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O táxi parou junto a uma mesquita, na parte an-
tiga da cidade do Cairo. Ajeitei o khimar, o véu negro 
que me cobria desde a cabeça até a cintura, antes de 
pagar a corrida e descer do carro, para mergulhar num 
turbilhão de vozes e sons. Homens, mulheres e crian-
ças ocupavam todos os espaços como se brotassem do 
emaranhado de caminhos que se desvendavam e desa-
pareciam como por encanto, saindo de alguns portões 
para penetrar em outros. Acompanhei a torrente hu-
mana pela viela espremida entre velhos prédios comer-
ciais sem vitrines. Após algumas quadras, detive-me em 
frente a um prédio com a pintura desbotada. Insegura, 
abri o pequeno pedaço de papel rabiscado com a letra 
irregular do tio William. Não havia dúvidas. Era esse o 
endereço. Sem hesitação, lancei-me pela porta em dire-
ção à penumbra. 

A livraria estava deserta. Retirei o véu, sob o qual 
havia me disfarçado, para examinar as prateleiras reple-
tas de miniaturas e livros. Havia volumes de todos os 
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formatos e tamanhos, além de pirâmides, imitações de 
múmias e sarcófagos esculpidos em madeira enegrecida 
com uma mistura de óleo e carvão cobertos por dese-
nhos de seres mitológicos. 

Eu ainda observava o recinto, quando um homem 
surgiu à minha frente. Sua aparência chamaria a aten-
ção em qualquer lugar, seja pela barba branca que con-
trastava com a pele morena sulcada de rugas profun-
das, seja pela túnica azul, puída e desbotada, seja pelos 
olhos astutos e inteligentes que pareciam voar de um 
lado para o outro. O embaraço era mútuo. Pelo jeito, 
a última pessoa que ele esperava naquela tarde era uma 
garota de camiseta e calça jeans, com os cabelos casta-
nhos presos num rabo de cavalo sobre a nuca.

Saudei-o, apresentando-me:
– Olá, o meu nome é Raquel Steiner. Estou aqui a 

pedido do doutor William Fetter. Vim buscar o livro 
que ele reservou.

O velho sorriu, respondeu ao cumprimento em 
árabe, para continuar num inglês fluente:

– Ah, o doutor Fetter? Sei. Como está o meu velho 
amigo? Iniciou alguma pesquisa arqueológica no Egito?

– Oh, não. Ele está aqui para uma conferência a 
convite da Universidade do Cairo – respondi, tambo-
rilando sobre o balcão. 

Bater os dedos repetidamente sobre uma superfí-
cie é o que faço quando estou muito, mas muito 
perturbada.  E, no momento, eu estava mais do que 
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 perturbada: estava com o coração aos pulos e ansiosa 
para sair daquele lugar sombrio. O local era abafado, 
com cheiro de mofo e a única claridade vinha de uma 
luminária dependurada no teto, em meio a teias de 
aranha. A lâmpada apenas quebrava a escuridão, proje-
tando sombras fantasmagóricas sobre os objetos que se 
espalhavam por todos os lados. 

O velho fitou-me por um tempo antes de conti-
nuar:

– Lástima o doutor Fetter não ter vindo. Queria 
lhe entregar a encomenda pessoalmente – resmungou, 
por fim, alisando a barba que lhe cobria o peito.

– O tio William foi atender a um chamado do Se-
cretário de Cultura do Egito, senhor Mustafá Hasan 
Cassin. Voltaremos hoje para Londres.

– Sendo assim, aguarde um momento. Vou prepa-
rar o material.

O silêncio tomou conta da sala, enquanto ele desa-
parecia por entre as prateleiras. Eu já havia examinado 
tudo o que estava sobre o balcão quando ele retornou 
com um pacote de papel pardo amarrado por um bar-
bante. Entreguei-lhe o amontoado de dólares em troca 
do volume, colocando-o na mochila. 

Preparava-me para sair quando uma mão  enrugada 
segurou a minha.

– Espere, minha jovem. Quero compensá-la pelo 
esforço de vir até a minha loja – murmurou, ao entre-
gar um pacote embrulhado em papel de presente.
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– Obrigada, senhor. Não é necessário – agradeci, 
encabulada.

– Por favor, por favor... Aceite. Eu insisto. Estou 
lhe confiando um mimo precioso.

Surpreendida por aquele gesto, peguei o brinde, 
enfiando-o de qualquer maneira na mochila. Em segui-
da, envolvi-me no khimar, para só então sair pela porta 
e me integrar à multidão que lotava a viela. O velho me 
seguiu até a entrada da livraria e ali ficou, encostado na 
parede. Chegando à esquina, voltei-me para um aceno, 
mas ele já havia desaparecido de vista.

Perambulei por várias ruas até chegar ao Mercado 
Khan el Khalili, com seus bazares exóticos. Entrei na pri-
meira porta, passando antes por um caminho  ladea do 
por dezenas de cestos com frutas e grãos de todas as pro-
cedências. Retirei o véu, deixando-o num canto, para 
juntar-me aos turistas em busca de  lembrancinhas. Im-
possível visitar o Egito e não comprar algum objeto tí-
pico da região. Uma hora depois, carregada de pacotes, 
saí à procura de um táxi para retornar ao Royal Hotel.

Ali, vários casais circulavam pelo saguão, entre 
malas e crianças. Desviando-me de uns e outros, entrei 
no elevador. O ascensorista cumprimentou-me com 
um aceno de cabeça antes de apertar o botão do quinto 
andar. Sorri, retribuindo a gentileza. 

Quando a porta começava a fechar, um homem 
com barba cerrada, usando terno e óculos escuros, 
entrou apressado, indo se postar no fundo da cabine. 
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Nem tive tempo de examiná-lo, pois a porta logo se 
abriu e o tio William apareceu à minha frente como 
se estivesse esperando pelo elevador. Ele se precipitou 
sobre mim, indagando:

– Tudo bem, Raquel? E o livro? Você o encon-
trou? Ótimo! Chame um táxi e peça à portaria para 
descer a bagagem. Já acertei a conta.

Ele pegou o pacote e o apertou contra o peito, en-
tre suspiros. E, antes que eu pudesse dizer alguma coisa, 
começou a gargalhar.

– Raquel, Raquel, Raquelzinha. Obrigado, meu 
anjo. Finalmente poderei provar a existência do livro 
de Akhenaton. Prepare-se, garota, porque vamos virar 
o mundo de cabeça para baixo. 

– Não foi nada, tio. Até ganhei um presente do 
seu amigo.

– O Omar é um homem especial. O presente deve 
ser valioso, querida. Guarde-o bem – ele disse. 

Excitado, iniciou uma espécie de dança ali mesmo, 
no corredor. Parei, assombrada, pois o tio William não 
costumava demonstrar seus sentimentos e eu nunca o 
vira assim, tão alegre.

Ignorando a minha cara de surpresa, ele colocou 
o braço sobre os meus ombros e nos dirigimos ao en-
contro de Cristina. Minha prima já estava vestida e 
maquiada. Em instantes, o funcionário do hotel batia 
na porta atendendo ao chamado. Felizmente, eu havia 
deixado as malas prontas antes de sair.
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Meu tio beijou a filha na testa antes de conduzir a 
cadeira de rodas até o elevador. O homem que havia su-
bido comigo pouco antes também descia, mas como da 
primeira vez, não portava bagagem e permaneceu em 
silêncio, com a cabeça pendente sobre o peito. Chegan-
do ao saguão, dirigiu-se rapidamente à porta de saída.

Em instantes, tomamos o táxi e, pouco depois, o 
aeroporto apareceu à nossa frente. Tão logo embarca-
mos, o avião partiu. Parecia impossível, mas tudo acon-
teceu de forma sincronizada. Quando a aeronave esta-
bilizou, ajeitei-me na poltrona, procurando  relaxar. Ao 
meu lado, Cris estava entretida com a leitura de um 
romance, enquanto seu pai ainda apertava o tal pacote 
de papel pardo contra o peito, com o mesmo sorriso 
estampado no rosto. Estranhei aquilo, pois se estava 
tão ansioso pelo livro, por que não abria logo a embala-
gem? Contentava-se em abraçá-lo, como quem abraça 
um filho. Família esquisita essa minha! – pensei, viran-
do-me para a janela. 

Fechei os olhos. Precisava descansar e, se possível, 
dormir. O dia fora exaustivo, mas isso não era  novidade. 
Nos últimos cinco meses, tinha participado de várias 
viagens com os meus parentes, e elas eram sempre rápi-
das e atribuladas. Esse era o preço a ser pago para par-
ticipar do intercâmbio estudantil sob a supervisão do 
primo do papai.

Bem, esta aventura começou quando Marcelo, o 
meu namorado, ganhou uma bolsa de estudos da Uni-
versidade de Sidney, na Austrália, com a duração de 
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um semestre. Eu pretendia acompanhá-lo, mas o papai 
não aceitou. Se eu quisesse fazer um intercâmbio, disse 
ele, teria de ser na Inglaterra, onde morava o primo, 
 arqueólogo e professor em Oxford.

Tentei convencê-lo, mas ele era mais teimoso do 
que eu. Então, decidi aceitar a sugestão. Até porque es-
tudar em Londres era mais agradável do que ficar em 
Penedos, longe do Marcelo. Contudo, fui  surpreendida 
pelo estilo de vida do tio William. Ele estava sempre 
indo e vindo de um lugar para o outro, em função do 
seu trabalho. Eram constantes os convites para pales-
tras, aulas ou conferências. 

A fixação pelo passado deve ser coisa de família, 
concluí, pensando no papai e no tio Leopoldo. Meu 
pai, Alberto Steiner, é diretor do Museu Antropoló-
gico da Fundação Universitária Brasil, a FUBra, onde 
mamãe, Suzana Steiner trabalha. Ele é antropólogo 
e ela, arqueóloga. Ah, e tem a Angélica, minha irmã-
zinha, que pretende ser historiadora como o tio Léo. 
Aliás, a Lica é o orgulho da família. Primeira aluna da 
classe, com notas excelentes. Também! Vive com o na-
riz enfiado nos livros.

Bom, na verdade, minha irmã tem um QI altís-
simo. Ela é o que popularmente intitulamos de gênio. 
Eu, ao contrário, sempre fui uma garota comum. Mas 
não tenho do que me queixar, pois, até concluir o ensi-
no médio, minhas notas sempre foram satisfatórias. Os 
problemas começaram na universidade. Fiz vestibular 
para o curso de Espeleologia, o estudo das cavernas, 
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mas acabei desistindo após um semestre. Aquilo não 
era exatamente o que eu pensava. Mudei, então, para o 
curso de Biologia.

A Biologia abre vários campos de ação, além das ca-
vernas. E, o melhor de tudo, é que essa ciência  adapta-se 
perfeitamente à tradição da família. 

Enfim, acabei adormecendo embalada pela vibra-
ção do avião na turbulência de uma tempestade. Só 
acordei horas depois, quando a comissária de bordo se 
aproximou com a refeição. Tio William continuava re-
clinado na poltrona com os olhos fechados e Cristina 
dormia apoiada em seu ombro. Acordei-a, e ela cutu-
cou o pai. Contudo, ele não se moveu. Ela o puxou pelo 
braço, mas ele se manteve teso, duro, estático. Percebi 
de imediato que alguma coisa estava errada.

– Papai, por favor, acorde – Cris chamou. 
– O que aconteceu, tio William? – indaguei, as-

sustada com o seu aspecto.
Nossas vozes se elevaram novamente quando ele 

escorregou para frente, ficando preso apenas pelo cinto 
de segurança. A comissária de bordo se aproximou, so-
lícita, auscultando-lhe o coração. De imediato, fomos 
transferidas para duas poltronas no lado oposto do cor-
redor. A tripulação, reunida ao redor do tio William, 
discutia sobre o que fazer.

– Por favor, senhores. Existe algum médico a bor-
do? – finalmente um deles perguntou.

Se a princípio os passageiros estavam silenciosos 
e espantados, logo começaram a tagarelar. Então, uma 
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mulher se aproximou com uma maleta. Calada, ajoe-
lhou-se em frente ao titio, tomou-lhe o pulso, colocou 
o estetoscópio em seu peito, abriu-lhe a pálpebra e, 
 finalmente, disse em voz baixa:

– Não há nada a fazer. Ele deve estar morto há 
pelo menos duas horas. Desconheço a causa, mas, pelo 
seu aspecto, parece ter sido envenenado. 

A Cris ficou em estado de choque, enquanto eu 
a abraçava, em pânico. O chefe da tripulação murmu-
rou algumas palavras de conforto, cobriu o corpo do 
tio William com uma manta e, então, conduziu a mé-
dica até a cabine do piloto. Minutos depois, a mulher 
retornou para o seu lugar, e o comandante preveniu 
pelo interfone que o avião pousaria em Heathrow, o 
aeroporto de Londres, em cerca de uma hora. Avisou 
também que um dos passageiros sofrera de um mal sú-
bito. Pediu calma e paciência.

Uma hora de voo, ainda. Essa foi a hora mais longa 
da minha vida. Apavorada, eu tentava consolar a Cris, 
cujas lágrimas pareciam brotar de uma fonte. Afirmar 
que tudo aquilo parecia um pesadelo era pouco. Minha 
prima e eu vivíamos um momento de puro horror.

Assim que o avião pousou, o comandante infor-
mou que a polícia nos aguardava, junto ao portão de 
desembarque. Entre soluços, Cristina ligou para o 
doutor Edgar, o advogado da família, que chegou em 
seguida cheio de cuidados. Fomos acomodados numa 
sala junto com alguns policiais. Entre eles havia um 
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escrivão e um inspetor da Scotland Yard. O corpo do 
tio William seria retirado da aeronave e levado para a 
necropsia, informaram.

Os passageiros foram identificados, preencheram 
uma ficha em que constavam perguntas como profis-
são, tempo de estada em Londres, endereço, telefone e 
outros dados e, então, foram dispensados. Cris e eu per-
manecemos com os policiais, a médica e os tripulantes. 

Ao depor, a doutora voltou a mencionar as carac-
terísticas apresentadas pelo cadáver, como manchas 
azuladas pelo rosto, pescoço e peito. Isso levantava a 
possibilidade de o tio William ter inoculado alguma 
droga poderosa. E mais, que no exame preliminar que 
ela havia feito, detectara uma estranha picada em sua 
nuca. 

A seguir, foram ouvidos os integrantes da equipe 
de bordo. Todos negaram ter visto algum movimento 
suspeito, ou mesmo se alguém sentara na poltrona que 
ficava atrás daquela ocupada pelo morto. Segundo a 
lista de passageiros, o lugar deveria ter ficado vago du-
rante o voo. Com base nessas informações, o inspetor 
afirmou que tanto os passageiros quanto os tripulantes 
do avião estavam sob suspeita até o verdadeiro culpado 
ser descoberto, pois qualquer um poderia ter ocupado 
a poltrona e cometido o crime.

Nesse momento, Cris perdeu os sentidos. Foi uma 
confusão daquelas, até o inspetor chamar uma ambu-
lância para conduzi-la para o hospital. Apesar de toda 
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a minha apreensão, fui obrigada a permanecer à dispo-
sição da polícia na companhia do advogado. No final 
da tarde, ele me deixou com as bagagens no bairro de 
Kew, onde o primo do papai morava em suas estadas 
em Londres. A governanta, Anabel Haslein, me rece-
beu em prantos, histérica e desnorteada.

– Isso não poderia acontecer, Raquel! Não com 
ele! Não com ele! – lamentava-se.

Eu também me sentia péssima, mas acalmei a em-
pregada como foi possível. Mais tarde, pedi-lhe que 
fosse ao hospital para cuidar de Cristina. Tudo o que 
eu precisava, após as últimas vinte e quatro horas, era 
um banho quente e uma noite de sono. 

Mas, antes de fazer isso, precisava verificar se o li-
vro comprado no Cairo havia sido entregue pela com-
panhia aérea junto com as malas. Revistei a bagagem, 
mas o volume não estava ali. Só me restava ligar para a 
empresa reclamando a sua devolução. 

Após registrar a queixa, joguei-me na cama ainda 
vestida. Sentia um vazio imenso no peito. A morte era 
uma coisa assustadora. Era horrível perder alguém da 
família de uma forma tão cruel e inesperada. E ainda 
havia a Cris, no hospital. Sentia-me inútil frente  àquele 
desafio.

Desejei retornar de imediato para Penedos, contu-
do, o momento era impróprio, pois Cristina precisava 
de mim, mais do que nunca. Com tristeza, abri o com-
putador para acessar a Internet. Lica estava on-line. 
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Nossos pais integravam uma missão  exploratória 
no interior do Mato Grosso, disse ela. Frau Berta, como 
sempre, administrava a casa nessas ocasiões. A gover-
nanta prometeu transmitir-lhes a notícia. Mas isso de-
mandaria tempo, argumentou. Disse que não esperasse 
por eles, pois dificilmente poderiam  comparecer aos 
funerais. O tio Léo também não estava. Tinha ido para 
o Sul em visita à namorada.

Marcelo estava off-line. Presumi que estivesse no 
mar, pegando alguma onda. Afinal, ele escolheu a Aus-
trália por causa do surfe. Além do que, era preciso con-
siderar a diferença de fusos horários entre Londres e 
Sidney. Só me restava redigir um e-mail para relatar os 
últimos acontecimentos. 

Ao acordar, no dia seguinte, fui direto ao hospital. 
Cris havia sido liberada e voltamos para casa ainda pela 
manhã. Ela parecia mais calma. Efeito da medicação, 
talvez.


