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Para minhas filhas, Noelle e Katja, que me dão alegria.
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Prólogo

ABRISA FRIA VARREU A PLANÍCIE, carregando a borboleta em suas correntes. O
curioso inseto voou de um lado para outro, subindo, mergulhando, pla-

nando para cima e para baixo. Era um lindo espécime, com as asas pintadas de
um amarelo vivo coberto por uma renda preta, e não se parecia com nenhum
outro da região. Seu nome também era incomum: Papilio panoptes.

A borboleta sobrevoou a estrada vigiada, passou pelos rolos de arame farpa-
do e pela cerca de segurança eletrificada. Do outro lado havia um campo de flo-
res silvestres, impressionantes por sua variedade e cor. Não se via construção
alguma: nenhuma casa, paiol ou prédio de qualquer tipo. Somente os montes de
solo recém-compactado, quase indiscerníveis debaixo das flores, davam mostras
do trabalho que acabara de ser concluído.

Apesar da longa viagem, a borboleta ignorou as flores. Não buscou seu pólen
de cheiro forte nem se deleitou com seu doce néctar. Em vez disso, decidiu voar
mais alto, aparentemente obtendo sustentação com o próprio ar.

E ali ficou, uma bandeira amarela tremeluzente suspensa no céu pálido de
inverno. Não aterrissou em nenhum arbusto de lavanda para descansar. Não
bebeu de nenhum dos velozes riachos que desciam das montanhas escarpadas e
majestosas e corriam pelas férteis planícies de grama. Na verdade, não se aventu-
rou sequer uma vez do lado de fora do perímetro de um quilômetro quadrado,
traçado com precisão pela cerca. Satisfeita em pairar acima dos campos coloridos,
ficou voando de um lado para outro, dia após dia, noite após noite, sem parar
para comer, beber ou descansar.

Depois de sete dias, um vento brutal, o nashi, chegou do norte. Desceu os des-
filadeiros rugindo e projetou-se pelas planícies, ganhando velocidade e impacto
e fustigando tudo que encontrava pela frente. A borboleta não pôde lutar con-
tra as incansáveis correntes. Suas voltas pelo interior do perímetro a haviam
deixado cansada e vulnerável. Uma rajada em espiral a colheu, girou e lançou-
a no chão, despedaçando seu corpo frágil.

Um guarda que patrulhava a estrada reparou na mancha amarela e preta
sobre a terra batida e parou seu jipe. Aproximou-se com cautela e ajoelhou na
grama que chegava à altura de seus tornozelos. Aquela borboleta era diferente
de todas as que tinha visto. Em primeiro lugar, era maior. Suas asas eram rígi-
das, com pedacinhos serrilhados de um metal fino como papel projetando-se
da superfície sedosa. O corpo, coberto de penugem, era dividido em duas partes
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conectadas por um fio verde. Intrigado, pegou-a para examinar. Como todos os
que trabalhavam ali, era, em primeiro lugar, um engenheiro e, com relutância,
um soldado. Ficou abalado com o que viu.

Dentro do corpo da borboleta havia uma bateria de alumínio do tamanho de
um grão de arroz e, presa a ela, um transmissor de microondas. Usando a unha
do polegar, ele afastou a pele que recobria as antenas e revelou um feixe de
cabos de fibra ótica, finos como cabelo humano.

“Não”, disse para si mesmo. “Não pode ser. Não tão cedo.”
De repente, já estava correndo de volta para o jipe. Palavras percorriam sua

mente em turbilhão. Explicações. Teorias. Nenhuma delas fazia sentido. Seu pé
esbarrou em uma pedra solta e ele se estatelou no chão. Levantando-se aos
tropeços, andou apressado até o jipe. Cada minuto era vital.

Suas mãos tremiam quando passou um rádio para seus superiores.
– Fomos encontrados.

1

JONATHAN RANSOM LIMPOU o gelo dos óculos e ergueu os olhos para o céu. “Se
o tempo piorar”, pensou, “vamos ter problemas.” A neve caía com mais força.

Um vento rugia e fazia chover gelo e cascalho em seu rosto. Os picos escarpa-
dos e conhecidos que rodeavam o vale alpino haviam desaparecido atrás de um
esquadrão de nuvens ameaçadoras.

Ele ergueu um dos esquis, depois o outro, inclinando-se para a frente enquan-
to ia subindo a encosta. Películas de náilon presas à parte inferior dos esquis
faziam-nos aderir à neve. Fixações de caminhada nas botas permitiam-lhe
andar com desenvoltura. Era um homem alto, de 37 anos, quadris estreitos e
ombros largos. Um gorro de lã justo escondia os cabelos fartos e prematura-
mente grisalhos. Óculos de neve protegiam os olhos negros. Tudo que se via era
uma boca decidida e bochechas ásperas com uma barba de dois dias. Usava seu
velho casaco de patrulheiro florestal de esqui. Nunca escalava sem ele.

Logo abaixo, sua mulher, Emma, subia com dificuldade a encosta da mon-
tanha, usando uma parca vermelha e calça preta. Seu ritmo era irregular. Dava
três passos para cima, depois descansava. Dois passos, e descansava. Tinham
acabado de passar da metade da subida e ela já parecia exausta.

Jonathan virou os esquis de modo a deixá-los perpendiculares ao declive e
fincou os bastões na neve.
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– Agüente firme – gritou com as mãos em concha. Esperou um sinal em
resposta, mas a mulher não o escutara por causa dos uivos do vento. De cabeça
baixa, prosseguia sua subida.

Desceu um pouco a encosta dando passos de lado. Era acentuada e estreita,
margeada de um lado por um paredão de pedra e do outro por uma greta pro-
funda. Bem lá embaixo, encarapitada em uma encosta suave, via-se, de forma
intermitente, a cidadezinha de Arosa, no cantão suíço oriental de Graubünden,
piscando sob a camada de nuvens que se movia depressa.

– Sempre foi difícil assim? – perguntou Emma quando ele chegou ao seu
lado.

– Da última vez, você chegou ao topo antes de mim.
– A última vez foi oito anos atrás. Estou ficando velha.
– É, 32. Um verdadeiro dinossauro. Espere só até ter a minha idade, aí é que

a derrocada vai ser para valer. – Ele pôs a mão dentro da mochila para pegar
uma garrafa d’água e estendeu-a para a mulher. – Como está se sentindo?

– Semimorta – respondeu ela, curvando-se por cima dos bastões. – Hora de
chamar os sherpas.

– Você errou de país. Eles aqui têm gnomos: mais espertos, mas com metade
da força. Estamos sozinhos.

– Tem certeza?
Jonathan confirmou.
– Você está superaquecida, só isso. Tire o gorro um instante e beba o máxi-

mo de água que conseguir.
– Sim, doutor. Agora mesmo. – Emma retirou o gorro de lã e bebeu avida-

mente da garrafa.
Em sua mente, Jonathan via uma imagem dela na mesma montanha, oito

anos antes. Era a primeira vez que escalavam juntos. Ele, o cirurgião recém-for-
mado que acabara de voltar de seu primeiro posto na África trabalhando para
a Médicos Sem Fronteiras; ela, a decidida enfermeira inglesa que ele trouxera de
volta como esposa. Antes de começarem, Jonathan perguntara se estava acos-
tumada a escalar. “Um pouco”, respondera. “Nada sério.” Logo depois, arrasara-o
na subida, demonstrando a habilidade de uma esquiadora experiente.

– Assim é melhor – disse Emma, correndo uma das mãos pelos cabelos ruivos
revoltos.

– Tem certeza?
– Desculpe – Emma falou, sorrindo, mas seus olhos cor de avelã estavam

cheios de cansaço.
– Desculpe por quê?
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– Por não estar tão em forma quanto deveria. Por diminuir o nosso ritmo.
Por não ter escalado com você nesses últimos anos.

– Deixe de bobagem. Estou feliz por você estar aqui, só isso.
– Eu também – Emma falou, erguendo o rosto e dando-lhe um beijo.
– Olhe – disse ele, mais sério –, o negócio aqui está ficando feio. Acho que

talvez a gente devesse voltar.
Emma lhe estendeu a garrafa.
– Nem pensar, moço. Eu já derrotei você uma vez nesta montanha. Pode

prestar atenção que vou derrotar de novo.
– Valendo dinheiro?
– Uma coisa melhor que dinheiro.
– Ah, é? – Jonathan tomou um gole d’água, pensando em como era bom

ouvi-la falar besteira de novo. Quanto tempo fazia? Seis meses? Um ano até,
desde que as dores de cabeça haviam surgido e Emma começado a desaparecer
dentro de quartos escuros por horas a fio. Ele não tinha certeza da data. Sabia
apenas que fora antes de Paris, e que Paris fora em julho.

Arregaçando a manga do casaco, percorreu as funções de seu relógio de pulso
Suunto. Altitude: 2.804 metros. Temperatura: –10o Celsius. Barômetro: 900
milibares e em queda. Encarou os números, sem acreditar totalmente nos
próprios olhos. A pressão estava caindo vertiginosamente.

– O que foi? – perguntou Emma.
Jonathan enfiou a garrafa d’água dentro da mochila.
– A tempestade vai piorar. Temos que deixar umas marcas. Tem certeza de

que não quer voltar?
Emma sacudiu a cabeça. Dessa vez não havia orgulho em seu gesto. Apenas

decisão.
– Tudo bem, então – disse ele. – Vá você na frente. Eu sigo logo atrás. Me dê

só um segundinho para arrumar as fixações.
Ajoelhado, Jonathan viu uma camada de neve cair sobre as pontas de seus

esquis. Em segundos, eles ficaram cobertos. As pontas dos esquis começaram a
tremer. Em poucos instantes, Jonathan se esqueceu completamente das fixações.

Com cuidado, levantou-se. Acima de seu ombro, o Nordwand do Furga, um
paredão de pedra e gelo, erguia-se 300 metros até um pico dentado de calcário.
Os ventos constantes haviam empilhado neve fofa em volta do sopé, formando
um banco de neve alto e largo que parecia saturado e instável. “Carregado”, no
jargão dos alpinistas.

A garganta de Jonathan secou. Ele era um montanhista experiente. Já
escalara os Alpes, as Rochosas e até mesmo o Himalaia durante uma tempora-
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da. Já tivera seu quinhão de acidentes. Saíra ileso, enquanto outros não haviam
conseguido. Sabia quando se preocupar.

– Está sentindo? – perguntou ele. – Está se preparando para desmoronar.
– Você ouviu alguma coisa?
– Não. Ainda não. Mas...
Em algum lugar ao longe... em algum lugar acima deles... um barulho dis-

tante de trovoada ecoou pelos cumes. A montanha estremeceu. Ele pensou na
neve acumulada no Furga. Dias de frio inclemente a haviam congelado para
transformá-la em uma gigantesca placa de centenas de toneladas. Não era uma
trovoada que estavam ouvindo, mas o barulho da placa rachando e soltando-se
da neve mais antiga e mais esfarelada que havia embaixo.

Jonathan ergueu os olhos para a montanha. Já fora surpreendido por uma
avalanche uma vez. Passara 11 minutos abaixo da superfície, enterrado na
escuridão, incapaz de mover a mão ou sequer o dedo, sentindo frio demais para
perceber que a perna fora deslocada da articulação e estava virada para trás,
deixando o joelho a poucos centímetros da orelha. No final das contas, sobre-
vivera porque um amigo tinha visto a cruz do seu casaco de patrulheiro segun-
dos antes de ele ser soterrado.

Dez segundos se passaram. O rugido cessou. O vento amainou e um silêncio
soturno se abateu sobre a encosta. Sem dizer uma palavra, ele desenrolou a
corda que trazia em volta do tronco e amarrou uma das pontas na cintura de
Emma. Recuar não era mais uma alternativa. Tinham de sair do caminho da
avalanche iminente. Gesticulando com as mãos, Jonathan informou que iriam
pegar uma trilha que subia o paredão, e que ela deveria segui-lo.

– Tudo bem?
– Tudo bem – ela respondeu.
Apontando os esquis para cima da encosta, Jonathan recomeçou a andar. O

paredão era muito íngreme e acompanhava a lateral da montanha. Ele manteve
um ritmo puxado. A cada poucos passos, olhava por cima do ombro e via Emma
onde deveria estar, não mais de cinco passos atrás. O vento aumentou e mudou
o curso para o leste. A neve os fustigava em rajadas horizontais, puxando as
dobras de suas roupas. Jonathan perdeu toda a sensação nos dedos dos pés.
Os das mãos ficaram dormentes e rígidos. A visibilidade caiu de sete para três
metros e, depois disso, ele passou a não conseguir ver nada além da ponta do
nariz. Somente a queimação em suas coxas lhe informava que estava subindo e
se afastando da greta.

Uma hora depois chegou ao cume. Exausto, escorou os esquis na neve e aju-
dou Emma nos últimos metros, puxando-a. Erguendo os esquis pela lateral, ela
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desabou em seus braços. Seus arquejos vinham em golfadas espasmódicas. Ele a
segurou bem apertado até ela recuperar o fôlego e conseguir ficar em pé sozinha.

Ali, entre dois cumes, o vento os castigava com a força de um motor de jato.
O céu, porém, havia clareado um pouco, e Jonathan pôde ver de relance o vale
mais abaixo que conduzia à cidadezinha de Frauenkirch e, depois, a Davos.

Esquiou até a outra ponta do cume e olhou pela beirada protuberante. Sete
metros mais abaixo, um tobogã de neve descia como um vão de elevador por
entre saliências de rocha.

– É a pista de Roman. Se a gente conseguir descer por aqui, vai ficar tudo bem.
A pista de Roman fazia parte do folclore da região e devia seu nome a um

guia morto por uma avalanche durante uma descida de esquis. Emma arrega-
lou os olhos. Encarou Jonathan e sacudiu a cabeça fazendo que não.

– É íngreme demais.
– Já vimos piores.
– Não, Jonathan... olhe só para essa descida. Não tem outro jeito?
– Hoje não.
– Mas...
– Querida, ou a gente desce daqui ou vai morrer congelado.
Ela chegou mais perto da borda, esticando o pescoço para ver melhor o que

havia lá embaixo. Recuou, apoiando o queixo no peito.
– Quer saber? – disse, meio a contragosto. – A gente já está aqui mesmo.

Vamos lá.
– É só uma pequena descida, uma curva rápida, e pronto. Como eu disse, a

gente já viu piores.
Emma aquiesceu, agora com mais certeza. E, durante alguns instantes, deu a

impressão de que não havia nada de errado, de que não estavam lutando con-
tra a gangrena e de que estava ansiando desde o começo por testar suas habili-
dades naquele declive quase suicida.

– Tudo bem, então.
Jonathan tirou os esquis e removeu a película que os recobria. Empunhando

um deles como uma picareta, recortou um bloco de um metro quadrado de
neve e atirou-o pela beirada. O gelo bateu na encosta e saiu rolando montanha
abaixo. Trilhas de neve solta escorreram vagarosamente em alguns pontos da
pista, mas a encosta resistiu bem.

– Venha atrás de mim – disse ele. – Vou abrir a trilha.
Emma chegou ao seu lado, com as pontas dos esquis suspensas acima do

vazio.
– Para trás – falou Jonathan, apressando-se em calçar seus esquis.
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Ela estava com aquela expressão. Não precisou olhar para saber. Pôde sentir.
– Deixe que eu vou primeiro.
– Não posso deixar todo o trabalho pesado nas suas costas.
– Nem pense nisso!
– O último a chegar é mulher do padre, lembra?
– Ei... não!
Emma deu impulso, ficou alguns instantes suspensa no ar, em seguida caiu

sobre a pista e seus esquis bateram no gelo, fazendo um chiado. Aterrissou de
mau jeito e atravessou o tobogã a uma velocidade altíssima, com o esqui le-
vemente torto, pressionado com força na neve. Suas mãos estavam exagerada-
mente erguidas e o corpo muito curvado para a frente. Toda a sua silhueta pare-
cia desgovernada, fora de controle. Os olhos de Jonathan voaram para as pedras
que margeavam o tobogã. “Vire!”, gritou uma voz dentro dele.

Três metros a separavam das pedras. Um e meio. No instante seguinte, ela
deu um salto perfeito e inverteu a direção.

Jonathan relaxou.
Emma desceu zunindo pelo tobogã e fez outra curva perfeita. Abaixou as

mãos nas laterais do corpo. Flexionou os joelhos para amortecer qualquer lom-
bada escondida. Qualquer sinal de cansaço havia desaparecido.

Ele ergueu um punho cerrado em gesto de triunfo. Emma tinha conseguido.
Dali a meia hora estariam os dois sentados em um cubículo reservado no
Restaurante Staffelalp, em Frauenkirch, com dois cafés Lutz fumegantes à sua
frente, rindo das peripécias do dia e fingindo que nunca haviam corrido qualquer
perigo. Não de verdade. Mais tarde voltariam para o hotel, cairiam na cama e...

Emma caiu fazendo a terceira curva. Esbarrou em algum obstáculo sob a
neve ou então demorou meio segundo a mais para virar e seus esquis se
chocaram contra as pedras. A barriga de Jonathan se contraiu. Horrorizado, ele
a viu cavar uma cicatriz bem no centro do tobogã. Suas mãos se agarraram à
neve, mas o declive era acentuado demais. E estava congelado. Emma foi des-
cendo cada vez mais rápido. Ao bater em uma lombada, seu corpo foi arremes-
sado no ar como uma boneca de pano. Aterrissou com uma das pernas dobrada
para trás. Houve uma explosão de neve. Seus esquis foram lançados para cima
como se tivessem sido disparados por um canhão. Ela começou a despencar,
com os braços e pernas abertos, girando sem parar.

– Emma! – gritou Jonathan, tomando impulso e descendo pelo tobogã.
Esquiou sem pensar, com os braços bem abertos para manter o equilíbrio, o
corpo retesado, deslizando pela encosta. Um véu de bruma cruzou o declive e
por um instante ele se perdeu em um vazio branco e sem visibilidade nenhuma,
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sem saber onde era em cima e onde era embaixo. Endireitou os esquis e varou
a nuvem como um raio.

Emma estava caída bem mais abaixo na encosta, de bruços, com a cabeça
mais baixa do que os pés e o rosto enterrado na neve. Ele parou a três metros
dela. Tirando os esquis, caminhou pela neve fofa com passos altos, as pernas
arqueadas, os olhos atentos a qualquer ínfimo movimento.

– Emma – disse com firmeza. – Está me ouvindo?
Tirando a mochila, ajoelhou-se e limpou a neve da boca e do nariz da mu-

lher. Apoiando uma das mãos em suas costas, sentiu o peito subir e descer. Sua
pulsação estava forte e regular. Dentro da mochila havia uma sacola de náilon
com um gorro sobressalente, luvas, óculos e uma camiseta térmica. Ele enrolou
a camiseta e acomodou-a debaixo da bochecha de Emma.

Nesse exato instante ela se mexeu.
– Ai, merda – murmurou.
– Fique quieta – ordenou Jonathan com a mesma voz que usava no pronto-

socorro. Correu uma das mãos por cima de sua calça, começando na coxa e
descendo. De repente, o rosto dela se contorceu de agonia.

– Não... pare! – gritou.
Ele afastou as mãos. Alguns centímetros acima do joelho, alguma coisa fazia

pressão por dentro no tecido da calça. Ficou olhando para aquela protuberân-
cia grotesca. Somente uma coisa no mundo tinha aquele aspecto.

– Quebrou, não foi? – Emma estava com os olhos arregalados, piscando
depressa. – Não consigo mexer os dedos do pé. Parece que está tudo solto lá
embaixo. Está doendo, Jonathan. De verdade.

– Calma, deixe eu dar uma olhada.
Usando o canivete suíço, ele abriu uma fenda na calça de esqui da mulher e

afastou o tecido delicadamente. Um osso espatifado furava sua roupa térmica de
baixo. O tecido em volta estava ensopado de sangue. Fratura exposta do fêmur.

– É muito grave? – perguntou Emma.
– Grave o suficiente – respondeu Jonathan, como se fosse uma simples fis-

sura. Sacudiu cinco analgésicos de um frasco e ajudou-a a tomar um gole
d’água. Então, usando a fita adesiva do kit de primeiros socorros, fechou o rasgo
da calça. – Precisamos deitar você de costas e virada para a descida. Tudo bem?

Emma aquiesceu.
– Primeiro vou pôr uma tala na sua perna. Não quero que esse osso se mexa.

Por enquanto, apenas fique quieta.
– Pelo amor de Deus, Jonathan, por acaso estou com cara de quem vai a

algum lugar?
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Jonathan tornou a subir a encosta para pegar os esquis e bastões de Emma.
Posicionando um bastão de cada lado da perna, cortou uma medida de corda
de escalada, amarrou uma das pontas e enrolou-a várias vezes em volta da coxa
e do tornozelo. Ajoelhado ao seu lado, entregou-lhe sua carteira de couro.

– Tome.
Ela segurou a carteira com força entre os dentes.
Aos poucos, Jonathan foi apertando a corda até os bastões se ajustarem à

perna quebrada. Emma gemeu de dor. Ele amarrou a outra ponta da corda, em
seguida colocou-a de costas e girou-lhe o corpo para que a cabeça ficasse acima
dos pés. Depois disso, passou alguns minutos fazendo um montinho atrás de
suas costas para ela poder se sentar.

– Melhorou? – perguntou.
Emma fez uma careta enquanto uma lágrima escorria por sua face.
– Bom, vamos providenciar ajuda – disse, tocando em seu o ombro. Pegou 

o rádio do bolso do casaco. – Davos Resgate – disse, virando de costas para o
vento. – Preciso informar uma emergência. Esquiadora ferida na encosta sul do
Furga, sopé da pista de Roman. Câmbio.

Apenas o silêncio respondeu à sua chamada.
– Davos Resgate – repetiu. – Emergência necessitando ajuda imediata.

Câmbio.
Um chiado de estática foi a resposta. Ele tentou novamente. Mais uma vez

não obteve resposta.
– É o tempo – disse Emma. – Mude de canal.
Jonathan passou para o canal seguinte. Anos antes, ele trabalhara como ins-

trutor e patrulheiro de esqui nos Alpes e programara o rádio com as freqüên-
cias de todos os serviços de resgate de emergência da região – Davos, Arosa e
Lenzerheide, assim como as de Kantonspolizei, o Clube Alpino Suíço, e REGA,
o serviço de resgate por helicóptero conhecido pelos esquiadores e alpinistas
como “vagão de carne”.

– Arosa Resgate. Esquiadora ferida na encosta sul do Furga. Necessita ajuda
imediata.

Mais uma vez não houve resposta. Jonathan aproximou mais o rádio. A luz de
funcionamento piscava debilmente. Bateu com o aparelho na perna. A luz piscou
e se apagou.

– Pifou.
– Pifou? O rádio? Como assim? Você testou ontem à noite, eu vi.
– Ontem à noite estava legal. – Jonathan ligou e desligou o instrumento

várias vezes, mas a luz se recusava a acender.
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– Será que é a pilha?
– Não entendo como poderia ser. Troquei as pilhas ontem. – Depois de tirar

as luvas, examinou o interior do rádio. – Não é a pilha. É a fiação. A fonte de
energia não está ligada ao transmissor.

– Então ligue.
– Não consigo. Não aqui. Não sei se conseguiria mesmo se tivesse as ferra-

mentas necessárias. – Em seguida, jogou o rádio dentro da mochila.
– E o celular? – perguntou Emma.
– O que é que tem o celular? Aqui em cima não tem sinal nenhum.
– Tente – ordenou ela.
O ícone do sinal no celular de Jonathan exibia uma parabólica atravessada

por uma linha sólida. Mesmo assim, ele digitou o número do REGA. A ligação
não se completou.

– Nada. É um buraco negro.
Emma passou alguns instantes encarando-o, e ele percebeu que ela estava se

esforçando muito para se controlar.
– Mas a gente tem que falar com alguém.
– Não tem ninguém com quem falar.
– Tente o rádio de novo.
– Para quê? Já falei que está quebrado.
– Tente assim mesmo!
Jonathan se ajoelhou ao seu lado.
– Escute, vai ficar tudo bem – disse ele com a voz mais calma possível. – Eu

desço esquiando e volto com ajuda. Contanto que você fique com seu transmis-
sor de avalanche, não vou ter dificuldade para encontrá-la.

– Você não pode me deixar aqui. Nunca vai conseguir voltar, mesmo com o
sinalizador. Não dá para ver nem três metros em qualquer direção. Eu vou con-
gelar. A gente não vai conseguir... eu não vou conseguir... – Suas palavras silen-
ciaram. Ela deixou a cabeça cair sobre a neve e virou o rosto para que ele não a
visse chorar. – Eu quase consegui, sabe... aquela última curva... só cheguei um
pouquinho atrasada...

– Escute aqui. Você vai ficar bem.
Emma ergueu os olhos para ele.
– Vou?
Jonathan enxugou-lhe as lágrimas do rosto.
– Eu prometo – falou.
Ele enfiou a mão dentro da mochila, pegou uma garrafa térmica e serviu

uma xícara de chá quente para a mulher. Enquanto bebia, ele recolheu seus
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esquis e cravou-os atrás dela, na neve, formando um X, de modo a poder en-
xergá-la de longe. Despiu o casaco de patrulheiro e estendeu-o sobre seu peito.
Tirou seu gorro e colocou-o por cima do gorro de Emma, puxando-o para
baixo, de modo que lhe cobrisse o pescoço. Por fim, tirou o cobertor isolante da
mochila e passou-o delicadamente por baixo de suas costas e em volta do peito.
A palavra SOCORRO estava escrita no tecido, em grandes letras fluorescentes
na cor laranja, para ajudar em caso de resgate aéreo. Mas nenhum helicóptero
iria até ali em um dia como aquele.

– Tome um pouco de chá a cada 15 minutos – disse Jonathan, segurando sua
mão. – Não pare de comer e, principalmente, não durma.

Emma assentiu e apertou a mão do marido como um torno.
– Lembre-se do chá – continuou ele. – A cada 15...
– Cale a boca e vá embora daqui – disse ela. Apertou a mão dele uma última

vez e soltou-a. – Vá embora antes de me matar de medo.
– Volto assim que puder.
Emma prendeu o olhar no dele.
– E Jonathan... não faça essa cara de inseguro. Você nunca deixou de cumprir

uma promessa.

2

TREZENTOS QUILÔMETROS a oeste de Davos, no aeroporto de Bern-Belp, perto
da capital suíça, vinha nevando desde cedo. Removedores de neve assusta-

dores percorriam as pistas de um lado para outro formando morrinhos brancos,
feias paródias dos Alpes, e depositando-os na cabeceira da pista de manobra.

Na extremidade ocidental da pista 14 havia um grupo de homens reunido,
com os olhos fixos no céu. Eram policiais e estavam aguardando o pouso de um
avião. Tinham ido até lá efetuar uma prisão.

Um homem estava ligeiramente afastado dos outros. Marcus Von Daniken
tinha 50 anos; era baixo, de nariz aquilino, cabelos pretos quase totalmente ras-
pados e uma boca taciturna, curvada para baixo. Fazia seis anos que era o chefe
do Serviço de Análise e Prevenção, mais conhecido pela sigla SAP. Seu trabalho
era garantir a segurança interna do país contra extremistas, terroristas e espiões.
A mesma tarefa realizada nos Estados Unidos pelo FBI e no Reino Unido pelo
MI5. Naquele momento, Von Daniken tremia. Esperava que o avião fosse ater-
rissar logo.

15
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– Como estão as condições de vôo? – perguntou para o sujeito ao seu lado,
um major da Guarda de Fronteira.

– Mais 10 minutos e eles vão fechar a pista. Não dá pra ver porra nenhuma.
– Qual o status do avião?
– Uma das turbinas em pane – respondeu o major. – A outra superaquecida.

A aeronave acabou de se posicionar para a descida.
Von Daniken vasculhou o céu. Logo acima da pista, um conjunto de luzes ama-

relas de aterrissagem piscava, entrando e saindo da bruma. Instantes depois, o avião
saiu de uma nuvem e apareceu. Era um Gulfstream IV vindo de Estocolmo, Suécia.
Seu número, N415GB, era conhecido pelas agências de inteligência de qualquer
país ocidental. A mesma aeronave havia transportado Abu Omar, o clérigo muçul-
mano radical capturado nas ruas de Milão em fevereiro de 2003, da Itália à Ale-
manha e finalmente até o Egito, onde ele seria interrogado por seus conterrâneos.

Transportara também um cidadão alemão de descendência libanesa chama-
do Khaled El-Masri, capturado na Macedônia, até a prisão da Mina de Sal,
na base da Força Aérea norte-americana de Bagram, próxima a Cabul, no
Afeganistão, onde acabou se descobrindo que ele na verdade não era o mesmo
Khaled El-Masri procurado por envolvimento em atividades terroristas.

Um sucesso. Um fracasso. “É essa a proporção ultimamente”, pensou Von
Daniken. “O importante é continuar na mesa e seguir jogando.”

A aeronave bateu com força no asfalto da pista. Os pneus fizeram esguichar
gelo e água. O motor rugiu enquanto os reversores eram acionados.

– Idiotas arrogantes – disse um homem magro, quase esquelético, de cabelos
ruivos, longos, com óculos redondos de professor. – Mal posso esperar para ver
a cara deles. Já é hora de ensinarmos uma lição a esses sujeitos. – Seu nome era
Alphons Marti, ministro da Justiça suíço.

Marti havia representado a Suíça como maratonista nos Jogos Olímpicos de
Seul, em 1988. Fora o último corredor a chegar ao estádio, com as pernas bam-
bas por causa do calor, cambaleando e tropeçando como um bêbado que pas-
sou três dias de porre. A equipe do atendimento de emergência tentara detê-lo,
mas ele de alguma forma conseguira afastá-la. Um passo depois da linha de
chegada desabou no chão e foi transportado na mesma hora para o hospital.
Alguns o consideraram um herói. Outros tinham uma opinião diferente e sus-
surravam sobre um amador se fingindo de profissional.

– Nada de erros agora – continuou Marti, segurando com força o braço de
Von Daniken. – É a nossa reputação que está em jogo. A Suíça não permite esse
tipo de coisa. Nós somos um país neutro. Já é hora de tomarmos postura e
provarmos isso. Não concorda?
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Von Daniken tinha idade e sabedoria suficientes para não responder. Levou
o rádio à boca.

– Ninguém acende os faróis antes de eu dar a ordem – disse.
A uns 30 metros de distância, escondida atrás de uma barreira, uma pequena

frota de carros de polícia esperava o sinal para se aproximar. Von Daniken olhou
para a sua esquerda. Outra barricada ocultava um transporte de tropas blindado
com 10 guardas de fronteira fortemente armados. Ele era contra aquela exibição
de força, mas Marti não queria nem saber. O ministro da Justiça havia esperado
muito por esse dia.

– O piloto está pedindo autorização para desembarcar – disse o major da
Guarda de Fronteira. – A torre o está direcionando para a rampa da alfândega.

Von Daniken e Marti subiram em um sedã civil e foram até o local designado
para o estacionamento do avião. Os outros seguiram em um segundo veículo.
O jato Gulfstream virou para sair da pista e foi se aproximando da rampa. Von
Daniken esperou até o avião parar por completo.

– Todas as unidades. Em frente – disse.
Estroboscópios azuis e brancos iluminaram o céu cinzento. Os carros de po-

lícia saíram de seu esconderijo em alta velocidade e cercaram o avião. O trans-
porte de tropas assumiu sua posição pesadamente e um soldado mirou o canhão
calibre .50 que saía da vigia. Soldados vestindo uniformes de combate saltaram
dos veículos e formaram um semicírculo em volta do avião com as submetra-
lhadoras erguidas até o peito e apontadas para a porta.

“Todo esse circo por causa de um simples fax”, pensou Von Daniken, saltan-
do do sedã e verificando a pistola para se certificar de que não havia balas no
tambor e de que a segurança estava travada.

Três horas antes, o Ônix, sistema de vigilância por satélite exclusivo da Suíça,
interceptara um fax enviado pela embaixada síria, em Estocolmo, para a de
Damasco com a lista de passageiros de uma certa aeronave com destino ao
Oriente Médio. Havia quatro pessoas a bordo: o piloto, o co-piloto e dois pas-
sageiros. Um deles era agente do governo norte-americano; o outro, um terro-
rista procurado pelas autoridades de 12 nações ocidentais. Minutos depois de
recebida, a notícia galgou a escala de comando. Uma cópia do fax foi enviada
para Von Daniken e outra para Marti.

E a coisa parou por aí. Mais uma informação de inteligência a ser processada e
classificada como “Sem mais providências”. Pelo menos até o vôo em questão
enviar um rádio para o controle de tráfego aéreo suíço informando sobre uma
pane no motor e solicitando autorização para um pouso de emergência.

A porta da frente do jato se abriu e uma escada se soltou da fuselagem. Marti
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subiu os degraus depressa, com Von Daniken logo atrás. O piloto apareceu no vão
da porta. O Justizminister sacou um mandado e estendeu-o para ser examinado.

– Temos informações indicando que os senhores estão transportando um pri-
sioneiro em desacordo com a Convenção de Genebra dos Direitos Humanos.

O piloto mal olhou para o documento oficial.
– O senhor está enganado – falou. – Não temos ninguém a bordo exceto meu

co-piloto e o Sr. Palumbo.
– Não há engano nenhum – disse Marti, esquivando-se do piloto com um

movimento de ombro e entrando no avião. – O solo suíço não vai ser usado
para a prática da rendição extraordinária. Inspetor-chefe Von Daniken, reviste
o avião.

Von Daniken percorreu o corredor da aeronave. Havia um único passageiro
sentado em uma das largas poltronas de couro. Um homem branco, de mais 
ou menos 40 anos, cabeça raspada, ombros de touro e frios olhos cinzentos. À
primeira vista parecia um homem experiente, alguém capaz de se virar sozinho.
Da sua janela, tinha uma vista desimpedida das tropas de choque que rodeavam
o avião. Não parecia particularmente preocupado.

– Boa tarde – disse Von Daniken em bom inglês, apesar do sotaque.
– Sr. Palumbo?

– E o senhor é...?
Von Daniken se apresentou e mostrou sua credencial.
– Temos motivos para desconfiar de que o senhor esteja transportando neste

vôo um passageiro chamado Walid Gassan. Estou certo?
– Não, senhor, não está. – Palumbo cruzou as pernas, e Von Daniken reparou

que ele calçava botas com uma ponteira resistente.
– Nesse caso, o senhor se importa se revistarmos a aeronave?
– Estamos em solo suíço. Os senhores podem fazer o que quiserem.
Von Daniken instruiu o passageiro a permanecer sentado até a busca termi-

nar, em seguida prosseguiu até os fundos da aeronave. Havia pratos e copos
empilhados na pia da cozinha. Ele contou quatro couverts. Piloto, co-piloto,
Palumbo. Faltava uma pessoa. Verificou o banheiro, em seguida passou pela
abertura dos fundos e inspecionou o compartimento de bagagens.

– Ninguém – informou por rádio a Marti. – Nada no compartimento de pas-
sageiros nem no de carga.

– Como assim, “nada”? – indagou Marti. – Não pode ser.
– A menos que tenham enfiado o cara dentro de uma mala, ele não está 

no avião.
– Continue procurando.
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Von Daniken fez uma segunda busca na área de carga, checando se existiam
compartimentos camuflados. Sem encontrar nada, fechou o alçapão traseiro e
voltou para a cabine de passageiros.

– Já revistou o avião inteiro? – perguntou Marti, de braços cruzados ao lado
do piloto.

– De alto a baixo. Fora o Sr. Palumbo, não tem mais nenhum passageiro a
bordo.

– Impossível. – Marti lançou um olhar acusador para Von Daniken. – Temos
provas de que o prisioneiro está a bordo.

– E que provas são essas? – perguntou Palumbo.
– Não faça joguinhos comigo – disse Marti. – Sabemos quem o senhor é e

para quem trabalha.
– Sabem mesmo? Então eu acho que posso contar para os senhores.
– Contar o quê? – perguntou Marti.
– O cara que vocês estão procurando... jogamos ele do avião meia hora atrás,

naquelas suas imensas montanhas. Ele disse que sempre tinha sonhado em ver
os Alpes.

Os olhos de Marti se arregalaram.
– Não...
– Quem sabe foi isso que travou a turbina. Ou isso ou um ganso. – Palumbo

olhou pela janela, balançando a cabeça, divertindo-se.
Von Daniken puxou Marti de lado.
– Parece que as nossas informações estavam equivocadas, Herr Justizminister.

Não há nenhum prisioneiro a bordo.
Marti devolveu seu olhar, lívido de raiva. Uma corrente elétrica varou seu

corpo, fazendo estremecer os ombros. Com um meneio de cabeça para o pas-
sageiro, ele desceu do avião.

Um único soldado de choque continuava na porta. Von Daniken acenou para
que descesse. Esperou o soldado desaparecer escada abaixo para tornar a virar-
se para Palumbo.

– Tenho certeza de que os nossos mecânicos vão conseguir consertar a sua
turbina o quanto antes. Caso o tempo continue ruim e o aeroporto fique fecha-
do, o senhor poderá se hospedar no Hotel Rossli, um pouco mais abaixo nesta
mesma rua, e bastante confortável. Queira aceitar as nossas desculpas por qual-
quer incômodo.

– Desculpas aceitas – disse Palumbo.
– Ah, a propósito – disse Von Daniken. – Eu por acaso encontrei isto aqui no

chão. – Chegando mais perto, deixou cair um objeto pequeno e duro na palma
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da mão do agente da CIA. – Confio no senhor para nos transmitir qualquer
informação relevante.

Palumbo esperou Von Daniken descer da aeronave antes de abrir a mão.
Em sua palma havia uma unha humana arrancada e ensangüentada.

3

– E LA SUMIU.

Jonathan estava em pé no cume de um morro baixo, a 200 metros do sopé da
pista de Roman. O vento uivava em jatos e rajadas, cobrindo-o de branco em um
minuto, e acalmava-se no minuto seguinte. Com um binóculo colado aos olhos,
pôde ver os esquis cruzados, as letras “SOC” se destacando no cobertor isolante
e, mais à esquerda, a pá de emergência na cor laranja. Mas não viu Emma.

Jonathan separou-se dos três membros do esquadrão da Davos Resgate e subiu
a última encosta. Fazia quatro horas desde que descera a montanha esquiando
para buscar ajuda. A neve havia enterrado os esquis cruzados até o alto das cor-
reias, mas apenas uma camada de um dedo de grossura cobria a mochila dela.
Ele a abriu e viu que os sanduíches e barrinhas energéticas haviam desapareci-
do. A garrafa térmica estava vazia. Deixou cair a mochila aos seus pés. A marca
de onde Emma estivera deitada ainda estava ligeiramente visível. Não fazia
muito tempo que ela saíra dali.

Jonathan ligou o sinalizador de avalanche que trazia preso ao peito e deu um
giro completo, procurando em todas as direções. O sinalizador era teleguiado
por um mecanismo que funcionava a distâncias de até 100 metros. O instru-
mento emitiu um bipe longo – prova de que estava funcionando – e em segui-
da silenciou. O vum-vum da neve se acomodando, distante como tambores de
guerra indígenas, flutuava pelo ar da montanha.

– Está captando algum sinal? – perguntou Sepp Steiner, chefe da equipe de
resgate, quando chegou ao lado de Jonathan. Steiner era um homem baixo,
magro, com as faces encovadas e olhos que pareciam duas fendas.

– Nada.
Foi então que ele viu uma pétala vermelha no meio da neve. Jonathan se cur-

vou para tocar a gota de sangue. Havia outra alguns centímetros mais adiante, e
mais uma depois.

– Por aqui – disse, acenando com o braço para chamar os outros.
– Pare aí – alertou Steiner. – Tem uma greta alguns metros mais à frente.
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– Uma greta?
– Profunda. Vai até a base da geleira.
Jonathan apertou os olhos, tentando distingui-la, mas não viu nada além de

um paredão branco impenetrável.
– Passem uma corda em mim. – Tirou os esquis, depois vestiu um suporte em

forma de cadeira e prendeu a corda à cintura.
– Cuidado – disse Steiner, depois de tirar os esquis e prender Jonathan no seu

próprio suporte. – Não queremos perder você também.
Jonathan girou para ficar de frente para o homem mais baixo.
– Ela ainda não está perdida.
No início as gotas eram difíceis de encontrar, parecendo cabeças de alfinete.

Então foram ficando maiores e menos espaçadas, até o sangue começar a traçar
uma linha contínua, como se alguém tivesse furado uma lata de xarope de romã
e despejado na neve. A única diferença era que aquele xarope tinha a cor bri-
lhante do sangue arterial rico em oxigênio.

“Quando Emma teria passado por ali?”, perguntou-se Jonathan. “Cinco mi-
nutos atrás. Dez?” Curvando-se mais, pôde ver onde ela havia apoiado o pé são
e onde havia arrastado o outro. Mais à frente havia uma depressão na neve e, no
centro, um grande buraco.

Jogando-se no chão de bruços, ele rastejou e dirigiu a lanterna para dentro
do buraco. A luz revelou uma galeria de gelo e pedra com 10 metros de diâmetro
e aparentemente sem fundo. Rolando para um dos lados, verificou o sinalizador.
O mostrador digital piscou e o número “98” apareceu. O estômago de Jonathan
revirou. Noventa e oito metros de profundidade.

– Conseguiu algum sinal? – perguntou Steiner. – Ela está aí dentro?
– Está – respondeu Jonathan, mas recusou-se a dar mais detalhes. – Eu vou

descer. Me segure.
– Está seguro – confirmou Steiner.
Jonathan aumentou o buraco com a picareta. Um bloco de gelo se despren-

deu e a greta se escancarou à sua frente. De bruços, com as botas dependuradas
na beirada, foi se arrastando para trás até a neve desabar sob seu peito. Mergulhou
no breu, batendo em uma parede de gelo antes de a corda se retesar e segurá-lo.

– Entrei.
Chutando a parede para ganhar espaço, deixou a corda correr por entre seus

dedos e caiu mais fundo dentro do buraco. A lanterna revelou uma paisagem
primitiva e selvagem, um palácio eterno de uma rainha do gelo. Era uma ilusão.
Gretas como aquela estavam em constante mutação, alargando-se, estreitando-se,
à mercê das forças em constante movimento das camadas de rocha subjacentes.
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Dez metros mais abaixo, viu uma mancha preto-e-branca sobre um parapeito
de gelo bem próximo. Era o gorro de Emma. Como um pêndulo, Jonathan se
balançou para a frente e para trás, chutando a parede de gelo para ganhar
impulso. Na terceira vez, inclinou o corpo quase na horizontal, esticou o braço
e o pegou.

Com o gorro na mão, endireitou-se e mirou a lanterna no parapeito. A neve
ali estava remexida e tingida de sangue. Dessa vez não era uma trilha, mas uma
mancha quase do tamanho de um melão. Não podia mais mentir para si mesmo
sobre o que havia acontecido. Emma tinha tentado descer a montanha a pé. Seu
movimento fizera o osso partido romper a artéria femoral. Essa artéria era a
principal passagem do sangue bombeado pelo coração para os membros infe-
riores: pernas e pés. Como cirurgião, ele conhecia as conseqüências. Sem um
torniquete, ela ficaria exangue em poucos minutos. Em termos leigos, sangraria
até morrer.

Verificou o sinalizador. A leitura indicava 89 metros. O ponteiro de direção
apontava para baixo. Mirou o facho da lanterna na direção do fundo da fissura.
Um vazio infinito.

– Mais corda – pediu.
– Posso dar mais 25 metros. É tudo que a gente tem.
Jonathan olhou para cima. A abertura pela qual ele havia passado parecia

brilhante como um rasgo no céu noturno. Esperou a segunda corda ser amar-
rada à primeira. Steiner deu um puxão e ele recomeçou a descer. Foi soltando 
a corda devagar, parando a cada três metros para vasculhar em volta com a
lanterna, verificar a presença de obstáculos e procurar por Emma. Os números
no sinalizador foram diminuindo: 85... 80... 75. A luz do mundo lá em cima foi
sumindo devagar. As paredes de gelo reluziam com um azul fantasmagórico.
70... 68... 64. De repente, a corda se retesou.

– Acabou – disse Steiner.
Jonathan dirigiu a lanterna lentamente para um lado e para outro, colorindo

o gelo lá embaixo com um fraco facho de luz. Encontrou uma mancha verme-
lha. Seu casaco de patrulheiro? Moveu o facho alguns centímetros para a
esquerda e viu um lampejo cor de cobre. Os cabelos de Emma? Seu coração deu
um pulo.

– Preciso de mais corda. Mais 25 metros.
– Não tem mais.
– Vão buscar – ordenou ele.
– Não dá tempo. Uma pequena avalanche acabou de destruir a encosta atrás

da gente. A montanha inteira pode desabar a qualquer momento.
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Jonathan olhou na direção da luz. A mancha vermelha entrou em foco. Moveu
a lanterna dois centímetros mais para a direita. Era a cruz do seu casaco de pa-
trulheiro. O lampejo cor de cobre eram os cabelos de sua mulher.

“Emma.” O nome dela entalou na sua garganta.
Agora podia vê-la, ou pelo menos o seu contorno. Estava deitada de bruços,

com um dos braços esticado acima da cabeça, como se chamasse ajuda. Mas
havia algo errado... o gelo à sua volta não estava branco, mas escuro. Ela estava
deitada em uma poça do próprio sangue.

– Ela está lá embaixo – disse ele, teimoso. – Dá para chegar.
– Ela caiu 100 metros – argumentou Steiner. – É impossível ter sobrevivido.

Você tem que sair. Não vou arriscar a vida de quatro homens.
– Emma! – gritou Jonathan. – Sou eu. Jonathan. Se você estiver bem, mexa a mão.
A forma da mulher continuou imóvel enquanto sua voz ecoava na greta.
– Quieto – disse Steiner, a raiva contraída como um punho cerrado. – Você

vai matar todos nós.
A corda deu um puxão. Jonathan quicou na parede e subiu alguns metros.

Steiner o estava puxando. Irado, ele enterrou as travas dianteiras no gelo, em
seguida sacou a faca e pressionou a lâmina na corda, a centímetros do próprio
rosto. Tinha os grampons. Tinha uma picareta de gelo. Desceria aquela parede
para chegar até ela.

Manteve os olhos fixos no corpo, que já parecia menor, desconhecido, de
certa forma. Não detectou nenhum sinal de movimento. Pouco importava se
Steiner estava ou não certo em relação à queda, se esta fora excessivamente
grande, ou se houvera algum obstáculo para diminuir a velocidade de sua desci-
da. Simplesmente havia sangue demais.

Ele afastou a faca da corda e libertou os grampos do gelo. A corda deu outro
puxão e Jonathan ficou suspenso mais um metro para fora da greta. Dirigiu o
facho da lanterna para a mancha vermelha que havia visto, mas não conseguiu
mais distingui-la. Perdera sua mulher de vista.

– Emma! – gritou, com lágrimas escorrendo pela face.
Mas apenas a sua própria voz lhe respondeu, ecoando sem parar.

4

OLAND ROVER DESCEU CORRENDO a Seestrasse na saída de Zurique. Um homem
solitário sentava-se ao volante. Uma barba de vários dias cobria seu rosto.
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Olheiras escuras rodeavam seus olhos. Fazia 24 horas que ele estava em ativi-
dade. Precisava de uma refeição, de um chuveiro e de uma cama. A hora de tudo
isso iria chegar. Primeiro, tinha um trabalho a terminar.

Abriu o porta-luvas, retirou uma pistola com silenciador e depositou-a no
assento ao seu lado. Pela janela, olhou para o lago. Pontinhos de espuma bran-
ca cintilavam no escuro. Ao longe, as luzes de sinalização de um barco grande
oscilavam perigosamente. Não era uma boa noite para se estar na água.

No sinal seguinte, virou o carro e subiu uma estradinha sinuosa. A neve que
caía ofuscava os faróis, mas ele não diminuiu a velocidade. Conhecia o cami-
nho. Já o havia percorrido uma vez, mais cedo nessa mesma noite. Estudara
mapas da região, memorizando acessos e rotas de fuga.

Uma acelerada brusca o conduziu a um platô. Os dois lados da rua eram 
ocupados por casas grandes, bem cuidadas. Esse lado leste do lago de Zurique
era conhecido como “Costa Dourada”, tanto por causa da exposição solar cons-
tante quanto pelas residências luxuosas. Ele diminuiu a velocidade assim que
viu o alvo. Construída nos moldes de uma propriedade rural francesa, a casa
ficava afastada da rua, sobre uma colina, margeada dos dois lados por pomares
cobertos de neve.

Vinte metros mais adiante, parou o carro na sombra de um pinheiro alto.
Apagou os faróis e ficou sentado, escutando o motor roncar e o vento bater nas
janelas. Tirou do bolso do casaco uma caixinha de prata de lei. Dentro dela
havia quatro balas. Cápsulas finas, com um X gravado na ponta cor de bronze.
Dedos esguios as arrumaram em fileira sobre o console central do carro. Em
seguida, ele soltou o frasquinho de cerâmica que trazia pendurado no pescoço
e desatarraxou a tampa. Começou a entoar um cântico baixo, palavras de uma
língua antiga e desconhecida. Segundo suas próprias estimativas, já havia mata-
do mais de 300 homens, mulheres e crianças. As palavras formavam uma prece
para proteger sua alma dos espíritos do além. Vinte anos como assassino 
tinham feito dele um homem supersticioso.

Uma a uma, mergulhou as balas no frasco, cobrindo-as com um líquido vis-
coso, de cheiro amargo. Era o seu ritual. Primeiro a prece, depois o líquido.
Como profissional, sabia que precauções nunca eram demais. Neste mundo ou
no outro. Deu uma soprada em cada bala, depois inseriu-as no pente. Ao ter-
minar, pegou a pistola, encaixou o pente no cabo e pôs uma das balas no tam-
bor. Verificou se a trava de segurança estava presa, depois tirou do outro bolso
uma resistente sacola de tecido grosso e prendeu-a em um ponto acima do
buraco por onde sairia a cápsula.

Desceu do carro. Seus olhos de sobrancelhas grossas examinaram a rua de um
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lado e de outro. Não viu ninguém. Nessa noite, o tempo era seu aliado. Ninguém
se aventurava a sair de casa. Às 21h30, a rua estava deserta.

Abotoando o casaco, pôs-se a subir com passos apressados. Era um homem
atlético, de estatura média, ombros estreitos e cabelos pretos lisos que chegavam
à gola da roupa. Tinha faces encovadas, um nariz fino e aristocrático e a tez tão
pálida que quase chegava a ser cadavérica. De longe, não parecia andar, mas
deslizar pela calçada. Era a combinação da palidez mortal com a presença etérea
que lhe valera seu apelido profissional: Fantasma.

Ao passar pelo alvo, pôde ter uma visão desobstruída da casa por uma janela
alta adjacente à porta de entrada. Uma mulher e três crianças estavam sentadas
lado a lado em um sofá, entretidas com a programação vespertina da TV. Dimi-
nuiu o passo o suficiente para ver que a criança mais nova era um menino, de
cabelos pretos e pálido como ele, com os braços em volta da mãe. Seu coração
bateu mais depressa. Lembranças dançaram atrás de seus olhos como um pás-
saro encurralado que bate as asas contra uma janela.

Ele desviou o olhar.
Depois de verificar que não vinham carros de nenhuma das duas direções,

passou por cima da cerca de arame que demarcava a parte da frente do terreno
e tomou posição atrás de uma pilha de lenha apoiada na lateral da casa. Ali,
agachado na neve, esperou.

Ele já havia feito parte de uma equipe, numa época, embora nunca tivesse
sido o líder. Sabia que deveria ter uma dupla de homens para vigiar o alvo no
restaurante, um carro para segui-lo até em casa e uma equipe de retirada espe-
rando para conduzir o atirador até o aeroporto ou estação de trem mais próxi-
mos e, de lá, para fora do país. Tudo isso fazia parte do procedimento-padrão.

Mas preferia daquele jeito. Sozinho, no escuro. Um agente da morte.
De um bolso lateral, retirou uma caixinha metálica, ativou o interruptor,

depois tornou a guardá-la. A caixa emitia um sinal de interferência que impe-
dia o controle remoto do portão da garagem de funcionar. O alvo seria obriga-
do a sair do carro para abrir o portão manualmente ou talvez para entrar por
uma porta lateral e abri-lo por dentro.

Ao longe, detectou o rugido suave de um motor poderoso. Tirou a pistola
com silenciador do casaco e concentrou-se na rua, no ponto em que o carro do
alvo – um modelo recente de Audi 8 – despontaria no alto do declive. Faróis
surgiram e ficaram mais fortes. Seu polegar tocou a trava de segurança.

De repente, avistou o carro. Quando passou debaixo de um poste, ele conferiu
o modelo e a placa. O automóvel diminuiu, fez uma curva e parou bem em frente
à garagem. A porta do motorista se abriu. O alvo desceu. Era um homem alto,
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corpulento, de cabelos ruivos e bochechas gordas. Um engenheiro de algum
renome. Um homem de família. Uma pessoa de rígida disciplina.

A essa altura, o Fantasma já se aproximava. Em três passos, cobriu, sem ne-
nhum esforço, a distância que o separava do alvo. O sujeito olhou para ele, con-
fuso. Por que o controle remoto não estava funcionando? Quem era aquele
desconhecido que surgira como que saído do nada? O Fantasma viu tudo isso
em seus olhos, enquanto erguia o braço e apertava o gatilho. Três tiros atingi-
ram em cheio o seu rosto. As cápsulas foram projetadas para dentro da sacola.
O corpo desabou em frente à garagem.

O Fantasma inclinou-se sobre ele. Pressionando o silenciador no peito do
homem, desferiu-lhe um tiro no coração. O corpo deu um pulo. Foi então 
que percebeu uma coisa engraçada em sua lapela. Alguma espécie de broche.
Inclinou-se para ver melhor.

Uma borboleta.

5

MARCUS VON DANIKEN voltou para casa pouco depois das 23 horas. Debaixo
do braço, carregava duas rosas de caules longos envoltas no papel de uma

floricultura. Cruzou corredores escuros até a cozinha, onde havia uma única luz
acesa acima da mesa. Largou as flores, depois jogou a arma e a carteira sobre a
bancada. Reprimindo um bocejo, abriu a geladeira e pegou uma cerveja. Havia
um sanduíche de presunto, um prato de salada de batatas e uma torta de limão.
Tudo meticulosamente envolto em papel celofane. Um bilhete da arrumadeira
lembrava-o de guardar os restos de volta no congelador. Depois de jogar o casaco
no encosto de uma cadeira, ele arregaçou as mangas e lavou as mãos na pia.
Comeu o sanduíche, depois obedientemente devolveu a salada de batatas e a
torta de limão intactas à geladeira.

Von Daniken morava sozinho em um grande chalé nas pequenas montanhas
nos arredores de Berna. A casa era grande demais para um homem solteiro.
Tinha pertencido ao seu pai e a seu avô, e assim por diante, remontando ao
século XIX. Não gostava de morar sozinho, e menos ainda da idéia de se mudar.
Ao longo dos anos, fizera amizade com os corredores cheios de ecos, os silên-
cios pausados, os cômodos pouco iluminados.

Voltando para a mesa, desembrulhou o papel da floricultura e retirou as rosas.
Com cuidado, aparou os caules e arrumou-as em um vaso de vidro, que fazia
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parte de um par comprado durante sua lua-de-mel na famosa fábrica de
Murano. Ele já tinha sido casado. Tivera uma filha, e uma segunda ficara a ca-
minho. Nessa época, a casa não era muito grande. Mesmo assim, no início de
seu casamento, sua mulher havia insistido com ele para que a vendesse. Era uma
advogada de Genebra, animada e impetuosa, brilhante em sua carreira. Via 
a casa como uma relíquia, tão rígida e mentalmente estreita quanto a sociedade
que a havia construído. Ele discordava. Nunca tiveram oportunidade de
resolver a discórdia.

Von Daniken acendeu a luz da sala. Em cima da lareira havia uma fotografia
da esposa com a filha. Duas louras, Marie-France e Stéphanie, que perdera 15 anos
antes, num acidente aéreo. Substituiu as rosas da véspera pelas novas, depois sen-
tou-se em uma velha chaise longe e terminou a cerveja. Pegou o controle remoto
e ligou a televisão. Felizmente, o noticiário da noite nada dizia sobre a prisão fra-
cassada daquela tarde. Ele mudou de canal, parando para assistir a um programa
francês sobre literatura. Não ligava muito para literatura, fosse ela francesa ou
não, mas adorava a apresentadora, uma linda morena de meia-idade. Tirou o som
do aparelho e ficou olhando para a tela. Perfeito. Agora tinha companhia.

A televisão era mais segura do que a vida real. Ao longo dos anos, ele tivera
vários primeiros encontros, alguns segundos e apenas dois relacionamentos
com mais de seis meses de duração. Ambas as mulheres eram atraentes, inteli-
gentes e talentosas na cama. Nenhuma das duas, porém, chegava aos pés de sua
esposa. Depois que Von Daniken percebia isso, as relações iam esfriando. Ligações
ficavam sem retorno. Os encontros iam rareando. Na maioria das vezes eram
cancelados na última hora devido a algum caso. Não demorara muito para as
duas entenderem o recado. Estranhamente, a separação fora difícil e mais
dolorosa do que ele gostava de admitir.

Seu celular tocou.
– Alô.
– Widmer. Kantonspolizei de Zurique. Estamos com um problema. Assassinato

em Erlenbach. Costa Dourada. Serviço de profissional.
Von Daniken levantou-se da chaise e desligou a TV.
– Por que eu? Isso parece um assunto para a Criminal.
Mas ele já estava em movimento. Entrou na cozinha e despejou a cerveja

gelada na pia. Prendeu o coldre no cinto, vestiu o casaco e pegou a carteira.
– A vítima apareceu no ISIS – explicou Widmer. – O dossiê estava classifica-

do de “secreto”, com um bilhete dizendo que, há 20 anos, o homem tinha sido
objeto de uma investigação.

ISIS era o Sistema de Informação de Segurança Interna, a base de dados da
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polícia federal que continha dossiês sobre mais de 50 mil pessoas suspeitas de
terrorismo, extremismo ou de pertencerem a algum órgão de inteligência es-
trangeiro, aliado ou inimigo.

– Quem é o sortudo? – perguntou Von Daniken, recolhendo as chaves do carro.
– Chama-se Lammers. Holandês. Carteira de estrangeiro categoria C. Mora

aqui há 15 anos. – Widmer fez uma pausa e sua voz ficou mais firme. – Tem
mais uma coisa. Acho que vai querer ver pessoalmente.

– Me dê uma hora e meia.

www

Von Daniken precisou apenas de pouco mais de uma hora para fazer a
viagem de 110 quilômetros. Ao descer do carro, caminhou com cuidado pela
calçada coberta de gelo e abaixou-se para passar pela fita da polícia, que oscila-
va ao vento. Um agente da Kantonspolizei distinguiu o rosto de Von Daniken e
assumiu uma postura de alerta.

– Boa noite, senhor.

www

– Lá em cima – disse o oficial, apontando para a garagem.
Von Daniken subiu a entrada da garagem até uma fileira de luzes portáteis,

montada para demarcar o perímetro da cena do crime. A profusão de lâmpadas
de mil watts iluminava a vítima, como se ela estivesse se bronzeando na Plage
Tahiti, em Saint-Tropez. Ele olhou para o corpo, depois desviou os olhos.

– Um trabalho e tanto – murmurou.
Um homem calvo, de ombros largos, ajoelhado ao lado do corpo, ergueu os olhos.
– Três na cabeça, um no peito – disse Walter Widmer, chefe da divisão de

crimes capitais da Kantonspolizei de Zurique. – Calibre pequeno. Pelo estrago,
as balas deviam ser dundum. Quem fez isso não queria correr riscos.

– Você ainda acha que foi encomendado?
– Não encontramos cápsulas. Nenhuma testemunha. – Widmer se levantou,

franzindo o cenho. – Estamos imaginando que o atirador interferiu eletronicamen-
te no portão da garagem para obrigar Lammers a descer do carro. Veja o que acha.

Von Daniken voltou depressa para a rua. A visão da fisionomia deformada da
vítima iria acompanhá-lo por dias.

Marcus Von Daniken não era um policial da divisão de homicídios. Na ver-
dade, tinha pouca experiência com crimes violentos. Seu caminho fora outro.
Depois de quatro anos como oficial de infantaria, entrara para a divisão de
crimes financeiros da Polícia Federal. A subida fora lenta. Anos como investi-

28

regras de uma farsa ok  03.11.08  15:33  Page 28



gador de terreno correndo atrás de fraudes, falsificações e lavagem de dinheiro:
a santíssima trindade do sistema bancário suíço. Então, 10 anos atrás, tivera sua
grande chance: uma vaga como representante da Federal na força-tarefa suíça
para investigar bens de vítimas nazistas.

Trabalhando lado a lado com diretores dos maiores bancos, diplomatas de
uma dúzia de países e representantes de um número de organizações lesadas
maior do que seria possível citar, tivera um papel importante na elaboração de
uma solução aceitável para todas as partes interessadas: o governo, os bancos
suíços, o Congresso Judaico Mundial, a Casa Branca, o governo alemão e, por
último, as partes prejudicadas em si. Sua recompensa fora a nomeação para o
Serviço de Análise e Prevenção, a divisão de elite da Polícia Federal.

– E a mulher? – perguntou, apontando para a ampla janela que dava para a
garagem. – Viu alguma coisa?

Widmer fez que não.
– Ela é osso duro de roer. Nasceu nas Molucas. Diz que ela e as crianças

estavam vendo televisão na hora. Viu o carro chegar. Como não ouviu o portão
da garagem abrir, foi procurar o marido. Ela jura que foram só dois minutos.
Eu fiz as perguntas de praxe: “Seu marido tem algum inimigo? Vinha receben-
do alguma ameaça recentemente? Alguma coisa estranha aconteceu nos últimos
dias?” Ela disse que estava tudo bem.

– Você acredita nela?
– Eu não acredito em ninguém – respondeu Widmer.
– Será que o Sr. Lammers conhecia o assassino? E por isso não abriu a

garagem? Um encontro marcado?
– Pouco provável. Encontramos umas pegadas perto da pilha de lenha. Eu

arriscaria um palpite de que o assassino ficou escondido ali, à espera. Conse-
guiu alguma informação no caminho para cá?

– Só que em 1987 ele era vigiado pela polícia belga durante a semana, em
Bruxelas. Quando Lammers mudou-se para a Suíça, mandaram os dossiês para
cá. Ele foi colocado no ISIS automaticamente. Tem mais coisa, mas está arqui-
vado e só vou conseguir ver amanhã de manhã. O que posso dizer é que, desde
que se mudou para Zurique, ele tem sido um residente que anda dentro da lei.
Paga seu imposto. Não cria problemas. O ISIS está lotado de gente como ele.
Você sabe... gente que ainda não é culpada de nada.

– De alguma coisa ele era culpado. Entre aqui.
Widmer foi na frente e entrou na casa. Dentro do saguão, deu uma virada

brusca e desceu um lance de degraus que conduzia a uma seqüência de cômo-
dos saindo da garagem.
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– Um dos meus agentes precisou usar o toalete. A dona da casa mandou ele
descer para não levar sujeira para dentro. Ele se confundiu e entrou na oficina
por acidente.

Von Daniken passou pelo banheiro, cuja porta estava aberta e as luzes acesas,
e seguiu descendo o corredor.

– Entendo que ele tenha ficado confuso.
Widmer acendeu a luz de um cômodo no final do corredor. A oficina era um

deslumbre de aço inox. Bancada de aço inox, suporte para ferramentas de aço
inox, tudo tão brilhante como no dia em que tinha saído da fábrica. Mas aquilo
não era uma oficina de bricolagem de fim de semana. Nada de serra ou martelo.
Em vez disso, o que havia era uma coleção de instrumentos de alta tecnologia,
coisa de engenheiro profissional.

Em uma mesa próxima havia um saco cheio de passaportes.
– O que é isso? – perguntou Von Daniken.
– Meu agente encontrou na gaveta de cima.
– Estava procurando papel higiênico, por acaso?
Widmer fungou e arqueou uma das sobrancelhas. Von Daniken teve sua res-

posta. O policial havia realizado uma busca rápida e extra-oficial no local.
Aquelas provas não tinham valor legal, mas e daí? Lammers não seria julgado
em nenhum futuro próximo.

– Holanda, Bélgica, Nova Zelândia. – Folheou os passaportes um a um. – Um
viajante do mundo. O seu oficial por acaso encontrou mais alguma coisa?

– Debaixo da bancada – disse Widmer. – Parece que o Sr. Lammers sabia que
tinha inimigos. Ah, e cuidado. Está carregada.

Von Daniken ajoelhou-se e enfiou a cabeça no espaço sob a bancada. Presa à
parede havia uma submetralhadora Uzi. Ele sentiu a pulsação acelerar.

– Tente descobrir quem vendeu isso para ele – disse, pondo-se de pé e reco-
lhendo os passaportes. – Espero que não se importe se eu ficar com estes aqui.

– Preciso de um recibo – disse Widmer.
Von Daniken escreveu um recibo pelos passaportes e arrancou-o do bloco de

anotações.
– Tudo nos conformes. Agora você tem assunto para interrogar a Sra.

Lammers. Informe que vamos deportá-la e os três filhos em 24 horas, a menos
que conte tudo o que sabe sobre as múltiplas identidades do marido. Vamos ver
se vai continuar de boca fechada.

– Isso é meio drástico, não? – indagou Widmer. – Afinal de contas, o marido
dela foi a vítima.

Von Daniken abotoou o casaco e saiu pela porta.
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