


O Arqueiro

Geraldo Jordão Pereira  (1938-2008) começou sua carreira aos 17 anos, 

quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olympio, publicando obras marcantes 

como O menino do dedo verde, de Maurice Druon, e Minha vida, de Charles Chaplin.

Em 1976, fundou a Editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de 

leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, 

fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, livro 

que deu origem à Editora Sextante.

Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu O Código Da Vinci antes mesmo de ele ser 

lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira: 

o título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos.

Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo 

desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. 

Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis 

e despertar o amor pela leitura, a Editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura  

extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes 

e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafios e contratempos da vida.



Para Bill, meu pai, que nos deixou cedo demais



O vinho do amor
Antigo poema egípcio de amor

Ah! Quando minha dama chega
E com amor eu a enlaço
Tomo-a junto a meu coração pulsante
E a envolvo em meus braços;
Meu coração se enche de alegria divina
Pois eu sou dela e ela é minha.
Ah! Quando seus suaves abraços
Completam minha ternura,
Os perfumes da Arábia
Me ungem com sua doçura;
E, quando seus lábios estão aos meus colados,
O vinho dispenso, de tão embriagado.



`
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Na grandiosa cidade de Itjtawy, o ar denso e pesado refletia a disposição 
dos homens presentes no templo, sobretudo a expressão do rei e o terrível 
fardo que lhe oprimia o coração. Em pé atrás de uma pilastra, observando 
as pessoas reunidas, o rei Heru ponderava se a resposta que seus conselhei-
ros e sacerdotes tinham lhe dado significava a salvação de seu povo ou, pelo 
contrário, sua total destruição.

Mesmo que a oferenda tivesse sucesso, o povo com certeza sofreria uma 
perda aterradora, e para ele, pessoalmente, não haveria recuperação possível.

Apesar do calor escaldante do dia, ele tremia na sombra do templo, com 
certeza um mau presságio. Preocupado, correu uma das mãos pela cabeça ras-
pada e largou a cortina. Para acalmar os nervos, começou a andar de um lado 
para outro do tablado liso e encerado do templo e a avaliar suas alternativas.

Heru sabia que, mesmo desafiando as exigências propostas, precisava de 
alguma ação drástica para apaziguar o temível deus Seth. Se ao menos hou-
vesse alguma escapatória, pensou. Submeter a proposta ao povo era algo que 
nenhum rei jamais tinha feito.

Um rei ocupava sua posição justamente porque era seu direito, e dever, 
prover as necessidades de seu povo, e um rei incapaz de tomar uma decisão 
sensata, por mais difícil que fosse, era um forte candidato à deposição. Heru 
sabia que, se deixasse a população decidir, estaria se revelando um fraco, um 
covarde, mas mesmo assim não via outra saída que lhe permitisse viver com 
as consequências.

Vinte anos antes da época do rei Heru, todo o povo do Egito sofria. Anos de 
uma seca terrível, tornados ainda mais difíceis por devastadoras tempestades 
de areia e pestes, haviam quase destruído a civilização. Saqueadores e velhos 
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inimigos aproveitaram-se da fraqueza do Egito. Vários dos povoados mais an-
tigos tinham sido inteiramente dizimados.

Em um ato de desespero, o rei Heru convidou os líderes das principais 
cidades que haviam sobrevivido a visitá-lo em sua casa. O rei Khalfani, de 
Asyut, e o rei Nassor, de Waset, concordaram em se reunir por uma semana, 
e os três, junto com seus sacerdotes mais poderosos, desapareceram atrás de 
portas fechadas.

O resultado desse encontro foi uma decisão que desestabilizou o equilíbrio 
no panteão dos deuses. Cada cidade venerava um deus distinto: os moradores 
de Asyut, que abrigava os mais famosos mágicos, cultuavam Anúbis; os de Wa-
set, conhecida pela tecelagem e pela construção de navios, Khonsu; e os súditos 
do rei Heru, versados em cerâmica e na arte de esculpir a pedra, veneravam 
Amon-Rá e seu filho Hórus. Os reis foram convencidos por seus sacerdotes de 
que seus padroeiros os haviam abandonado e que deveriam se reunir e fazer 
oferendas para apaziguar um novo deus – Seth –, o deus obscuro, de modo a 
garantir a segurança e o bem-estar do povo.

E assim os reis fizeram. Naquele ano, as chuvas foram abundantes. O Nilo 
transbordou de suas margens e criou terras férteis para o plantio. Os rebanhos 
prosperaram e se multiplicaram por três. No ano seguinte, mulheres deram à 
luz mais bebês saudáveis do que jamais se tivera registro. Mais espantoso ainda 
foi quando as rainhas das três cidades, as mais loquazes opositoras da troca 
de divindade, acalmaram-se ao descobrir que elas também haviam concebido.

Quando cada uma das três rainhas deu a seu marido um filho cheio de 
saúde, elas reconheceram as bênçãos recebidas, sobretudo a esposa de Heru, 
que nunca tivera filhos e já passara havia muito da idade fértil. Embora em 
seus corações as novas mães ainda prestassem homenagem aos deuses de anti-
gamente, concordaram que, dali em diante, nunca mais falariam mal do deus 
obscuro. O povo se regozijou.

O povo prosperou.
Os três reis choraram de gratidão.
Em uma era de paz e harmonia, os filhos das três rainhas foram criados 

como irmãos, na esperança de que um dia pudessem unir o Egito inteiro sob 
um único líder. O culto a Seth se tornou a norma, e os templos antigos foram 
praticamente abandonados.

Os filhos consideravam os três reis como pai, e as três rainhas como mãe. Os 
reis os amavam. Seu povo os amava. Eles eram a esperança no futuro, e nada 
podia separar os três.
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Agora, mesmo agora, no dia mais sombrio da vida de seus pais, os três rapa-
zes estavam ali, juntos, à espera do anúncio surpresa que os reis fariam.

Em poucos instantes, os três governantes iriam pedir o impensável. Um fa-
vor que nenhum rei, nenhum pai deveria pedir ao filho. Aquilo fazia o sangue 
de Heru gelar e o assombrava com imagens infernais de que o seu coração, ao 
ter o peso comparado com o da pena da verdade no dia do juízo final, seria 
considerado indigno. 

Os três reis saíram à luz ofuscante do sol que se refletia nas pedras brancas 
do templo. Heru ficou no meio enquanto os dois outros o ladeavam. Ele não só 
era o mais alto dos três como também o orador mais eloquente. Erguendo as 
mãos, começou:

– Meu povo, e visitantes de nossas muito amadas cidades rio acima, como 
todos sabem, nós, seus reis, estávamos reunidos com nossos sacerdotes para 
determinar por que motivo o rio, que nos últimos vinte anos banhou nossas 
margens tão gentilmente, não prospera como deveria nesta estação tão impor-
tante. Segundo Runihura, nosso principal sacerdote, o deus Seth, que temos 
venerado com tanto fervor nos últimos anos, exige agora um novo sacrifício.

O filho do rei Heru deu um passo à frente.
– Sacrificaremos o que o senhor julgar necessário, pai – disse ele.
O rei ergueu a mão para fazer o filho calar e lhe dirigiu um sorriso triste 

antes de se virar novamente para a multidão.
– O que Seth está nos pedindo em sacrifício este ano não é um touro de boa 

estirpe, nem sacos de cereais, tecidos nobres ou mesmo nossos frutos de melhor 
qualidade. – Fez uma pausa e esperou o povo se aquietar. – Não. Segundo 
Runihura, Seth nos deu muito, e em troca de tudo que recebemos devemos 
oferecer aquilo que nos é mais precioso.

Após uma breve pausa, concluiu:
– O deus Seth exige que três jovens de sangue real sejam sacrificados a ele 

para lhe servir eternamente na vida após a morte. – Heru suspirou pesada-
mente. – Caso contrário, ele jura que fará chover destruição sobre todo o Egito.
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Templo das Musas

– Quinze e cinquenta – cobrou o taxista com um sotaque carregado.
– Aceita cartão de crédito? – perguntei educadamente.
– Não. Nada de cartão.
Com um leve sorriso para os olhos encimados por grossas sobrancelhas 

que me encaravam pelo retrovisor, peguei a carteira. Por mais vezes que já 
houvesse andado nos táxis de Nova York, ainda não tinha me acostumado 
com o comportamento dos taxistas; aquilo me irritava sempre. Mas era atu-
rar isso ou o motorista particular da minha família, que me seguiria por toda 
parte e informaria meus pais sobre todos os meus movimentos. No final das 
contas, eu preferia mil vezes a independência.

Entreguei uma nota de vinte ao taxista e abri a porta. Quase no mesmo 
instante, ele arrancou a toda, o que me obrigou a fazer um esforço para man-
ter o equilíbrio ao mesmo tempo que tossia em meio à nuvem de fumaça 
cinza do cano de descarga que ele deixou em seu rastro.

– Idiota – resmunguei, enquanto alisava a calça capri e me abaixava para 
ajeitar a tira da sandália de couro italiana.

– Precisa de ajuda, moça? – perguntou um jovem que passava.
Eu me aprumei e o olhei de cima a baixo. O jeans comprado em loja de 

departamentos, a camiseta com os dizeres eu Í nova york e a aparência 
meio desleixada de rapaz comum me fizeram saber na hora que ele não era 
da cidade. Nenhum nova-iorquino que se prezava, pelo menos que eu co-
nhecesse, usaria uma camiseta daquelas. Ele não era feio, mas, quando levei 
em conta sua estadia provavelmente temporária na cidade, aliada ao fato de 
que ele certamente não seria aprovado pelos meus pais, concluí que prolon-
gar aquele diálogo seria perda de tempo. Ele não era o meu tipo.
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Eu ainda não havia descoberto exatamente qual era o meu tipo, mas ima-
ginava que fosse saber quando o encontrasse.

– Não, obrigada. – Sorri. – Está tudo bem.
Com passo decidido, andei na direção da escadaria do Metropolitan Mu-

seum of Art, o Met. As meninas da minha escola me achariam uma idiota 
por deixar passar um gatinho/namorado em potencial – ou, no pior dos ca-
sos, uma distração divertida.

Era mais fácil não fazer nenhuma promessa que eu não planejasse cum-
prir, principalmente para alguém que não preenchia nenhum dos meus pré-
-requisitos do cara perfeito. A lista ainda não estava completa, mas eu a vinha 
aumentando desde a idade em que começara a me interessar por meninos. 
Acima de tudo, era cuidadosa e ponderada nas minhas escolhas.

Embora eu fosse muito exigente, usasse só roupas de grife e o valor da 
minha mesada fosse maior do que tudo que a maioria das pessoas da mi-
nha idade ganhava em um ano, eu estava longe de ser esnobe. Meus pais ti-
nham determinadas expectativas em relação a mim, e o dinheiro era usado 
como um meio de torná-las realidade. Aprendi que a imagem que alguém 
exibe, embora não seja cem por cento precisa, indica o tipo de pessoa que 
ela é. Apesar de meus esforços para encontrar provas de que nem sempre 
era esse o caso, entre os jovens com quem eu estudava e saía isso em geral 
se confirmava.

Meu pai, advogado bem-sucedido na área de finanças internacionais, sem-
pre dizia que “Os banqueiros confiam primeiro no terno, depois no homem”, 
sua versão de “Vista-se para o sucesso”. Ele e minha mãe – que passava a 
maior parte do tempo em uma sala no arranha-céu onde funcionava um 
dos maiores grupos de mídia da cidade, ditando ordens para sua assistente – 
haviam me ensinado que imagem é tudo.

Eles quase sempre me deixavam em paz, contanto que eu fizesse o que 
esperavam de mim, o que incluía, entre outras coisas, comparecer a diversos 
eventos, me apresentar como filha amorosa e só tirar nota 10 no meu colégio 
particular para moças. E, é claro, não namorar o tipo errado de rapaz, regra 
que eu conseguia cumprir não namorando ninguém. Em troca, eu recebia 
uma generosa mesada e liberdade para explorar Nova York, algo que eu va-
lorizava muito, sobretudo naquele dia, o primeiro das férias de primavera.

O Met era um dos meus esconderijos preferidos. Além de meus pais apro-
varem a instituição, uma vantagem clara, o museu era um ótimo lugar para 
observar pessoas. Eu não tinha certeza ainda do que queria para o meu fu-
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turo, mas precisaria decidir naquela semana. Já havia sido aceita em várias 
universidades aprovadas pelos meus pais. Eles – que detestavam ser chama-
dos de mamãe e papai – queriam que eu me formasse em algo que lhes desse 
orgulho, como medicina, administração ou ciência política, mas nada disso 
me interessava.

O que eu gostava mesmo era de estudar gente. Pessoas do passado, como 
aquelas sobre as quais eu aprendia no Met, ou simplesmente as pessoas nas 
ruas de Nova York. Na verdade, eu tinha um caderninho cheio de anotações 
sobre os homens e mulheres mais interessantes que via.

Só não fazia ideia de como transformar em carreira esse hobby, que eu 
mesma reconhecia ser meio estranho. Meus pais jamais aceitariam que 
eu  virasse psicóloga, sobretudo por acharem que as pessoas deviam zelar 
pela própria saúde mental e superar, com a simples força de vontade, qual-
quer obstáculo que tivessem pela frente. Conviver com gente que conside-
ravam estar abaixo do meu nível não era algo que eles incentivassem, mas, 
apesar disso, psicóloga era a carreira que fazia mais sentido para mim.

Sempre que eu pensava no futuro, meus pais me vinham à mente. O 
que eles haviam planejado vivia martelando a minha consciência, e se eu 
cogitasse me desviar de seus planos, por uma fração de segundo que fosse, 
ficava cheia de culpa, o que acabava sufocando e matando qualquer semen-
tinha de rebelião.

Uma dessas sementes era a localização das universidades às quais eu iria me 
candidatar. Tecnicamente não se tratava de uma insubordinação, pois eles sa-
biam. Eu podia me inscrever nas instituições que me interessassem, contanto 
que mandasse também a documentação para aquelas que meus pais prefe-
riam. É claro que eles ficaram radiantes quando fui aceita em todas, mas não 
restava dúvida de que estavam me empurrando em certa direção.

Agora as férias de primavera do meu último ano de ensino médio tinham 
finalmente chegado. Era uma época que a maioria dos adolescentes adorava, 
mas que eu via com grande apreensão. Se ao menos eu não tivesse que deci-
dir tudo agora... Minha mãe e meu pai tinham me dado até o fim da semana 
para escolher a universidade na qual iria estudar e a carreira que iria seguir. 
Começar em um lugar e resolver depois não era uma alternativa.

Parei no balcão, mostrei minha carteira de sócia vitalícia e passei depressa 
pelas cordas que demarcavam a entrada do museu.

– Olá, senhorita Young – disse o velho guarda com um sorriso. – Veio 
passar o dia?
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Fiz que não com a cabeça.
– Só metade, Bernie. Vou almoçar com as garotas.
– Quer que eu fique de olho para avisar quando elas chegarem?
– Não precisa.
– Certo – disse ele, recolocando a corda no lugar atrás de mim e voltando 

para ajudar com a fila de visitantes. 
Decididamente, havia algumas vantagens em ter pais que faziam doações 

anuais para o Met. Como eu era filha única, tinha a sorte de poder aproveitar 
os “benefícios” integrais de suas doações financeiras, de seu conhecimento e 
de sua experiência. E eles eram amorosos também, se o amor fosse definido 
como uma rígida fachada de orgulho e aprovação. Mas eu frequentemente 
me sentia sozinha, e às vezes encurralada.

Sempre que começava a achar que precisava estar com uma mulher real-
mente maternal com quem pudesse assar biscoitos, pedia para visitar minha 
avó paterna, que morava em uma pequena fazenda em Iowa e para quem 
meus pais telefonavam religiosamente de dois em dois meses. Eles a visita-
vam uma vez por ano, mas ficavam hospedados em uma cidade próxima, 
trabalhando a distância, enquanto eu dormia na fazenda com ela.

Falando em avós, no banco à minha frente estava sentada uma mulher mais 
velha de ar muito interessante, admirando uma das minhas fotos preferidas: 
Ela nunca confessou seu amor, de Henry Peach Robinson. A obra era contro-
versa. Segundo os críticos, era indecente e indelicado fotografar uma mulher 
à beira da morte, mas eu achava aquela fotografia dramática e romântica. Di-
ziam que o fotógrafo estava tentando ilustrar uma cena de Noite de reis, de 
Shakespeare. Eu sabia de cor a citação que figurava na descrição da foto:

ela nunca confessou seu amor,
mas deixou que o segredo,

qual verme em um botão de flor,
devorasse sua face rosada.

noite de reis, 2.4.110-112

Tuberculose. Supostamente era disso que a mulher na foto estava mor-
rendo. Eu achava adequado. Morrer de um coração partido devia ser como 
uma espécie de tuberculose. Eu imaginava que fosse uma dor sufocante, que 
envolvia a pessoa como uma sucuri e ia apertando, apertando, esmagando o 
corpo até não restar nada além de uma casca seca.
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Por mais fascínio que a foto me despertasse, eu estava ainda mais fascinada 
pela mulher que a observava. As bochechas flácidas pendiam, assim como o 
corpo pesado. Fios grisalhos sem vida soltavam-se de um coque malfeito. Ela 
segurava uma bengala gasta, o que significava que era muito usada, e trajava 
um vestido de estampa florida que parecia da década de 1970. Tinha os pés 
plantados no chão, afastados, calçados com tênis de solado grosso e fecho de 
velcro. Inclinada para a frente, com as mãos pousadas no alto da bengala e o 
queixo apoiado nas mãos, estudava a foto.

Passei quase uma hora sentada a certa distância, observando-a e fazendo 
um esboço da sua silhueta no meu caderno. Em determinado momento, 
uma lágrima escorreu por seu rosto e ela finalmente se moveu, remexendo 
em uma gigantesca bolsa de crochê para pegar um lenço de papel. O que a te-
ria feito chorar?, me perguntei. Será que ela também havia perdido um amor 
no passado? Alguém a quem jamais revelara seus sentimentos? As possibili-
dades e perguntas giravam na minha cabeça enquanto eu ajeitava a mochila 
e percorria a galeria, fazendo as sandálias estalarem no piso de mármore. Vi 
um segurança conhecido e parei.

– Oi, Tony.
– Tudo bem, senhorita Young?
– Tudo. Escute, preciso fazer um trabalho importante. Tem algum lugar 

mais tranquilo por aqui, onde eu possa ficar sossegada antes de encontrar 
minhas amigas para o almoço? As pessoas me distraem muito.

– Hum. – Tony esfregou o queixo e escutei o barulho áspero de lixa, indí-
cio de que ele não fizera a barba de manhã. – A seção egípcia está interditada 
– disse ele. – Estão instalando umas peças novas. Mas acho que hoje não vai 
ter ninguém trabalhando lá. A chefona está em um seminário, e nada neste 
museu acontece sem ela.

– Você acha que eu poderia ficar lá? Prometo que não toco em nada. Só 
preciso de um lugar tranquilo.

Depois de pensar um pouco, com a testa franzida, as sobrancelhas de 
Tony se afastaram e ele disse:

– Tudo bem. Mas tome muito cuidado. Não deixe os visitantes verem você 
lá, senão vão querer entrar também.

– Obrigada, Tony.
– De nada. Venha falar comigo de novo quando tiver um tempinho.
– Claro – respondi e comecei a andar na direção da saída das exposições 

temporárias. De repente, parei e me virei. – Tony, tem uma senhora na 
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seção de fotografias. Pode ir dar uma olhada nela daqui a pouquinho? Faz 
tempo que ela está lá.

– Pode deixar, senhorita Lilliana.
– Tchau.
Passei depressa pela parede com fotos e desci a escada até o andar princi-

pal. A seção de arte medieval e a sala dos claustros, cheia de tapeçarias, está-
tuas, relevos, espadas, crucifixos e joias, conduziam à loja do museu e depois, 
finalmente, à seção egípcia.

Quando não havia ninguém olhando, passei por baixo da corda de tecido. 
Apesar do ar condicionado, a poeira milenar tinha um cheiro forte o sufi-
ciente para se destacar. Talvez a reforma recente daquele setor tivesse libe-
rado séculos de poeira no ar, criando o efeito de coisas antigas novamente 
despertadas para a vida.

As luzes do teto estavam desligadas, mas o sol entrava pelas grandes ja-
nelas e iluminava os objetos expostos enquanto eu avançava. Eram dezenas 
de milhares de artefatos abrigados em quase quarenta salas, organizados em 
ordem cronológica. Senti-me à deriva em um oceano negro de história, cer-
cada por pequenas caixas de vidro que ofereciam vislumbres desbotados de 
tempos antigos.

Vitrines com estojos de cosméticos, vasos canópicos, estátuas de deu-
ses e deusas, papiros funerários e blocos esculpidos retirados de templos 
– cada objeto reluzindo com sua respectiva história secreta – chamavam 
minha atenção. Era como se os artefatos estivessem apenas esperando al-
guém aparecer e, com um sopro, remover a poeira de arenito que cobria 
sua superfície.

Um pássaro reluzente atraiu meu olhar. Era a primeira vez que o via, e 
me perguntei se ele fazia parte da nova exposição ou se estava apenas sendo 
exibido por rodízio. A imagem, um lindo falcão dourado que representava o 
deus egípcio Hórus, chamava-se Hórus, o Dourado.

Após encontrar um cantinho confortável e suficientemente iluminado 
para que eu conseguisse enxergar, sentei-me com as costas apoiadas na pa-
rede e abri meu caderno em uma página em branco para listar todos os pos-
síveis cursos e combinações de disciplinas básicas/optativas que meus pais 
aprovariam. Estava tentando encaixar minhas três primeiras opções nas uni-
versidades de sua preferência quando ouvi algo ser arranhado.

Perguntando-me se algum visitante teria me seguido, agucei os ouvidos 
por alguns minutos. Nada. Aquela ala do museu estava silenciosa como uma 
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tumba. Rindo de meu próprio clichê idiota, voltei às anotações e estudei o 
lustroso folheto de uma das universidades.

Antes de conseguir passar da primeira página, ouvi um baque, seguido 
pelo mesmo ruído de algo sendo arranhado. Embora me considerasse uma 
pessoa racional, que não se assustava com facilidade, um arrepio desceu do 
meu couro cabeludo e percorreu a espinha, como se dedos gelados estives-
sem acariciando minhas vértebras.

Pousei o lápis e o caderno com cuidado, tentando não fazer nenhum baru-
lho, e me pus a escutar, cada vez mais tensa, os ruídos de algo arranhando e 
esfregando e os grunhidos distintamente não humanos vindos do outro lado 
da parede. Com certeza havia alguém ou algo ali. Invoquei meu lado racional 
para afastar o medo e pensei que talvez os sons estivessem sendo produzidos 
por algum animal.

Um gemido sinistro fez minhas mãos tremerem, e a visão de meus dedos 
trêmulos me deu coragem. Eu estava sendo uma boba.

– Oi? – arrisquei baixinho. – Tem alguém aí?
Fiquei de pé e avancei alguns passos. Os barulhos cessaram de repente e 

meu coração gelou. Alguém estava se escondendo? Um funcionário do mu-
seu teria me respondido.

Engoli em seco, trêmula, e dobrei a esquina, mas deparei apenas com uma 
cortina de plástico. Deve ser esta a parte que eles estão reformando, pensei. Es-
tava escuro demais para distinguir qualquer silhueta do outro lado, de modo 
que fiquei ali parada por um minuto inteiro, tomando coragem.

Corri os dedos pelo plástico grosso até achar uma abertura e arquejei 
quando vi uma figura me encarando a poucos centímetros de onde eu es-
tava. Mas a moça assustada que segurava a cortina de plástico era apenas eu 
mesma: longos cabelos castanhos levemente ondulados e bem cuidados, pele 
clara, blusa branca de grife agora suja de poeira. Sim, era eu. A placa abaixo 
do grande artefato dizia espelho de cobre antigo. Balancei a cabeça en-
quanto tentava discernir o que mais havia naquela sala.

O piso encerado estava protegido por um pano grosso coberto de serra-
gem e várias tábuas cortadas em diversos formatos espalhavam-se sem or-
dem pelo chão. Usei uma delas para sustentar a cortina de plástico e deixar 
entrar um pouco de luz, e avancei mais para dentro da sala.

Formas e estátuas escuras ocupavam prateleiras improvisadas e caixotes 
empilhados bloqueavam todos os caminhos. Sabendo que aquele lote de ob-
jetos era recente, racionalizei o barulho que havia escutado: devia ser um 
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rato que havia fixado residência dentro de uma das caixas. Isso explicaria o 
silêncio desde que eu entrara na sala.

Não vi nada que parecesse estranho em um museu. Uma caixa de fer-
ramentas aqui, uma serra circular ali. Caixotes abertos cheios de tesouros 
egípcios acomodados sobre palha. Cumprindo o que havia prometido, não 
toquei em nada, e percorri o espaço com cuidado e em silêncio até meu 
olhar ser atraído por uma luz dourada atrás de algumas caixas. Deixei esca-
par um leve arquejo ao deparar com um imenso sarcófago.

A tampa, pousada de viés sobre a metade inferior do caixão, era esplen-
dorosa. Enquanto eu me concentrava em todos os pequenos detalhes – o 
belo rosto em relevo, com pedras verdes polidas no lugar dos olhos, o cetro 
e o açoite dispostos em cruz diante do peito, o acabamento em ouro que 
indicava se tratar de alguém importante –, meus dedos coçavam para pegar 
o lápis e o caderno.

Percebi de imediato os padrões com o número três: três pássaros, três deu-
ses, três pares de asas, três braçadeiras. Perguntei-me o que isso significaria 
e comecei a inventar explicações possíveis ao mesmo tempo que seguia ex-
plorando. A etiqueta pregada no caixote do mesmo tamanho do sarcófago 
ali perto dizia:

múmia desconhecida
encontrada em 1989

vale dos reis
egito

Apesar do meu fascínio com a futura exposição, não percebi nada fora 
do normal. Não vi nenhum rabo nem cocô de rato. Nenhum camundongo 
escondido num canto guinchou. Não vi nenhum ladrão de túmulos nem 
múmia amaldiçoada. Nem mesmo funcionários do museu.

Ao me virar para ir embora, olhei para baixo e de repente percebi duas 
coisas: primeiro, que o sarcófago cheio de palha não continha nenhuma mú-
mia; segundo, que a serragem exibia outro conjunto de pegadas além das 
minhas, pegadas deixadas por pés descalços e que se afastavam do sarcófago.

Fui tomada por uma intensa curiosidade. Ignorando minhas reservas, 
comecei a seguir as pegadas, que me conduziram por um caminho entre 
caixas e caixotes até eu chegar a um ponto de onde não podia mais passar. 
Nenhuma música de suspense de cinema começou a tocar. Nenhum fedor 
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rançoso de putrefação ou morte agrediu minhas narinas. Nenhum monstro 
sinistro me espiava da escuridão.

Reconhecendo que havia me deixado levar pela imaginação, comecei a 
voltar na direção da cortina de plástico. Estava passando pelo espelho de 
cobre quando a mão surgiu da escuridão e agarrou meu braço. Meu grito 
sufocado ecoou, as notas agudas reverberando nas relíquias. Os deuses dou-
rados nas estátuas de pedra, porém, mantinham os olhos gélidos focados à 
frente, tão imóveis e mortos quanto tudo à sua volta.
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2

Um estranho  
em terra estrangeira

A mão, que estava bem quente e sem antigas ataduras de múmia, me soltou 
no instante em que gritei. Passei correndo pela cortina de plástico e virei 
a esquina para pegar a lata de spray de pimenta que sempre carregava na 
bolsa. Fiquei parada, com a lata apontada e o dedo na válvula, enquanto os 
pés descalços que despontavam por baixo da cortina tornavam a mergulhar 
na escuridão.

O barulho de algo sendo remexido logo se tornou evidente quando a pes-
soa misteriosa começou a abrir caixas. Alguma coisa, mais provavelmente 
uma caixa, desabou no chão, e um estalo metálico indicou que um tipo de 
objeto precioso também tinha sido descuidadamente derrubado.

– Estou avisando: eu estou armada – ameacei.
Quem quer que estivesse lá dentro parou de se mover e disse algumas 

palavras que não entendi antes de voltar ao que estava fazendo, fosse o 
que fosse.

– O quê? O que você falou? – perguntei. Como não obtive resposta, ten-
tei outra estratégia: – Qui êtes-vous? ¿Quién es usted? – A única resposta 
foi um grunhido frustrado e o som inconfundível de um caixote sendo 
jogado de lado. – Olhe, eu não sei quem você é nem o que está fazendo 
nesta sala – continuei, voltando ao meu idioma ao mesmo tempo que me 
ajoelhava e começava a guardar meus papéis na bolsa –, mas não deveria 
estar aqui, não mesmo.

Pus a bolsa no ombro sem me dar ao trabalho de fechar o zíper e mantive 
os olhos grudados na cortina de plástico à minha frente enquanto avançava 
lentamente em direção à entrada. Escondi-me atrás das vitrines até chegar 
ao corredor principal, ainda com o spray de pimenta na mão para o caso de 
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o desconhecido pular em cima de mim. Quando cheguei perto da cortina de 
plástico, olhei em volta à procura de alguma forma sinistra, mas nada surgiu 
na área interditada.

Será que a pessoa estava se escondendo? Será que eu estava sendo seguida?
– Por favor, venha aqui e se explique – chamei, corajosa. 
Com as costas apoiadas na parede, aguardei uma resposta.
O que eu deveria ter feito era ir embora e denunciar o invasor aos segu-

ranças; no entanto, fiquei ali, dominada pela curiosidade, sem conseguir sair. 
Se a pessoa quisesse me atacar, já tinha deixado passar várias oportunidades.

Talvez ela estivesse perdida. E se fosse um sem-teto, que tinha entrado na 
sala de exposição e estava tentando tirar uma soneca? Podia ser um funcio-
nário. A pessoa podia estar ferida. Abaixei o braço dolorido e voltei devagar 
na direção da cortina de plástico.

– Oi? Está precisando de ajuda? – ofereci. 
Minha voz não soou tão segura quanto eu esperava.
Ouvi um suspiro quando alguém veio na minha direção. Embora não es-

tivesse mais apontando a lata de spray, continuei a segurá-la, traçando, ner-
vosa, pequenos círculos com o polegar sobre a válvula.

– Quem é você? – tornei a indagar baixinho, mais para expressar o pensa-
mento em voz alta do que por esperar uma resposta.

A mesma mão segurou a cortina, afastou-a e a pessoa que me inspirava 
tanto medo quanto curiosidade apareceu, murmurando uma série de pala-
vras que me pareceram xingamentos em outra língua. Ele, pois com certeza 
era alguém do sexo masculino, parou logo depois da cortina, largou o plás-
tico e me encarou com expressão irritada.

Embora estivéssemos no trecho mais escuro daquela seção, pude distin-
guir com clareza a saia pregueada que terminava na altura dos joelhos e a 
larga superfície de um peito bronzeado e nu. Os pés descalços estavam co-
bertos de serragem. Parecia jovem, talvez poucos anos mais velho do que eu, 
no entanto era careca.

Cruzando os braços musculosos sobre o peito largo, ele me examinou de 
cima a baixo sem pudor, e tive a sensação de que me achou ao mesmo tempo 
uma surpresa e uma decepção.

– Fique aí – ordenei, erguendo a lata de spray de pimenta e me sentindo 
uma idiota por me meter naquela situação. 

Ele apenas arqueou uma sobrancelha e abriu um sorriso irônico, pare-
cendo me provocar.
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Esticou um dedo para mim e disse algo que soou como uma ordem.
– Desculpe. Não estou entendendo você – respondi.
Claramente frustrado, ele repetiu o que tinha dito, dessa vez mais devagar, 

como se estivesse falando com uma deficiente mental.
Retruquei da mesma forma lenta: primeiro apontei para mim mesma e 

disse “eu”, em seguida balancei a cabeça, “não estou entendendo”, e por fim 
apontei para ele, “você”.

Com um grito de irritação, ele ergueu as duas mãos no ar e as manteve ali. 
Nesse exato instante, as luzes do teto se acenderam. Um guincho me escapou 
da garganta quando vi direito, pela primeira vez, o homem que eu pensara 
estar morando no meio das relíquias. Ele com certeza não era um sem-teto.

Quem é você?, perguntei em pensamento enquanto examinava aquela pessoa, 
que não chegava a ser um homem, mas tampouco era um adolescente. Ele pare-
cia... não ter idade. Olhos sombrios cor de avelã, naquele momento mais verdes 
do que castanhos, me encararam por baixo de sobrancelhas fartas e uma testa 
imponente com um ar ao mesmo tempo inteligente e quase predatório. Senti-me 
um rato diante de um falcão que desce do céu, sabendo que a morte se aproxima 
mas totalmente incapaz de desgrudar os olhos de tamanha beleza.

Seu esplendor físico era inegável: olhar profundo, muitos e muitos múscu-
los sob uma pele lisa e dourada e lábios carnudos que fariam qualquer garota 
desmaiar. Havia, no entanto, algo mais profundo por trás de sua beleza, algo 
muito diferente, que fez meus dedos comicharem por papel e lápis. Eu nem 
sequer tinha certeza se conseguiria representar aquela coisa indescritível que 
sentia quando olhava para ele, mas queria muito tentar. Por mais que achasse 
fácil encaixar pessoas em categorias com base no que observava – as roupas, o 
modo de se movimentar, seu círculo de convivência ou seus padrões de comu-
nicação –, pensei que para aquele sujeito talvez tivesse que inventar um novo 
sistema. Ele não pertencia a nenhum grupo específico. Era único.

Pisquei e reparei que ele estava exibindo outra vez o mesmo sorriso con-
vencido. Ainda que o restante fosse um mistério, aquela expressão eu sabia 
identificar. Já tinha conhecido dezenas de caras com expressões como aquela. 
Estrangeiros ou não, eles eram todos iguais: achavam que a sua riqueza e be-
leza os tornavam poderosos. Aquele cara exalava poder por todos os poros. 
Com certeza não é o meu tipo.

– Mas o que você é, afinal? – disparei, sentindo o rosto arder em reação à 
arrogância dele. – Um modelo internacional que estava posando para fotos 
aqui e agora não consegue mais achar a calça? – Resmunguei, apontando sua 
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roupa, ou melhor, sua falta de roupa. – Bem, para seu governo... – continuei, 
usando minha voz mais condescendente e pontuando cada palavra com um 
gesto dramático para dar mais ênfase – ... ninguém olharia duas vezes para 
você, então pode... pode ir andando.

Com um suspiro, o Modelo resmungou algumas palavras enquanto gi-
rava os dedos no ar. De repente, senti um gosto esquisito na boca, uma 
espécie de gás, como se uma bala efervescente houvesse acabado de se dis-
solver na minha língua. A sensação logo desapareceu, e eu ainda estava 
tentando entender o que o cara estava fazendo quando ele disse uma pala-
vra que finalmente entendi:

– Identificar.
– Identificar? – repeti, feito uma idiota. – Está perguntando o meu nome?
Ele meneou a cabeça uma vez.
Mudei de posição e respondi, tensa:
– Lilliana Young. E o seu?
– Ótimo. Venha, jovem Lily, preciso do seu auxílio – disse ele, movendo 

os lábios para pronunciar as palavras como se estas deixassem um gosto 
amargo em sua boca e ignorando por completo a minha pergunta.

Supondo que eu o seguiria, ele se virou e tornou a mergulhar do outro lado 
da cortina de plástico. Após uma breve hesitação, minha insaciável bisbilho-
tice venceu e, incapaz de pensar em outra boa alternativa, afastei a cortina 
e o segui. Todos os cantos da sala antes escura estavam agora iluminados, e 
encontrei o Modelo revirando objetos dentro de um caixote e descartando 
os indesejados como se fossem lixo.

– O que exatamente você está fazendo? Por que está vestido assim? E 
como é que de repente sabe falar inglês?

– Perguntas de mais, jovem Lily. Por favor, escolha uma.
Ele tirou da caixa um vidro pesado. Fechou os olhos e começou a entoar 

baixinho palavras melódicas em outra língua. Após alguns instantes, balan-
çou a cabeça, devolveu o vidro e escolheu outro.

– O que está fazendo? – perguntei, enquanto ele repetia a cantilena.
– Procurando meus jarros da morte.
– Jarros da morte? – Fiquei calada por alguns instantes. – Vasos canópicos, 

você quer dizer? E como assim, “meus”?
– Chega de perguntas, jovem Lily.
– Quer dizer que você está procurando vasos canópicos, também conheci-

dos como jarros da morte – balbuciei, tentando ganhar tempo para entender 
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o que estava acontecendo. – Li há pouco tempo sobre eles na National Geo-
graphic. São usados para as múmias. É onde ficam guardados os órgãos delas.

– Isso.
– Você vai roubá-los?
Ele passou para outro caixote.
– Não posso roubar o que me pertence.
Eu me agachei e olhei para o seu rosto. Eu era bastante boa em ler pessoas, 

de modo que em geral sabia quando alguém estava mentindo. Aquele cara 
não estava. Ou seja, das duas, uma: ou ele acreditava mesmo que tinha algum 
direito àquelas relíquias egípcias ou então era doido. Eu estava inclinada a 
escolher a segunda opção.

– Olhe aqui – eu disse baixinho. – Esses objetos pertencem ao museu. 
Você não deveria estar tocando neles. Não pode simplesmente entrar em um 
museu e pegar o que quiser.

– Museu?
– É, museu. Um lugar que reúne antiguidades, onde ficam expostos docu-

mentos antigos e obras de arte de grande valor.
Ele tirou a tampa de outro caixote e se agachou para examinar o conteúdo.
– Ah – falou. – Um Templo das Musas.
– Um o quê?
Ele me ignorou, e após um breve exame do conteúdo da caixa levantou-se 

com um grunhido frustrado.
– Não estão aqui.
– Os jarros da morte? – indaguei.
– Sim. Estes são réplicas. Elas não contêm minha força vital.
– Força vital, certo.
Doido, com certeza.
Balbuciando algumas desculpas, comecei a me afastar, mas ele me seguiu.
– Sem minha força vital, eu não passo de uma sombra errante cujo tempo 

está contado – afirmou, grave.
Seus olhos se cravaram nos meus de um modo decidido que me deixou 

perturbada, enquanto eu recuava, nervosa.
– Preciso de substância, jovem Lily – disse ele, avançando.
– Substância. Certo. – Por favor, não deixe o Modelo estrangeiro virar 

o Hannibal Lecter. – Bom, tem vários lugares onde você pode comer al-
guma coisa. Posso recomendar o Café do Terraço, no último andar do mu-
seu, que tal?
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Enquanto lhe ensinava o caminho, recuei e dei a volta em uma pilha de 
caixotes, mas ele continuou a avançar.

– Não fuja, jovem Lily.
– Fugir? – Dei uma risadinha nervosa. – Eu não estou fugindo. Mas, fa-

lando em fugir, se o terraço for longe demais, tem também o café da Ala 
Americana. Fica bem ao lado desta exposição sobre o Egito. Não tem erro. 
Bom, eu tenho um compromisso. Preciso mesmo ir andando.

– Você não está entendendo. Sem os meus jarros, eu preciso compartilhar 
da sua força vital.

– Compartilhar da minha... Bom, olhe só, é que neste momento eu estou 
usando a minha força vital, entende? Sério, eu queria poder te ajudar, de 
verdade – falei, e percebi que ele havia me encurralado junto a uma parede 
de caixotes. Quando meu bumbum bateu nos caixotes, ele sorriu. Sem hesi-
tar, borrifei spray de pimenta no seu rosto. Ele uivou e dobrou o corpo. Ao 
mesmo tempo, um vento começou a rodopiar à sua volta, erguendo no ar 
partículas de serragem e material de construção.

Em pânico, girei nos calcanhares e saí correndo em direção à cortina. Antes 
de chegar lá, porém, as luzes se apagaram e bati o joelho no sarcófago dourado. 
Cambaleei, tentando me equilibrar, e ouvi que ele vinha na minha direção.

– Volte aqui, jovem Lily – grunhiu. – Eu preciso de você.
Sem chance. Não houve tempo para meus olhos se acostumarem. Segu-

rando a bolsa com uma das mãos, tateei pelo sarcófago até dar a volta no vo-
lumoso objeto, então saí correndo o mais depressa que pude. Ele me seguiu, 
emergindo do outro lado da cortina alguns segundos depois de mim.

Minha bolsa aberta balançava, e canetas e lápis se espalharam pelo chão. 
Quando meu caderno caiu, tive que parar para pegá-lo, apesar do perigo. 
Arrisquei uma olhada para trás.

O Modelo maluco estava parado, com os braços erguidos, de olhos fe-
chados. Como antes, entoava uma cantilena, e sua voz ecoava pela sala de 
exposição enquanto eu corria em direção à saída. Um vento misterioso le-
vantou meus cabelos, soprou-os em volta do meu rosto e me cegou enquanto 
eu corria. As palavras dele penetraram minha consciência como hieróglifos 
sendo gravados em pedra. Ele entoou:

Proteja-me, deus do sol nascente.
Afaste aqueles que tramam o mal.
Reverta esta calamidade.
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Com o poder da minha boca,
O poder do meu coração,
Lanço este encantamento.
Assim como nossas formas estão ligadas hoje,
Nossas vidas também o serão.
Incansável, ela vai me servir
Enquanto eu sirvo ao Egito.
Enquanto eu percorrer esta terra,
Torne leves as minhas plumas,
Velozes as minhas asas,
Firme o meu coração.
Capturo a força do corpo dela,
E, ao fazê-lo,
Prometo retribuir a dádiva concedida.
Onde eu for desconhecido, ela comparecerá.
Onde eu estiver sozinho, ela estará.
Onde eu estiver fraco, ela me sustentará,
Até mesmo na morte.
Que a escuridão possa ser contida
E todas as coisas permaneçam na luz do eterno sol.
Meu coração é firme.
Minha alma, triunfante.
Meu serviço, eterno.

Eu havia chegado às portas da sala de exposição, mas, no instante em que 
ele terminou de falar, fui empurrada para trás sobre o chão de lajotas.

Não fazia ideia do que estava acontecendo. Tudo o que sentia era dor. Meu 
coração batia descompassado e minha barriga estremeceu de náusea quando 
meus pulmões não conseguiram sorver nenhum ar.

Será que ele atirou em mim? Enquanto tentava encher os pulmões, levei a 
mão às costas. Não havia sangue. Nem buraco de bala. Com cuidado, levan-
tei-me. Precisava ir embora dali depressa.

Quando cheguei à saída lateral do museu, olhei para o relógio. Onze e trinta e 
cinco. Só estava alguns minutos atrasada para meu compromisso. Se eu faltasse 
àquele almoço quase obrigatório, meu pai usaria isso contra mim para sempre. 
Ele queria que eu ficasse amiga das filhas de algumas pessoas importantes com 
as quais desejava “trabalhar” no futuro, ou seja, conviver socialmente.
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Esquivei-me entre os pedestres até entrar em um dos meus restaurantes 
preferidos, onde fui conduzida a uma mesa junto a grandes janelas com 
vista para a rua. Afundei na cadeira e soltei o ar enquanto três pares de 
olhos críticos me encaravam. Minhas colegas de escola. Seus lábios perfei-
tos realçados com gloss formaram pequenos Os quando elas baixaram os 
cardápios para me examinar.

– O que houve com você? – perguntou a Ruiva.
– Está parecendo algo que o gato trouxe da rua – comentou a Loura.
– Depois de o gato morder, arranhar, cuspir e fazer xixi em cima, talvez – 

acrescentou a Mais Loura Ainda.
As três riram.
– Não, melhor ainda – disse a Loura. – Você parece uma turista despenteada 

pelo vento que ficou tempo demais no segundo andar aberto de um ônibus de 
city tour. Ah... perdeu seu mapa? – arrematou com uma voz melosa.

– Sério, quem arrumou seu cabelo hoje de manhã? Albert Einstein?
– É, e essas roupas... – A Mais Loura Ainda torceu o nariz. – Eu já vi shar-

-peis menos amassados.
A Ruiva se inclinou e tocou minha blusa.
– O que é isso? Serragem?
– É – respondi com uma careta.
– Eu sabia! – A Loura deu um arquejo fingido. – Lilliana está tendo um caso 

secreto com um palhaço de rodeio. 
As três explodiram em gargalhadas.
– Bom, então o cabelo está explicado – comentou a Ruiva.
– Tudo bem, chega. Eu tive uma manhã complicada, ok? – Peguei o cardá-

pio e tentei discretamente ajeitar os cabelos e limpar um pouco da serragem 
das roupas. – Tive um incidente no museu – balbuciei por trás do cardápio.

– Em frente ao museu, você quer dizer? – perguntou a Ruiva fingindo 
preocupação.

Minha boca tremeu de constrangimento.
– Não. Eu quis dizer dentro do museu.
A Mais Loura Ainda arquejou de verdade, e em seguida baixou a voz:
– Você foi... assaltada?
Em um instante, as três ficaram seriíssimas à menção daquele medo tão 

arraigado que todas compartilhavam: ter a bolsa roubada. A crença de que 
todas as outras pessoas do mundo queriam pôr as mãos no seu dinheiro era 
quase um pré-requisito entre as alunas do meu colégio particular de elite.
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– Coitadinha – disse a Loura, estalando a língua, enquanto a Ruiva es-
fregava minhas costas por alguns segundos e em seguida limpava os dedos 
rapidamente no guardanapo. – Pode ficar tranquila. Vamos cuidar de você.

Enquanto a Loura discorria sobre os méritos de um novo estilista que 
adorava, fiquei olhando pela janela, distraída. Senti um nó na barriga e meus 
músculos se contraíram quando minha respiração se acelerou sem motivo 
aparente. Então, pelo canto da janela, a figura de um homem surgiu. Um 
homem que estava parando o tráfego. Um homem careca de saia branca pre-
gueada e descalço.

Embora os nova-iorquinos estejam acostumados com quase qualquer 
coisa, o sujeito estava causando uma comoção. As pessoas lhe abriam ca-
minho enquanto ele virava a cabeça para o céu, girando em círculos para 
olhar os prédios em volta como se nunca tivesse visto coisa igual. Quando 
ele entrou no meio do tráfego, não consegui me segurar e levantei da cadeira.

Então um táxi o atropelou.
– Cassie, Christy, Courtney, desculpem, mas preciso ir.
Em pânico, peguei a bolsa e saí correndo do restaurante para a rua. Uma 

estranha compulsão me atraía para aquele cara que me provocava ao mesmo 
tempo fascínio e terror, e eu não tinha certeza se queria encontrá-lo ainda 
entre os vivos.
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