia a suor e o calor era insuportável. Havia dois homens
de pé, no centro da sala: um polícia de meia-idade e um homem de uma
obesidade mórbida vestido com um fato-macaco cor de laranja. Perto,
um patologista, envergando o uniforme forense de plástico verde por
cima da roupa civil, estava agachado ao lado do corpo de um homem,
que jazia torcido para um lado, com o pescoço claramente partido.
A vítima era um homem de cor, talvez indiano, mas o seu rosto estava
agora escuro e descorado em virtude de hemorragias internas. O cabelo
preto estava empapado de sangue e massa cinzenta. Vestia uma camisa
de manga curta de cor clara, onde mal se viam, impressas no tecido, as
palavras Bridgeport Construction.

Pendragon agachou-se para ver mais de perto.
– Hora da morte? – perguntou ao patologista. O homem olhou-o

sem expressão e, em seguida, voltou-se para Turner, antes de perceber
quem era Pendragon.

– Algures entre a uma e meia e as duas e meia da madrugada.
E eu sou o doutor Neil Jones.

– Obrigado, doutor Jones – Pendragon endireitou-se, virou-se para
o polícia e baixou a cabeça em direcção à pessoa com o fato-macaco
cor de laranja. – Quem é este?

2 Uma canção de 1996 composta pelo músico de Rhythm and Blues R. Kelly, e que
fez parte da banda sonora do filme Space Jam. (N. do T.)
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O polícia consultou o seu bloco de notas:
– Nigel Turnbull, senhor inspector. Também chamado MC… hum,

Jumbo – proferiu as palavras com algum desagrado. – Aluno do segundo
ano no Queen Mary College. Foi ele quem telefonou.

Pendragon olhou para o jovem.
– Podes contar-me o que se passou?
Turnbull foi ponderado e conciso. Relatou os acontecimentos dos

momentos que haviam antecedido o aparecimento do corpo, o pânico
que se seguira e como pedira uma ambulância e chamara a polícia. Não
teve o cuidado de referir que, primeiro, enviara uma mensagem de texto
a um amigo, pedindo-lhe para vir o mais rapidamente possível e tomar
conta de duzentos comprimidos de ecstasy.

– E a hora?
– Faltava pouco para as duas e meia. Lembro-me de ter olhado para

o relógio uns minutos antes… antes de isto acontecer. – Fez um gesto
em direcção ao corpo.

– Um milagre que só uma pessoa tenha ficado ferida. Acho que não
vale a pena perguntar-lhe os nomes.

Jumbo olhou-o sem expressão.
– Conheço alguns dos clientes habituais, mas não temos cartões de

membro.
– Bem, Nigel, talvez uma ida à esquadra te ajude a refrescar a

memória.
O rosto de Turnbull tornou-se grave.
– Olhe, aqui eu sou apenas o DJ. Não tenho problemas em lhes

fornecer alguns nomes, mas são apenas estudantes, como eu.
– Excelente. Aqui o sargento Turner tem um lápis afiado pronto para

entrar em acção.
Pendragon virou-se para o polícia.
– Onde está o inspector Grant?
– Lá em cima, senhor inspector. Está a falar com o dono do edifício.
O Dr. Jones avançou de modo a poder ser visto por Pendragon.

O patologista era um homem baixo e entroncado, com uma espessa bar-
ba grisalha e um cabelo encaracolado e abundante; um anão de Tolkien
em tamanho grande.

– Gostaria de levar o corpo para o laboratório, se não se importa
– disse. – Os técnicos forenses vão passar este local a pente fino.
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– Óptimo. E… tem a certeza da hora da morte?
– Sabe? Não lhe posso dizer o minuto e o segundo, mas, como lhe

disse… com toda a certeza entre a uma e meia e as duas e meia.

Jez Turner colocou uma chávena de café, tirado do distribuidor automá-
tico, sobre a secretária, ao lado do cotovelo de Pendragon.

– Obrigado – agradeceu o inspector-chefe, que bebeu um pouco.
– Raios partam!

Turner levantou as mãos.
– A culpa não é minha.
– Mas isto é…
– … perfeitamente adequado. – A superintendente Jill Hughes encon-

trava-se à porta do seu gabinete. Jack fez menção de se levantar, mas
um sinal de Hughes fê-lo sentar-se de novo.

– É claro que tem todo o direito de trazer a sua própria mistura, se
preferir, inspector-chefe.

– Não se preocupe, é o que farei – retrucou e devolveu a chávena
a Turner. – Deite isto fora… por favor.

Hughes sorriu e sentou-se no canto da sua secretária.
– Muito bem, que temos?
– O homem pode ter sido morto imediatamente antes de entrar na

rave sem ser convidado, senhora superintendente, e, com toda a certeza,
nunca antes da uma e meia, segundo Jones.

– Mas porque raio foi parar ali?
– Pura sorte. O inspector Grant falou com o proprietário de The

Love Shack. Tem sido muito cooperante, é claro. Alguns dos meus rapa-
zes andaram a revistar toda a casa e o anexo. O clube, se assim lhe qui-
sermos chamar, foi originalmente um abrigo antiaéreo. Foi alargado nos
anos setenta e usado como arrecadação. Há alguns anos, convenceram
o proprietário a transformá-lo num espaço musical. A julgar pelo aspecto,
contratou uns aldrabões para lhe fazerem as obras… uma antiga cha-
miné foi alargada e ligada a dois ventiladores. Quem quer que empur-
rou o corpo para a abertura do telhado deve ter pensado que se tratava
de uma conduta de lixo. Não poderiam ter sonhado que o cadáver iria
acabar numa pista de dança cheia de gente.

– E então…
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– Então, vou à Patologia para ver o que descobriu o doutor Jones.
Pendragon começou a vestir o casaco e seguiu Hughes até à porta.

Ao fundo do corredor, podiam ver Turner com dois polícias. O sargento
estava a fazer uma imitação muito razoável de Pendragon a recusar o
café da máquina. Todos arvoravam grandes sorrisos. Turner olhou em
volta, viu Pendragon e Hughes e parou de imediato. Os polícias farda-
dos escapuliram-se. A superintendente Hughes virou-se para Pendragon,
com um sorriso que mal se via:

– Não é um mau mimo, pois não?
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Às 9 e 15 as ruas brilhavam sob uma luz cor de laranja. Era óbvio que o
dia iria ser, uma vez mais, quente. O termómetro não descera abaixo dos
25 graus durante a noite e agora tinha-se a sensação de uma manhã de
Verão no Sul de França. Hoje, até o próprio ambiente cinzento de Mile End
Road brilhava. Espantoso o que um pouco de sol podia fazer, pensou Pen-
dragon enquanto arrancavam da esquadra e entravam na rua principal.

Turner conduzia e os dois seguiam em silêncio. Pendragon via
desfilar as fachadas das lojas, descoradas pelo sol, e as paredes man-
chadas e cobertas de grafitti, as portadas metálicas das garagens e as
caleiras partidas. Pensou em quão estranho tudo aquilo parecia; como
se Londres tivesse sido mudada, de repente, para alguns milhares de
quilómetros a sul. Os acordes de «Summertime» tocavam na sua cabeça.
O trânsito era pouco. Ao fim de alguns minutos, estavam a passar por
um portal estreito, entrando num parque de estacionamento. Um letreiro
rectangular na parede de um edifício de tijolo dizia «Milward Street
Pathology Unit», sob o escudo azul e branco da Metropolitan Police.

Encontraram o Dr. Jones no exterior, junto à porta principal. Estava
a inalar avidamente o fumo de um cigarro, cuja cinza lhe caía sobre a
barba espessa. Mal chegava ao ombro de Pendragon.

– Expulso do meu próprio edifício – disse, enquanto os dois polí-
cias se dirigiam para a porta.

– E com muita razão, também – retrucou Pendragon. – Tem piada.
Pensava que passar o dia a abrir corpos o teria feito manter-se longe das
piriscas. 

Jones sorriu secamente e, em seguida, tossiu.
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– Que se lixe, Pendragon! É precisamente porque abro mortos que
me estou nas tintas. Seja como for, vamos acabar num lugar como este.
Venha, tenho estado desde antes do amanhecer com este. – Esmagou o
cigarro com o pé e abriu a porta com o ombro.

O laboratório de patologia era como qualquer outro, em qualquer
parte do mundo. Havia duas salas. A mais pequena era a morgue. Estava
forrada com gavetões de aço, do soalho até à altura do ombro. A outra
tinha persianas nas janelas, bancadas dispostas em L ao longo de duas
paredes, estantes com tubos de ensaio e diversos equipamentos de quí-
mica. Duas mesas de dissecção, de aço inoxidável, com calhas de esgoto
e mangueiras de pressão, encontravam-se ao longo da parede do fundo.
Entre as mesas havia dois carrinhos e, em cima deles, um conjunto de
bandejas de aço brilhantes. No tecto, uma potente lâmpada fluorescente
iluminava o espaço. O chão de betão era cinzento-escuro mate. Chei-
rava a detergente e a vísceras.

O Dr. Neil Jones estava a calçar umas luvas de borracha enquanto
se aproximava de uma das mesas de dissecção. O morto jazia sobre a
mesa com o tronco aberto. A cabeça estava ligeiramente erguida sobre
o bloco estabilizador. Pendragon reparou num cartão atado ao dedo
grande do pé esquerdo da vítima. O cartão estava coberto com uns gata-
funhos negros. Numa das bandejas de aço, ao lado da mesa, estava um
fígado. No outro, o conteúdo do estômago do homem. Turner, com o
bloco de notas na mão, parecia fascinado com aquilo tudo.

– Então, tem alguma coisa para nós? – perguntou Pendragon, dando
um ligeiro toque com o pé na canela do sargento.

– Não há identificação. Indivíduo do sexo masculino. Indiano ou
talvez do Bangladesh. Um metro e sessenta e cinco e com excesso de
peso. E um grande fumador, a julgar pelo aspecto dos pulmões. – Mexeu
numa massa de tecido cinzento, com o escalpelo. Pendragon afastou o
olhar, durante um instante: não conseguia habituar-se à indiferença clí-
nica de pessoas como Jones. – Oh, pelo amor de Deus! Não me diga
que é susceptível, inspector-chefe! – Jones riu.

Pendragon ignorou-o e olhou para Turner, que parara de escrever.
– Continue.
– Repare nas extensas escoriações… aqui e aqui… na parte supe-

rior dos braços. Além disso, tem o queixo fracturado e a laringe foi esma-
gada. – Apontou para o lado do rosto do homem e para debaixo do seu
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queixo. A carne estava negra e quebrada, aberta como couro rasgado. –
Levou duas pancadas, particularmente violentas, na cabeça. Qualquer
delas poderia tê-lo matado. – Jones rodou a cabeça da vítima para um
lado e puderam ver uma grande oclusão na base do crânio. – Trauma-
tismo por objecto contundente. Atingido por um objecto pesado, aqui e
sob o queixo… a pancada que lhe esmagou a laringe. Medi a abertura
no crânio e diria que o objecto era cilíndrico, talvez um tubo ou cano
de metal; uma lanterna reforçada, quem sabe. Não há sangue sob as
unhas, nem vestígios de cabelos ou pele. Mas, a julgar pelas fracturas e
as escoriações, pensaria que houve mesmo uma luta.

Jones virou-se para outra mesa próxima e pegou numa bota.
– Botas de trabalho, tamanho sete, coberta de lama. Camisa com

o nome de uma empresa: Bridgeport Construction. O nosso homem era
obviamente um operário ou, pelo menos, trabalhava num estaleiro de
construção civil. Pode ser uma ajuda.

Pendragon ia responder quando o telefone de Turner tocou.
– Sim – respondeu ele, alegremente. – Sim, boa… ciao.
Pendragon suspirou fundo e franziu o sobrolho.
– Era da esquadra, senhor inspector. A vítima é Amal Karim. Indiano.

Trabalhava para a Bridgeport Construction, que, por acaso, tem um esta-
leiro de construção um pouco mais abaixo da Jangles, em Frimley Way.

– Óptimo.
– Há mais. Os peritos forenses têm uma coisa que querem que veja.

Não deram mais pormenores.

O local – a zona onde o corpo fora encontrado, em The Love Shack –
fervilhava de vultos envergando fatos de plástico verde, técnicos de
investigação do serviço local de polícia científica. A fita amarela com
que a polícia isolava os locais de crime cruzava o umbral da porta que
ligava o clube à estreita passagem ao lado da loja e, quando Pendra-
gon passou por debaixo dela, dois técnicos forenses viraram-se para
ver quem invadira o seu território. Nenhum deles conhecia Pendragon,
mas um dos investigadores cumprimentou Turner com um gesto de
cabeça quando este passou sob a fita, atrás do inspector. Uma mulher
aproximou-se. Envergava o fato plástico regulamentar sobre uma camisa
e uns jeans.
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– Inspector Pendragon, presumo – disse. – Sou a doutora Colette
Newman, chefe do Serviço de Polícia Científica. – Tinha uma voz nítida
e pouco cordial, que fazia lembrar as da BBC na década de 1960. Não
era um tipo de voz que se ouvisse muito.

Pendragon começou a estender a mão, mas, em seguida, retirou-a.
A Dr.ª Newman sorriu. Parecia ter cerca de trinta e cinco anos, pensou
ele: feições delicadas, maçãs do rosto elevadas, enormes olhos azuis.
Tinha de manter as madeixas da franja loura atrás da orelha direita.

– Tem uma coisa para mim?
– Sim. Faça o favor de me acompanhar.
A Dr.ª Newman levou-os de novo para o pequeno pátio murado de

betão. Umas escadas, num dos lados, conduziam ao tecto do clube,
plano, sem enfeites e com duas chaminés metálicas erguendo-se cerca
de um metro acima do nível do telhado. A tampa de uma delas fora reti-
rada. Estava no chão a alguns metros de distância e um técnico empoava
a aresta do metal com uma escova mole. Pendragon podia ver manchas
de sangue no metal brilhante.

– Encontrámos muito com que nos entretermos aqui em cima. –
Apontou para uma grande poça de sangue coagulado. Secara nos bor-
dos e algum escorrera para o betão. Um rasto de lama e sangue ter-
minava na chaminé e, em toda a volta, havia manchas vermelhas. –
À primeira vista, olhando para o padrão de distribuição do sangue, diria
que a vítima foi atingida pelo menos duas vezes.

Pendragon assentiu com a cabeça.
– O patologista disse o mesmo.
– Penso que o agressor veio para o telhado pelas escadas. – Con-

duziu-os à beira do telhado e olharam para o pátio que haviam acabado
de atravessar. Dali, podiam ver os edifícios circundantes. À direita, três
lojas viradas para a rua principal, cada uma com apartamentos por cima
e pequenos pátios atrás. À esquerda, um muro alto. Quase invisível, atrás
dele, havia um imóvel abandonado que fazia esquina com a Globe Road.
Imediatamente atrás da Jangles, na esquina com a Frimley Way, havia
um estaleiro de construção.

– Então, o homicídio ocorreu aqui? – inquiriu Turner.
– Sem a menor dúvida. Sigam-me.
Desceram as escadas, atravessaram o pátio e cruzaram um portão.

O beco que se seguia fora isolado. Podiam ver uma fileira de caixotes
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de lixo verdes fornecidos pelo município, um caminho de lama seca, sil-
vas e ervas daninhas. Uma fila aleatória de bandeiras vermelhas infil-
trava-se por uma abertura à sua frente. As bandeiras estavam numeradas
e tinham sido cravadas no solo seco. Em alguns desses locais podiam
ver manchas de sangue, negras, destacando-se da lama. A abertura con-
duzia a um beco estreito. No final deste, havia uma vedação alta de rede
com arame farpado no cimo. Um portão dava acesso ao estaleiro de
construção. Estava aberto e a corrente e o cadeado pendiam dele.

– Como podem ver, encontrámos vestígios ao longo de todo o cami-
nho. Bastante sangue, cabelos, fragmentos minúsculos de pele. Mas, aten-
dendo a que se trata de um estaleiro de construção, poderíamos esperar
encontrar pelo menos dois deles. No entanto, não há pegadas, o solo
está demasiado duro. Continuamos à procura de impressões digitais, mas,
até agora, não apareceram.

Seguiu caminho através da lama dura evitando as bandeiras e o solo
perto delas. Ao fim de alguns passos, chegaram à borda de um grande
poço de traçado irregular, cortado por tábuas sujas sustentadas por uma
armação de andaimes. Podiam ver-se mais bandeiras no local onde o solo
começava a descer. Seguiram-na pela rampa e ao longo de três tábuas,
passando ao lado de mais bandeiras, até chegarem à orla de uma vala cor-
tada no fundo do poço. Havia, a toda a volta, montículos de terra aca-
bada de remexer. Aqui, um cacho de bandeiras fora espetado na terra.

Dois técnicos forenses trabalhavam arduamente. Um deles estava a
fotografar o fundo da vala; o outro encontrava-se de joelhos, a escavar
o solo com uma pequena colher de pedreiro. O agente que tinha a
câmara parou de trabalhar quando eles se aproximaram e a Dr.ª New-
man saltou para o seu lugar, chamando, com um gesto, Pendragon e Tur-
ner para verem uma coisa.

O vulto agachado levantou-se e afastou-se para o lado, enquanto
a chefe se baixava.

– Aqui é onde começam as pistas, inspector Pendragon. Há vários
vestígios de luta: solo remexido e abrasões. – Apontou para um dos lados
da vala. – E, além do mais, há isto. – Virando-se, apontou para o chão.

Podiam ver um pequeno objecto branco. Pendragon agachou-se
para o observar mais de perto.

– É um osso metacárpico, um osso dos dedos, do quarto ou quinto
da mão direita, penso.
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Venerabile Collegium Anglorum, Roma, Janeiro de 1589

O meu nome é padre John William Allen e a minha história começa
em Janeiro do Ano da Graça de Nosso Senhor de 1589.

A história regista muitas eras conturbadas. Mas para alguém
como eu, um homem de fé profunda, estes tempos são, tenho a cer-
teza, piores do que quaisquer outros na história da humanidade. No
momento em que escrevo, a guerra grassa entre católicos e protes-
tantes, uma guerra que tem as suas raízes no cisma criado pelo
demónio Lutero e o vassalo do demónio, Henrique VIII, há mais de
meio século.

Por toda a Europa, os homens lutam para defender a sua visão
de Deus. Mas a Única Fé Verdadeira, a fé de São Pedro, a fé do Pró-
prio Cristo, vai, eu sei, triunfar. Foi derramado sangue, muito san-
gue. Mas há o sangue do fiel, e o sangue do herético, e só o primeiro
é puro. Só o derramamento deste sangue é um pecado.

Há cinco anos que era aluno do Venerabile Collegium Anglo-
rum, em Roma, onde estudava para vir a ser missionário jesuíta,
quando, no final de Maio de 1588, recebemos notícias de Paris de
que o bom povo católico da cidade se levantara contra o rei Henri-
que III, que contemporizava vilmente com os protestantes. Ele fugiu
e o governo da cidade foi assumido por um grupo de nobres, o Con-
selho dos Dezasseis. Poucos dias depois, aquele grande católico
francês, o duque de Guise, era recebido triunfalmente em Paris,
vindo do exílio.
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Durante algum tempo, houve lá paz; com efeito, a Europa gozou
de uma paz que havia muitos anos não se sentia. Então, alguns dias
depois do Natal, chegou-nos a notícia de que, a 23 de Dezembro, o
duque de Guise e o seu irmão, o cardeal de Guise, haviam sido enga-
nados pelo traiçoeiro Henrique e chacinados pelos esbirros do rei –
apunhalados no coração na sala do conselho do Château de Blois,
aonde tinham sido convocados para um encontro.

Quando ouvi esta notícia, soube de imediato que chegara a
minha hora e que em breve seria recompensado pelas minhas devo-
ções e me seria concedida a oportunidade do martírio. Durante
cinco anos, haviam-me instilado os ensinamentos da Única Fé Ver-
dadeira e ensinado como, por minha vez, deveria ensinar, ensinando
a expressar o meu selo sincero e profundamente enraizado na minha
alma, de modo a converter os indecisos e a trazer os católicos tres-
malhados de volta ao redil. Estava pronto.

Lembro-me da reunião na grande câmara do colégio em que o
chefe da minha Ordem, o superior geral Acquaviva, se dirigiu a todos
nós e nos comunicou a notícia do assassínio de monsenhor Guise.
Lembro-me do silêncio, da imobilidade, e de como conseguia sen-
tir a raiva e a amargura que me rodeavam e, inclusive, sentir o seu
sabor na minha boca.

Nessa noite, não consegui obter um verdadeiro descanso e,
quando mergulhei no esquecimento do sono, não soube ao certo se
estava a sonhar ou apenas a recordar. Porque, nas horas escuras que
antecedem a aurora, sombras inomináveis instalaram-se nos can-
tos da minha cela e deixei de conseguir separar os sonhos do mundo
acordado.

As mesmas imagens regressavam repetidamente para me ator-
mentar. Tyburn Village, a oeste de Londres. Uma manhã de Abril,
varrida pelo vento e chuvosa, cinco anos antes. A execução de um
missionário jesuíta, Henry Wittingham.

Começou com um burburinho da multidão sentada nas banca-
das num dos lados de Tyburn Tree, a forca de três estacas, que fora
o lugar de morte de tantos homens e mulheres ao longo dos anos.
A multidão murmura e então, quando a carroça fica à vista, alguns
começam a dar vivas e a gritar. A procissão entra na praça, com o
prisioneiro preso a uma grade, nu, exceptuando uma tanga man-
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chada de sangue. O seu rosto raspa pelo chão. Ao ser levantado da
terra, a multidão pode ver o rosto ensanguentado, inchado e ene-
grecido de Wittingham. Rajadas de chuva varrem o cenário. O car-
rasco ajuda o condenado a manter-se de pé em cima da carroça
parada debaixo do patíbulo. Uma corda é colocada ao pescoço do
homem e a carroça retirada rapidamente.

Baloiça e dá pontapés. A multidão grita, excitada. Uma mulher
e dois homens correm para puxarem pelas pernas de Wittingham,
tentando apressar o seu fim, mas são detectados rapidamente e
arrastados dali para fora por quatro guardas corpulentos. A corda
é cortada e o homem, que tenta recuperar o fôlego, é trazido para
terra. Em seguida, é conduzido a uma plataforma de madeira onde
é preso pelos pulsos e pelos tornozelos.

Silêncio. Até mesmo os sons da Natureza parecem deter-se;
o vento cessa, a chuva abranda. O rosto do preso está tingido de
sangue aguado, a boca escancarada. A maior parte dos seus den-
tes foi arrancada. Atam-lhe uma mordaça sobre a boca aberta e a
tanga é arrancada e atirada para a lama, sob a plataforma. O car-
rasco agarra nos órgãos genitais de Wittingham e, com um único
corte, castra-o. O sangue jorra no ar, ensopando o colete de pele
do carrasco. O corpo de Wittingham agita-se em espasmos, as cos-
tas arqueiam-se e, mesmo através da mordaça, os seus gritos pare-
cem metal a raspar contra metal. Atirando a carne cortada para o
cesto, o carrasco inclina-se para a frente, agarra no cabelo de Wit-
tingham para se firmar e enterra a lâmina ao longo do tronco nu
do homem.

Wittingham parou de se mexer, paralisado pelo choque. Mas
ainda está vivo. O carrasco estende a mão para o buraco hiante e
retira um punhado de vísceras escorregadias e cinzentas. Puxa e
corta, segurando no ar pedaços de intestino antes de os atirar para
o cesto. Depois, começa a dedicar-se à remoção do coração do pri-
sioneiro. Corta à volta do órgão e secciona artérias e veias. Só o
carrasco poderá dizer quando é que o coração parou de bater. Os
braços e pernas do prisioneiro ainda se contorcem enquanto o órgão
vital é erguido no ar. O carrasco junta-o à pilha, cada vez maior, de
carne na carroça. O silêncio de chumbo que os rodeia só é que-
brado pelo agitar de umas asas quando um corvo pousa na beira
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do cesto e olha, esfomeado, o novelo cinzento e vermelho de des-
pojos humanos.

Uma voz perguntou: «Padre John?» Ouviu-se uma pancada na porta.
«Padre John? O superior geral quer ver-vos.»

Os meus olhos abriram-se de repente e os horrores da noite
desapareceram. Estava, uma vez mais, no meu quartinho de pare-
des de pedra. A voz, do Irmão Giovanni, vinha do outro lado de uma
porta de carvalho a curta distância dos pés da minha cama estreita.
Levantei-me de um salto e avancei para ela, sentindo um apertado
nó de excitação na boca do estômago.

Giovanni trazia uma vela. A sua chama bruxuleava na corrente
de ar e lançava jactos de luz e sombra no seu rosto bondoso e redondo.
O padre deu meia volta e segui-o. O corredor estava escuro, excep-
tuando a mancha de luz lançada pela vela nua, mas, claro, ao fim
de cinco anos no colégio, já conhecia bem o caminho. E, na escuri-
dão, andando atrás do padre Giovanni, acabei finalmente por acor-
dar, consciente, agora, de que o meu sonho não fora uma mera
fantasia, mas sim uma recordação. Aquilo a que assistira sob a chuva
de Tyburn conduzira-me aqui, a este momento. Vira com os meus
próprios olhos como a real meretriz, Isabel, tratava os seus cida-
dãos. Essa experiência fora o ponto de viragem que me chamara a
Roma e à grande causa. Mas, ao deixar Inglaterra, virara as costas
a muitas coisas. Os meus familiares, em Suffolk, eram bons católi-
cos, mas nunca haviam sido militantes. Ingenuamente, tinham dese-
jado apenas a paz entre todas as confissões. Ao vir para aqui, para
Roma, fora obrigado a cortar todos os laços familiares. Nunca mais
voltaria a ver os meus pais ou os meus dois irmãos mais novos.

O corredor abria para um grande vestíbulo. O padre Giovanni
apagou a vela e pousou-a numa prateleira e em seguida fez-me sinal
para que o seguisse. O corredor era largo e estava coberto com uma
passadeira, uma faixa vermelha de lã cara colocada sobre o már-
more branco. Retratos enormes pendiam das paredes, uma suces-
são de papas que datava de havia muitos séculos. Através das janelas,
podia ver que ainda estava escuro lá fora. O lugar estava envolto num
silêncio tão absoluto que conseguia ouvir a minha própria respira-
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ção. No final do corredor, havia umas portas de carvalho duplas e
pesadas. De ambos os lados, estavam guardas com a libré do Vati-
cano. Olhavam em frente, ignorando-nos, enquanto o padre Giovanni
bateu no carvalho. As portas abriram-se de par em par.

Só estivera uma vez naquela sala; um ano antes, no dia em que,
depois de ter terminado a minha formação, fui recebido na Ordem
dos Jesuítas. Era o santo dos santos do reitor do Colégio, o superior
geral, Claudius Acquaviva, quinto chefe dos Jesuítas. A Ordem fora
fundada, sessenta anos antes, por Santo Inácio de Loiola, que nos
ensinara que os Jesuítas eram os missionários escolhidos por Deus
e o nosso papel servir os grandes e misteriosos desígnios de Deus
Todo-Poderoso. A nossa Ordem tinha muitos papéis a desempenhar,
disseram-me, mas nenhum mais importante do que a tarefa de fazer
regressar os heréticos à Única Fé Verdadeira.

O superior geral era uma figura diminuta, sentada a uma secre-
tária enorme no centro de uma grande sala, a estudar uns documen-
tos. Envergava uma simples sotaina negra e um solidéu também
negro na cabeça. Um homem alto e esguio, envergando vestes de
padre, estava de pé em frente à secretária, de cabeça baixa e com
as mãos juntas à sua frente. Conhecia aquelas costas.

O Irmão Giovanni saiu e eu avancei lentamente para a secre-
tária. Foi apenas quando fiquei ao lado do outro vulto de sotaina
que pude olhá-lo furtivamente. Ele não me devolveu o olhar, mas vi
o seu perfil enérgico sob a luz fraca, o nariz direito e comprido, a
curva suave do seu crânio rapado. Era Sebastian, o padre Sebastian
Mountjoy, o meu amigo mais chegado no colégio, um homem que
fora ordenado no mesmo dia que eu. Sebastian, sabia-o, ardia no
mesmo fervor religioso que eu, um fervor que consumia os nossos
pensamentos, quando em vigília, e invadia os nossos sonhos. Havía-
mos passado muitas horas juntos em contemplação espiritual e
debate. Sebastian tinha mais três anos que eu e provinha de uma
família muito rica do Herefordshire, católicos convictos, que havia
muito estavam envolvidos na sua própria luta clandestina contra a
rainha inglesa. Mas, embora os nossos antecedentes fossem muito
diferentes, éramos gémeos espirituais.

O superior geral Acquaviva levantou os olhos dos seus docu-
mentos. Era um homem emaciado e pálido, naturalmente calvo.
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A pele da sua testa alta era suave, quase de bebé. Captava a luz das
grandes velas colocadas de cada lado da sua secretária. Tinha uns
olhos castanhos muito claros; olhos doces e bondosos. Parecia pres-
tes a falar quando houve um movimento atrás da sua cadeira. Um
vulto encapuçado surgiu da escuridão profunda, assustando tanto
Sebastian como eu. O superior geral levantou os olhos e o homem
retirou o capuz, mostrando um rosto duro: maçãs do rosto altas,
olhos negros e estreitos, cabelo grisalho muito curto.

Caí de joelhos. A figura estendeu uma mão e estalou os dedos.
– Meus filhos – disse o superior geral. – Foi o padre Bellarmino

que os chamou aqui, esta manhã.
Estava aterrorizado. Bellarmino era, talvez, o homem mais pode-

roso da Igreja. Muitos pensavam que era até mais poderoso do que
o próprio Papa Sisto. Uma vez que era, simultaneamente, teólogo
pessoal do Papa e padre espiritual do Colégio dos Jesuítas, a sua
influência chegava a todos os recantos do Vaticano. Mas o padre Bel-
larmino era um grande purificador com uma reputação temível por
toda a Europa. Trouxera muitos heréticos de volta à fé na ponta da
espada ou através da purificação do fogo.

– Vou deixar o bom padre explicar-vos – concluiu o superior
geral.

A voz de Bellarmino era mais aguda do que esperava, mas o seu
discurso era o de um homem que havia muito perdera qualquer ves-
tígio de dúvida. Um homem que esperava que aqueles a quem se
dirigia lhe obedecessem de imediato, nunca o contestassem e nem
mostrassem nada para além de servilismo e sicofantismo.

– Sois padres bons e honestos e sei, pela vossa história pes-
soal e pela recomendação pessoal do superior geral, que sois dedi-
cados à ideia do martírio – começou. – Viestes de Inglaterra para
serdes ensinados aqui e enviados de volta ao vosso país, para poder-
des espalhar a Palavra da Única Fé Verdadeira, agir como missio-
nários e salvar almas.

Mal ousava pestanejar e conseguia sentir também o medo de
Sebastian na posição rígida do seu corpo. À luz das velas, os olhos
negros do padre espiritual do Colégio eram poços insondáveis.

– A causa de um missionário é nobre. Tendes consciência, como
todos temos, de que muitos homens de valor se perderam travando
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este justo combate. Se fordes reconhecidos, quando do vosso regresso
a Inglaterra, sereis presos de imediato como traidores e podereis
muito bem sofrer a morte dos traidores. Mas sei que não tendes
medo dessa possibilidade. Pelo contrário, deleitais-vos com a ideia
de perder a vida fazendo o trabalho do Senhor.

«Mas alguns de nós concluíram que poderíamos fazer mais por
Inglaterra; que poderíamos fazer mais, muito mais, para salvar as
almas dos vossos compatriotas. Aqui, alguns chegaram à conclusão
de que demasiados homens bons morreram como mártires, derra-
mando mais sangue sobre as mãos da rameira inglesa que se senta
ilegalmente no trono. E, assim, decidimos acabar com o mal… na
sua fonte.

E, nesse momento, comecei a perceber porque nos haviam levado
ali. Lancei um olhar rápido a Sebastian, mas não consegui ver os
seus olhos. Bellarmino estava a falar de novo.

– A vossa missão será a mais perigosa de todas as levadas a
cabo pela Ordem. A partir do momento em que deixardes este edi-
fício, sereis espiados, porque os inimigos da Igreja estão em todo o
lado. Dirigir-vos-ei à pequena cidade de Créteil, a alguns quilóme-
tros a sul de Paris. Lá, encontrareis uma taverna chamada Le Lapin
Noir, perto do centro da cidade. Ide ter com o proprietário e dizei-
-lhe que procurais monsieur Gappair. Podereis confiar tanto no pro-
prietário como em Gappair. Por agora, assumireis a identidade de
comerciantes ingleses. Preparámos os vossos documentos e passa-
portes.

Fez uma pequena pausa e fixou em nós aqueles olhos negros
indecifráveis. 

– Há mais uma coisa. – Tirou uma caixinha de dentro da sotaina
e abriu a tampa. Lá dentro, havia um anel de ouro sobrepujado por
uma grande esmeralda redonda. – Ireis precisar disto – disse, e esten-
deu-mo.
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Stepney, sábado, 4 de Junho, 10 horas 

Pendragon e Turner tinham chegado ao nível do solo e estavam a pro-
curar o caminho entre vigas enferrujadas e montes de areia quando um
velho Toyota Camry entrou no estaleiro e parou a poucos metros de dis-
tância. Um homem baixo e corpulento, com o alto da cabeça coberto
por um restolho grisalho, saiu do assento do motorista. Trazia um capa-
cete amarelo na mão.

– Vim logo que soube – disse-lhes, estendendo-lhes a mão livre.
– Senhor Ketteridge?
– Tony.
– Inspector Pendragon. Sargento Turner. É o mestre-de-obras deste

estaleiro, não é verdade?
Pérolas de suor tinham aparecido na testa do homem e sobressaíam

uns círculos escuros sob os olhos.
– Sim.
– Que lhe disseram, precisamente?
– Sobre Amal? Morreu. Terrível. Sabe mais alguma coisa?
– Parece claro que ele foi atacado e morto num imóvel das proxi-

midades.
– Meu Deus! – Ketteridge olhou para o céu.
– Havia muito tempo que o senhor Karim era segurança aqui?
– Bem, na verdade, ele não era segurança propriamente dito, era

apenas um dos operários de construção. Ofereceu-se como voluntário
para fazer umas horas extraordinárias. – Ketteridge limpou o suor que
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agora lhe escorria pelas faces. – Normalmente, confiamos apenas nas
câmaras de segurança, mas foi o esqueleto…

– Esqueleto? – interrompeu-o Pendragon.
– Então, ainda não estiveram lá em baixo?
– Sim, estivemos, mas não havia lá esqueleto algum. – Pendragon

virou-se para Turner que se limitou a encolher os ombros.
Ketteridge pôs o capacete e passou entre os dois polícias, descendo

a rampa em direcção ao poço. A vários metros de distância, pareceu-
-lhe que havia algo que não estava bem e estugou o passo. Quando Pen-
dragon e Turner chegaram junto dele, estava agachado junto ao cacho
de bandeiras.

– Isto é uma loucura! – disse, levantando-se e virando-se de frente
para Pendragon.

– Penso que é melhor começar pelo princípio – sugeriu-lhe o ins-
pector.

Estavam no escritório do estaleiro, uma casa prefabricada a cerca de cin-
quenta metros do poço. Lá dentro, as paredes estavam cobertas de grá-
ficos, plantas e um calendário com uma rapariga de dons improváveis
ostentando um capacete e nada mais. A secretária de Ketteridge estava
coberta de papéis, uma calculadora, canecas vazias e invólucros de cho-
colates. Um computador rodeado de mais papéis encontrava-se sobre
uma outra secretária, nas proximidades. A seu lado, havia uma impres-
sora e um scanner horizontal A3.

Pendragon andou para cá e para lá, a olhar para os gráficos, antes
de se dirigir atrás da secretária e analisar a desarrumação sobre ela. Ket-
teridge parecia pouco à vontade, de pé, com as mãos nos bolsos.

– Muito bem, conte-nos o que se passou – ordenou Pendragon, que
bateu no teclado do computador para o arrancar do modo de repouso.
Apareceu um padrão de fundo com um paraíso tropical, salpicado por,
pelo menos, cinquenta nomes de ficheiros.

– Estávamos a preparar-nos para fechar, ao fim do dia… deveriam
ser quase cinco horas… quando um dos homens me chamou. Ele lim-
para uma parte do solo no fundo da escavação e viu uns ossos da anca
e da coxa que saíam da lama. Cavámos com cuidado e lá estava ele…
um esqueleto completo. Era muito antigo.
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Pendragon deu a volta à secretária e recomeçou a andar para cá e
para lá e, em seguida, parou a alguma distância de Ketteridge.

– E não participou o achado?
O mestre-de-obras pareceu envergonhado.
– Acredite, ia fazê-lo. Telefonei imediatamente ao meu patrão. Ele

estava numa reunião.
– Quem se encontrava consigo? – inquiriu Pendragon, tirando uma

pasta de arquivo de uma estante e dirigindo-se para a secretária com ela.
Sentou-se na beira e folheou o conteúdo da pasta.

– Estavam a trabalhar dezasseis homens. Nesse momento, estavam
apenas três comigo no poço. Oh, e Tim Middleton.

– Quem é?
– Sócio da firma de arquitectura responsável pelo projecto.
Turner estava a anotar todos os dados.
– Vamos precisar de uma lista completa dos nomes e moradas –

afirmou Pendragon. – Continue.
– Não sabia bem o que fazer e estava a fazer-se tarde. Os homens

estavam todos exaustos, fora uma semana lixada. Um autêntico forno.
Assim, pensei, bem, o esqueleto não ia a lado algum. Karim ofereceu-
-se para fazer um turno a guardá-lo e um dos outros disse que o substi-
tuiria ao alvorecer.

– Estou a ver. – Pendragon fechou a pasta de arquivo e avaliou o
homem que tinha pela frente. 

– Há outra coisa… havia um anel.
– Um anel?
– Na mão direita do esqueleto.
Pendragon olhou para o homem, incrédulo.
– E você limitou-se a deixá-lo ali? Com um guarda de segurança

para vigiar todo o estaleiro?
– Não sabia o que mais fazer. Precisava de falar com o meu patrão.

Além disso, temos um circuito interno de televisão.
– Oh, fantástico.
– Pensei…
– Não, senhor Ketteridge. Não pensou coisa nenhuma.
Seguiu-se um breve silêncio, apenas cortado pelo zumbido de uma

mosca a chocar com a janela.
Ketteridge dirigiu-se atrás da sua secretária e abriu uma gaveta.
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– Talvez lhe sejam úteis – disse, e entregou a Pendragon um con-
junto de meia dúzia de fotografias. – Tim Middleton tirou algumas foto-
grafias ao esqueleto e mandou-mas por correio electrónico mal chegou
ao escritório. Imprimi-as antes de deixar o estaleiro, ontem à noite. Depois,
fui ter com o Amal Karim para saber se ainda estava disposto a fazer
o turno da noite. Parecia bem… pobre tipo. Não sei, tenho a sensação
de que ele estava a fazer aquilo por um qualquer sentimento de dever,
respeito pelos mortos ou coisa que o valha. – Subitamente riu-se. –
Tenho de confessar que ficámos todos um bocado passados com aquilo.

Pendragon analisou as fotografias. Eram em formato de postal e
haviam sido tiradas de diversos ângulos. A terra por cima do esqueleto
fora retirada cuidadosamente e a área à sua volta isolada, expondo os
despojos. O esqueleto parecia abandonado contra a lama, um resto de
uma era diferente, estranho a este mundo. Numa das fotografias, podia
ver-se claramente, no dedo mínimo da mão direita, um grande anel de
ouro sobrepujado por uma pedra verde.

– Muito bem – concluiu Pendragon, juntando as fotografias para as
levar consigo. Virando-se para Turner, disse. – Recolhe as gravações do
sistema de vigilância e vai ter comigo ao carro. E, senhor Ketteridge,
mantenha o seu telemóvel carregado. Vamos entrar em contacto con-
sigo… muito em breve.
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O relógio de parede marcava as onze e meia quando Pendragon se diri-
giu a um quadro branco na extremidade aberta de umas secretárias dis-
postas em ferradura. A sala de reuniões era pequena e quente; uma
ventoinha eléctrica, num suporte alto e fino, chiava no canto mais afas-
tado, mas era quase ineficaz. Toda a equipa estava reunida na sala. Os
sargentos Rosalind Mackleby, Jimmy Thatcher e Terry Vickers estavam
sentados num dos lados, os inspectores Rob Grant e Ken Towers, do
outro. Directamente em frente a Pendragon, Jez Turner estava empolei-
rado numa secretária. E na parte detrás da sala, perto da porta, encon-
trava-se a superintendente Jill Hughes, com os braços cruzados sobre o
peito.

– Muito bem, vamos fazer um resumo rápido – começou Pendra-
gon, olhando à sua volta. Não mostrava sinais da ansiedade que sentia
dentro de si. – Todos sabem do corpo que foi encontrado no clube, iden-
tificado como Amal Karim, um operário indiano que era empregado da
Bridgeport Construction. – Bateu na fotografia de um homem, uma foto-
grafia de passaporte tirada alguns anos antes, copiada e ampliada. Ao
lado, havia fotografias do local do crime, o corpo estendido no chão de
betão, um dos lados do rosto era uma massa de preto e vermelho. –
Karim foi golpeado duas vezes, uma na garganta e depois no crânio.
Ambas as pancadas foram desferidas com um objecto pesado e rombo,
provavelmente um pedaço de tubo metálico. – Enquanto falava, apon-
tou para os ferimentos na fotografia. – O seu corpo foi atirado para uma
conduta de ventilação. Hora da morte estimada entre a uma e meia e as
duas e meia desta madrugada.
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«O sargento Turner e eu acabámos de regressar do local do crime.
Karim esteve envolvido numa luta, num estaleiro de obras, a uma curta
distância do clube. Foi morto ali, no telhado, e o seu corpo metido na
conduta. Estava a fazer serviço de guarda-nocturno no estaleiro.

O inspector Grant levantou a mão.
– Alguma ideia do móbil, chefe? Alguma coisa de valor foi levada

do estaleiro?
– Ia precisamente chegar aí. A equipa da doutora Newman encon-

trou um osso humano perto do local onde penso que Karim foi atacado
originalmente.

– Um osso?
– Um osso de um dedo, ao que parece. Muito antigo.
– Mas isso podia ser uma coincidência, não podia? – perguntou a

sargento Mackleby. Era mais alta do que metade dos homens que se
encontravam na sala e tinha um longo cabelo castanho-claro apanhado
num carrapito. A saia justa e comprida e a blusa branca engomada acen-
tuavam a sua figura esbelta e também uma certa impressão de severi-
dade.

– Boa pergunta – considerou Pendragon. – Há lá um grande buraco,
com pelo menos dez metros de profundidade. Nunca se sabe o que se
pode desenterrar quando se chega tão abaixo, mas, neste caso, não é
nada assim tão simples. Falámos com o mestre-de-obras, Tony Ketteridge.
Acontece que desenterraram lá um esqueleto, ontem à tarde. Era por isso
que Karim estava lá de guarda.

Houve um silêncio de espanto. A superintendente Hughes contor-
nou as secretárias até ao local onde Pendragon se encontrava de pé. 

– E tudo o que resta dele é esse osso do dedo? – Lançou-lhe um
olhar incrédulo.

– Dir-se-ia – respondeu Pendragon, estendendo-lhe as fotografias
que Ketteridge lhe dera. – Quando o esqueleto foi desenterrado, um dos
arquitectos do projecto estava lá, um tal… – olhou para um bloco-notas
que tinha na mão – … Tim Middleton, da Rainer and Partner. Tirou estas
fotografias com o seu telemóvel.

Ela estudou-as sem dizer palavra, rodando-as nas mãos antes de as
passar a Jimmy Thatcher que era quem se encontrava mais perto.

– E eles não comunicaram o achado? – inquiriu.
– Não.

44

MICHAEL WHITE

Borgia  7/8/10  12:07 PM  Page 44



– Então pensa que esse tipo, Karim, foi morto por causa do esque-
leto? – Era Jimmy Thatcher quem falava. Acabara de passar as fotografias
a Mackleby. Terry Vickers estava inclinado sobre o seu ombro para as
ver.

– Não disse isso – replicou Pendragon. – Ainda é cedo para tirar-
mos conclusões apressadas.

– Mas é uma coincidência estranha – argumentou Hughes, aproxi-
mando-se para ver mais de perto a fotografia do corpo do guarda. – Esse
Tony Ketteridge apresentou uma razão válida para não comunicar o
achado imediatamente? Tem consciência de que infringiu a lei?

Pendragon encolheu os ombros.
– Disse que tentou contactar o patrão e não conseguiu. Pensou que

era melhor esperar pelo dia seguinte.
– Óptimo!
– Ele fartou-se de insistir em que o esqueleto era mesmo antigo,

senhora superintendente – retrucou Turner.
– Oh, e isso desculpa-o – afirmou Hughes, bastante mais alto do

que queria. Jimmy Thatcher endireitou-se involuntariamente. Grant tos-
siu e cruzou os braços sobre o peito.

– Bem, fossem quais fossem os motivos, foi uma estupidez. Faz
recair sobre ele as suspeitas – acrescentou.

– Sim, mas não há provas. Podemos prendê-lo com base num por-
menor técnico, mas penso que o homem nos seria muito mais útil se
deixássemos passar a sua omissão, se fôssemos devagar com ele. Pelo
menos, de início – afirmou Pendragon.

– E o que é isto? – Mackleby tinha de novo as fotografias e apon-
tava para o anel na mão do esqueleto.

– É o que parece ser. Um anel – respondeu o inspector-chefe.
– Nesse caso, um móbil? – inquiriu Terry Vickers.
– É possível.

Depois de terem saído da sala, Pendragon disse a Turner que visse aten-
tamente as gravações das câmaras de vigilância que trouxera do esta-
leiro de construção. Virando-se para Thatcher e Vickers, encarregou-os
de chefiarem uma equipa de buscas para passar a pente fino a zona que
ficava dentro de um raio de duzentos metros a partir do estaleiro.
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A superintendente deu-lhe uma pancadinha no ombro.
– Tem um minuto? – Encaminhou-o para o seu gabinete e fechou a

porta. – Foi uma primeira manhã e tanto!
– Não há nada como começar pelas dificuldades – concordou e

sentou-se à frente dela, perante uma secretária notavelmente arrumada.
Havia um Mac num dos lados; uma moldura de prata com uma fotogra-
fia de uma superintendente Hughes mais nova, de vestido preto e bar-
rete universitário, entre dois pais de sorriso radioso.

– Tem algumas primeiras reflexões que gostasse de partilhar comigo?
– perguntou-lhe.

Pendragon ficou calado durante um momento, enquanto observava
a sala. Estava quase obsessivamente arrumada, não se viam um pedaço
de papel ou um grão de pó; até o cesto de papéis estava vazio e ima-
culado.

– Penso que Amal Karim estava, pura e simplesmente, no local
errado, no momento errado – afirmou.

– E esta coisa do esqueleto?
– É a chave de tudo, até onde me é dado ver.
– E que vai fazer agora?
– Tenho o sargento Turner a tratar das gravações de segurança e vou

ver se o doutor Jones tem alguma coisa sobre o osso do dedo. Depois,
vou ouvir o pessoal da construção e talvez a família da vítima.

Hughes assentia com a cabeça.
– Vai convocar Ketteridge?
– Mais tarde. Pensei deixá-lo um bocadinho a aboborar. Se estiver

implicado, quanto mais pensar no assunto, pior se sentirá.
A superintendente Hughes levou os dedos ao queixo, pensativa-

mente.
– Óptimo. Bem, sabe que a minha porta está sempre aberta, Jack.

De volta ao seu gabinete, Pendragon passou algum tempo a familia-
rizar-se com o novo ambiente, sobretudo o sistema informático a que
estava ligado em rede. Era óbvio, desde o início, que este iria ser um
caso complexo; tinham entre mãos, ao mesmo tempo, um cadáver
fresco e um esqueleto desaparecido, e estavam apenas no primeiro
dia.
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Passou uma hora enquanto escrevia um relatório do que fizera até
então, que gravou numa pasta recém-criada com o nome de KARIM.
Depois, foi ter com Turner.

– Os discos não funcionam como deve ser – disse o sargento, deses-
perado. Tinha na mão uma chávena com um líquido cinzento-escuro.

– Parece bom – ironizou Pendragon, apontando para a chávena.
Turner sorriu.
– Desculpe aquilo de há bocado, chefe.
Pendragon acenou dando a entender que não tivera importância.
– Então, que se passa com os discos?
– Um dos tipos dos serviços técnicos está a tratar disso. Perdas de

sinal de dados ou coisa que o valha, acha ele. Pode ser do calor. Diz que
pode transferir as imagens para um DVD, mas que vai demorar várias horas.

– Está bem. Vou falar com Jones. Enquanto estiver fora, entre em
contacto com um historiador local. É capaz de haver alguém no Queen
Mary. Ou então o King’s, na Strand, tem um óptimo departamento de
história, se bem me lembro. Oh, e faça também algum trabalho de pes-
quisa no Google. Fiz cópias das fotografias de Ketteridge, estão na minha
secretária. Quero saber tudo o que se conhece sobre aquele anel.

Levou um dos carros de serviço. Estivera estacionado de frente para
o sol e parecia um forno. O ar condicionado não fazia parte do equipa-
mento de base dos carros de polícia e por isso abriu as janelas. A novi-
dade daquela onda de calor estava a passar. Uma grande parte dele
desejava que aquele céu de água-marinha ficasse enevoado.

Enquanto se inseria no trânsito de sábado à tarde na Whitechapel
Road, olhou de relance para as fotografias do esqueleto pousadas no
banco do lado. Num sinal vermelho, teve tempo para as folhear durante
alguns segundos. Tudo aquilo cheirava mal, pensou. Segundo parecia,
Ketteridge fora apanhado entre dois fogos. Provavelmente, estavam todos
sob pressão: a empresa de construção, os arquitectos, os investidores.
Era o que acontecia sempre, sobretudo nas jogadas de alto risco como
os empreendimentos imobiliários. Só o terreno valia milhões e cada dia
perdido significava mais dinheiro mal gasto em aluguer de maquinaria,
mão-de-obra, pagamento de juros. Era fácil de ver por que razão aquele
mestre-de-obras não participara nada. Mas, por outro lado, quem pode-
ria dizer que não tencionasse fazê-lo quando obtivesse a autorização dos
superiores?
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Havia dois carros parados perto das portas que conduziam ao labo-
ratório de patologia, duas caranguejolas, um Nissan enferrujado e um
velho Ford Capri com capas de assentos em pele de leopardo e dois
dados de pelúcia pendentes do vidro traseiro.

– Finório – murmurou Pendragon, para com os seus botões, enquanto
se dirigia para a entrada.

Lá dentro estava agradavelmente fresco, mas o fedor do local inva-
dia tudo. Estava prestes a entrar no conjunto de salas que constituía o
domínio de Jones quando uma porta se abriu na sua direcção. O pato-
logista segurava-a. Um grupo de meia dúzia de pessoas vinha pelo cor-
redor. A família de Amal Karim que viera identificar o corpo, pensou
Pendragon. Uma mulher idosa e um jovem abriam caminho, seguidos
por visitantes mais novos, talvez irmãos e irmãs ou parentes próximos
do defunto. A idosa envergava um sari de seda escura; tinha o rosto
molhado de lágrimas. Um jovem envergando um fato castanho barato
amparava-a com um braço em redor dos ombros. Tinha os olhos mare-
jados de lágrimas. Pendragon viu o grupo deixar o edifício.

Jones deu-lhe uma pancadinha no ombro e acenou com a cabeça
em direcção ao laboratório.

– É sempre a pior parte do trabalho – disse. – Os mortos estão mor-
tos, mas os familiares… É assim, mas penso que veio por causa do osso.

– É um bocado optimista, eu sei.
– Tem toda a razão… Que espera?
– Qualquer coisa. Palpites?
– Inspector Pendragon, tenho um cadáver para analisar, e a família

do cadáver… e ainda é apenas… – olhou para o relógio – … meio-dia
e quarenta, raios, e estou a morrer de fome! – Olhou para o chão, timi-
damente, e depois para Pendragon. – É antigo… extremamente antigo.
Aquela encantadora doutora Newman tem razão, é um metacarpo, quinto
dedo da mão direita, o mínimo. Pode ver-se pelo tamanho e a curvatura
do osso. Foi separado há pouco dos outros ossos do mesmo dedo. Pode
ver-se isso através das manchas de descoloração em ambas as extremi-
dades do osso.

– Faz sentido.
– Como assim?
– Algumas horas antes de esse osso ter sido encontrado, um esque-

leto humano completo jazia no mesmo lugar, no fundo de um grande
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buraco empoeirado num estaleiro de construção. O esqueleto deu à sola
algures durante a noite passada. Mas quem quer que fez o truque do
desaparecimento foi, obviamente, um pouco descuidado.

De regresso à esquadra, a tarde foi passada numa sucessão de interro-
gatórios. O primeiro da lista era Terry Disher, o homem que desenterrara
o esqueleto, na tarde anterior.

– Sou suspeito? – perguntou, mal se sentou, em frente a Pendragon,
junto à mesa de aço da Sala de Interrogatórios 2. Recusara a oferta de
um chá. Pendragon tinha uma chávena à sua frente e bebericou antes
de responder.

– Mera rotina, senhor Disher. Estamos a investigar um homicídio.
– Preciso de um advogado?
– Não. Mas se achar…
O operário de construção estava a abanar a cabeça. Era um homem

grande, com pelo menos um metro e noventa e dois e cento e dez qui-
los. Não havia muita gordura nele. Tinha o cabelo louro-esbranquiçado
e olhos azuis intensos. Pendragon lera as informações sobre ele. Fre-
quentara a escola em Bromley. Trabalhara no estrangeiro, em estaleiros
de construção civil na Alemanha, durante alguns anos, e depois regres-
sara a Inglaterra. Casara no ano anterior, tinha um filho e vivia na zona.

– Muito bem. Força – disse. – Não sei se posso ajudar, mas gostava
de ver o filho da mãe que fez isto atrás das grades.

– Era amigo do senhor Karim?
Pensou durante um momento.
– Sim e não. Até onde se poderia ser, penso. Ele era muito fechado.

Todos aqueles gajos são.
– «Aqueles gajos» quer dizer os operários indianos?
– Todos os de outras etnias. Os da Europa de Leste, os pretos. Não

há muito… como lhe chamam agora?... multiculturalismo na indústria
da construção.

Pendragon esboçou um sorriso.
– Não, penso que não deve haver. – Bebeu mais um gole de chá.

– Sabe se o senhor Karim tinha inimigos? Havia alguém na empresa que
não gostasse dele?

Disher encolheu os ombros.
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– Como já disse, ele era muito calado. Não penso que tivesse ami-
gos ou inimigos.

– Muito bem. Nesse caso, fale-me do esqueleto.
Não pareceu surpreendido.
– Que quer saber?
– Encontrou-o, não foi?
– Eu e mais dois. O Ricky Southall e o Nudge... Norman, Norman

West.
– Tony Ketteridge estava lá?
– Chamei-o imediatamente. No entanto, não sei porque me dei a

esse trabalho.
Pendragon lançou-lhe um olhar intrigado.
– Que quer dizer?
– Nada.
Pendragon bebeu mais um gole de chá. Pousando a chávena no

pires, colocou as mãos, com as palmas viradas para baixo, de ambos os
lados dela. O silêncio tornou-se rapidamente opressivo.

– Tenho a certeza de que pode fazer melhor do que isso – disse,
por fim.

– Sim, claro, e ir para o olho da rua. Pensa que sou o quê?
– Trata-se de uma investigação de um homicídio, senhor Disher.

Certamente que não tenho de lho lembrar outra vez?
– Pensei que não era suspeito. Apenas perguntas de rotina, foi o

que o senhor disse.
Pendragon suspirou e empurrou a cadeira para trás.
– Muito bem, pode ir-se embora, mas se descobrir que está a reter

informações vitais, faço-o voltar tão depressa que nem sabe o que o atin-
giu. – Começou a levantar-se.

– Está bem, está bem. – Disher abanou a cabeça. – Porra, não há
maneira de ganhar, pois não?

Pendragon olhou-o sem dizer nada.
– Discutimos.
– Quem?
– Eu e Ketteridge.
– Por causa da descoberta?
– Nunca fomos amigos do peito, mas… bem… Não gostei da ati-

tude dele depois de termos desenterrado os ossos.
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– Que foi?
– Que devíamos livrar-nos deles o mais rapidamente possível.
Pendragon ergueu uma sobrancelha.
– Sei que o esqueleto era antigo. Mas, não sei… não me pareceu

bem, por qualquer motivo.
– Tomou uma posição quanto a isso?
– Ele não queria mudar de ideias e eu fui-me embora.
– O arquitecto estava lá, não estava?
Disher baixou a cabeça em assentimento.
– Um gajo escorregadio. Concordou com Ketteridge, é claro. Grande

surpresa.
– Então, que aconteceu?
– Segundo o Ricky e o Nudge, Ketteridge desistiu.
– E Karim ofereceu-se como voluntário para ficar de guarda? – inqui-

riu Pendragon, calmamente. – Também reparou no anel?
– Porra, não podia deixar de o ver. Uma grande esmeralda, a jul-

gar pelo aspecto. Penso que foi isso que fez a diferença.
– Que quer dizer? – Pendragon esgotou a chávena, olhando o ope-

rário por cima da borda.
– Bem, estávamos lá cinco. Ketteridge não iria, de certeza, querer

enterrar o esqueleto, com anel e tudo. E não podia tirar o anel sem pare-
cer nitidamente desonesto, pois não?

– Então, porque não comunicou o achado?
Disher encolheu de novo os ombros.
– Se calhar queria ganhar tempo. Falar com os manda-chuvas, pas-

sar a bola… O senhor não faria o mesmo?

Efectivamente, Tim Middleton revelou-se um gajo escorregadio. De ares
superiores e convencido, parecia nitidamente incomodado quando tam-
bém recusou a oferta de chá e tentou sentar-se confortavelmente no
assento de plástico, em frente ao inspector-chefe.

Pendragon fizera alguma pesquisa. Rainer and Partner era uma
empresa local de arquitectura, pequena, mas a caminhar para grande.
Frimley Way era um dos seus maiores projectos: um edifício com seis
apartamentos, casinhas de luxo para os yuppies do começo do terceiro
milénio. Middleton tinha trinta e seis anos, tornara-se sócio havia um
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ano, era solteiro e nascera no Leicestershire. Licenciara-se na Oxford
Brookes e, em seguida, trabalhara durante três anos numa grande empresa,
em Harrow, antes de se juntar a Max Rainer, amigo do seu falecido pai.

– Conhecia o homem que foi assassinado, senhor Middleton?
– Não pessoalmente – respondeu Middleton, cruzando as pernas e

dando um piparote num grão de pó que só ele conseguia ver. – Ficámos
profundamente chocados e entristecidos.

– Está a usar o plural majestático? – perguntou Pendragon, com uma
expressão neutra.

Middleton esboçou um leve sorriso.
– Nós, Rainer and Partner, apresentamos as nossas condolências à

família.
– É simpático.
– Desculpe, inspector-chefe, mas tinha em mente uma orientação

qualquer de interrogatório?
Pendragon levou algum tempo a estudar alguns papéis que estavam

em cima da mesa. Tirou da pilha uma fotografia do esqueleto e pô-la
diante de Middleton.

– Foram todas obra sua, segundo me foi dado saber.
– Sim. Foi tudo muito estranho.
– Sobretudo porque, de então para cá, o esqueleto desapareceu.
Middleton pareceu chocado, como seria adequado. Antes de ele

recuperar, Pendragon afirmou:
– Foi-me dito que estavam todos decididos a livrar-se dele… afinal,

o trabalho ia atrasar-se e tudo o mais.
– Espere aí. – Middleton descruzara as pernas e puxou a cadeira

para junto da mesa. Parecia verdadeiramente assustado. – Não fazia a
menor ideia…

– Mas apoiou a sugestão do senhor Ketteridge de que o esqueleto
deveria ser deitado fora num lado qualquer? De que tudo deveria ser
abafado?

– Não, não o fiz!
– Ai não?
Middleton olhou para o tecto e, em seguida, directamente para Pen-

dragon.
– Na verdade, a ideia de deixar lá um guarda durante a noite foi

minha. Era sexta-feira e demasiado tarde para fazer muito mais.
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– Não pensou em chamar a polícia?
– O esqueleto é… era… muito antigo. Isso via-se desde logo.
– É o que toda a gente me diz. Mas não faz a menor diferença.
Middleton suspirou e alçou as mãos, com os ombros erguidos.
– Não me cabia a mim decidir, inspector-chefe. E o senhor sabe-o.
– Nesse caso, fale-me sobre o projecto. Estão mesmo atrasados?
Middleton aguentou o olhar de Pendragon.
– Estamos sempre atrasados. O cliente acha sempre que as coisas

não foram feitas com a rapidez suficiente. É um dado, inspector-chefe.
– E o cliente tem sempre razão.
– Precisamente.
– Muito bem, senhor Middleton, muito obrigado pelo tempo que

nos dispensou. – Pendragon já se estava a levantar. Middleton pareceu
surpreendido por tudo ter terminado tão depressa. Mas, em seguida, ao
empurrar a cadeira para debaixo da mesa, o inspector-chefe inquiriu. –
A propósito, pode dizer-me onde se encontrava entre a uma e as três
horas desta madrugada?

Middleton inclinou-se sobre as costas da sua cadeira, com um esgar
no rosto.

– Hum… bem, estava a dormir.
– Sozinho? Em casa?
– Infelizmente, sim.
– Obrigado – disse Pendragon, calmamente. Cerrando os lábios,

abanou a cabeça como se aquelas informações estivessem a ser guarda-
das cuidadosamente numa agenda secreta.

O sargento Turner ia bater à porta da sala de interrogatórios quando esta
se abriu e viu Pendragon conduzir Tim Middleton à saída.

– Tem um minuto, inspector?
Pendragon assentiu com a cabeça, acompanhou Middleton à recep-

ção e regressou à sala de interrogatórios.
– Alguma coisa interessante? – perguntou, enquanto fechava a porta

atrás de si.
– Nem por isso – retrucou Turner. Inseriu um DVD numa máquina,

premiu o botão «play» e depois recuou e ficou de pé ao lado da mesa.
Pendragon sentou-se na sua cadeira.

53

O ANEL DOS BÓRGIA

Borgia  7/8/10  12:07 PM  Page 53



O ecrã estava preto, exceptuando um relógio digital que começava
às 02.14.24. Os segundos avançaram e as imagens adquiriram forma. Às
02.14.47 captaram um breve relance de um vulto indistinto, que se des-
locava por detrás de montes de terra. Num abrir e fechar de olhos, desa-
pareceu. 

– Tentei melhorar aquilo – disse Turner, enquanto o filme avançava.
– Mas não é mais do que um borrão cinzento. Estava ali alguém, não
há dúvida, mas a câmara é de má qualidade e a imagem decompõe-se
nas suas unidades básicas se tentar ampliá-la ou melhorá-la. 

Então, enquanto falava, apareceu uma imagem esbatida, um vulto
encurvado com roupas escuras e um gorro de esqui. Uma mão enluvada
cobriu a lente e o ecrã passou a mostrar a estática.

– O mesmo em todas as quatro câmaras – afirmou Turner, lugubre-
mente.

Pendragon estava sentado, de pernas cruzadas, a observar os dedos
entrelaçados e apoiados num joelho erguido.

– Era de prever, na verdade – disse, com uma voz cansada, e repri-
miu um bocejo. – Muito bem, vamos alargar o campo. Fale com a Vigi-
lância Central. Deve haver, pelo menos, meia dúzia de câmaras a menos
de algumas centenas de metros daquele estaleiro de construção. Não
podem ter sido todas vandalizadas. E, se foram, alguém deve ter visto
quando o fizeram, mesmo a essa hora da madrugada. A propósito, alguma
coisa da equipa de busca?

– Recebi agora mesmo um telefonema de Vickers. Nicles. Vão aca-
bar, por hoje. Planeiam recomeçar amanhã bem cedo.

A terceira reunião que Pendragon teve nessa tarde foi como um alí-
vio; um momento de recolha de factos e não uma troca de galhardetes
com um suspeito.

– Professor Stokes, obrigado por me ter dispensado o seu tempo,
num fim-de-semana.

– De nada. Tenho imenso prazer em ajudar. – Retrucou Stokes. Era
um homem alto e calvo, exceptuando um tufo de cabelo grisalho de
cada lado da cabeça. Tinha um nariz comprido e olhos escuros e peque-
nos. Pendragon soubera, através do Google, que o professor Geoffrey
Stokes tinha cinquenta e seis anos, fora catedrático em Grenoble antes
de se mudar para o Queen Mary College, e era considerado uma das
principais autoridades no que se referia à história de Londres.
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Pendragon mostrou-lhe as fotografias do esqueleto, colocando-as
em fila sobre a mesa.

Stokes estendeu a mão para os óculos que pendiam de uma fina
corrente que tinha ao pescoço e colocou-os sobre o nariz. Inclinou-se
para a frente para estudar as fotografias.

– Extraordinário! O seu sargento disse-me ao telefone que foram
tiradas num estaleiro de construção na Frimley Way.

– Precisamente.
– Tomei a liberdade de passar por lá a caminho daqui. Os seus téc-

nicos forenses andavam por lá. Uma senhora muito simpática mostrou-
-me onde estivera enterrado o esqueleto.

– Colette Newman?
– Sim. – Stokes ergueu os olhos e compôs os óculos. – Em que

posso ajudá-lo, inspector-chefe?
– Este esqueleto foi desenterrado ontem à tarde. É, claramente, muito

antigo. Demasiado antigo para ser identificado. Mas temos razões para
pensar que está, de alguma forma, ligado a um homicídio recente. Não
posso entrar em pormenores, de momento, mas se houver alguma coisa
que possa dizer-nos com base nestas fotografias, ficar-lhe-ei extrema-
mente grato.

– Não posso ver o esqueleto em si mesmo?
– Infelizmente, isso não é possível, de momento.
Stokes encolheu os ombros.
– Bem, só que há tanta coisa… Teríamos de fazer algumas suposi-

ções amplas.
– Tais como?
– Bem, a mais importante, que o esqueleto não foi mexido desde

que foi colocado pela primeira vez no local onde foi encontrado. Par-
tindo do princípio de que assim foi, então posso arriscar-me a fazer uma
previsão da sua idade. Aqui, o solo é de argila azul, que se costuma cha-
mar bungam. Muito comum em East London. Por debaixo, há uma camada
de turfa que estaria exposta durante a Idade do Bronze. Se o vosso esque-
leto tivesse sido encontrado na turfa, tê-lo-ia datado cerca de 2000 a. C.,
mas no estrato de bungam, de certeza que tem menos de mil anos.

– Pode ser um pouco mais preciso?
– Reparei em várias coisas no estaleiro. O esqueleto foi encontrado

a meio do bungam, o que o situa entre há quinhentos e setecentos anos.
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Também avistei alguns fragmentos de parede à mesma profundidade. As
pedras são do tipo usado para construir canalizações primitivas. Isso faz
com que a cronologia fique reduzida ao século XV ou XVI.

– Espantoso. Nesse caso, faz alguma ideia do que poderia estar
construído nesse local? A casa de alguém?

– Não. – Stokes sorriu e abanou a cabeça, com os olhos a brilhar.
– Temos registos muito bons de todos os edifícios nesta parte de Lon-
dres. Conheço bem este estaleiro. Fica no meu quintal das traseiras…
quase em sentido literal. – E fez um sorriso malandro. – A casa que os
operários demoliram há pouco era vitoriana, uma das poucas que não
sofreram danos importantes provocados pelas bombas durante a Blitz.
Mas, por estranho que pareça, não figurava nas listas. Antes, havia ali
uma casa georgiana muito menor. Foi a primeira residência particular
neste local. Antes disso, era uma estalagem chamada Grey Traveller. Sob
uma ou outra forma, estivera lá desde o final do século XV. É até onde
chegam os registos nesta zona.

– Então, é bastante possível que a taverna estivesse lá quando o
nosso homem morreu?

– É mais do que possível. Na verdade, pensaria que a canalização
provinha da taverna. Nesse tempo, poucas casas particulares tinham
canalizações. Era mais provável que uma estalagem tivesse uma coisa
dessas, um cano que ligasse o edifício a uma fossa séptica.

Pendragon pegou de novo nas fotografias e olhou para a que estava
por cima. Estendeu-as a Stokes.

– O anel – disse. – Que conclui dele?
Stokes aproximou a fotografia do rosto.
– É difícil ver claramente…
– Tome. – Pendragon contornou a secretária e entregou uma lupa

ao professor.
– É antigo. De ouro, obviamente, e com uma grande gema, talvez

uma esmeralda. Teria de fazer uma análise mais cuidada. Temos um soft-
ware de melhoria de imagem muito útil, na faculdade.

– São suas – disse Pendragon, enquanto se levantava. – E, obrigado,
professor.
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