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Em minha pesquisa para escrever Queda de Gigantes, !quei 
chocado ao perceber que a Primeira Guerra Mundial foi uma 
guerra que ninguém queria. Nenhum líder europeu de nenhum 
dos lados pretendia que ela acontecesse. Mas os imperadores 
e os primeiros-ministros, um a um, foram tomando decisões 
– lógicas, razoáveis –, cada qual dando um pequeno passo em 
direção ao con#ito mais terrível que o mundo já viu. Cheguei 
à conclusão de que foi tudo um trágico acidente.

E me perguntei: poderia aquilo se repetir?



Não pode haver dois tigres numa mesma montanha.
P$%&'$()% *+),-.



MUNCHKIN
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PRÓLOGO

Por muitos anos, James Madison deteve o título de presidente mais baixo da his-
tória americana, com um metro e sessenta e dois de altura. Até que a presidenta 
Green quebrou o recorde dele. Pauline Green tinha um metro e meio. Ela gostava 
de salientar que Madison havia derrotado DeWitt Clinton, que tinha um metro 
e noventa.

Ela adiara duas vezes sua visita a Munchkin. Tinha havido um agendamento 
por ano desde que ela estava no cargo, há dois anos, mas sempre aparecia algo 
mais importante. Agora, teve a sensação de que precisava ir. Era uma manhã 
agradável de setembro em seu terceiro ano de mandato.

O objetivo do exercício era fazer um ensaio do Plano Estratégico, de modo que 
os altos funcionários do governo se familiarizassem com o que seria necessário 
fazer em uma emergência. Fingindo que os Estados Unidos estavam sob ataque, 
ela deixou rapidamente o Salão Oval em direção ao Jardim Sul da Casa Branca.

Logo atrás, apressadas, vinham algumas pessoas-chave que raramente se afas-
tavam dela: seu conselheiro de Segurança Nacional, sua secretária sênior, dois 
guarda-costas do Serviço Secreto e um jovem capitão do Exército carregando 
uma pasta de couro apelidada de “bola de futebol atômica”, que continha tudo de 
que ela precisava para de#agrar uma guerra nuclear.

Havia uma frota de helicópteros, e ela entrou no Marine One. Como sempre, 
um fuzileiro naval em uniforme de gala se manteve em posição de sentido en-
quanto a presidenta se aproximava e subia correndo os degraus.

Na primeira vez que Pauline andou de helicóptero, cerca de vinte e cinco 
anos antes, a experiência foi desconfortável, pelo que se lembrava, com assentos 
duros de metal em um interior apertado e tão barulhento que era impossível 
conversar. Agora era diferente. O interior da aeronave parecia o de um jato 
particular, com poltronas confortáveis de couro bege-claro, ar condicionado e 
um pequeno banheiro.



9

O conselheiro de Segurança Nacional, Gus Blake, estava sentado ao lado 
dela. General aposentado, ele era um homem grande, afro-americano, com 
os cabelos curtos e grisalhos. Exalava uma força reconfortante. Aos 55 anos, 
era meia década mais velho que Pauline. Havia sido um membro-chave de 
sua equipe de campanha nas eleições presidenciais e agora era seu assessor  
mais próximo.

– Obrigado por fazer isso – comentou ele enquanto decolavam. – Eu sei que 
você não queria.

Ele estava certo. Ela se mostrava distraída e estava impaciente para acabar 
com aquilo.

– É uma daquelas coisas que simplesmente precisam ser feitas – disse ela.
Foi uma viagem curta. Enquanto o helicóptero descia, ela conferiu a aparên-

cia em um espelhinho de mão. Seu cabelo loiro curto estava bem arrumado, 
sua maquiagem era leve. Ela tinha belos olhos castanhos que expressavam a 
compaixão que costumava sentir, embora seus lábios formassem uma linha 
reta que a fazia parecer impiedosamente determinada. Fechou o espelho com 
um estalo.

Eles pousaram em um complexo de armazéns em um subúrbio de Maryland. 
Seu nome o!cial era Segundo Complexo de Arquivos Sobressalentes do Governo 
Americano, mas as poucas pessoas que conheciam sua verdadeira função o cha-
mavam de Munchkin, em referência ao lugar onde Dorothy foi parar depois do 
ciclone em O mágico de Oz.

Munchkin era um segredo. Todo mundo sabia da existência do Complexo de 
Raven Rock, no Colorado, o bunker subterrâneo planejado para abrigar os líde-
res militares no caso de um con#ito nuclear. A instalação de fato servia a esse pro-
pósito e tinha sua parcela de importância, mas não era para lá que o presidente 
em exercício iria. Muitas pessoas sabiam também que embaixo da Ala Leste da 
Casa Branca !cava o Centro Presidencial de Operações de Emergência, usado 
em momentos de crise como o 11 de Setembro. No entanto, ele não havia sido 
projetado para um uso pós-apocalíptico de longo prazo.

Munchkin poderia manter cem pessoas vivas por um ano.
A presidenta Green foi recebida pelo general Whit!eld. Já quase chegando aos 

60, ele tinha um rosto redondo e rechonchudo, modos afáveis e uma ausência 
gritante de qualquer agressividade militar. Pauline tinha certeza de que ele não 
estava nem um pouco interessado em matar inimigos – que era, a!nal, atribuição 
dos soldados. A ausência de belicosidade era o motivo pelo qual ele tinha ido 
parar naquela função.

Tratava-se de um genuíno complexo de armazéns, com placas indicando que 
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as entregas deviam ser feitas na doca de carga e descarga. Whit!eld conduziu o 
grupo por uma portinha lateral, e foi aí que a atmosfera mudou.

Eles depararam com uma enorme porta dupla que parecia mais apropriada a 
uma prisão de segurança máxima.

A sala por detrás dela tinha uma aparência as!xiante. O teto era baixo e as 
paredes pareciam muito próximas umas das outras, como se tivessem muitos 
metros de espessura. O ar parecia saído de um cilindro.

– Esta sala, à prova de explosões, existe principalmente para proteger os eleva-
dores – explicou Whit!eld.

Ao entrarem no elevador, Pauline perdeu imediatamente a sensação de im-
paciência por estar fazendo algo praticamente desnecessário. Aquilo estava come-
çando a parecer grandioso.

– Com sua permissão, senhora presidenta, vamos descer e voltar a subir – in-
formou Whit!eld.

– Está ótimo, general, obrigada.
Enquanto o elevador descia, ele anunciou, orgulhoso:
– Senhora, esta instalação oferece cem por cento de proteção caso os Estados 

Unidos sofram qualquer uma das seguintes ameaças: pandemia ou peste, desas-
tres naturais, como um grande meteorito atingindo a Terra, motim e desordem 
civil em larga escala, invasão bem-sucedida por forças militares convencionais, 
ataques cibernéticos ou guerra nuclear.

Se o objetivo daquela lista de potenciais catástrofes era tranquilizar Pauline, 
não foi isso que aconteceu. Isso a fez se lembrar de que o !m da civilização era 
algo possível e de que ela poderia ter que se abrigar naquele buraco no chão para 
então tentar salvar uma parcela de sobreviventes da espécie humana.

Ela pensou que talvez preferisse morrer na superfície.
O elevador estava descendo rápido e pareceu ter percorrido uma grande dis-

tância antes de diminuir a velocidade. Quando !nalmente parou, Whit!eld disse:
– Em caso de problema com o elevador, há uma escada.
Foi uma piada, e os membros mais jovens da comitiva riram, pensando em 

quantos degraus teriam que descer, mas Pauline se lembrou do tempo que as 
pessoas tinham levado para descer as escadas do World Trade Center em chamas 
e não esboçou nenhum sorriso. Gus também não, pelo que ela reparou.

As paredes eram pintadas de um verde tranquilizador, um branco amarelado 
suave e um rosa-claro relaxante, mas o lugar não deixava de ser um abrigo sub-
terrâneo. O pavor se manteve dentro dela enquanto lhe iam sendo apresentados 
a suíte presidencial, o quartel com suas !leiras de camas, o hospital, a academia, 
o refeitório e o supermercado.
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A Sala de Crise era uma réplica da que havia no subterrâneo da Casa Branca, 
com uma mesa comprida no meio e cadeiras nas laterais para os assistentes. Ha-
via grandes telas nas paredes.

– Podemos fornecer todos os dados visuais que você recebe na Casa Branca, e 
com a mesma rapidez – disse Whit!eld. – Podemos invadir câmeras de trânsito e 
de vigilância e captar imagens de qualquer cidade do mundo. Obtemos informa-
ções de radares militares em tempo real. As fotos de satélite levam algumas horas 
para chegar à Terra, como sabe, mas para termos acesso a elas levamos tanto 
tempo quanto o Pentágono levaria. Podemos sintonizar qualquer canal de televi-
são, o que pode ser útil nas raras ocasiões em que a CNN ou a Al Jazeera soube-
rem de uma história antes dos serviços de segurança. E teremos uma equipe de 
tradutores providenciando legendagem simultânea para os noticiários em língua 
estrangeira.

O andar onde !cavam as instalações tinha uma usina de força com um re-
servatório de óleo diesel do tamanho de um lago, um sistema de aquecimento 
e resfriamento e um tanque de água de vinte milhões de litros, alimentado por 
uma fonte subterrânea. Pauline não era exatamente claustrofóbica, mas se sentiu 
sufocada pela ideia de !car presa ali enquanto o mundo exterior estivesse sendo 
devastado. Ela não parava de prestar atenção na própria respiração.

Como se tivesse lido a mente dela, Whit!eld disse:
– Nosso suprimento de ar vem de fora e passa por um conjunto de !ltros à 

prova de explosões que, além de resistir aos impactos, retêm contaminantes co-
mumente transportados pelo ar, sejam eles químicos, biológicos ou radioativos.

“Muito bem”, pensou Pauline, “mas e os milhões de pessoas na superfície que 
!cariam sem proteção nenhuma?”.

Ao !nal do passeio, Whit!eld falou:
– Senhora presidenta, seu gabinete nos informou que não almoçaria conosco, 

mas preparamos algo para o caso de mudar de ideia.
Isso sempre acontecia. Todo mundo adorava a ideia de ter uma hora ou mais de 

conversa informal com a presidenta. Ela sentiu certa simpatia por Whit!eld, preso 
no subsolo naquele cargo fundamental apesar de invisível, mas, como sempre, teve 
que reprimir esse sentimento e se ater à sua agenda.

Pauline raramente perdia tempo comendo com pessoas que não fossem de 
sua família. Ela participava de reuniões em que informações eram trocadas e 
decisões eram tomadas, depois seguia para a próxima. Ela tinha passado a com-
parecer a um número menor de banquetes formais.

“Sou a principal liderança do mundo livre”, dizia ela. “Por que eu perderia três 
horas conversando com o rei da Bélgica?”
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– É muita gentileza de sua parte, general, mas preciso voltar para a Casa Branca.
De volta ao helicóptero, ela pôs o cinto de segurança e tirou do bolso um reci-

piente de plástico do tamanho de uma carteira pequena. Ele era conhecido como 
Biscuit. Para ser aberto, precisava ser quebrado. Dentro havia um cartão com 
uma sequência de letras e números: os códigos para autorizar um ataque nuclear. 
Todo presidente tinha que carregar o Biscuit o dia inteiro e mantê-lo ao lado da 
cama a noite toda.

– Ainda bem que a Guerra Fria acabou – disse Gus ao ver o que ela estava 
fazendo.

– Esse lugar horrível me fez lembrar que a gente continua vivendo no limite – 
comentou ela.

– O importante é garantir que ele nunca precise ser usado.
E essa responsabilidade cabia a Pauline, mais do que a qualquer outra pessoa 

no mundo. Havia dias em que ela sentia esse peso. Hoje era um deles.
– Se algum dia eu voltar a Munchkin, será porque terei fracassado – a!rmou ela.



DEFCON  5
O GRAU MAIS BAIXO DE PRONTIDÃO.



14

CAPÍTULO 1

Visto de um avião, o carro pareceria um besouro rastejando por uma praia 
interminável, sua carapaça preta polida re#etindo o sol. Na verdade, ele estava 
a cinquenta quilômetros por hora, a maior velocidade possível para dirigir com 
segurança em uma estrada repleta de buracos e !ssuras. Ninguém queria acabar 
com um pneu furado no deserto do Saara.

A estrada levava de N’Djamena, capital do Chade, para o norte, cortando o 
deserto em direção ao lago Chade, o maior oásis do Saara. O cenário era uma 
vastidão de areia e rocha, com alguns arbustos secos de cor amarelo-clara e pe-
dras grandes e pequenas espalhadas aleatoriamente, tudo no mesmo tom terroso 
e desolado de uma paisagem lunar.

O deserto era assustadoramente parecido com o espaço sideral, pensou Tamara 
Levit, tendo o carro como seu foguete. Se algo desse errado com o traje espacial, 
ela poderia morrer. A ideia era fantasiosa e a fez sorrir. De qualquer forma, ela 
olhou para a parte de trás do carro, onde havia dois reconfortantes garrafões de 
plástico cheios d’água, o su!ciente para manter todos vivos em caso de emergên-
cia até que a ajuda chegasse, ou pelo menos era o que esperava.

O carro era norte-americano. Havia sido projetado para terrenos acidentados, 
com rodas altas e torque elevado. Tinha vidros fumês e Tamara estava usando 
óculos escuros, mas mesmo assim a luz se re#etia na pista de concreto e incomo-
dava seus olhos.

Todas as quatro pessoas no carro usavam óculos escuros. O motorista, Ali, era 
local, nascido e criado no Chade. Na cidade ele usava calça jeans e camiseta, mas 
naquele dia estava vestindo uma túnica comprida chamada jalabiya, além de um 
lenço de algodão folgado em volta da cabeça, a indumentária tradicional de 
proteção contra o sol implacável.

Ao lado de Ali, no banco do carona, estava um militar americano, o cabo Pe-
ter Ackerman. A arma apoiada frouxamente sobre os joelhos era uma carabina de  
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serviço do Exército dos Estados Unidos, leve e de cano curto. Ele tinha cerca de  
20 anos, era um daqueles jovens que parecem transbordar simpatia e cordialidade. 
Para Tamara, que tinha quase 30, ele era jovem demais para estar carregando 
uma arma tão letal. Mas não faltava con!ança ao rapaz. Certa vez, ele tinha re-
unido coragem su!ciente para chamá-la para sair. “Eu gosto de você, Pete, mas 
você é muito novinho para mim”, respondeu ela.

No banco de trás, ao lado de Tamara, estava Tabdar Sadoul, ou apenas Tab, 
adido da Missão da União Europeia em N’Djamena. Seu cabelo castanho-escuro 
lustroso era comprido e elegante, mas fora isso ele parecia um executivo de folga, 
de calça cáqui e camisa azul-celeste de botão, as mangas arregaçadas deixando a 
pele marrom à mostra.

Tamara trabalhava para a embaixada norte-americana em N’Djamena e usava 
suas roupas normais de trabalho, um vestido de mangas compridas com uma 
calça por baixo, o cabelo escuro escondido por um lenço em torno da cabeça. Era 
uma indumentária prática e respeitosa às tradições, e com seus olhos castanhos 
e a pele marrom-clara ela nem mesmo parecia estrangeira. Em um país com alto 
índice de criminalidade como o Chade, era mais seguro não chamar atenção, 
principalmente as mulheres.

Ela estava de olho no hodômetro. Eles tinham pegado a estrada já havia al-
gumas horas e agora se aproximavam de seu destino. Tamara estava tensa com a 
reunião que teria pela frente. Haveria muito em jogo na ocasião, incluindo sua 
própria carreira.

– Nossa história de fachada é que estamos numa missão de apuração de fatos 
– disse ela. – O que você sabe sobre o lago?

– O suficiente, eu acho – respondeu Tab. – O rio Chari nasce na África 
Central, percorre mil e quatrocentos quilômetros e deságua aqui. O lago Chade 
sustenta vários milhões de pessoas em quatro países: Níger, Nigéria, Camarões e 
Chade. São pequenos agricultores, pastores e pescadores. O peixe favorito deles 
é a perca-do-nilo, que pode chegar a quase dois metros de comprimento e pesar 
cento e oitenta quilos.

“Quando os franceses falam inglês, sempre parece que estão tentando levar a 
gente para a cama”, pensou Tamara. Talvez estejam mesmo.

– Acho que eles não pegam mais tantas percas-do-nilo, com a água tão rasa – 
comentou ela.

– Tem razão. E o lago cobria uma extensão de vinte e cinco mil metros qua-
drados, mas agora tem só mil e trezentos. Muita gente está à beira da fome.

– O que você acha do plano chinês?
– Um canal de dois mil e quinhentos quilômetros de extensão, trazendo água 
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do rio Congo? O presidente do Chade gosta, o que não me surpreende. Pode até 
ser que aconteça, os chineses fazem coisas incríveis mesmo. Mas não vai ser ba-
rato nem sair do papel tão cedo.

Os investimentos da China na África eram vistos pelos chefes de Tamara em 
Washington e de Tab em Paris com o mesmo misto de admiração e profunda 
descon!ança. Beijing gastava bilhões e fazia coisas acontecerem, mas aonde eles 
estavam querendo chegar com aquilo?

Com o canto do olho, Tamara viu um brilho à distância, como um re#exo do 
sol na água.

– Já estamos chegando ao lago? – perguntou para Tab. – Ou foi uma miragem?
– Deve estar perto – respondeu ele.
– Fique atento a uma entrada à esquerda – disse Tamara para Ali e então re-

petiu em árabe. Ela e Tab eram #uentes em árabe e francês, as duas principais 
línguas do Chade.

– Le voilà – respondeu Ali em francês. Aí está.
O carro reduziu a velocidade ao se aproximar de uma saída sinalizada apenas 

por uma pilha de pedras.
Eles pegaram a saída e entraram em uma trilha de areia grossa. Em alguns 

pontos era difícil distinguir a trilha do próprio deserto ao redor, mas Ali parecia 
con!ante. À distância, Tamara avistou manchas verdes borradas pela massa de ar 
quente, provavelmente árvores e arbustos que cresciam junto à água.

Na beira da estrada, Tamara viu a carcaça de uma picape Peugeot morta havia 
muito tempo, um corpo enferrujado sem rodas nem vidros. Logo vieram outros 
sinais de presença humana: um camelo amarrado a um arbusto, um vira-lata 
com um rato na boca e um amontoado de latas de cerveja, pneus carecas e sacos 
plásticos em frangalhos.

Eles passaram por uma horta, com plantas em linhas retas sendo irrigadas 
por um homem com um regador, depois chegaram a uma aldeia, cinquenta 
ou sessenta casas espalhadas aleatoriamente, sem uma organização aparente. 
A maior parte das moradias era de cabanas tradicionais de um cômodo, com 
paredes circulares de tijolos de barro e telhados altos e pontiagudos de folhas 
de palmeira. Ali dirigia a uma velocidade de caminhada, guiando o carro por 
entre as casas, desviando de crianças descalças, cabritos selvagens e fogueiras 
para cozinhar ao ar livre.

– Nous sommes arrivés – disse Ali ao parar o carro. Chegamos.
– Pete, pode colocar a carabina no chão, por favor? – pediu Tamara. – A ideia 

é que a gente pareça um grupo de ecologistas.
– Claro, Srta. Levit.
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Ele colocou a arma a seus pés, com a coronha escondida debaixo do assento.
– Aqui era uma próspera aldeia de pescadores, mas olhe como a água está dis-

tante agora, a mais de um quilômetro daqui – disse Tab.
O povoado era extremamente pobre, o lugar mais pobre que Tamara já tinha 

visto. Margeava um lago extenso e plano que, no passado, provavelmente já havia 
sido apenas água. Os moinhos de vento que bombeavam água para os campos 
!cavam agora longe do lago, abandonados, as pás girando a esmo. Um rebanho 
de ovelhas magras pastava em um pedaço de vegetação, observado por uma 
garotinha com um pedaço de pau na mão. Tamara conseguiu enxergar o lago 
brilhando à distância. Palmeiras e arbustos cresciam no entorno. Ilhotas baixas 
pontilhavam o lago. Tamara sabia que as ilhas maiores serviam de esconderijo 
para as gangues de terroristas que acossavam os habitantes, roubando o pouco 
que tinham e espancando qualquer um que tentasse detê-los. Pessoas que já eram 
pobres !cavam sem absolutamente nada.

– O que aquelas pessoas estão fazendo no lago, você sabe? – perguntou Tab.
Havia meia dúzia de mulheres paradas na parte rasa, cavando a superfície com 

tigelas, e Tamara sabia a resposta para a pergunta de Tab.
– Estão apanhando algas comestíveis da superfície. A gente chama de espiru-

lina, mas a palavra que elas usam é dihé. Elas !ltram e depois colocam para secar 
ao sol.

– Você já experimentou?
Ela fez que sim com a cabeça.
– Tem um gosto horrível, mas aparentemente é nutritiva. É vendida em lojas 

de produtos naturais.
– Nunca tinha ouvido falar nisso. Não me parece o tipo de coisa que agradaria 

o paladar francês.
– Não mesmo.
Tamara abriu a porta e saiu. Fora do ar condicionado do carro ela sentiu o 

clima atingi-la como se fosse uma queimadura. Puxou o lenço para proteger 
o rosto, em seguida tirou uma foto da beira do lago com o celular.

Tab saiu do carro, pôs um chapéu de palha de aba larga na cabeça e se postou 
ao lado dela. O chapéu não combinava com ele – na verdade, !cava meio engra-
çado –, mas ele não parecia se importar. Gostava se de vestir bem, mas não era 
vaidoso. Tamara gostava disso.

Os dois !caram estudando a aldeia. Entre as casas havia faixas de terra culti-
vada cortadas por canais de irrigação. A água precisava ser trazida de bem longe, 
percebeu Tamara, que !cou desolada ao constatar que eram as mulheres que a 
carregavam. Um sujeito de jalabiya parecia estar vendendo cigarros, conversando 
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amigavelmente com os homens, #ertando um pouco com as mulheres. Tamara 
reconheceu o maço branco com o desenho de uma cabeça de es!nge dourada: era 
de uma marca egípcia chamada Cleopatra, a mais popular na África. Os cigarros 
provavelmente eram contrabandeados ou roubados. Várias motos e scooters es-
tavam paradas em frente às casas, bem como um fusca bem antigo. No Chade, a 
moto era o meio de transporte mais popular. Tamara tirou mais fotos.

A transpiração escorria pelas laterais de seu corpo debaixo das roupas. Ela 
secou a testa com a ponta do lenço de algodão. Tab sacou um lenço vermelho 
com manchas brancas e enxugou o suor sob a gola da camisa.

– Metade dessas casas está vazia – comentou Tab.
Tamara olhou mais de perto e viu que algumas das construções estavam em 

ruínas. Havia buracos nos telhados de folhas de palmeira e alguns dos tijolos de 
barro estavam se desfazendo.

– Muitas pessoas deixaram esta área – continuou Tab. – Acho que todas que 
tinham outro lugar para ir já foram, mas milhões !caram para trás. Este lugar 
inteiro é um desastre.

– E não é só aqui, né? – disse Tamara. – Este processo, a deserti!cação no 
extremo sul do Saara, está acontecendo na África inteira, do mar Vermelho ao 
oceano Atlântico.

– Em francês a gente chama essa região de le Sahel.
– A gente usa a mesma palavra em inglês também: Sahel. – Ela olhou para 

o carro. O motor ainda estava ligado. – Acho que o Ali e o Pete vão !car no ar 
condicionado.

– Se eles forem espertos, vão mesmo. – Tab parecia preocupado. – Não estou 
vendo o nosso homem.

Tamara também estava preocupada. Ele poderia estar morto. Mas ela falou 
com calma:

– As instruções são para que ele venha falar com a gente. Enquanto isso não 
acontece, precisamos continuar nos personagens, então vamos cair dentro e dar 
uma olhada.

– O quê?
– Vamos dar uma olhada por aí.
– Mas o que você falou antes? Cair dentro?
– Desculpe. A gente costuma falar assim em Chicago.
– Talvez agora eu seja o único francês que conhece essa expressão. – Ele deu 

um sorriso. – Mas primeiro devíamos fazer uma visita de cortesia aos anciãos 
da aldeia.

– Por que você não faz isso? Eles sempre ignoram as mulheres mesmo.
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– Combinado.
Tab foi em direção à aldeia e Tamara !cou dando uma volta, tentando perma-

necer tranquila, tirando fotos e conversando com as pessoas em árabe. A maioria 
dos aldeões cultivava um pequeno pedaço de terra árida ou tinha algumas ove-
lhas ou uma vaca. Uma mulher tinha se especializado em consertar redes, mas 
havia poucos pescadores por ali; um homem tinha uma fornalha e fazia panelas 
de cerâmica, mas poucos tinham dinheiro para comprá-las. Todo mundo estava 
passando por algum tipo de di!culdade.

Uma estrutura rudimentar formada por quatro hastes que sustentavam um 
emaranhado de gravetos servia como varal, e uma jovem estava estendendo 
roupa, observada por um menino de cerca de 2 anos. Seus trajes eram nos tons 
vivos de laranja e amarelo que o povo do Chade amava. Ela pendurou sua última 
peça, pegou a criança no colo e então falou com Tamara em um francês de aluna 
bem aplicada, com um forte sotaque árabe, e a convidou para ir até sua casa.

A mulher se chamava Kiah, seu !lho, Naji, e ela contou que era viúva. Parecia 
ter uns 20 anos. Era incrivelmente bonita, com sobrancelhas escuras, maçãs do 
rosto marcadas e um nariz curvo, e a expressão em seus olhos escuros sugeria 
determinação e força. Ela poderia ser útil, pensou Tamara.

Seguiu Kiah porta de arco baixo adentro, tirando os óculos escuros enquanto 
passava do brilho do sol para a penumbra. O interior da cabana era escuro, 
apertado e perfumado. Tamara sentiu um tapete pesado sob seus pés e um 
cheiro de canela e cúrcuma. Quando seus olhos se adaptaram, ela viu mesas 
baixas, um par de cestos de armazenamento e almofadas no chão, mas nenhum 
tipo de mobília, nenhuma cadeira e nenhum armário. Num dos cantos havia 
dois colchonetes de palha e lona e uma pilha bem-arrumada de grossos cober-
tores de lã, listrados em tons brilhantes de vermelho e azul, para as noites frias 
do deserto.

A maioria dos americanos enxergaria aquilo como uma casa extremamente 
pobre, mas Tamara sabia que era não só confortável como também um pouco 
mais provida que a média. Kiah parecia orgulhosa ao oferecer uma garrafa da 
cerveja local, chamada Gala, que ela mantinha resfriada em uma tigela com água. 
Tamara achou que seria educado aceitar a gentileza, para além do fato de que ela 
estava mesmo com sede.

Uma imagem da Virgem Maria na parede, em uma moldura barata, indicava 
que Kiah era cristã, assim como cerca de quarenta por cento da população do 
Chade.

– Você estudou num colégio de freiras, eu imagino – disse Tamara. – Foi assim 
que aprendeu francês.
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– Sim.
– Você fala muito bem. – Isso não era exatamente verdade, mas Tamara quis 

ser gentil.
Kiah a convidou para se sentar no tapete. Antes de fazer isso, Tamara foi até a 

porta e olhou ansiosa para o lado de fora, cerrando os olhos diante da lumino-
sidade repentina. Olhou para o carro. O vendedor de cigarros estava debruçado 
na janela do motorista com um pacote de maços de Cleopatra na mão. Ela viu Ali 
dentro do carro, o lenço enrolado em volta da cabeça, fazendo com os dedos um 
gesto que indicava querer afastar algo de si, evidentemente não querendo comprar 
cigarros baratos. Em seguida, o vendedor falou algo que alterou drasticamente a 
atitude do motorista. Ali desceu do carro, parecendo se desculpar, e abriu a porta 
de trás. O vendedor entrou no carro e Ali fechou a porta rapidamente.

“Então é ele”, pensou Tamara. “Bom, o disfarce foi mesmo e!caz. Conseguiu 
me enganar.”

Ficou aliviada. Pelo menos ele estava vivo.
Ela olhou em volta. Ninguém na aldeia parecia ter notado o vendedor en-

trando no carro. Agora ele estava fora de vista, escondido por trás do vidro fumê.
Tamara acenou com a cabeça, aliviada, e voltou para dentro da casa de Kiah.
– É verdade que todas as mulheres brancas têm sete vestidos e uma empregada 

para lavar um deles por dia? – perguntou Kiah.
Tamara decidiu responder em árabe, já que o francês de Kiah talvez não fosse 

bom o su!ciente.
– Muitas mulheres americanas e europeias têm muitas roupas – disse ela de-

pois de pensar algum tempo. – Sobre a quantidade exata, depende se a mulher é 
rica ou pobre. Sete vestidos não seria algo incomum. Uma mulher pobre deve ter 
só dois ou três. Uma mulher rica pode ter cinquenta.

– E todas elas têm empregadas?
– Famílias pobres não têm empregadas. Uma mulher com um emprego bem 

remunerado, como uma médica ou uma advogada, geralmente tem alguém que 
limpa a casa. As famílias ricas têm muitas empregadas. Por que você quer saber 
dessas coisas?

– Estou pensando em ir morar na França.
Tamara já esperava por isso.
– Por quê?
Kiah parou por um instante para organizar seus pensamentos. Em silêncio, ela 

ofereceu a Tamara outra garrafa de cerveja. Tamara fez que não com a cabeça. 
Precisava se manter alerta.

– Meu marido, Salim, era pescador e tinha o próprio barco – começou Kiah. 
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– Ele saía com três ou quatro outros homens, e eles dividiam o que era pescado, 
mas Salim !cava com a metade, porque o barco era dele e ele sabia onde estavam 
os peixes. Por isso que a gente estava em melhor situação do que a maioria de 
nossos vizinhos. – Ela ergueu a cabeça com orgulho.

– E o que aconteceu?
– Um dia os jihadistas apareceram para pegar os peixes do Salim. Ele deveria 

ter deixado eles !carem com tudo, mas tinha pescado uma perca-do-nilo e se 
recusou a deixá-los !car com ela. Então eles o mataram e levaram o peixe assim 
mesmo. – Kiah parecia completamente abalada e seu belo rosto se contorceu de 
tristeza. Ela fez uma pausa para conter a emoção. – Os amigos dele me trouxeram 
o corpo.

Tamara sentiu raiva, mas não estava surpresa. Os jihadistas eram terroristas 
islâmicos, mas eram também ma!osos. As duas coisas andavam de mãos dadas. E 
eles atacavam algumas das pessoas mais pobres do mundo. Isso a tirava do sério.

– Depois de enterrar meu marido, eu !quei me perguntando o que fazer – con-
tinuou Kiah. – Não sei conduzir um barco, não sei onde os peixes !cam, e mesmo 
que eu soubesse os homens não me aceitariam como líder deles. Então vendi o 
barco. – Ela assumiu uma expressão severa por um momento. – Algumas pessoas 
tentaram pagar menos do que valia, mas eu não !z negócio com elas.

Tamara percebeu que havia uma poderosa semente de determinação em Kiah.
– Mas o dinheiro do barco não vai durar para sempre – concluiu ela com um 

toque de desespero na voz.
– E os seus pais? – perguntou Tamara, ciente de que família era algo impor-

tante naquele país.
– Meus pais já morreram. Meus irmãos foram para o Sudão, trabalham em 

uma plantação de café lá. O Salim tinha uma irmã, e o marido dela disse que, se eu 
vendesse meu barco barato para ele, ele cuidaria de mim e do Naji para sempre.

Ela deu de ombros.
– Você não con!ou nele – disse Tamara.
– Eu não quis trocar meu barco por uma promessa.
“Determinada e nada boba”, pensou Tamara.
– Agora meus sogros me odeiam – acrescentou Kiah.
– Então você quer ir para a Europa… ilegalmente.
– As pessoas fazem isso o tempo todo – disse Kiah.
Isso era verdade. Mais para o sul do deserto, centenas de milhares de pessoas 

desesperadas deixavam o Sahel em busca de trabalho, e muitas se arriscavam na 
perigosa travessia para o sul da Europa.

– É caro – continuou ela –, mas o dinheiro do barco vai pagar a minha passagem.
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Dinheiro não era o maior problema. Tamara percebeu, pela voz de Kiah, que 
ela estava com medo.

– Eles costumam ir para a Itália – disse Kiah. – Eu não falo italiano, mas ouvi 
dizer que, uma vez na Itália, é fácil chegar à França. É verdade isso?

– É, sim. – Tamara estava com pressa de voltar para o carro, mas sentia que 
precisava responder às perguntas de Kiah. – É só cruzar a fronteira de carro. Ou 
pegar um trem. Mas o que você está planejando é extremamente perigoso. Esses 
contrabandistas de pessoas são criminosos, podem simplesmente pegar seu di-
nheiro e desaparecer.

Kiah fez uma pausa, pensativa, talvez em busca de uma forma de explicar 
sua vida para aquela visitante ocidental privilegiada. Depois de um momento, 
ela disse:

– Eu sei o que acontece quando não se tem comida su!ciente. Já vi acontecer. 
– Ela desviou o olhar ao lembrar, e sua voz !cou mais baixa. – O bebê !ca mais 
magro, mas no começo não parece tão grave. Depois, ele !ca doente. É uma in-
fecção como a que a maioria das crianças pega, com manchas pelo corpo, nariz 
escorrendo ou diarreia, mas a criança que está passando fome leva muito mais 
tempo para se recuperar, então ela pega outra doença. Fica cansada o tempo todo, 
chora muito e quase não brinca, !ca só quietinha, tossindo. Então um dia ela fe-
cha os olhos e nunca mais abre. E às vezes a mãe está exausta demais para chorar.

Com os olhos cheios de lágrimas, Tamara olhou para ela.
– Sinto muito – disse ela. – Boa sorte.
Kiah retomou o ânimo.
– Foi muita gentileza sua responder às minhas perguntas.
Tamara se levantou.
– Eu preciso ir – falou meio sem jeito. – Obrigada pela cerveja. E, por favor, 

tente descobrir mais sobre os contrabandistas antes de dar seu dinheiro a eles.
Kiah deu um sorriso e assentiu, reagindo educadamente àquela frase tão ba-

tida. “Ela sabe da necessidade de ser cuidadosa com dinheiro muito melhor do 
que eu”, pensou Tamara com pesar.

Ela saiu e viu Tab voltando para o carro. Era quase meio-dia e os aldeões não 
estavam mais à vista. Os animais tinham encontrado sombra em abrigos rudi-
mentares, visivelmente construídos para esse !m.

Quando ela se aproximou de Tab, notou um leve aroma de suor fresco sobre a 
pele limpa dele e um toque de sândalo.

– Ele está no carro – disse ela.
– Onde ele estava escondido?
– Era o vendedor de cigarros.
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– Ele conseguiu me enganar.
Chegaram ao carro e entraram. O ar condicionado parecia a brisa do Ártico. 

Tamara e Tab se sentaram um de cada lado do vendedor de cigarros, que pelo 
cheiro não tomava banho havia muitos dias. Ele segurava um pacote de maços 
numa das mãos.

Tamara não conseguiu se conter:
– E então, conseguiu achar o Hufra?

� � �

O nome do vendedor de cigarros era Abdul John Haddad, e ele tinha 25 anos. 
Era nascido no Líbano e criado em Nova Jersey, cidadão norte-americano e 
o!cial da CIA.

Quatro dias antes, ele estava no país vizinho, o Níger, dirigindo um Ford o/-
-road deteriorado, mas com o motor em bom estado, subindo uma longa colina 
no deserto ao norte da cidade de Maradi.

Usava botas de solado grosso que eram novas mas tinham sido tratadas para 
parecerem velhas, a parte superior arti!cialmente gasta e arranhada, um ca-
darço diferente do outro, e o couro cuidadosamente manchado para parecer 
desgastado. Cada uma das grossas solas tinha um compartimento secreto. Um 
era para um telefone de última geração, o outro para um dispositivo que cap-
tava apenas um sinal específico. Abdul carregava no bolso um celular barato 
só para despistar.

O dispositivo estava agora no assento ao lado dele, e ele olhava para a tela a 
cada poucos minutos. Uma informação con!rmava que a remessa de cocaína 
que ele vinha monitorando parecia ter parado em algum lugar adiante. Talvez 
tivesse simplesmente parado em um oásis onde havia um posto de gasolina, 
mas Abdul esperava que fosse um acampamento do EIGS, o Estado Islâmico 
no Grande Saara.

A CIA estava mais interessada em terroristas do que em tra!cantes, mas na-
quela parte do mundo muitas pessoas eram as duas coisas. Uma rede de grupos 
locais, vagamente associados ao EIGS, !nanciava suas atividades políticas por 
meio dos lucrativos negócios irmanados do contrabando de drogas e de pessoas. 
A missão de Abdul era identi!car o caminho percorrido pelas drogas, na espe-
rança de que isso o levasse aos esconderijos do EIGS.

O homem que possivelmente é a !gura principal do EIGS – e um dos mais 
cruéis assassinos em massa do mundo atual – é conhecido como Al-Farabi. 
É bem possível que se trate de um pseudônimo: Al-Farabi era o nome de um 
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!lósofo medieval. O líder do EIGS também era chamado de “Afegão”, porque 
era um veterano da guerra no Afeganistão. Sua área de in#uência era extensa, 
se os relatos se con!rmassem: quando estava lotado no Afeganistão, viajou pelo 
Paquistão até a rebelde província chinesa de Xinjiang, onde fez contato com o 
Partido pela Independência do Turquestão Oriental, um grupo terrorista em 
busca de autonomia para a etnia uigur, cujos membros eram predominante-
mente muçulmanos.

Al-Farabi estava agora em algum lugar do Norte da África, e, caso Abdul con-
seguisse localizá-lo, desferiria um golpe no EIGS que poderia ser até mesmo fatal.

Abdul estudou fotogra!as embaçadas tiradas de longa distância, ilustrações 
feitas a lápis, retratos falados e descrições por escrito, e tinha certeza de que re-
conheceria Al-Farabi se o visse: um homem alto com cabelos grisalhos e barba 
preta, muitas vezes caracterizado por um olhar penetrante e um ar de autori-
dade. Se Abdul conseguisse se aproximar dele o su!ciente, poderia con!rmar 
sua identidade pela característica mais distinta de Al-Farabi: um tiro disparado 
pelos americanos havia arrancado metade de seu polegar esquerdo, deixando 
um cotoco que ele costumava exibir com orgulho, dizendo às pessoas que Alá 
o havia salvado da morte, mas ao mesmo tempo o alertado para que fosse mais 
cuidadoso.

Não importava o que acontecesse, Abdul não deveria tentar capturar Al-Farabi, 
apenas determinar seu paradeiro e repassar a informação. Dizia-se que o homem 
tinha um esconderijo chamado Hufra, que signi!ca “buraco”, mas ninguém em 
toda a comunidade da inteligência ocidental sabia sua localização.

Abdul chegou ao topo da colina e foi reduzindo a velocidade do carro até parar 
do outro lado.

À sua frente, uma longa descida levava a uma vasta planície que bruxuleava em 
meio ao calor. Ele franziu os olhos diante da claridade: não usava óculos escuros 
porque a população local os considerava um acessório ocidental desnecessário 
e ele precisava parecer um deles. A alguns quilômetros de distância, pensou ter 
visto uma aldeia. Ele se inclinou, removeu um painel da porta, pegou um binó-
culo e depois saiu do carro.

As lentes deram um contorno nítido à paisagem distante, e o que ele viu fez 
seu coração disparar.

Era um assentamento formado por tendas e cabanas de madeira rudimentares. 
Havia vários veículos, a maioria deles em abrigos caindo aos pedaços, protegidos 
das câmeras de satélite. Outros veículos estavam cobertos por capas estampadas 
com camu#agem do deserto e, pelo formato, deviam ser de artilharia autopropul-
sada. Palmeiras indicavam que havia uma fonte de água por perto.
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Não havia dúvida. Aquela era uma base paramilitar.
E uma base importante, foi a impressão de Abdul. Ele estimou que centenas 

de homens estavam abrigados ali e, se estivesse certo quanto à artilharia, aqueles 
homens estavam incrivelmente bem armados.

Aquele poderia ser inclusive o lendário Hufra.
Ele levantou o pé direito para pegar o celular da bota e tirar uma foto, mas, 

antes que conseguisse, ouviu o barulho de um caminhão às suas costas. Distante, 
mas se aproximando rapidamente.

Desde que deixara a estrada principal ele não tinha visto nenhum outro veí-
culo. Era quase certo que aquele pertencia ao EIGS e estava se dirigindo ao 
acampamento.

Olhou em volta. Não havia onde se esconder, muito menos um carro. Havia 
três semanas que ele vinha correndo o risco de ser visto pelas pessoas que estava 
espionando, e agora isso estava prestes a acontecer.

Tinha preparado uma história para casos como esse. A única coisa que podia 
fazer era contá-la e cruzar os dedos.

Ele olhou para o seu relógio barato. Eram duas da tarde. Calculou que os 
jihadistas !cariam menos propensos a matar um homem que estivesse fazendo 
suas orações.

Agiu rápido. Devolveu o binóculo ao esconderijo no painel da porta. Abriu o 
porta-malas e tirou um tapete de orações velho e gasto, depois fechou a porta e 
estendeu o tapete no chão. Ele havia sido criado como cristão, mas sabia o su!-
ciente sobre as orações muçulmanas para conseguir !ngir.

A segunda oração do dia era chamada zuhr e feita depois que o sol passava 
de seu zênite, ou seja, qualquer hora entre o meio-dia e o meio da tarde. Ele se 
prostrou na posição correta, tocando o tapete com o nariz, as mãos, os joelhos e 
os dedos dos pés, e fechou os olhos.

O ronco do caminhão soou mais perto, subindo com di!culdade a encosta do 
outro lado.

Abdul de repente se lembrou do dispositivo. Estava no banco do carona. Ele 
praguejou: isso o entregaria na mesma hora.

Ele se levantou num pulo, abriu a porta do carona e pegou o dispositivo. Aper-
tando com dois dedos, abriu o fecho do compartimento secreto na sola da bota 
esquerda. Na pressa, deixou o dispositivo cair na areia. Ele o pegou de volta e 
en!ou no compartimento, fechou e correu de volta para o tapete.

Ajoelhou-se novamente.
Com o canto do olho, viu o caminhão subir e parar bruscamente ao lado de seu 

carro. Fechou os olhos.
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Não sabia as orações de cor, mas as ouvia com frequência su!ciente para 
conseguir murmurar algo parecido.

Ele ouviu as portas da caminhonete se abrindo e fechando, e a seguir o som de 
passos pesados se aproximando.

– Levanta – disse uma voz árabe.
Abdul abriu os olhos. Havia dois homens. Um deles segurava um fuzil, o 

outro tinha uma pistola no coldre. Atrás deles estava uma caminhonete carregada 
de sacos que pareciam estar cheios de farinha – comida para os jihadistas, sem 
dúvida.

O que estava com o fuzil era o mais novo, com uma barba rala. Usava calça 
camu#ada e uma parca azul que teria sido mais apropriada para um dia chuvoso 
em Nova York.

– Quem é você? – perguntou ele rispidamente.
Abdul assumiu de imediato a persona excessivamente simpática de um caixeiro-

-viajante.
– Meus amigos, por que incomodam um homem em suas orações? – questio-

nou com um sorriso. Falava com #uência o árabe coloquial com sotaque libanês: 
tinha morado em Beirute até os 6 anos, e seus pais continuaram usando o árabe 
em casa depois da mudança para os Estados Unidos.

O homem com a pistola tinha cabelos grisalhos. Ele falou com calma:
– Pedimos perdão a Alá por interromper suas devoções. Mas o que você está 

fazendo aqui, no meio desta trilha no deserto? Para onde está indo?
– Eu vendo cigarros – respondeu Abdul. – Querem comprar alguns? Faço pela 

metade do preço.
Na maioria dos países africanos, um maço com vinte cigarros Cleopatra cus-

tava o equivalente a um dólar.
O jovem abriu o porta-malas do carro de Abdul. Estava cheio de maços de 

cigarro fechados.
– Onde conseguiu isso? – perguntou ele.
– De um capitão do Exército sudanês chamado Bilel.
Era uma história plausível: todo mundo sabia que os o!ciais sudaneses eram 

corruptíveis.
Houve um silêncio. O jihadista mais velho parecia pensativo. O mais novo pa-

recia ansioso para usar o fuzil, e Abdul !cou se perguntando se ele alguma vez já 
o havia disparado contra um ser humano. Mas o mais velho estava menos tenso. 
Demoraria mais para atirar, mas seria mais preciso.

Abdul sabia que sua vida estava em jogo. Aqueles dois homens ou acreditariam 
nele ou tentariam matá-lo. Se houvesse uma briga, ele iria para cima do mais 
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velho primeiro. O mais jovem ia atirar, mas provavelmente erraria. Quer dizer, 
talvez não àquela distância.

– Mas por que você está aqui? – perguntou o mais velho. – Aonde pensa que 
está indo?

– Tem uma aldeia mais adiante, não tem? – retrucou Abdul. – Não consigo 
ver direito ainda, mas um homem em um café disse que eu encontraria clientes 
por lá.

– Um homem em um café.
– Estou sempre à procura de clientes.
– Revista ele – ordenou o mais velho ao mais novo.
O mais novo passou o fuzil para as costas, o que deu a Abdul um instante de 

alívio. Mas o mais velho sacou uma pistola 9mm e apontou para a cabeça de Ab-
dul enquanto ele era revistado.

O mais novo achou o celular barato de Abdul e o entregou ao companheiro.
O mais velho o ligou e apertou os botões com con!ança. Abdul imaginou que 

ele estava olhando as listas de contatos e de chamadas recentes. O que ele encon-
traria iria con!rmar a história inventada por Abdul: hotéis baratos, o!cinas de 
conserto de automóveis, cambistas e algumas prostitutas.

– Revista o carro – ordenou novamente o mais velho.
Abdul !cou parado, observando. O homem começou pelo porta-malas 

aberto. Pegou a pequena bolsa de viagem de Abdul e jogou todo o seu conteúdo 
na estrada. Não havia muita coisa: uma toalha, um exemplar do Alcorão, alguns 
itens de toalete, um carregador de celular. Ele tirou todos os pacotes de cigarro, 
levantou o painel no fundo do porta-malas e então encontrou o estepe e o kit 
de ferramentas. Sem colocar nada de volta no lugar, ele abriu as portas de trás. 
En!ou as mãos na junção do encosto com os assentos e se debruçou para olhar 
embaixo deles.

Na parte da frente, olhou debaixo do painel, dentro do porta-luvas e nas divi-
sões das portas. Reparou no painel solto na porta do motorista e o removeu.

– Um binóculo – disse triunfante, e Abdul sentiu um calafrio de medo. Um 
binóculo não era tão incriminador quanto uma arma, mas era caro, e por que 
um vendedor de cigarros precisaria de um?

– É muito útil no deserto – explicou Abdul, começando a se sentir desespe-
rado. – Vocês provavelmente têm um também.

– Parece caro – disse o mais velho examinando o objeto. – Made in Kunming 
– leu ele. – É chinês.

– Isso mesmo – con!rmou Abdul. – Comprei do capitão sudanês que me ven-
deu os cigarros. Foi uma pechincha.
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Mais uma vez sua história era plausível. As Forças Armadas sudanesas com-
pravam muita coisa da China, o maior parceiro comercial de seu país. Grande 
parte do equipamento ia parar no mercado clandestino.

– Estava usando isso quando chegamos? – perguntou o mais velho com astúcia.
– Eu ia usar depois das minhas orações. Queria saber o tamanho da aldeia. O 

que você acha… umas cinquenta pessoas? Cem? – Era uma estimativa delibera-
damente baixa, para dar a impressão de que ele não tinha olhado ainda.

– Não importa – respondeu o homem. – Você não vai até lá. – Ficou encarando 
Abdul por bastante tempo, provavelmente enquanto pensava se deveria acreditar 
nele ou matá-lo. De súbito, perguntou: – Cadê sua arma?

– Arma? Eu não tenho nenhuma arma. 
Abdul não andava armado. A chance de armas de fogo colocarem o!ciais 

disfarçados em situações difíceis era maior do que a de salvá-los, e ali estava 
um exemplo extremo disso. Se eles tivessem encontrado alguma arma, teriam a 
certeza de que Abdul não era um inocente vendedor de cigarros.

– Abre o capô – ordenou o mais velho ao mais novo.
Ele obedeceu. Como Abdul sabia, não havia nada escondido no comparti-

mento do motor.
– Tudo limpo – relatou o mais novo.
– Você não parece muito assustado – disse o mais velho para Abdul. – Como 

pode ver, nós somos jihadistas. Podemos decidir matá-lo.
Abdul o encarou de volta, mas se permitiu tremer um pouco.
O homem assentiu, tomando uma decisão, e devolveu o celular barato a Abdul.
– Dá meia-volta com o carro – ordenou. – Pode voltar pelo mesmo caminho 

que veio.
Abdul decidiu não parecer aliviado demais.
– Mas eu esperava vender… – Ele !ngiu repensar seu protesto. – Vocês não 

querem um pacote?
– De presente?
Abdul !cou tentado a concordar, mas o personagem que estava interpretando 

não seria tão generoso.
– Sou um homem pobre – a!rmou. – Sinto muito…
– Vai embora – insistiu o jihadista.
Abdul deu de ombros, decepcionado, !ngindo perder a esperança de fazer 

uma venda.
– Como quiser – disse.
O mais velho fez um gesto para seu camarada e os dois voltaram para a 

caminhonete.
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Abdul começou a recolher seus pertences espalhados.
A caminhonete seguiu em frente.
Ele !cou observando o veículo desaparecer no deserto. Então, por !m, falou 

em inglês:
– Jesus, Maria e José. – Respirou fundo. – Foi por pouco.

� � �

Tamara tinha entrado na CIA por causa de pessoas como Kiah.
Ela acreditava, de todo o coração, na liberdade, na democracia e na justiça, 

mas esses valores estavam sendo atacados no mundo todo, e Kiah era uma das 
vítimas. Tamara era o tipo de pessoa que estava disposta a lutar pelas coisas 
que amava. Ela sempre se lembrava dos versos de uma canção popular: “Se eu 
morrer e minha alma se perder, a culpa não será de ninguém além de minha.” 
Todo mundo era responsável. Era uma canção gospel e Tamara era judia, mas 
a mensagem era universal.

Ali, no Norte da África, as forças americanas estavam lutando contra terroris-
tas cujos valores eram violência, intolerância e medo. As gangues armadas asso-
ciadas ao Estado Islâmico matavam, sequestravam e estupravam africanos que 
fossem de religiões ou etnias desaprovadas pelos senhores da guerra fundamen-
talistas. A violência deles, somada à expansão do deserto do Saara em direção ao 
sul, estava levando pessoas como Kiah a arriscar a vida cruzando o Mediterrâneo 
em botes in#áveis.

O Exército dos Estados Unidos, aliado aos franceses e aos exércitos locais, ata-
cava e destruía acampamentos terroristas sempre que os encontrava.

O problema era encontrá-los.
O deserto do Saara é do tamanho dos Estados Unidos, e é aí que Tamara 

entra. A CIA trabalhava em parceria com outros países, fornecendo inteligên-
cia para os exércitos que fariam a investida. Tab havia sido designado para 
aquela missão da União Europeia, mas na verdade era um oficial da DGSE, a 
Direction Générale de la Sécurité Extérieure, ou a CIA francesa. Abdul fazia 
parte do mesmo destacamento.

Até o momento, o projeto tinha causado pouco impacto. Os jihadistas conti-
nuaram devastando grande parte do Norte da África, relativamente à vontade.

Tamara esperava que Abdul mudasse isso.
Ela nunca o tinha visto, embora tivesse falado com ele ao telefone. No entanto, 

aquela não era a primeira vez que a CIA enviava um agente secreto para espio-
nar os campos do EIGS. Tamara tinha conhecido o antecessor de Abdul, Omar. 
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Ela é que havia descoberto o corpo de Omar, um cadáver sem mãos nem pés 
jogado no deserto. Ela é que havia encontrado as mãos e os pés que faltavam a 
cem metros dali. Essa tinha sido a distância pelo qual o moribundo se arrastara, 
sobre os cotovelos e os joelhos, enquanto sangrava até a morte. Tamara sabia 
que jamais superaria aquilo.

E agora Abdul estava seguindo os mesmos passos de Omar.
Ele mantinha contato de vez em quando, sempre que conseguia sinal de te-

lefone. Então, dois dias antes, ele tinha ligado para dizer que havia chegado ao 
Chade e que tinha boas notícias que contaria pessoalmente. Havia solicitado al-
guns suprimentos e dado instruções precisas sobre o local de entrega.

Agora eles sabiam o que ele vinha fazendo.
Tamara estava em êxtase, mas mantendo a empolgação sob controle.
– Talvez seja o Hufra – disse ela. – E mesmo que não seja, é uma descoberta 

fantástica. Quinhentos homens, com artilharia autopropulsada? É uma desco-
berta fabulosa! 

– Quando vocês vão partir para o ataque? – perguntou Abdul.
– Em dois dias, três no máximo – respondeu ela.
As Forças Armadas de Estados Unidos, França e Níger destruiriam o acampa-

mento. Queimariam as tendas e as cabanas, con!scariam as armas e interrogariam 
qualquer jihadista que sobrevivesse ao ataque. Em questão de dias o vento levaria as 
cinzas, o sol desbotaria o lixo e o deserto começaria a reconquistar a área.

E a África seria um pouquinho mais segura para pessoas como Kiah e Naji.
Abdul deu a localização precisa do acampamento.
Tanto Tamara quanto Tab estavam com cadernos apoiados nos joelhos e 

anotavam tudo o que ele dizia. Tamara !cou pasma. Mal conseguia acreditar 
que estava falando com um homem que havia colocado a própria vida em risco 
daquela forma e desferido tal golpe. Enquanto ele falava e ela fazia anotações, 
aproveitava todas as oportunidades para estudá-lo. Ele tinha a pele negra, uma 
barba preta bem aparada e olhos de um castanho-claro incomum, com aparên-
cia severa. Seu rosto era retesado de tensão, e ele parecia ter mais de 25 anos. 
Era alto e tinha ombros largos; ela se lembrou de que ele, quando estudava na 
Universidade do Estado de Nova York, tinha sido lutador de MMA.

Parecia estranho que ele fosse também aquele vendedor de cigarros. O homem 
tinha agido com tranquilidade, conversado com todo mundo, tocando o braço 
dos homens e piscando para as mulheres, acendendo o cigarro das pessoas com 
um isqueiro de plástico vermelho. O homem ali dentro, ao contrário, era peri-
goso e discreto. Ela sentiu um pouco de medo dele.

Ele deu todos os detalhes da rota seguida pela remessa de cocaína. O carregamento 
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tinha passado pelas mãos de diversas gangues e sido transferido de veículo três 
vezes. Além da base paramilitar, ele apontou a localização de dois acampamentos 
menores e de vários endereços de grupos do EIGS nas cidades.

– Isso é excelente! – exclamou Tab. 
Tamara concordava. Os resultados tinham sido melhores do que o esperado, e 

ela estava exultante.
– Que bom que gostaram – disse Abdul, contente. – Vocês trouxeram minha 

encomenda?
– Claro.
Ele havia pedido dinheiro em moeda local, comprimidos para os problemas 

gástricos que muitas vezes a#igiam os visitantes do Norte da África, uma bús-
sola simples e uma coisa que a deixara intrigada: um metro de cabo de titânio 
de bitola estreita, com uma alça de madeira em cada uma das pontas, tudo isso 
costurado dentro de uma faixa de algodão do tipo usado pelos homens como 
cinto em volta da túnica tradicional. Ela !cou se perguntando se ele explicaria a 
utilidade daquilo.

Ela entregou tudo. Abdul agradeceu, mas não fez nenhum comentário. Ele 
olhou em volta, observando a paisagem em todas as direções.

– Tudo limpo – disse ele. – Terminamos?
Tamara olhou para Tab, que respondeu:
– Sim.
– Você tem tudo de que precisa, Abdul? – perguntou Tamara.
– Sim – respondeu ele, abrindo a porta do carro.
– Boa sorte – disse Tamara. Era um desejo sincero.
– Bonne chance – falou Tab.
Abdul puxou o lenço para proteger o rosto, depois saiu, fechou a porta e voltou 

para a aldeia ainda segurando o pacote de Cleopatras.
Tamara !cou observando enquanto ele se afastava e reparou em seu modo de 

andar. Ele não marchava do jeito que a maioria dos homens americanos fazia, 
como se fossem donos de tudo ao redor. Em vez disso, arrastava os pés de uma 
forma típica no deserto, mantendo o rosto voltado para baixo e protegido do sol, 
fazendo o mínimo de esforço para evitar produzir mais calor.

Ela !cou pasma com a coragem dele. Estremeceu só de pensar no que aconte-
ceria se ele tivesse sido pego. Decapitação seria o melhor que ele poderia esperar.

Quando ele sumiu de vista, ela se inclinou para a frente e falou com Ali:
– Yalla. – Vamos.
O carro deixou a aldeia e seguiu a trilha até a estrada, onde virou para o sul, 

em direção a N’Djamena.
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Tab estava relendo as próprias anotações.
– Isso é incrível – comentou ele.
– Devíamos fazer um relatório conjunto – sugeriu Tamara, pensando no futuro.
– Boa ideia. Vamos redigir juntos quando chegarmos e aí podemos enviar nos 

dois idiomas ao mesmo tempo.
Eles funcionavam bem juntos, pensou ela. Muitos homens teriam tentado as-

sumir a frente num dia como aquele, mas Tab sequer tentou conduzir a conversa 
com Abdul. Ela estava começando a gostar dele.

Fechou os olhos. Aos poucos, sua euforia foi diminuindo. Ela tinha acordado 
cedo e a viagem de volta levaria de duas a três horas. Por um tempo, visualizou 
apenas a aldeia sem nome que eles haviam visitado: as casas de tijolo, as hortas 
lastimáveis, a longa caminhada até a água. Mas o zumbido do motor do carro e o 
barulho dos pneus a faziam lembrar das longas viagens de sua infância no Che-
vrolet da família, de Chicago a St. Louis para ver os avós, afundada ao lado de seu 
irmão no espaçoso banco de trás. Em algum momento, como agora, ela cochilava.

Ela caiu em um sono profundo e acordou assustada quando o carro deu 
uma freada brusca. Ouviu Tab xingar em francês – Putain! – algo equivalente a 
“Merda!”. Ela viu que a estrada estava obstruída por um caminhão atravessado. 
Ao redor dele havia meia dúzia de homens vestindo estranhas peças de uniforme 
do Exército misturadas com vestimentas tradicionais: uma jaqueta militar com 
um turbante, uma túnica comprida e calça camu#ada por baixo.

Eram paramilitares e estavam todos armados.
Ali foi forçado a parar o carro.
– Que porra é essa? – perguntou Tamara.
– Isso é o que o governo chama de bloqueio informal – respondeu Tab. – São 

aposentados ou soldados da ativa fazendo um trabalho paralelo. Para extorquir 
dinheiro.

Tamara já tinha ouvido falar de bloqueios informais nas estradas, mas aquela 
foi sua primeira experiência ao vivo.

– Quanto eles pedem? – perguntou.
– Vamos descobrir em breve.
Um dos paramilitares se aproximou da janela do motorista, gritando feroz-

mente. Ali baixou a janela e gritou de volta no mesmo dialeto. Pete pegou a ca-
rabina do chão, mas a manteve no colo. O homem na janela gesticulava com a 
arma para cima.

Tab parecia calmo, mas Tamara achou aquela situação preocupante demais.
Um homem mais velho com um boné do Exército e uma camisa jeans furada 

apontou um fuzil para o para-brisa.
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Pete respondeu ajeitando a carabina no ombro.
– Calma, Pete – disse Tab.
– Só vou disparar se ele atirar primeiro – avisou Pete.
Tab se inclinou para alcançar a parte de trás do banco, puxou uma camiseta de 

dentro de uma caixa de papelão e saiu do carro.
– O que está fazendo? – perguntou Tamara, nervosa.
Tab não respondeu.
Ele foi em frente, com várias armas apontadas para ele, e Tamara mordeu o 

próprio punho.
Mas Tab não parecia assustado. Ele se aproximou do homem de camisa jeans, 

que apontou o fuzil para o peito de Tab.
– Bom dia, capitão – disse Tab em árabe. – Estou com esses estrangeiros 

hoje. – Ele estava !ngindo ser um guia ou algo do tipo. – Por favor, deixe-os 
passar. – Depois ele se virou para o carro e gritou, ainda em árabe: – Não atira! 
Não atira! Estes homens são meus irmãos! – Mudando para o inglês, ele gritou: 
– Pete, abaixa a arma!

Relutante, Pete tirou a carabina do ombro e a segurou diagonalmente sobre 
o peito.

Após uma pausa, o homem de camisa jeans abaixou o ri#e.
Tab entregou a camiseta ao homem, que a desdobrou. Era azul-escura com 

uma faixa vertical em vermelho e branco, e, depois de pensar um momento, 
Tamara percebeu que era o uniforme do Paris Saint-Germain, o time de futebol 
mais popular da França. O homem abriu um sorriso, maravilhado.

Tamara tinha se perguntado por que Tab levava aquela caixa de papelão com 
ele. Agora ela sabia.

O homem tirou a camisa velha que vestia e en!ou a nova pela cabeça.
A atmosfera mudou. Os soldados se aglomeraram ao redor, admirando a ca-

misa, depois olharam ansiosos para Tab, que se virou para o carro e disse:
– Tamara, me passa a caixa, por favor?
Ela en!ou a mão na parte traseira, pegou a caixa e a passou pela porta aberta 

do carro. Tab deu uma camisa para cada um.
Os soldados !caram animadíssimos, e vários deles vestiram a camisa na 

mesma hora.
Tab apertou a mão do homem que tinha chamado de “capitão”.
– Ma’a as-salaama – disse ele. Tchau.
Ele voltou para o carro com a caixa quase vazia, entrou, bateu a porta e falou:
– Pode ir, Ali, mas vá devagar.
O carro avançou lentamente. Os milicianos, contentes, indicaram para Ali 
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uma rota preparada ao longo da beira da estrada, contornando o caminhão pa-
rado. Depois de cruzá-la, Ali pegou a estrada de volta.

Assim que os pneus tocaram a superfície de concreto, Ali pisou fundo no ace-
lerador e, rugindo, o carro deixou o bloqueio para trás.

Tab colocou a caixa de volta na parte traseira.
Tamara deu um longo suspiro de alívio.
– Você parecia tão calmo! – disse para Tab. – Não !cou com medo?
Ele fez que não com a cabeça.
– Eles assustam, mas não costumam matar pessoas.
– Bom saber – disse Tamara.
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