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PrólOgO

Nadina, a dançarina russa que conquistara Paris, ba-
lançou ao som dos aplausos e curvou-se, agradecendo 
uma e outra vez. Seus olhos negros e estreitos se afi-
laram ainda mais, o longo desenho da boca escarlate 
subiu levemente nos cantos. Franceses entusiasmados 
continuavam a bater os pés no chão, demonstrando seu 
apreço, enquanto caía o pano da cortina, ocultando os 
vermelhos, azuis e magentas da bizarra decoração. Em 
um rodopio de panos azuis e laranja, a bailarina deixou 
o palco. Um senhor barbudo a acolheu com entusiasmo 
em seus braços. Era o gerente. 

– Magnífico, petite, magnífico – exclamou ele. – Esta 
noite você se superou – e beijou-a, galante, em ambas as 
bochechas, de um jeito um tanto prosaico.

Madame Nadina aceitou a homenagem com a 
tranquilidade de um antigo hábito e passou para seu 
camarim, onde havia montes de buquês distribuídos por 
todo lado e figurinos maravilhosos de design futurista 
pendurados em ganchos, e o ar estava quente e adocicado 
com o aroma da aglomeração de flores e os perfumes e 
essências mais sofisticados. Jeanne, a camareira, atendeu 
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sua senhora, falando sem parar e se derramando em uma 
torrente de exagerados elogios.

Uma batida à porta interrompeu o momento. 
Jeanne foi atender e retornou com um cartão. 

– Madame pode receber?
– Deixe-me ver. 
A bailarina estendeu a mão lânguida, mas ao ver o 

nome no cartão, “Conde Sergius Paulovitch”, um súbito 
interesse brilhou em seus olhos. 

– Vou atendê-lo. O penhoar amarelo-claro, Jeanne, 
e rápido. E pode sair assim que o conde entrar.

– Bien, madame.
Jeanne entregou o penhoar, um fiapo sofisticado 

feito de seda e arminho cor de milho. Nadina o vestiu 
e sentou-se, sorrindo sozinha, enquanto a mão pálida 
e comprida tamborilava devagar sobre o vidro da 
penteadeira.

O conde logo se valeu do privilégio que lhe fora 
concedido – um homem de altura mediana, muito ma-
gro, muito elegante, muito pálido e extraordinariamente 
fatigado. Em termos de aparência, era pouco marcante, 
um homem que seria difícil de reconhecer em outra 
ocasião sem levar em conta seus maneirismos. Curvou-se 
sobre a mão da bailarina com exagerado preciosismo.

– Madame, é um grande prazer.
Esse foi o tanto que Jeanne escutou antes de sair da 

sala, fechando a porta atrás de si. Sozinha com o visitante, 
uma sutil alteração ocorreu no sorriso de Nadina.

– Mesmo sendo compatriotas, acho melhor não 
falarmos russo – observou.

– Já que nenhum de nós entende uma palavra do 
idioma, por mim tudo bem – concordou o visitante.

De comum acordo, passaram ao inglês, e nin-
guém, agora que os maneirismos do conde o haviam 



11

a bandonado, poderia duvidar de que essa fosse sua 
língua nativa. Ele havia, de fato, começado a vida como 
artista de teatro de variedades em Londres. 

– Essa noite foi um sucesso imenso – assinalou. – 
Meus parabéns. 

– Mesmo assim – disse a mulher –, estou apreen-
siva. – Minha situação não é mais o que era. As suspeitas 
que surgiram durante a guerra nunca foram totalmente 
esquecidas. Sou continuamente vigiada e espionada.

– Mas nenhuma acusação de espionagem foi feita 
contra a senhorita?

– Nosso comandante é cuidadoso demais em seu 
planejamento para chegar a tanto.

– Vida longa ao “Coronel” – disse o conde, sor-
rindo. – Uma notícia assombrosa, não é mesmo, que 
ele queira se aposentar? Aposentar! Como se fosse um 
médico, ou um açougueiro, ou um encanador...

– Ou um executivo qualquer – completou Nadina. 
– Não deveria nos surpreender. É isso que o “Coronel” 
sempre foi, um excelente homem de negócios. Orga-
nizou o crime como outro homem teria organizado 
uma fábrica de botinas. Sem se comprometer, planejou 
e dirigiu uma série de golpes estupendos, abarcando 
cada um dos ramos do que poderíamos chamar de sua 
“profissão”. Roubos de joias, falsificações, espionagem 
(esta última muito rentável em épocas de guerra), sa-
botagem, assassinatos discretos, praticamente não há 
algo que tenha ficado de fora. E o mais sábio de tudo: 
ele sabe quando parar. O jogo tornou-se perigoso? Ele 
se aposenta com total elegância e uma enorme fortuna!

– Hmm! – resmungou o conde com dúvidas. – É 
um tanto... perturbador para todos nós. Como se ficás-
semos à deriva.
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– Mas estão nos recompensando financeiramente, 
em uma escala generosíssima!

Alguma coisa, um tom subjacente de ironia na 
voz dela, fez com que o homem se virasse bruscamente 
para fitá-la. Ela sorria para si, e a qualidade do sorriso 
despertou sua curiosidade. Porém, ele prosseguiu com 
diplomacia:

– Sim, o “Coronel” sempre foi um ótimo tesoureiro. 
Atribuo a isso grande parte de seu sucesso e também a seu 
plano invariável de providenciar bons bodes expiatórios. 
Um grande cérebro, sem dúvida, um grande cérebro! E 
um apóstolo da máxima: “Se deseja que algo seja feito 
com segurança, não o faça você mesmo”. Cá estamos, 
todos nós, incriminados até o pescoço e totalmente à 
mercê de seu poder, e ninguém tem qualquer prova 
contra ele.

Fez uma pausa, quase esperando que ela fosse 
discordar, mas ela permaneceu em silêncio, sorrindo 
sozinha como antes.

– Nenhum de nós – ele ponderou. – Ainda assim, 
sabe, é supersticioso, o velho. Anos atrás, creio, foi con-
sultar uma dessas pessoas que leem a sorte. Ela profetizou 
uma vida inteira de sucesso, mas declarou que sua ruína 
viria pelas mãos de uma mulher.

Com isso, despertara o interesse da bailarina. Ela 
ergueu o olhar com ansiedade. 

– Isso é estranho, muito estranho! Pelas mãos de 
uma mulher, você disse?

Ele sorriu e deu de ombros. 
– Não resta dúvida, agora que ele se... aposentou, 

vai se casar. Alguma jovem bonita da sociedade, que vai 
gastar os milhões em muito menos tempo do que ele 
levou para acumulá-los.

Nadina meneou a cabeça.
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– Não, não, não é assim. Escute, meu amigo, ama-
nhã vou para Londres.

– Mas e seu contrato aqui?
– Vou me afastar por apenas uma noite. E vou 

disfarçada, como faz a realeza. Ninguém jamais vai saber 
que deixei a França. E por que acha que estou indo?

– É difícil que vá a lazer nesta época do ano. Janeiro 
é um mês detestável e enevoado! Deve ser a trabalho 
então?

– Exato – ela levantou e parou diante dele, cada 
um dos traços delicados do rosto tomado de orgulho e 
arrogância. – Acabou de dizer que nenhum de nós tem 
algo contra o comandante. Estava enganado. Eu tenho. 
Eu, uma mulher, tive a inteligência e, sim, a coragem, 
pois é preciso coragem para fazer um jogo duplo com 
ele. Lembra-se dos diamantes da De Beer?

– Sim, lembro. Em kimberley, logo antes de estou-
rar a guerra? Não tive nada a ver com isso e nunca soube 
dos detalhes, o caso foi abafado por algum motivo, não 
foi? Um roubo e tanto, também.

– Cem mil libras esterlinas em pedras. Dois de nós 
fizemos o serviço, sob ordens do “Coronel”, claro. E foi 
então que vi minha oportunidade. Entenda, o plano era 
usar alguns dos diamantes da De Beer para substituir 
algumas amostras de diamantes trazidas da América do 
Sul por dois garimpeiros que estavam em kimberley na 
mesma época. As suspeitas, portanto, estavam fadadas 
a recair sobre eles.

– Muito inteligente – interpolou o conde, com 
aprovação.

– O “Coronel” sempre é inteligente. Bem, fiz minha 
parte, mas também fiz uma coisa que o “Coronel” não 
havia previsto. Guardei algumas das pedras sul-america-
nas, uma ou duas são muito especiais, e seria fácil provar 
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que jamais passaram pelas mãos da De Beer. Com esses 
diamantes, sou eu quem segura o chicote do meu esti-
mado comandante. Uma vez que os dois rapazes forem 
liberados, a participação dele na questão passa a ficar 
sob suspeita. Nunca mencionei ao longo desses anos, 
estava contente em saber que contava com essa contra-
-artilharia, mas agora as coisas mudaram. Tenho meu 
preço... e vai ser alto, diria até que um valor atordoante. 

– Extraordinário – disse o conde. – E sem dúvida 
carrega esses diamantes consigo para onde for?

Seus olhos passearam suavemente por toda a sala 
desarrumada.

Nadina riu baixinho.
– Não deve supor nada do tipo. Não sou tola. Os 

diamantes estão em um lugar seguro, onde ninguém vai 
sonhar em procurá-los.

– Nunca a tomei por tola, minha digníssima dama, 
mas permita-me ousar sugerir que é um tanto audaciosa. 
O “Coronel” não é o tipo do homem que aceita bem ser 
chantageado, você sabe.

– Não tenho medo dele – riu. – Só há um homem 
de quem eu sentia medo, e ele está morto.

O homem olhou para ela com curiosidade.
– Vamos torcer para que não volte à vida, então – 

falou, jocoso.
– Que quer dizer? – exclamou a bailarina, ríspida.
O conde demonstrou leve surpresa.
– Apenas quis dizer que uma ressureição compli-

caria as coisas – explicou. – Uma piada boba.
Ela suspirou aliviada.
– Ah, não, ele está bem morto. Morreu na guerra. 

Foi um homem que um dia... me amou. 
– Na África do Sul? – perguntou o conde, com ar 

negligente.
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– Sim, já que perguntou, na África do Sul.
– É seu país de origem, não é?
Ela assentiu. Seu visitante levantou-se e recolheu 

o chapéu.
– Bem – assinalou –, entende melhor do que nin-

guém sobre seus assuntos, mas, se eu fosse você, teria 
muito mais medo do “Coronel” do que de um amante 
desiludido. É um homem a quem é bem fácil de se 
subestimar.

Ela riu com desdém. 
– Como se eu não o conhecesse depois de todos 

esses anos!
– Eu me pergunto se o conhece – falou baixinho. – 

Eu me pergunto mesmo se a senhorita de fato o conhece.
– Ah, não sou idiota! E não estou sozinha nisso. 

O barco-correio sul-africano atraca em Southampton 
amanhã, e a bordo está um homem que veio especial-
mente da África a pedido meu, executando certas ordens 
minhas. O “Coronel” não terá que lidar com apenas um 
de nós, mas dois.

– E isso é sensato?
– É necessário.
– Confia nesse homem?
Um sorriso muito peculiar surgiu na expressão da 

bailarina. 
– Confio muito nele. É ineficaz, mas perfeitamente 

confiável – fez uma pausa e acrescentou com outro tom 
de voz: – Na verdade, é meu marido.




