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Capítulo 1

I

O capitão Crosbie saiu do banco com aquele ar satisfeito de 
alguém que compensou um cheque e descobriu que havia um 
pouquinho a mais do que pensara em sua conta corrente. 

O capitão com frequência aparentava estar satisfeito con-
sigo mesmo. Era desse tipo de homem. Fisicamente, era baixo e 
atarracado, com o rosto vermelho e um bigode militar eriçado. 
Empertigava-se um pouco ao andar. Usava roupas talvez um 
tanto extravagantes, e adorava uma boa história. Era popular 
entre os homens. Era alegre, banal, mas gentil e solteiro. Nada 
de especial a seu respeito. Há montes de Crosbies no Oriente.

O capitão Crosbie caminhava pela Bank Street, rua assim 
chamada porque a maioria dos bancos da cidade se localizava ali. 
Dentro do banco estava fresco, escuro e um tanto embolorado. O 
ruído predominante era de uma grande quantidade de máquinas 
de escrever tilintando ao fundo.

Do lado de fora, na Bank Street, o dia estava ensolara-
do, cheio de redemoinhos de poeira, e os ruídos eram os mais 
terríveis e variados. Havia o barulho insistente das buzinas dos 
automóveis, os gritos dos vendedores dos mais diversos produtos. 
Havia discussões acaloradas entre pequenos grupos que pareciam 
prestes a matarem-se uns aos outros, mas eram de fato amigos ín-
timos; homens, meninos e crianças vendiam todo tipo de planta, 
guloseimas, laranjas, bananas, toalhas de banho, pentes, lâminas 
de barbear e outras mercadorias diversas, que eram carregadas 
sobre tabuleiros com rapidez pelas ruas. Havia também o ruído 
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perpétuo e sempre renovado de gente pigarreando e cuspindo, 
e, acima de tudo isso, o gemido fino e melancólico dos homens 
conduzindo jumentos e cavalos em meio ao fluxo de veículos e 
pedestres, gritando: “Balek – Balek!”.

Eram onze horas da manhã na cidade de Bagdá.
O capitão Crosbie parou um menino que passava correndo 

com os braços carregados de jornais e comprou um. Dobrou a 
esquina da Bank Street e entrou na Rashid Street, a principal 
avenida de Bagdá, que corta a cidade por uns seis quilômetros, 
sempre paralela ao rio Tigre.

Crosbie olhou de relance para as manchetes, enfiou o jornal 
debaixo do braço, andou por mais uns duzentos metros e depois 
dobrou em uma viela estreita, chegando a um grande khan ou 
largo. Do outro lado deste, abriu uma porta com uma placa de 
bronze e entrou em um escritório.

Um funcionário iraquiano todo arrumadinho deixou a 
máquina de escrever e foi ao seu encontro com um sorriso de 
boas-vindas. 

– Bom dia, capitão Crosbie. O que posso fazer pelo senhor?
– O sr. Dakin está na sala dele? Que bom, vou entrar.
Passou por uma porta, subiu uma escada íngreme e seguiu 

por uma passagem suja. Bateu na porta dos fundos, e uma voz 
respondeu:

– Pode entrar.
Era uma sala alta, bastante vazia. Havia uma estufa a óleo 

com um prato de água em cima, um banco acolchoado longo e 
baixo com uma mesinha de centro em frente e uma escrivaninha 
grande em péssimo estado. A lâmpada elétrica estava acesa e a luz 
natural fora cuidadosamente excluída. Atrás da escrivaninha dete-
riorada se encontrava um homem quase maltrapilho, com o rosto 
cansado e derrotado – o rosto de alguém que não progrediu na 
vida, tem consciência disso e parou de se preocupar com o assunto.

Os dois homens, o alegre e autoconfiante Crosbie e o 
melancólico e cansado Dakin, olharam-se.
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– Olá, Crosbie. Acaba de chegar de Kirkuk?
O outro assentiu com a cabeça. Fechou a porta com cuida-

do atrás de si. Era uma porta de aparência desgastada e pintura 
ruim, mas tinha uma qualidade inesperada: encaixava-se bem, 
sem deixar nenhuma fresta e nenhum vão embaixo.

Era, de fato, à prova de som.
Com o fechar da porta, a personalidade de ambos se 

transformou de maneira muito sutil. O capitão Crosbie se tornou 
menos assertivo e cheio de si. Os ombros do sr. Dakin ficaram 
menos caídos, e seus modos, menos hesitantes. Se alguém estives-
se naquela sala ouvindo a conversa, ficaria surpreso ao descobrir 
que Dakin era o homem que detinha a autoridade.

– Alguma novidade, senhor? – perguntou Crosbie.
– Sim – Dakin suspirou. Tinha diante de si um documento 

que estivera ocupado em decodificar. Rabiscou mais duas letras 
e declarou: – Será em Bagdá.

Então riscou um fósforo, ateou fogo ao papel e ficou 
observando-o queimar. Quando ardia em cinzas, soprou-as com 
suavidade. As cinzas alçaram voo e se dispersaram.

– Pois é – disse. – Decidiram por Bagdá. Dia 20 do mês 
que vem. Temos de “manter sigilo total”. 

– Estão comentando no souk, já há três dias – ironizou 
Crosbie.

O homem alto sorriu um sorriso cansado.
– Confidencial! Nada é confidencial no Oriente, não é 

mesmo, Crosbie?
– Não, senhor. Se quiser saber minha opinião, nada é confi-

dencial em lugar nenhum. Durante a guerra, muitas vezes percebi 
que um barbeiro em Londres sabia mais que o alto comando.

– Não faz muita diferença neste caso. Se a reunião foi 
marcada para Bagdá, logo isso vai ter de vir a público. E então 
a brincadeira... a nossa brincadeira em especial... vai começar.

– Acha que vai mesmo acontecer, senhor? – perguntou 
Crosbie, cético. – O tio Zé (era desse modo desrespeitoso que o 
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capitão se referia ao chefe de uma grande potência europeia) tem 
intenção de comparecer?

– Acho que desta vez ele vem, Crosbie – respondeu Dakin, 
pensativo. – Sim, acho que sim. E se a reunião avançar... progredir 
sem nenhum incidente... bem, pode ser a salvação para... tudo. Se 
ao menos conseguissem chegar a algum tipo de entendimento... 
– ele se interrompeu.

Crosbie ainda parecia um pouco cético.
– Seria... perdoe-me, senhor... Acha possível chegarem a 

algum tipo de entendimento?
– No sentido a que está se referindo, Crosbie, provavel-

mente não! Se fosse apenas o encontro de dois homens repre-
sentando duas ideologias totalmente diferentes, a coisa toda 
terminaria como de costume, com ainda mais desconfiança 
e desentendimentos. Mas há um terceiro elemento. Se aquela 
história fantástica de Carmichael for verdade...

De novo não concluiu a frase. 
– Mas senhor, não pode ser verdade. É fantástica demais!
O outro ficou em silêncio por alguns instantes. Estava 

revendo de maneira muito vívida a imagem daquele rosto sério e 
angustiado, ouvindo a voz calma e indefinível descrevendo coisas 
fantásticas e inacreditáveis. Repetia para si mesmo, como fizera 
naquela ocasião: “Ou o melhor e mais confiável dos meus homens 
enlouqueceu, ou então... esse negócio é verdade...”.

Falou com a mesma voz fina e melancólica:
– Carmichael acreditava. Tudo que ele conseguiu apurar 

confirma a hipótese. Queria ir até lá para descobrir mais, obter 
provas. Se foi ou não uma decisão sábia permitir que ele fosse, não 
sei. Se não retornar, resta apenas a minha versão do que Carmi-
chael me contou, que, por sua vez, é uma versão do que alguém 
contou para ele. Isso é suficiente? Acho que não. Como você diz, 
é uma história tão fantástica... Mas, se ele mesmo estivesse aqui, 
em Bagdá, no dia 20, para contar a própria versão, a versão de 
uma testemunha ocular, e apresentar provas...
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– Provas? – interrompeu Crosbie, com rispidez.
O outro assentiu.
– Sim, ele tem provas.
– Como sabe disso?
– Pela fórmula combinada. A mensagem chegou por in-

termédio de Salah Hassan.
Ele repetiu com todo o cuidado:
– Um camelo branco com um carregamento de aveia vai 

passar pelo Estreito.
Fez uma pausa e continuou:
– Carmichael conseguiu o que queria, mas não escapou 

incógnito. Estão na pista dele. Qualquer rota que escolher será 
vigiada, e o que é ainda mais perigoso, estarão esperando por ele... 
aqui. Primeiro na fronteira. E, se tiver êxito ao cruzar a fronteira, 
vão montar barreiras em torno das embaixadas e consulados. 
Olhe isso aqui.

Vasculhou entre os papéis sobre a escrivaninha e leu em 
voz alta:

– Um inglês viajando de carro da Pérsia para o Iraque foi 
morto a tiros, supostamente por bandidos. Um mercador curdo 
fazendo o percurso de descida pelas montanhas foi morto numa 
emboscada. Outro curdo, Absul Hassan, suspeito de ser um 
contrabandista de cigarros, foi morto pela polícia. O corpo de 
um homem mais tarde identificado como um motorista de ca-
minhão armênio foi encontrado na estrada de Rowanduz. Todos 
eles, repare bem, com basicamente a mesma descrição. Mesma 
altura, peso, cabelo, porte, tudo isso corresponde à descrição de 
Carmichael. Não querem correr nenhum risco. Estão decididos 
a apanhá-lo. Uma vez que chegue ao Iraque, o perigo será ainda 
maior. Um jardineiro da embaixada, um serviçal do consulado, 
um oficial do aeroporto, gente na alfândega, nas estações de 
trem... todos os hotéis sendo vigiados... Um cerco bem apertado.

Crosbie ergueu as sobrancelhas.
– Acha que estão tão atentos assim?
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– Não tenho dúvida. Até na nossa operação tem ocorrido 
vazamentos. Isso é o pior de tudo. Como posso ter certeza que as 
medidas que estamos adotando para trazer Carmichael de volta 
em segurança para Bagdá já não sejam do conhecimento do lado 
de lá? Como sabe, uma das manobras mais fundamentais do jogo 
é ter alguém na folha de pagamento do campo adversário.

– Há alguém de quem o senhor... desconfie?
Dakin balançou a cabeça negativamente, devagar.
Crosbie suspirou.
– Neste meio-tempo – disse – tocamos adiante?
– Sim.
– E Crofton Lee?
– Concordou em vir para Bagdá.
– Todo mundo está vindo para Bagdá – desabafou Cros-

bie. – Até mesmo o tio Zé, segundo o senhor. Mas se acontecer 
alguma coisa com o presidente... enquanto ele estiver aqui... a 
bolha vai estourar com força total.

– Nada pode acontecer – disse Dakin. – É aí que nós en-
tramos. Para garantir que não aconteça nada. 

Quando Crosbie já tinha saído, Dakin se curvou sobre a 
escrivaninha. Resmungou em voz baixa:

– Eles vieram para Bagdá...
No bloco de notas, desenhou um círculo e escreveu 

embaixo Bagdá, depois traçou uma linha pontilhada ao redor, 
esboçou um camelo, um avião, um navio a vapor, uma pequena 
locomotiva soltando fumaça; tudo convergindo para o círculo. 
Em seguida, no canto do bloco, desenhou uma teia de aranha. 
No meio da teia, escreveu um nome: Anna Scheele. Embaixo, pôs 
um enorme ponto de interrogação.

Então, apanhou o chapéu e saiu do escritório. Enquanto 
caminhava pela Rashid Street, um homem perguntou para o 
outro quem era aquele. 

– Aquele? Ah, aquele é Dakin. De uma das companhias de 
petróleo. Um sujeito simpático, mas nunca dá certo em nada. É 
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letárgico demais. Dizem que bebe. Esse nunca vai chegar a lugar ne-
nhum. É preciso motivação para se dar bem nesta parte do mundo.

II

– Já terminou os relatórios da propriedade do Krugenhorf, 
srta. Scheele?

– Sim, sr. Morganthal.
A srta. Scheele, contida e eficiente, depositou os papéis 

em frente ao patrão.
Ele grunhiu enquanto lia.
– Satisfatório, acho eu.
– Com certeza está, sr. Morganthal.
– Schwartz já chegou?
– Está aguardando na recepção.
– Façam-no entrar agora mesmo.
A srta. Scheele apertou um dos seis botões do interfone.
– Vai precisar de mim, sr. Morganthal?
– Não, acho que não, srta. Scheele.
Anna Scheele deslizou sem fazer barulho ao sair da sala.
Era uma loira platinada, mas não era glamorosa. Os cabelos 

claros, finos como o linho, estavam puxados firmes para trás e 
presos em um coque junto ao pescoço. Os olhos azul-claros e 
inteligentes observavam o mundo por trás dos óculos reforçados. 
O rosto tinha traços delicados, mas inexpressivos. Tinha subido 
na vida não por seus encantos, mas por sua eficiência. Era capaz 
de memorizar qualquer coisa, por mais complicada que fosse, 
e reproduzia nomes, datas e horários sem precisar consultar 
qualquer anotação. Conseguia organizar a equipe de um grande 
escritório de tal maneira que ele funcionava como se fosse uma 
máquina bem lubrificada. Era a discrição em pessoa, e sua energia, 
embora controlada e disciplinada, jamais esmorecia.

Otto Morganthal, chefe da firma Morganthal, Brown e 
Shipperke, banqueiros internacionais, tinha consciência de que 
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devia muito mais do que apenas dinheiro para Anna Scheele. 
Confiava nela completamente. Sua memória, experiência, dis-
cernimento e a cabeça sempre no lugar eram de um valor inesti-
mável. Pagava-lhe um alto salário e teria aumentado ainda mais 
a quantia se ela pedisse.

Ela sabia não só dos detalhes dos negócios, mas também 
os da vida privada de Otto. Consultara a secretária a respeito da 
segunda sra. Morganthal, e ela não apenas havia aconselhado 
o divórcio, mas sugerido a exata quantia para a pensão. Não 
expressara qualquer comiseração ou curiosidade. Não era, diria 
ele, daquele tipo de mulher. Não achava que fosse dotada de 
qualquer sentimento e jamais lhe ocorreu imaginar que assuntos 
ocupariam os pensamentos dela. Teria ficado de fato atônito 
se tivessem lhe dito que ela se preocupava com qualquer coisa, 
melhor dizendo, qualquer outra coisa que não tivesse relação 
com Morganthal, Brown e Ship perke ou com os problemas de 
Otto Morganthal.

Portanto, foi com absoluta surpresa que a ouviu dizer 
enquanto se preparava para sair da sala:

– Gostaria de tirar três semanas de licença se fosse possível, 
sr. Morganthal. Começando na próxima terça-feira.

Fitando-a, respondeu desconfortável:
– Seria muito inconveniente... muito inconveniente.
– Não acho que seria tão complicado, sr. Morganthal. A 

srta. Wygate é plenamente capacitada para resolver tudo. Dei-
xarei com ela as minhas anotações e instruções completas. O sr. 
Cornwall pode tratar da fusão da Ascher.

Ainda inquieto, ele perguntou:
– Não está doente, ou algo assim?
Não conseguia imaginar a srta. Scheele doente. Até os 

germes respeitavam Anna Scheele e ficavam fora do seu caminho.
– Ah, não, sr. Morganthal. Quero ir a Londres para visitar 

a minha irmã.
– Irmã? 
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Não sabia que ela tinha uma irmã. Nunca havia concebido 
a hipótese de a srta. Scheele ter qualquer familiar ou parente. 
Nunca mencionara ninguém. E lá estava ela, casualmente co-
mentando sobre uma irmã em Londres. Estivera em Londres com 
ele no outono anterior, mas naquela ocasião não mencionara ter 
uma irmã.

Sentindo-se ofendido, disse:
– Não sabia que tinha uma irmã na Inglaterra.
A srta. Scheele sorriu discretamente.
– Ah, pois tenho, sr. Morganthal. É casada com um inglês 

ligado ao Museu Britânico. Precisa se submeter a uma cirurgia 
muito séria. Pediu que fosse lhe fazer companhia. Gostaria de ir.

Em outras palavras, Otto Morganthal constatou, já estava 
decidida a ir.

Disse, rosnando:
– Está bem, está bem... Volte para cá assim que puder. 

Nunca vi o mercado financeiro tão volátil. Tudo por causa desse 
maldito comunismo. A guerra pode começar a qualquer mo-
mento. Chego a pensar que é a única solução. O país inteiro está 
crivado deles, crivado. E agora o presidente está determinado a 
participar dessa conferência idiota em Bagdá. É uma armadilha, 
na minha opinião. Estão querendo pegá-lo. Bagdá! O mais bizarro 
de todos os lugares!

– Ah, tenho certeza que estará muito bem protegido – disse 
a srta. Scheele, confortando-o.

– Pegaram o xá da Pérsia no ano passado, não pegaram? 
Pegaram o Bernadotte na Palestina. É loucura, é isso que é... lou-
cura. – Mas enfim – acrescentou o sr. Morganthal com pesar –, o 
mundo inteiro está louco.




