À minha querida tia Orlanda
que foi sempre tão minha amiga

O MISTÉRIO
DAS PEPITAS
DE OURO

Mafalda Moutinho
Autora

Até 2003 foi Consultora
de Gestão em Londres,
numa grande empresa de
consultoria multinacional,
a Accenture.
Licenciou-se no Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas
de Lisboa, em Relações
Internacionais, e completou
os estudos com um mestrado em
Londres, no London Centre
of International Relations
da Universidade de Kent.
Trabalhou sediada em Londres
de 1997 a 2003, viajando muito
e vivendo cada ano em cidades
e países diferentes: Paris, Milão,
Cairo, Haia, Estocolmo, Madrid
e Roma.
Vive desde 2003 em Itália
e tem-se dedicado exclusivamente
à escrita.
O site da colecção pode visitar-se
em www.osprimos.com.

O MISTÉRIO
DAS PEPITAS
DE OURO
Mafalda Moutinho
Ilustrações

Umberto Stagni

Publicações Dom Quixote
[uma editora do grupo LeYa]
Rua Cidade de Córdova, n.° 2
2610-038 Alfragide · Portugal
Reservados todos os direitos
de acordo com a legislação em vigor
© 2014, Mafalda Moutinho e Publicações Dom Quixote
Ilustrações | Umberto Stagni
Revisão | Manuel Coelho
1.a edição | maio de 2014
Paginação | Eighty Eight | Maria MG
Depósito legal | n.° 373 245/14
Impressão e acabamento | Multitipo
ISBN | 978-972-20-5456-0
www.dquixote.pt

Índice
[9] NOTAS E AGRADECIMENTOS
[13] A FEBRE DO OURO
[37] O GENIOZINHO
[61] O AMIGO VIRTUAL
[83] UMA SURPRESA EM PEBBLE BEACH
[107] UM PLANO (QUASE) BRILHANTE
[133] UMA PARTIDA DE GOLFE MUITO... COLORIDA
[161] AS CINCO EMPRESAS DOURADAS
[175] O ACAMPAMENTO NO PARQUE DAS SEQUOIAS
[193] A BACTÉRIA DAS PEPITAS DE OURO
[207] OS FUGITIVOS DE ALCATRAZ
[227] A VINGANÇA DOS ÍNDIOS
[245] A MORAL DA HISTÓRIA

NOTAS E Agradecimentos

Uma das perguntas que os fãs d’Os Primos me colocam frequentemente é: “Onde é que a Mafalda vai buscar a inspiração
para os seus livros?” A minha resposta gravita, invariavelmente,
em torno dos locais e experiências pelas quais tenho passado,
como acontece, acredito, com grande parte dos escritores de
ficção. O site da coleção www.osprimos.com ilustra em pormenor estes cenários e vivências e explica, sobretudo, de que forma
decidi utilizá-los em cada uma das obras. Digamos que os meus
heróis se encarregam de fazer de Detetives Exploradores Intrometidos
por minha conta, chegando onde eu chego nas minhas viagens,
mas indo mais longe, pois para eles não há limites.
No entanto, em nenhuma destas obras esteve o meu desejo
irrequieto de resolver um enigma tão relacionado com a história
como n’O Mistério das Pepitas de Ouro.
Na aventura californiana d’Os Primos, tudo começa quando
André vê um saco escondido no ramo de uma árvore e convence
Ana e Maria a investigar. No meu caso, aconteceu algo de muito
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semelhante, pois também eu vi o mesmo saco, escondido no
ramo da mesma árvore, enquanto visitava a cidade de São Francisco a bordo de um autocarro turístico. A diferença, porém,
é que eu não segui o meu instinto e curiosidade, como fez
o André, e não desci, por isso, do autocarro. Grande erro! Devia
tê-lo feito.
Se, por um lado, a incógnita me fez escrever um livro inteiro
no qual os três heróis vasculham por São Francisco, Santa Cruz,
Pebble Beach, Monterey e Stanford para saberem o que contém
o saco e o que estava a fazer escondido no ramo da árvore, por
outro, o mistério continua a perseguir-me, pois, ao contrário da
Ana, da Maria e do André, eu fiquei sem descobrir a verdadeira
resposta a estas questões.
Durante meses, tentei investigar o enigma, agora já em Itália,
mas quanto mais descobria, mais curiosa ficava. Na altura em
que visitei São Francisco e passei pelo parque de Washington
Square, tirei várias fotografias à estranha circunstância, que analisei mais tarde em pormenor. Pois qual não foi o meu espanto,
quando descobri, neste processo, que as imagens disponibilizadas pelo Google Earth mostram precisamente o que eu observo
nas minhas fotografias: o saco continua a aparecer em cima da
árvore. Infelizmente, eu estou agora demasiado longe para poder
tirar esta história a limpo.
Cheguei a lembrar-me de telefonar para um café ou restaurante da zona, ou para a Polícia local, a pedir informações sobre
o misterioso saco, e até pensei em criar um concurso em que os
meus leitores tomavam as rédeas da investigação e me informavam dos resultados… O facto é que não o fiz, talvez por recear
que alguém me apelidasse de Detetive Exploradora Intrometida,
competências que mais se coadunam com Os Primos. Terei
atingido o meu limite investigativo? Porventura será melhor
continuar a deixar estas averiguações nas mãos dos meus heróis?
Ou trata-se simplesmente de protelar a resolução de um mistério
que me diverte e fascina?
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Nesta nova aventura, gostaria de agradecer em primeiro
lugar ao Doutor Frank Reith, investigador de Geoecologia
e Geomicrobiologia da Universidade de Adelaide, na Austrália,
por ter respondido em pormenor às minhas perguntas leigas
sobre A Bactéria das Pepitas de Ouro e por me ter fornecido artigos científicos cujo conteúdo me apaixonou de tal forma que
os li pela noite dentro, acabando por mudar o rumo e o final
da minha história.
Como defendia Thomas Khun, os critérios de seleção das
teorias científicas não são objetivos, pois dependem e são influenciados pelos valores e subjetividade dos próprios cientistas. A Ciência evolui, assim, seguindo rumos que se submetem
a escolhas muitas vezes distantes do conceito de racionalidade,
devido às pressões de grupos, às predileções dos cientistas, ou ao
contexto histórico-sociológico de uma determinada época. Por
outras palavras, num momento em que o preço do ouro é tão
elevado, não será de admirar que a febre do ouro possa cativar
cientistas espalhados pelo mundo e que a investigação possa ser
estimulada com o apoio de grandes grupos dedicados à exploração do tão desejado metal. Afinal de contas, o ouro é raro, incorruptível, esteticamente sublime e, em última análise, misterioso,
por isso arrebatou a curiosidade dos alquimistas desde a Idade
Média, levando-os a dedicarem-se à investigação da famosa Pedra
Filosofal, a fórmula imaginária capaz de transformar qualquer
metal em ouro. Hoje, a busca, embora reformulada, continua.
Agradeço em seguida ao meu caro amigo Doutor Octávio
Mateus, biólogo e paleontólogo, que mais uma vez se revelou
inestimável ao ajudar-me a decifrar complicadas noções científicas, depois transformadas em conceitos mais facilmente entendíveis, tanto por mim como pelos fãs da Ana, da Maria e do André.
Agradeço igualmente ao meu querido padrinho Dr. José
Rosa pelas achegas relativamente aos termos técnicos usados
no golfe, que espero se torne a nova paixão de muitos fãs d’Os
Primos. Temos, em Portugal, excelentes campos de golfe onde
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praticar este desporto tão saudável, competitivo e aliciante.
É uma pena que os nossos jovens ainda não os utilizem. Seria
entusiasmante ver surgir das nossas escolas e universidades a
próxima estrela internacional de golfe. Espero que as aventuras
e desventuras do André no Pebble Beach Golf Links sirvam para
angariar eventuais novos campeões ou simples diletantes.
Obrigada também aos meus pais, Isilda e Abel Moutinho,
à minha irmã Xana e ao Carlos, os meus peritos em Engenharia
Mecânica, pela ajuda, críticas construtivas e revisões, e também
à minha editora Carla Pinheiro, pelo seu apoio incessante, ao
meu querido ilustrador Umberto Stagni, cuja paciência e criatividade são levadas aos limites em cada nova obra, ao revisor
Manuel Coelho e a todos os fãs que não deixam de me mostrar
o seu entusiasmo.
Mafalda Moutinho
Milão, 21 de março de 2014

I

A FEBRE DO OURO

André subiu as escadas do autocarro seguido pelas primas,
Ana e Maria, depois de ter esperado na fila mais de vinte minutos, no final de Mason Street, perto do Fisherman’s Wharf.
Ao chegar ao deck superior, estacou por breves momentos,
enquanto perscrutava o melhor sítio para se sentarem, pois
o autocarro encontrava-se bastante cheio.
Os lugares da frente tinham já sido ocupados por uma família de quatro turistas americanos cujo filho mais velho se divertia
a atirar o boné do mais novo para o colo do japonês sentado
atrás dele. Sempre prestável, de mãos postas e com o mesmo
sorriso estampado no rosto, o homem devolvia continuamente
o boné ao rapazinho, curvando-se para a frente, enquanto este,
cada vez mais envergonhado, se desculpava em nome do irmão.
Virando lentamente o pescoço da esquerda para a direita,
André considerou as duas opções disponíveis: ou se sentavam
a meio do veículo, do lado esquerdo, ou optavam pelos três
lugares livres do lado direito, na terceira e quarta filas.
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A decisão não foi difícil de tomar, nem tão-pouco se deveu
ao facto de o campo de visão ser mais vantajoso do lado direito,
uma vez que os jovens estariam mais próximos dos edifícios
a observar e não teriam as cabeças inoportunas dos restantes
turistas à frente deles, sempre que quisessem tirar fotografias.
A prima Maria, observadora arguta a quem este tipo de
situação dificilmente passava despercebido, compreendeu
de imediato o motivo que levara André a prosseguir sem hesitar até aos três lugares mais distantes. Os cabelos lisos, pretos
e brilhantes da rapariga sentada na quinta fila falavam por si.
— Senta-te ao lado da Ana, que eu sento-me sozinha no lugar
da frente — propôs ela, dando uma cotovelada à irmã mais nova
e piscando-lhe o olho com um sorriso de cumplicidade.
Maria adorava o primo, mas não conseguia evitar meter-se
com ele sempre que podia. Não o fazia por mal, e André raramente se ofendia com as suas provocações, acabando por se rir
tanto como ela.
— Hã? O quê?…— perguntou ele, tomado de surpresa
e apressando-se a ocupar o lugar que escolhera para si. — Não,
não! Sentem-se as duas juntas que eu fico aqui à frente.
Maria encolheu os ombros, sorridente, alisando os cabelos
castanho-escuros entre o indicador e o médio e observando
a reação do primo pelo canto do olho.
Enquanto fingia certificar-se de que as primas se sentavam
confortáveis nos seus lugares, o rapaz virou-se para trás para
confirmar que não se enganara e que a sua primeira impressão
estava correta.
A jovem sentada na fila atrás de Ana e Maria tinha um rosto
muito bonito, de textura lisa e de uma brancura que lhe realçava
os lábios espessos e particularmente rosados. A franja cobria-lhe
parte da testa, repousando com uma onda suave sobre a orelha
direita. As densas pestanas escuras envolviam os olhos azuis,
astutos e de contorno felino que a rapariga fixara distraidamente
num poster da loja de sanduíches à sua direita. Era esbelta, vestia
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calças de ganga justas, uma sweatshirt azul escura e um par de
All Star de cano alto encarnados. Tinha deslizado ligeiramente
no assento, colocando os joelhos nas costas do banco da frente
e pousara a mochila no colo. Usava um relógio um pouco grande no pulso esquerdo e várias pulseiras no direito e brincava,
absorta, com os dois anéis coloridos que trazia nos dedos.
Sorrindo, um pouco para si mesmo e um pouco para a
rapariga que, poderia jurá-lo, continuava a fingir não reparar
nele, André murmurou:
— Vocês não acham que São Francisco é uma cidade um
bocado morta?
A frase e o tom com que fora proferida pareceram despertar
a atenção da jovem, pois esta girou a cabeça devagar, fitando
André com curiosidade. Ao notar, porém, que o rapaz a observava, passou rapidamente o olhar ao prospeto informativo que
tinha nas mãos, concentrando-se a estudar o circuito turístico
proposto pela empresa de autocarros panorâmicos.
Satisfeito por obter uma reação da rapariga e por ter arranjado uma desculpa para continuar virado para trás, André alargou
ainda mais o sorriso sardento.
— São Francisco é uma cidade um bocado morta?! — perguntou Maria, admirada. — Antes pelo contrário, é uma cidade cheia de vida! Sente-se movimento nas ruas, na gente, na
atmosfera…
— Sim, se bem que… — interrompeu Ana, apertando o fecho
da camisola. — Até dava jeito se houvesse um bocadinho menos
de movimento na atmosfera! Este vento é um gelo!
— Sobretudo à tarde! Parece que o fenómeno se deve a um
problema de humidade atmosférica causada pela diferença de
temperatura entre o solo quente da Califórnia e o ar frio do
oceano Pacífico… — informou André.
O rapaz colocara o ar mais culto que lhe fora possível engendrar, mas, receando não saber expor o caso com os termos
científicos adequados, acabou por abreviar a explicação, dizendo:
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— Uhmm… Entre outras coisas. Enfim… Trata-se de uma
combinação muito particular de fatores específicos desta
zona.
— Nem parece que estamos no verão! — queixou-se de
novo Ana.
— Seja como for, esta cidade é tudo menos morta! — insistiu
Maria.
— Acho que o André se estava a referir ao facto de ainda
não termos encontrado nada de estranho ou misterioso — ajudou Ana.
— Podes crer! — exclamou o primo, continuando disfarçadamente a lançar espreitadelas furtivas à jovem. — Chegámos há
dois dias e ainda não aconteceu nada de interessante, meninas!
Dois dias! Isto não é normal…
— Só porque tivemos sorte com todos os casos que resolvemos até hoje, não quer dizer que vá ser sempre assim… — justificou Maria, secretamente desiludida, uma vez que já tinha
pensado no mesmo.
Para os três primos, as férias nunca sabiam a férias enquanto
os jovens não dessem de caras com algo insólito e uma série de
pistas a seguir nos vários países por onde passavam. Na maior
parte dos casos, viajavam graças aos destacamentos diplomáticos
do pai de Ana e Maria, o embaixador Hugo Torres, embora, por
vezes, fosse o próprio André a convidar as primas para se lhe
juntarem. São Francisco, uma das maiores cidades norte-americanas, não podia ser exceção.
— Não me interpretem mal, estou a adorar estar aqui! —
apressou-se o rapaz a esclarecer, temendo parecer um desmancha-prazeres. — É sempre uma sorte ir de férias convosco e viajar
para todo o lado!
— Pois eu não me importava nada que o pai fosse destacado
de Londres para aqui — declarou Maria. — Gosto imenso de
viver em Londres, claro, mas tenho a certeza de que ia adorar
viver nesta cidade!
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— Sim, eu também a acho espetacular, mas o que eu quero
dizer é que seria ótimo se aparecesse alguma coisa extraordinária
à nossa frente! — continuou André, fitando de novo a rapariga e
esperando que ela detetasse o duplo sentido que ele dera à frase.
Embora a jovem continuasse a evitar o seu olhar, André tinha agora a certeza de que ela o estava a ouvir, pois os seus olhos
irrequietos saltavam de objeto para objeto como quem presta
atenção a uma conversa e não quer perder nenhum pormenor.
Quanto mais olhava para ela, mais se convencia de que
havia na jovem algo de especial. Algo que ele não sabia explicar. Intimamente, desejou que fosse realmente ela a “coisa
extraordinária” que faltava para lhes animar as férias e a ideia
não lhe pareceu absurda, como seria de esperar. Aliás, quanto
mais pensava nisso, mais misteriosa a rapariga se lhe afigurava.
Até o facto de ela estar só num autocarro turístico lhe parecia
estranho. “Deve ter a minha idade, ou talvez seja um ano mais
velha”, pensou consigo mesmo. “Mas porque é que não veio
com os pais, ou com amigos? Anda a visitar a cidade sozinha?
E que relógio esquisito tem ela no pulso?”
— Uhmm… Alguma coisa extraordinária? — perguntou
Maria, alheia às reflexões do primo. — O que tu queres é descobrir um tesouro enterrado em qualquer lado, como de costume,
não é?
— Não era preciso ser um tesouro… — contestou ele.
— Mas se fosse, também não te importavas, pois não? — perguntou-lhe Ana, com o seu sorriso meigo.
O motorista ligou por fim o motor e os jovens ouviram as
portas do autocarro a fechar.
— Here we go! — exclamou André, procurando uma posição
confortável no assento que lhe permitisse observar as atrações
turísticas e continuar a deitar espreitadelas para a jovem sentada
atrás das primas.
— Agora já percebo porque é que não nos deram auscultadores — disse Ana, fitando o guia que se colocara entre os membros
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da família de americanos na primeira fila com um microfone
na mão. — Em vez das gravações do costume, esta visita guiada
vai ser feita ao vivo. Muito melhor!
— Que fixe! — concordou Maria, rindo da piada que o homem acabava de dizer ao microfone. — O guia parece ser um
tipo divertido.
— Ah! Ah! — disse André, rindo da nova chalaça que pusera
o autocarro inteiro em alvoroço. — Se continua assim vai ganhar
imensas gorjetas no fim!
Por essa altura, o guia já se tinha apercebido da brincadeira interminável do rapaz americano sentado na primeira fila
e do exaspero do irmão e do japonês atrás dele. Decidiu, assim, pôr-lhe cobro, até porque não estava interessado em ter
um elemento perturbador tão perto dele e arriscar-se a perder
a atenção do restante público. Apanhando o incitador distraído, o
guia tirou-lhe o boné e colocou-o em cima do que já tinha na própria
cabeça, dando finalmente alguma satisfação ao irmão mais novo do
rapaz, bem como ao turista nipónico e aos passageiros mais próximos, que secretamente já estavam com vontade de fazer o mesmo.
O autocarro saiu por fim do lugar onde estava estacionado,
virou à esquerda na Jefferson Street e continuou por um quarteirão antes de virar novamente à esquerda e prosseguir pela Taylor
Street.
O guia começou por explicar à audiência que São Francisco
tinha sido fundada em 1776 por colonos espanhóis e que, se em
meados do século XIX não possuía mais do que duas centenas
de habitantes, em muito poucos anos a cidade passou a contar
com mais de trinta e cinco mil residentes.
— E a que é que se deveu esta afluência repentina? — perguntou ele, dirigindo-se a André, pois o rapaz parecia estar distraído
e meio virado para trás. — Uhmm?
Maria fez sinal ao primo para o avisar de que a pergunta lhe
era dirigida, mas vendo que o rapaz não sabia o que responder,
sugeriu-lhe, risonha:
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— Vá! Inventa qualquer coisa!
André, de facto, tinha estado meio distraído, tentando
captar o olhar cruzado da misteriosa jovem sentada atrás da
prima, mas por sorte tinha ouvido a pergunta, o que já não era
mau. Premiu os lábios, pensativo, mas a resposta não lhe saía.
Convicto de ter dado com o ponto fraco do rapaz, o guia
insistiu com ele:
— Então? O que veio aquela gente toda para aqui fazer de
repente?
Sentindo-se pressionado e esperando não fazer figuras tristes à frente da rapariga, André aproveitou a sugestão de Maria
e disse a primeira coisa que lhe veio à cabeça:
— Sei lá! Vieram à procura de algum tesouro?
As primas desataram a rir. Que outra coisa poderia André
inventar senão um tesouro? Mal sabia ele que desta vez tinha
acertado em cheio.
— Boa, rapaz! É verdade, vieram à procura de ouro! —
aplaudiu o guia, surpreendido. — Queriam perseguir o sonho
californiano, tornando-se ricos com muito esforço, mas em
pouco tempo. Foi devido à febre do ouro do século XIX que
a Califórnia se tornou conhecida como Golden State. Muito bem!
Mereces um prémio! O que há de ser? Uhmm… Já sei! Que tal
aquela miúda gira da qual ainda não tiraste os olhos desde que
te sentaste?
O autocarro inteiro voltou a soltar uma gargalhada estrondosa e André corou até à medula óssea, sorrindo envergonhado
e esperando que os gracejos ficassem por ali. Enganou-se, porém,
porque o guia prosseguiu com uma nova tirada:
— E se te fosses sentar ao lado dela? Hã? Assim evitavas
o torcicolo…— sugeriu ele, aproximando-se do indivíduo sentado
à esquerda da rapariga. — Este senhor não se vai importar de
trocar de lugar contigo, pois não?
O homem sorriu, divertido, e levantou-se sem demora.
Cada vez mais vermelho, mas contente com o resultado final
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da brincadeira, André levantou-se do seu lugar e caminhou em
direção à rapariga que sorria, também ela envergonhada.
— Excuse me… — disse ele, pedindo licença. — Não te importas que me sente aqui?
A jovem anuiu com um aceno de cabeça, olhando para ele
por milésimos de segundo e fixando depois o tablet que retirou
da mochila e voltou a guardar logo a seguir.
Esperando que os olhos curiosos dos turistas mais próximos
se distraíssem com as explicações do guia sobre os garimpeiros
do século XIX, conhecidos como forty-niners por terem iniciado
a corrida ao ouro antes do final de 1849, André aproximou-se
do ouvido da jovem e segredou-lhe:
— Desculpa, não tinha intenção de te fazer corar…
— It’s ok… — respondeu ela, voltando o rosto devagar na
direção dele, com um sorriso. — Aposto que ele usa este estratagema em todas as viagens.
— Ah, pois, claro que sim! — riu André, enquanto pensava
para si mesmo: “Basta-lhe encontrar um idiota que dê nas vistas
como eu…” — Já agora, chamo-me André…
— Tiffany… — apresentou-se ela, com um sorriso agora mais
desinibido.
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Com efeito, André apercebeu-se de que a rapariga começava
a recuperar do embaraço inicial, pois as bochechas retomavam
a sua cor delicada e a timidez tinha-se-lhe desvanecido dos olhos,
que o fitavam já sem acanhamento. A imagem de um camaleão
passou-lhe momentaneamente pela cabeça, sem que ele pudesse
evitar a curiosa associação de ideias.
O inesperado à-vontade da jovem, ou talvez a imagem do
camaleão, provocaram, contudo, uma estranha reação em André. Não obstante o rapaz se esforçar por dizer algo que lhe
permitisse desenvolver a curta troca de palavras da apresentação, o facto é que se sentia um pouco bloqueado. Abria a boca
e inspirava uma lufada de ar como quem se prepara para dizer
alguma coisa, mas logo voltava a fechá-la, expelindo o ar pelo
nariz, enquanto premia os lábios e sem que nenhuma palavra
tivesse sido proferida.
Reparando nisso, e sabendo que perder o pio era coisa que
em poucas ocasiões sucedia ao primo, Maria franziu o sobrolho,
desconfiada. Até ali, nenhuma das raparigas com quem André
saíra se tinha tornado uma história importante, pelo menos para
ele, uma vez que já tinham chegado aos ouvidos da prima dois
casos de corações femininos destroçados. Porém, Maria detetara
algo de inédito ao observar a forma como o rapaz olhava para
aquela jovem. Teria o primo, pela primeira vez, encontrado
alguém capaz de lhe cortar a respiração? Na dúvida, resolveu
ajudá-lo, aproveitando o tópico que o guia trouxera à baila:
— Estás a ver, André? Parece que os tesouros te perseguem.
Quem sabe se não tens sorte e ainda encontras alguma pepita
de ouro em qualquer lado, esquecida por estas bandas…
— Hã? — balbuciou ele, com um sorriso quase impercetível.
— Um tesouro? Ah, sim…
Mas nem o auxílio de Maria ajudou o rapaz a desbloquear
‑se. Por razões desconhecidas, continuava a puxar pela cabeça
à procura de alguma coisa interessante para dizer, mas sem
resultado. “Se ao menos ela tomasse a iniciativa!” pensou ele.
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O autocarro abandonou Taylor Street e enveredou pela
Columbus Avenue, a grande avenida que atravessava aquela
parte da cidade na diagonal, de noroeste a sudeste. Assim que
cruzaram a famosa Lombard Street, o veículo abrandou e o guia
explicou:
— Olhem para a vossa direita. Estão a ver a encosta que sobe
até Russian Hill? Pois bem, naquele ponto a Lombard Street
tornou-se conhecida por ser a rua mais torta do mundo, com
os seus oito ziguezagues seguidos!
Todos os passageiros se voltaram nos seus lugares para observar o prodígio rodoviário. Todos, menos André, que preferiu
observar um prodígio mais próximo de si e cuja silhueta lhe
parecia mais perfeita a cada relance.
O problema daquela história toda era que a rapariga não
parecia minimamente interessada nele e para André, um rapaz
prático que nunca compreendera a necessidade de relações sentimentais complicadas, este pormenor era extremamente importante. Aliás, acabou por convencer-se de que era esse o motivo
da sua inibição repentina. “É muito simples”, pensou. “Se ela
não está interessada em mim, não há razão para eu me interessar
por ela.”
Assim, considerando que os dez minutos já dedicados
à jovem eram mais do que suficientes, o rapaz exalou um suspiro
profundo e pensou com os seus botões:
“Olha, paciência!… Também, gira como é, aposto que já
deve ter namorado…”
Com esta última reflexão, André pôs o assunto de lado e decidiu concentrar-se noutras coisas. No fim de contas, a verdade
é que tinha acabado de conhecer uma rapariga num autocarro
panorâmico e, por mais bonita que ela fosse, as possibilidades
de a voltar a ver eram muito poucas. Mais valia pensar em
tesouros a sério.
O novo tópico do divertido guia eram agora as ruas mais
inclinadas de São Francisco e a quantidade de filmes famosos
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que as tinham usado em cenas de perseguição. Inspirando-se
no tema, André tirou então uma fotografia com o telemóvel
inclinado, enquanto o autocarro estava parado. O resultado
foi uma divertida imagem na qual a rua aparecia direita, assim
como os carros nela estacionados, mas as casas aparentavam
uma inclinação muito pouco natural, como se estivessem prestes a cair.
André inclinou-se para a frente, colocando os antebraços
nos ombros das primas para lhes mostrar a fotografia e, aproveitando o argumento do guia, disse-lhes:
— Estão a ver o que eu quero dizer? Não era preciso um
tesouro, bastava uma cenazinha de perseguição tipo filme para
animar as coisas…
Ana e Maria riram-se da ideia e a mais velha lembrou:
— Sim, seria giro, mas um bocado difícil, visto que, além
de não termos idade para conduzir… também não temos carro!
— Não faz mal, podíamos apanhar os famosos cable cars de
São Francisco! — sugeriu André. — Afinal de contas, também
são carros, embora sejam carros de cabos… Fazem-me lembrar os
elétricos de Lisboa.
— Isso é que havia de ser uma perseguição! — comentou
Ana, rindo. — Já reparaste a que velocidade viajam os cable cars?
— O guia não disse qualquer coisa sobre isso há bocado? —
perguntou Maria.
— Sim, disse que viajavam sempre à mesma velocidade —
respondeu André, julgando ter percebido onde a prima queria
chegar. — O que não dá muito jeito quando se quer perseguir
alguém…
— Se a velocidade constante fosse o único problema! — riu
Ana, de novo. — Estamos a falar de menos de quinze quilómetros
por hora!
— Uhmm… Ok, ok! — concluiu André, reconhecendo que
a ideia da perseguição tipo filme não podia ser executada sem
meios de transporte adequados.
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“Preciso de arranjar um mistério a sério, senão começo a ver
enigmas por todo o lado. Daqui a nada ponho-me a imaginar
as tais pepitas de ouro a aparecer no meio da rua, ou a crescer
nas árvores!”, pensou ele, divertido.
As tabuletas verdes das ruas mostraram-lhe que Columbus
Avenue cruzava naquele momento Powell Street e atravessava
o parque de Washington Square no ângulo sudoeste do mesmo.
Devido a um semáforo vermelho, o autocarro parou durante
alguns momentos.
Com um longo suspiro, André olhou à sua volta, observando as árvores do parque que ocupava todo o quarteirão
e as pessoas que o atravessavam, e acabou por fixar o olhar no
pequeno lago e nas estátuas de animais que o circundavam,
à sua direita. Ouviu o guia anunciar que a paragem seguinte
seria na esquina de Columbus e Union Street e sorriu, divertido, voltando a pensar na ideia disparatada das pepitas de ouro
a crescer nas árvores.
A rapariga a seu lado tinha finalmente decidido voltar-se
na sua direção, sentindo-se observada e talvez pronta a perguntar-lhe qual o motivo de tanta fixação, mas André nem sequer
reparou, pois acabara de cravar o olhar num objeto específico
que, embora se encontrasse à sua direita, se situava para além
da jovem.
Sentindo a adrenalina aumentar ligeiramente, semicerrou
os olhos para aguçar a vista e ter a certeza de que estava a ver
bem. Esticou então um pouco o pescoço para a frente, invadindo o espaço vital da jovem, mas ao mesmo tempo tranquilizando-a e fazendo-lhe ver que não era ela o alvo das suas atenções
naquele momento. Sim, não se tinha enganado, estava a ver
perfeitamente.
Cada vez mais curioso, o rapaz analisou em pormenor
a zona que circundava o objeto em questão, procurando algo
que justificasse a sua presença insólita no local onde se encontrava. Tudo o resto, porém, ocupava os seus lugares habituais
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e nenhum outro elemento aparecia fora do sítio: as árvores, as
pessoas, o pequeno lago e as estátuas de animais que o circundavam.
O sinal abriu e o autocarro voltou a arrancar. O guia avisou
os passageiros de que a paragem de Washington Square seria
breve, por isso quem estivesse interessado em apear-se deveria
preparar-se para o fazer rapidamente.
Ana e Maria viraram-se para trás ao mesmo tempo, talvez
por terem reparado, pelo canto do olho, que algo prendera
a atenção do primo, tentando perceber a origem daquele olhar
felino.
— O que foi? — perguntou Maria, antecipando-se à irmã.
Sem abrir a boca, André limitou-se a apontar para o parque
à sua direita.
— Estás a apontar para onde? Para aquela árvore? — perguntou Maria, sem compreender. — Parece-me uma magnólia
enorme, mas não tenho a certeza…
— Não é a árvore, mas o que alguém escondeu nela! — exclamou o primo, continuando a apontar na mesma direção
e sem se aperceber de que espetara o indicador sob o nariz da
rapariga a seu lado.
— Ah! Estás a falar naquele saco em cima do ramo? — perguntou Ana, que entretanto conseguira perceber de que se
tratava. — Ou será uma mochila?
— Mochila, saco, não interessa! A questão é o que está ele
a fazer em cima daquela árvore?
— Alguém o pôs lá, com certeza, não estás a pensar que caiu
do céu, pois não? — perguntou Maria, rindo.
— Ora! Deve ser de algum vagabundo — sugeriu a irmã mais
nova. — Ainda não vimos nenhum, mas em São Francisco há
muitos. Se calhar dorme aqui no parque e deixa o saco no ramo
de uma árvore para não ter de andar com ele durante o dia.
— Não, não, não! — contestou o primo. — Repara bem, Ana:
aquele parece-te o saco de um vagabundo?
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— B…Bem… não sei — balbuciou ela, aguçando a vista enquanto brincava com uma madeixa de caracóis castanho-claros
entre os dedos. — Achas que não é?
— Eu acho que não! — exclamou ele, excitado e seguro de
si. — É demasiado novo, demasiado… limpo para ser o saco de
um vagabundo!
— Ok, então se não é o saco de um vagabundo, há de ser
o saco de outra pessoa qualquer! — replicou a prima. — Também
não é assim tão importante!
— Ai não? Então e o que está ele ali a fazer? Hã? Vá lá, digamme o que está o saco de uma pessoa qualquer a fazer no ramo de
uma árvore, num parque, no centro de São Francisco! Ainda
por cima, vê-se que está completamente cheio!
Ana e Maria entreolharam-se. Inicialmente mantiveram
um ar sério, mas em seguida desataram a rir, prontas para se
meterem com o primo.
— Ó André! — disse Maria. — Estás a ficar tão desesperado
para começares a investigar um novo caso que já vês mistérios
por todo o lado!
O autocarro parou finalmente na paragem de Washington
Square e o guia anunciou pela última vez que quem quisesse
apear-se tinha apenas um minuto para o fazer.
André levantou-se de repente, indeciso entre seguir o seu
instinto ou considerar que talvez as primas tivessem razão, afirmando que ele já não estava a raciocinar como devia ser.
As portas do autocarro abriram-se e alguns passageiros começaram a sair. Percebendo que o tempo tinha acabado de se
esgotar, André decidiu agir primeiro e pensar depois.
— Venham! — exclamou, abandonando o seu lugar e trocando um último olhar com Tiffany, que o fitava, curiosa.
— Queres sair aqui?! — perguntou Maria, estranhando
a deliberação inesperada de André. — Não tínhamos combinado
fazer primeiro todo o percurso de autocarro e decidir em que paragens sair no fim? Obrigaste-nos a levantar cedo para podermos
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fazer o itinerário duas vezes! Não pude comer o meu bagelzinho
com queijo-creme hoje de manhã por tua causa…
— E eu fiquei sem o meu waffle com moranguinhos… —
queixou-se Ana.
— Mudança de planos! — informou André, puxando pelos
capuchos das camisolas das primas que, na dúvida sobre o que
fazer, entretanto se tinham levantado. — Vá! Despachem‑se!
Os três primos desceram, assim, do autocarro que segundos
depois abandonou a zona de North Beach e prosseguiu viagem
em direção ao Financial District.
— Muito bem… — resmungou Maria, cruzando os braços, no
meio do passeio. — E agora? O que é que queres fazer? Não estás
a pensar subir pela árvore acima para ires buscar o saco, pois
não?
— Mesmo que esteja a pensar nisso, não o pode fazer… —
observou Ana, fazendo notar que aquela área do parque tinha
à sua volta um recinto que lhes impedia o acesso.
— Parece-me óbvio que o saco foi ali posto para que ninguém
lhe tocasse, não acham?— constatou a prima mais velha.
— Pois… A Maria tem razão… — concordou Ana.
— O que eu acho é que estamos a perder o nosso rico tempinho — concluiu a irmã. — E tu estás a inventar mistérios onde
eles não existem, André.
O primo suspirou de novo, de lábios cerrados. Por um
lado, existia uma grande possibilidade de que não houvesse ali
nenhum mistério a desvendar, mas, por outro, a incógnita não
lhe saía da cabeça. O que estava um saco praticamente novo
e cheio até às orelhas a fazer escondido no ramo de uma árvore,
numa área interdita de um parque de São Francisco? Talvez
o enigma não escondesse nada de especial, mas o facto é que
agora, com a pulga atrás da orelha, não ia descansar enquanto
não o desvendasse.
O problema era como convencer as primas a alinhar com
ele para investigar o potencial caso.
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— Ok — disse ele, acabando de ter uma ideia. — E que tal se
nos fôssemos sentar um bocadinho num café? Podíamos comer
uns bagels com sementes de papoilas e queijo-creme… Uhmm?…
O que achas, Maria? Ou uns waffles com mel e moranguinhos
frescos, Ana?
As duas irmãs sentiram imediatamente as papilas gustativas a acordar e, perante a imagem mental que cada uma
criou das delícias referidas, nenhuma delas teve coragem para
protestar.
Como não havia nenhum café do qual pudessem observar
facilmente aquela zona do parque, decidiram comprar os bagels
e os waffles numa pastelaria ali perto e sentaram-se no banco de
uma paragem de autocarro do outro lado da rua. Assim, não
atrairiam as atenções de ninguém.
— Que estranho… — disse André, olhando à sua volta.
— O que é que é estranho? — perguntou Ana, admirando
o seu waffle e sem saber se provar primeiros os morangos ou
a massa fofa e coberta de mel.
— Estamos aqui para espiar o dono do saco, mas tenho
a estranha impressão de que quem está a ser espiado somos nós.
— Ora, lá vens tu com as tuas teorias de conspiração! — disse
Maria, lambendo os lábios. — Uhmm!… Os americanos devem
ter algum segredo, porque os bagels aqui sabem melhor do que
em qualquer outro país!
— Sim, tens razão — concordou o primo, sem tirar os olhos
do saco em cima da árvore. — Já os tinha provado em Londres,
quando vos fui visitar, mas estes são muito melhores!
— E este waffle? — perguntou Ana, contemplando os quadrados perfeitos do seu bolo. — Vocês sabiam que tem origem
nas hóstias que se faziam na Idade Média?
— Quem diria?… — disse Maria, espantada.
— Eu também não fazia ideia. Cheira tão bem que, se não
o comeres antes de eu acabar o meu bagel, quem o come sou
eu! — advertiu o primo.
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Mas o rapaz não chegou a acabar o seu bagel, porque quando
estava para lhe dar a última dentada, o dono do saco apareceu de
repente vindo do nada e, com a mesma subtileza, esgueirou-se para
dentro do parque vedado sem que mais ninguém desse por ele.
André ficou tão entusiasmado que nem foi preciso avisar
as primas. Ao verem-no estacar com o pedaço de bagel à frente
da boca aberta, Ana e Maria seguiram-lhe o olhar e perceberam
que o mistério estava prestes a ser revelado.
O indivíduo não devia ter mais de vinte e cinco anos e, para
surpresa das duas jovens, estava longe de ser um vagabundo.
Aliás, vestia-se muito normalmente, com calças cáquis, camisola
de algodão verde-clara e uns ténis de cor escura e aspeto confortável. Com a agilidade de um felino, subiu pelo tronco da
árvore furtivamente e com uma pirueta aterrou no ramo onde
se encontrava o saco misterioso, que colocou ao ombro. Num
ápice regressou ao relvado, saltando o recinto do parque sem
que as pessoas que caminhavam pelo passeio reparassem nele,
e afastou-se com discrição e a passos largos.
— Venham! — exclamou André.
— E o meu waffle? — perguntou Ana, desiludida.
— Embrulha-o no guardanapo e guarda-o na mochila! —
aconselhou Maria, que acabara de fazer o mesmo com o resto
do seu delicioso bagel. — Já percebeste que enquanto o nosso
priminho não descobrir o que aquele fulano anda a fazer com
o raio do saco, não vamos ter sossego, não já?
Os três jovens seguiram, assim, no encalço do indivíduo que
se dirigiu para sudeste, seguindo pela Columbus Avenue, sem
sequer olhar para trás, como se não receasse nada nem ninguém.
— Estás a ver, André? — perguntou Maria, caminhando atrás
do primo. — Ele não tem ar de quem se está a esconder, pois não?
— Uhmm… — murmurou o primo, olhando à sua volta.
— Parece que não.
Era natural que o fulano não fizesse ideia de que eles
o seguiam, pois os jovens não tinham dado nas vistas, mas o
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próprio André não conseguia evitar a sensação de que alguém
os seguia a eles, embora não vislumbrasse ninguém suspeito nas
proximidades. Será que o indivíduo tinha mais alguém no seu
encalço, alguém que, tal como eles, esperara por ele escondido
em qualquer lado em Washington Square e agora o seguia para
saber onde ia, e o que faria com o misterioso saco? A imaginação
de André acelerava tão rapidamente quanto as largas passadas
que os três davam no passeio de Columbus Avenue, seguindo
o homem com o saco ao ombro.
O imponente Transamerica Pyramid, o arranha-céus mais
alto da cidade, erguia-se com a sua famosa elegância piramidal
ao fundo da avenida.
— Para onde é que ele irá agora? — perguntou Maria, olhando para as quatro direções que podiam tomar.
— Parece-me que vai atravessar a rua — notou Ana, vendo
que o homem abrandava e se aproximava da passadeira.
Embora o indivíduo seguisse o seu percurso sem nunca se
voltar para trás, os primos acharam por bem continuar a evitar que ele desse pela presença deles. Assim, decidiram tomar
a direção oposta, cruzando Washington Street, enquanto o alvo
atravessava Columbus Avenue e Montgomery Street e prosseguia
para este, virando depois à esquerda em Hotaling Place.
Como a rua não era muito larga nem oferecia aos jovens
lugares onde pudessem disfarçar a sua presença, André preferiu
parar ao lado do edifício em forma de pirâmide e esperar para
ver qual seria o destino do indivíduo, fingindo observar uma
das motas ali estacionadas.
O fulano, com efeito, entrou por um portão de ferro que
se encontrava aberto a meio da rua, desaparecendo de vista.
— E agora? — perguntou Maria, fitando o primo, à espera
de instruções. — Tens algum plano brilhante?
André olhou de novo à sua volta, pensativo. Continuava
a ter a impressão de que alguém os seguia, mas preferiu não dizer
nada às primas para não as preocupar. Além disso, não conseguia
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vislumbrar ninguém com ar suspeito nas redondezas, a não ser
o rapaz de boné azul-escuro que os observava à porta do bar do
lado oposto da rua. As dúvidas, contudo, desvaneceram-se-lhe
depressa da mente. Muito provavelmente a Harley-Davidson que
André fingira tomar de mira pertencia-lhe, pois o rapaz deixou de
os fixar assim que os jovens se afastaram da mota, comentando
qualquer coisa com outro rapaz que entretanto saíra do bar.
— Pela tua cara, André, aposto que vamos ficar aqui até
o homem voltar a sair do edifício, não vamos? — perguntou Ana,
sem esperar obter resposta. — Nesse caso vou aproveitar para
acabar de comer o meu waffle.
Contudo, ainda a rapariga não tinha tido tempo de desembrulhar o doce americano, quando o primo lhe fez sinal,
acenando com a cabeça na direção de Hotaling Place.
— É ele?! — perguntou Ana, confusa.
— Sim, é ele — assegurou o primo. — Mudou de roupa, mas
traz o mesmo saco ao ombro.
— Que estranho… — murmurou Maria.
O homem, com efeito, tinha mudado completamente de
vestimenta, trazendo agora um fato escuro completo, uma camisa branca e sapatos pretos, impecáveis. O único elemento que
destoava no conjunto era o saco que trazia ao ombro.
Os jovens permaneceram no mesmo sítio, fingindo discutir
algo entre eles, mas sem tirar os olhos do fulano que, entretanto
tinha atravessado a rua e caminhava na direção deles.
— Não deem nas vistas! — sussurrou André, usando as primas como escudo para o observar sem ser visto. — Esgueirou-se
para o parque por trás do edifício! Venham!
Mas os jovens não deram mais do que cinco passos, pois
o indivíduo tão depressa entrou no parque, como o abandonou
em seguida, já sem o saco ao ombro.
Os primos estacaram de repente, tomados de surpresa,
e André desatou a rir, pois pareceu-lhe que aquela era a forma
mais natural de dissimular o comportamento suspeito dos três.
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A diversão pareceu resultar, pois o indivíduo passou por
eles sem sequer desviar o olhar, entrando em seguida pelas portas envidraçadas do Transamerica Pyramid. Quem continuava
a fixá-los com ar desconfiado era o rapaz do outro lado da rua,
mas o facto não alterou os planos de André que exclamou:
— Vão vocês à procura do saco, que eu vou ver se o sigo!
Ana e Maria obedeceram, atravessando os portões do Transamerica Redwood Park adjacente ao edifício. Bastaram-lhes
apenas dois minutos para encontrarem o objeto escondido no
meio de um dos arbustos do pequeno parque.
André juntou-se-lhes mais depressa do que imaginavam,
e anunciou, desanimado:
— Não pude segui-lo, porque é preciso ter cartão de empregado para entrar lá dentro. Mas pelo menos ficamos a saber que
ele trabalha ali.
Ana tinha acabado de abrir o fecho do saco e preparava-se
para o abrir, atrapalhada, pois receava que o homem voltasse
a aparecer de repente, como fizera pouco antes, e os apanhasse
com a boca na botija.
— O melhor é começarmos a pensar numa boa desculpa
para lhe dar, se ele aparecer por aí! — preveniu Maria, olhando
por cima do ombro, receosa.
— Não vai ser preciso usar nenhuma desculpa — sossegou-a
o primo, desejoso de saber o que o saco continha. — Daqui
a nada vamos embora! Além disso, ele deve ter ido trabalhar,
por isso desta vez não volta tão depressa.
Intimamente, porém, André esperou não se enganar. Tal
como as primas, olhou à sua volta, temendo que o indivíduo
regressasse sem aviso. A costa, contudo, continuava livre. Não
se via por ali ninguém, a não ser uma rapariga loira de rabo de
cavalo que acabara de se sentar do lado oposto do repuxo e os
fitava através dos seus grandes óculos de aros azul-claros, curiosa
em saber o que estariam os três a fazer debruçados à volta de
um saco aberto em cima do banco de jardim.

[ 33 ]

[ 34 ]

O Mistério das Pepitas de Ouro | Mafalda Moutinho

Foi Ana quem retirou o primeiro objeto de dentro do misterioso saco. Tratava-se de um saco de pano branco.
— O que é? — perguntou André, impaciente.
— São as roupas que ele despiu há bocado.
— E que mais? Uhmm? E que mais? — quis saber o rapaz,
cada vez mais curioso e certo de que graças ao seu instinto
tinham acabado de se deparar com um novo caso a investigar.
— Parece-me uma bolsa de plástico — informou Ana, enfiando o braço dentro do saco. — Com algo flexível e bastante
pesado lá dentro…
— Vá! Abre lá a bolsa depressa! — insistiu o rapaz.
A rapariga obedeceu e a primeira coisa que reparou ao
fazê-lo foi que o interior da bolsa cheirava a húmido.
— O que é?
— Não sei… Parece borracha! — respondeu a prima, fitando-o, receosa.
— Que raio?… — exclamou Maria, sem reconhecer a que
pertencia o material preto e luzidio que tinham à frente deles.
— É um fato de mergulho! — anunciou Ana, puxando pelo
objeto. — E está molhado!
— Uhmm… Que estranho! — murmurou André, pensativo.
— E aquilo, o que é? — quis saber Maria, reparando numa
misteriosa maleta de metal.
— Não sei… — disse Ana, um pouco nervosa. — Acham que
devemos abri-la?
— Não! — exclamou André, que entretanto se voltara de
costas para as primas.
Apercebendo-se de que o tom de voz do rapaz denotava
extrema preocupação, Ana e Maria nem sequer esperaram para
confirmar o motivo da sua resposta inesperada e decidiram
colocar de novo os objetos no seu lugar.
Ao fazê-lo, porém, Ana reparou que não tinham esvaziado completamente o saco pois sentiu que algo acabara de se
deslocar dentro do mesmo. Alerta, e correndo contra o tempo
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enquanto olhava para a porta do edifício, a jovem retirou então
um cartão de plástico do fundo do saco e mostrou-o rapidamente à irmã. No cartão via-se apenas um logotipo impresso a verde
e o nome Jeremy Wood.
— Despachem-se! — exortou André, cada vez mais preocupado.
— Já está! — exclamou Maria.
Para grande surpresa da rapariga que continuava a fitá-los
a alguns metros de distância, por entre o repuxo do pequeno
lago, as duas irmãs correram a esconder o saco no local onde
o tinham encontrado, sentando-se depois no banco de jardim,
enquanto se esforçavam por aparentar uma calma que na verdade estavam longe de possuir.
Pelo canto do olho, os jovens seguiram os movimentos
suspeitos do homem que, como Maria receara, voltara a sair do
edifício e regressava agora ao parque para recuperar o saco e o
seu misterioso conteúdo.
O coração dos três batia descontrolado, enquanto os jovens
trocavam frases desconexas e observavam o indivíduo tentando
não dar nas vistas.
— Ainda bem que as portas do edifício são de vidro! —
congratulou-se André. — Senão apanhava-nos mesmo em flagrante!
Maria sentia-se demasiado nervosa para refilar com o primo
e criticar os seus planos arriscados, por isso nem sequer respondeu. Além disso, o que acabara de acontecer provava que o primo tinha razão, e a verdade era que agora também ela se sentia
curiosa para descobrir o que estava por detrás de tudo aquilo.
Com a rapidez e aparente indiferença que começavam a
caracterizá-lo, o homem agarrou no saco e regressou ao edifício
sem sequer olhar à sua volta.
— Que sangue-frio! — exclamou Ana, expelindo finalmente
o ar que aprisionara nos pulmões no momento em que o homem passara por eles.
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— Podes crer! — concordou Maria. — E que susto!
— Agora já acreditam que há alguma coisa muito estranha
nesta história? — perguntou o primo, triunfante.
Ana e Maria sorriram, encolhendo os ombros. Um indivíduo que escondia um saco com um fato de mergulho molhado
no ramo de uma árvore, voltava a buscá-lo, mudava de roupa rapidamente, voltava a esconder o saco noutro parque, entrava no
seu local de trabalho e pouco depois regressava para recuperar
o saco, agindo sempre como se o seu estranho comportamento
fosse o mais natural possível, ocultava, no mínimo, uma história
muito interessante.
— E agora? — perguntou a mais velha. — Não podemos
ficar aqui o dia inteiro à espera dele. Não se esqueçam que
combinámos encontrar-nos com os nossos pais para almoçar
em Fisherman’s Wharf! A reunião do pai deve estar a acabar.
— Sim… — anuiu o primo, olhando para o relógio de pulso,
de sobrolho franzido. — Podemos apanhar o próximo autocarro
e terminar o percurso, como tínhamos planeado. De qualquer
forma, parece-me que por agora não podemos fazer mais nada
em relação a este tipo. E eu ainda vos quero mostrar uma coisa
antes de almoço…
— Uma coisa? — perguntou Maria, reparando no tom curioso que o primo empregara. — Que coisa?
— Já vão ver, quando chegar o momento… Mas aposto que
vão ficar tão surpreendidas como eu fiquei, quando descobri…

