
Federico Riccobaldi atravessou a porta dupla e irrompeu 
no salão com as abas de um elegante roupão de seda a esvoaçar 
atrás de si.

— Desapareceu?!— gritou, irado, sondando os rostos à sua 
frente com olhar inquisitivo. — Mas desapareceu como?!

Barbara seguia-lhe os passos, esfregando nervosamente as 
mãos uma na outra, entre suspiros aflitos.

André encontrava-se a observar uma vitrina de estatuetas 
num canto da sala. Curioso como os restantes, voltou-se de 
imediato na direção da azáfama, mas a expressão e o tom amea-
çador do italiano sobressaltaram-no.

«Uhmm… Parece-me que é melhor sair daqui», pensou, 
dando conta do espaço limitado à sua volta e procurando um 
sítio mais desafogado, e talvez mais confortável, para assistir à 
cena iminente.

Só então reparou que, apesar da grande vastidão da área, as 
opções não eram muitas. Estranhamente, o salão estava cheio. 
Aliás, era a primeira vez que via quase todos os residentes do 



palacete ali reunidos, pois a família juntava-se apenas durante 
as refeições na sala de jantar.

«Até parece que marcaram aqui reunião hoje de manhã», 
pensou, de sobrolho franzido.

Com efeito, só ali faltavam os Moreno, mas esses raramente 
se viam juntos e apenas na copa ou na cozinha, sobretudo desde 
que a cozinheira equatoriana se fora embora sem avisar.

Havia lugar no canapé mais próximo, ocupado apenas por 
Vittorio, mas a última coisa que André desejava era sentar-se 
junto dele.

«Preferia comer uma pizza com couves de Bruxelas», disse, 
para com os seus botões, fazendo uma careta.

As primas, Ana e Maria, dividiam um dos dois sofás no 
lado oposto da enorme sala, onde se tinham sentado a ler. 
Emanuele e Benedetta partilhavam o outro, entretidos a 
esboçar nos seus cadernos de desenho a lareira que viam à 
sua frente, enquanto Camilla e Michele Berutti conversavam 
baixinho, instalados nas poltronas adjacentes, junto às esca-
das de caracol. Os embaixadores Torres, por seu lado, 
tinham-se juntado a Angelica Carpaneto e Domenico 
Picasso, para uma partida de bridge matutina na mesa de 
jogo.

Dada a falta de escolha, André correu, então, a sentar-se 
na conversadeira da janela saliente. Porém, ao desviar-se da 
poltrona onde Valentina se sentara a ler, acabou por esbarrar 
no piano de cauda que se encontrava no caminho. O acidente 
fê-lo tocar involuntariamente nalgumas teclas e a inconfun-
dível vibração desarmónica das cordas ressoou por todo o 
salão.

— Bolas!… — deixou escapar, entre dentes.



O imprevisto valeu-lhe a atenção inesperada de todos e o 
olhar crítico de Federico, que se demorou particularmente nos 
cabelos ruivos do rapaz.

De lábios premidos, com uma expressão entre envergo-
nhado e divertido, André desculpou-se com um encolher de 
ombros e sentou-se na conversadeira. Puxou instintivamente 
por uma grande almofada e abraçou-se a ela, cruzando as per-
nas. Estava descosida, como quase todas as almofadas naquela 
casa, e certamente não o protegeria dos golpes verbais que o 
italiano se preparava para desferir, mas pelo menos ajudava-o 
a sentir-se menos exposto.

Federico continuou a fixá-lo, disparando faíscas com os 
olhos, enquanto caminhava, resoluto, na sua direção.

André encolheu-se, por reflexo. Só se descontraiu quando 
o homem se deteve, finalmente, junto ao piano e lhe virou as 
costas, punição que reservava por vezes a quem o indispunha, 
para fitar a restante audiência.

Era um homem alto e magro, muito bem-parecido e seguro 
da sua elegância. Possuía tez morena, olhos verde-claros, nariz 
aquilino e sobrancelhas espessas e muito expressivas. Tinha 
cabelos grisalhos com uma poupa mais comprida no topo da 
cabeça, sempre bem penteada e puxada para os lados. Manti-
nha o queixo perenemente elevado e esticado para a frente, o 
que aliado ao olhar penetrante lhe conferia uma distinção 
muito própria.

Um a um, todos eles interromperam o que os ocupava. De 
forma estranhamente oportuna, até a música de fundo, a suite 
sinfónica Xerazade, começou a acompanhar o alvoroço de Fede-
rico, soando o último movimento de Korsakov num anda-
mento vivo.



Mesmo os embaixadores Torres, que desde a chegada ao 
palacete se distanciavam das polémicas da família Riccobaldi, 
se viram obrigados a pousar as cartas de jogo no tampo da 
mesa.

— Desapareceu como?! — vociferou de novo o italiano, com 
o cotovelo direito apoiado no aro do piano e a mão esquerda 
cravada na cintura. — Alguém me responde?

André observou-lhe a figura altiva, engrandecida pela ele-
gância do roupão azul-petróleo, apesar de coçado nos punhos. 
Pensou então no retrato do velho Tommaso Riccobaldi, que 
tanto o impressionara ao entrar pela primeira vez na luxuosa 
residência.

O quadro encontrava-se sobre o patamar a meio da majes-
tosa escadaria dupla do hall de entrada, e não passava desper-
cebido ao visitante mais desatento. Além da posição central, 
da moldura dourada e do vestuário antigo do retratado, a 
imponente fisionomia do trisavô de Federico exercia uma fas-
cinação irresistível sobre quem o contemplava.

Ao vê-lo mais de perto, já no patamar, André notara que 
os lábios do velho senhor esboçavam um sorriso enigmático. 
O olhar era tão intenso que parecia segui-lo, enquanto cami-
nhava, tentando penetrar na sua mente. Quando soubera que 
o quadro estava pendurado na parede externa do que lhe indi-
caram ser o seu quarto, estremecera levemente, decidido a 
evitar olhar para ele a todo o custo à noite, antes de ir para a 
cama.

Agora que pensava nisso, os olhos do trineto de Tommaso 
eram exatamente iguais.

— Então?! Ninguém diz nada? — insistiu Federico Ricco-
baldi, com a fúria a atingir um crescendo.



Intimidados, os restantes membros da família seguiram o 
exemplo de André. Uns encolheram-se, baixando o olhar, 
outros focalizaram-no sobre algo que lhes garantisse não cruzar 
a sua mirada.

— Per amore del cielo! — bramou ele, exasperado, como quem 
se dirige a uma audiência de crianças. — Afinal de contas, não 
se trata de uma pérola que possa rolar para dentro de uma 
fenda no soalho! Nem de um anel, que se esconda entre as 
almofadas de um sofá!

O silêncio dos outros sentia-se, pesado, nos intervalos de 
cada frase. Expelindo o ar pelas narinas, Riccobaldi olhou à 
sua volta, à procura de algo. Vendo a partitura que se encon-
trava aberta a seu lado, agarrou nela e fechou-a com ambas as 
mãos, de um ímpeto.

— Uma coisa deste tamanho não pode desaparecer sem 
deixar rasto! — berrou, agitando-a no ar antes de bater com ela 
no piano, provocando um estrondo que fez Barbara estremecer 
à sua frente.

Observando a reação da irmã pelo canto do olho, Valen-
tina fechou o livro que tinha aberto entre as mãos e pousou-
-o no colo. Tinha os nervos à flor da pele. A situação era 
grave.

— Não compreendo… — acabou por murmurar Barbara, 
ganhando coragem. — Tenho quase a certeza de que a vi dentro 
do cofre ainda há pouco tempo.

— Quase? — repetiu o irmão, com voz estrídula. — O que 
significa isso, minha cara? Tem a certeza ou não?

— Bem… — balbuciou ela, de sobrancelhas arqueadas e 
fixando um ponto imaginário algures à sua esquerda, enquanto 
tentava recordar-se.





Barbara Riccobaldi era três anos mais velha do que a irmã 
Valentina e cinco anos mais nova do que Federico. Contudo, 
aparentava ser a mais velha dos três devido à pele enrugada, 
demasiado bronzeada e estragada pelo sol, que lhe atribuía bem 
mais do que os seus 50 anos. Possuía o típico nariz fino e curvo 
dos Riccobaldi, olhos castanhos e sobrancelhas demasiado 
finas e evidenciadas a lápis da mesma cor, e uns lábios que 
premia constantemente em arco, como se se preparasse para 
assobiar, mesmo quando falava.

Trazia o cabelo loiro, do qual despontavam mais feixes 
brancos do que gostaria de admitir, apanhado num coque em 
forma de concha no topo da cabeça. Vestia uma camisa azul-
-turquesa sobre uma saia branca de linho bordado e calçava 
umas vetustas chinelas de couro a necessitar de serem substi-
tuídas.

— Sim, tenho a certeza absoluta de que estava no cofre há 
duas semanas — assegurou, resoluta. — Antes deste pesadelo 
começar…

— Só nós os três conhecemos a combinação do cofre — 
lembrou Federico, agora em tom grave, fitando ambas as irmãs 
e fazendo cada palavra soar como badaladas num funeral.

Barbara baixou o olhar e pousou-o nas mãos, que conti-
nuava a esfregar nervosamente uma na outra. Valentina, uma 
mulher elegante, de pequena estatura, magra, de cabelos loiros 
curtos e propositadamente despenteados, fez o mesmo, fin-
gindo-se surpreendida com os buracos roídos pela traça na sua 
bonita túnica de algodão esverdeado, e que, na verdade, pare-
ciam já ali estar há muito tempo.

— Só reparei que tinha desaparecido esta manhã… — disse, 
baixinho.



— E o que foi a minha querida irmã procurar no cofre esta 
manhã? — perguntou Federico, adocicando sarcasticamente a 
voz, enquanto a fitava.

— Bem… — balbuciou ela, nervosa. — A verdade é que…
— Sim?… — insistiu ele, sem a deixar respirar.
Barbara imobilizou-se então, como se tivesse sido encostada 

à parede, e ficou muda, fitando o irmão com ar aterrorizado. 
Federico franziu o sobrolho, esforçando-se por ler a sua mente.

— Ah! — exclamou, por fim, parecendo ter conseguido. 
— Vai dizer-me que teve outro pesadelo, não é verdade, minha 
querida?

A irmã engoliu em seco, evitando o seu olhar.
— Barbara, Barbara, Barbara… — disse ele, num tom con-

descendente. — Não passa uma noite sem ter pesadelos. Devo 
preocupar-me?

— Não, claro que não — atalhou ela, muito depressa, e 
prosseguiu, antes que Federico lhe exigisse mais esclarecimen-
tos: — Sonhei que alguém tinha aberto o cofre e quis certificar-
-me de que estava tudo bem, só isso.

A informação mostrou ao irmão que acertara em cheio, 
mas em vez de o acalmar exasperou-o ainda mais.

— Alguém? — perguntou ele, voltando a subir o tom de voz. 
— Alguém, quem?

Barbara, porém, não respondeu, mantendo o olhar nas 
mãos enrugadas e nas unhas compridas, pintadas cor de vinho.

— Então? Não responde, minha cara?
— Ora, Federico… — cortou Valentina, hesitante. — Foi 

apenas um pesadelo…
— Davvero? E desde quando é que os pesadelos dentro deste 

palacete são apenas pesadelos? Uhmm?!



O desconforto que as suas palavras provocaram entre os 
Riccobaldi foi evidente. A família inteira parecia ter sido aba-
lada por um estremecimento coletivo.

André não soube precisar do que se tratava, mas, fosse o 
que fosse, afetou cada um deles de forma diferente, deixando 
um sabor amargo a flutuar na atmosfera.

A cólera de Federico não diminuiu e o italiano voltou ao 
assunto principal, endireitando-se, de indicador espetado:

— Parece-me que ninguém se dá conta da gravidade da 
situação e dos efeitos funestos que terá para a nossa família se 
não for resolvida imediatamente!

O peso da sua afirmação invadiu todo o espaço, oprimindo 
o resto da família e causando desconforto também aos Torres 
e a André, que nada tinham a ver com o assunto.

A esposa, Angelica Carpaneto, de olhos meigos, nariz 
pequenino e fino, longos cabelos loiros ondulados, pele muito 
cuidada e lábios pintados de batom rosa, apercebeu-se do ar 
perturbado dos convidados e, com um timbre de voz submisso 
e um sorriso pálido, atreveu-se a comentar:

— Todos nós estamos já a viver um terrível pesadelo, neste 
momento, querido. Talvez seja melhor minimizar os efeitos 
deste… incidente.

Federico evitou o olhar da esposa, mas copiou-lhe o início 
da frase, replicando com algo que soou como uma infeliz insi-
nuação:

— Todos nós sabemos, exatamente por causa do pesadelo 
que estamos a viver, que ninguém entrou no palacete vindo do 
exterior.

A exclusão de suspeitos externos colocava os Torres numa 
situação desagradável, por isso o embaixador, que até ali 



mantivera o olhar fixo no tampo da mesa de jogo, achou por 
bem reagir. Tossicando diplomaticamente, fixou o anfitrião por 
cima dos óculos, de forma a mostrar uma leve contrariedade.

— Oh, meu caro embaixador! — respondeu Federico, de 
imediato, justificando-se para prevenir o mal-entendido com o 
tom mais conciliador que conseguiu produzir. — Este é pura-
mente um assunto de família. Faça de conta que não ouviu nada.

Hugo Torres sorriu, com um ligeiro aceno de cabeça. Um 
olhar e uma tossidela determinados podiam ter a força de mil 
palavras. O equívoco tinha sido resolvido e o caso estava arru-
mado. Fosse quem fosse o responsável pelo desaparecimento 
do misterioso objeto do tamanho de uma partitura, os Torres 
não estavam envolvidos no assunto e os anfitriões não os con-
sideravam suspeitos. Mais uma missão cumprida. Afinal de 
contas, um diplomata era sempre um diplomata, mesmo 
quando se encontrava de férias em casa de um amigo.

Resolvida a questão, Federico voltou a encrespar a testa, 
assumindo a expressão tenebrosa anterior. Então, dirigindo-se 
à saída, fitou as irmãs, que agora se encontravam ao lado uma 
da outra, e alvitrou, em tom autoritário:

— Como todos nós sabemos, aqui dentro não há fantasmas! 
Encontrem-na!

A ordem provocou mais um tremor geral, carregando o 
ambiente com a persistência de um desagradável cheiro a queimado.

Federico atravessou finalmente a porta dupla com um dos 
seus movimentos tipicamente teatrais e subiu a escadaria, desa-
parecendo de vista.

Por instantes, uma calma sombria tombou no salão e foram 
necessários alguns momentos até que os efeitos do episódio 
começassem a desvanecer-se.



André reparou nos olhares perplexos das primas, que não 
conseguiam esconder um lampejo de curiosidade.

«Que raio terá desaparecido?», perguntou a si mesmo o 
rapaz. «E quem seria o responsável?»

Era incrível. Tudo o que acontecia ali dentro estava sempre 
carregado de mistério. Desde o primeiro dia. Recordou-se então 
da chegada a Docville, três semanas antes.

* * *

Tinham acabado de percorrer a estreita faixa costeira que 
se estendia entre as colinas do litoral e o mar Lígure, admirados 
com a beleza das baías, das rochas escarpadas batidas pelo mar, 
das magníficas vilas e das pequenas cidades coloridas que atra-
vessavam em direção ao golfo Paradiso.

Sem aviso, a meio de uma colina, o taxista virou brusca-
mente à direita, metendo por uma estrada sem placas indicativas, 
que quase passava despercebida e não tinha movimento. Não se 
cruzaram com uma única viatura enquanto se adentravam no 
que lhes pareceu ser uma península escarpada, vislumbrando 
uma ou outra casa e o mar, à esquerda, por entre a vegetação.

Ao fim de alguns minutos, perceberam que o destino não 
se encontrava longe, quando as curvas da estrada serpenteante 
se tornaram cada vez mais apertadas, enquanto o táxi subia o 
monte que conduzia ao palacete.

Apesar dos esforços de cada um, nenhum deles tinha con-
seguido encontrar fotografias do lugar onde tinham planeado 
passar apenas uma semana de férias. Por um lado, os embaixa-
dores tinham desejado manter o suspense, tanto em relação 
à mansão como à família que os convidara. Por outro, os 



Riccobaldi pareciam decididos a esconder a vila dos olhos 
indiscretos da Internet, mantendo Docville misteriosamente 
no segredo dos deuses.

Toda aquela expetativa aumentara de tal forma a curiosi-
dade dos jovens que até o bosque mediterrânico percorrido até 
à propriedade lhes parecera estranhamente sugestivo. A vege-
tação tornara-se mais densa a cada curva, com pinheiros, azi-
nheiras e castanheiros frondosos a cruzarem-se sobre a estrada, 
dando uma aparência enigmática ao trajeto.

O taxista também os surpreendera. A partir de certa altura, 
conduzira apressado, sem receio que lhe aparecessem outros 
automóveis pela frente, como se soubesse que para onde eles 
iam ninguém mais ia. Por fim, o pináculo da torre do palacete, 
que viram assomar de repente e apenas por breves momentos 
no topo do monte, levou-os a abrir a boca de espanto, como 
se marcasse o auge de um grande mistério.

— Uau!… — exclamara Maria, arrebatada.
As estranhezas, porém, estavam destinadas a não ficar por 

ali. Adentrando-se no bosque cerrado, o taxista percorrera a 
longa estrada privada de Docville, transpondo a velha corrente 
enferrujada que jazia por terra à entrada da propriedade. 
Metera então por um caminho estreito de gravilha, junto à 
encosta. Conduzia agora muito devagar, atento a todos os ruí-
dos e movimentos à sua volta, controlando o espelho retrovisor 
com o sobrolho franzido, decidido a não permanecer ali mais 
do que o necessário.

Com efeito, ao deparar-se finalmente com os enormes 
portões de ferro cerrados, descarregara as malas ali mesmo, no 
exterior, sem esperar que os proprietários se aproximassem para 
lhos abrir. Por fim, fizera uma inversão de sentido de marcha 



extremamente difícil e perigosa, dada a falta de espaço e a pro-
ximidade da escarpa, e abandonara o local sem se despedir ou 
sequer olhar para trás.

André e as primas tinham então seguido os embaixadores 
atrás de Emanuele, que viera dar-lhes as boas-vindas e indicar-
-lhes o caminho estreito que os levaria das traseiras à entrada 
principal do palacete.

A velha residência provocara a todos uma estranha sensa-
ção. Era gigantesca, maior do que qualquer outra onde tinham 
dormido até então, e dividia-se em duas alas paralelas, uma 
exposta a este e outra a oeste, com dois andares cobertos por 
um bonito telhado de ardósia cinzenta.

A estrutura era muito original, juntando elementos de 
estilo vitoriano a uma fachada colorida típica da Ligúria, que 
os primos já conheciam das ruas de Génova1.

De longe, e à primeira vista, as paredes avermelhadas 
erguiam-se com fausto, exibindo elegantes molduras e vergas 
falsas, pintadas de amarelo em trompe l’oeil à volta das janelas, 
além de reentrâncias com estatuetas, pináculos e uma profusão 
de chaminés espalhadas por todo o telhado.

Mas, à medida que se aproximaram, o estado de degradação 
tornara-se evidente, com pedaços de reboco a cair, tinta a des-
cascar das paredes e das portadas e extensos sinais de humidade 
visíveis em vários pontos. Era óbvio que o edifício estava urgen-
temente a precisar de obras de restauro.

1 Ver A Carta Secreta de Colombo, uma aventura em que os nossos heróis vasculham 
livros, manuscritos e antigos diários em bibliotecas de velhos palácios em Génova. 
(N. da A.)



Fora então que André se surpreendera com algo que noutras 
circunstâncias não lhe teria sequer chamado a atenção. A dispa-
ridade entre o estado da velha mansão e o dos jardins que a 
envolviam saltava à vista. Ao contrário da primeira, estes encon-
travam-se muito bem tratados, com bonitos canteiros de flores, 
recantos de arbustos e plantas ornamentais, sebes de buxo artis-
ticamente podadas em formas geométricas, além de yuccas flo-
ridas, palmeiras de vários tipos e pinheiros de grandes copas, 
dispersos por entre caminhos de gravilha desenhados no solo.

A particularidade teria sido mais facilmente notada por 
Maria, ou mesmo por Ana, ambas sempre atentas àqueles por-
menores, mas o contraste era tal que mesmo André não pudera 
deixar de reparar nele. Como depressa ficaria a saber, aquela 
seria a primeira das muitas assimetrias que haveria de notar 
em Docville.

Emanuele, um rapaz de 14 anos muito atraente, com olhos 
de lince, cabelos castanhos e um bonito sorriso que terminava 
em duas covinhas simpáticas, apercebera-se imediatamente do 
espanto na cara dos recém-chegados e esboçara um sorriso que 
aos primos parecera curioso. Antes de se aproximar do resto 
da família, que se encontrava à espera deles à entrada, alinhada 
entre as colunas do pórtico, o rapaz apresentara-lhes a proprie-
dade como possuindo uma aura indefinida.

— Então, que tal?… — perguntara, usando um tom provo-
catório. — Qualquer coisa entre a mansão luxuosa e o velho casa-
rão assombrado, não acham?

A descrição, com efeito, correspondia perfeitamente ao aspeto 
enigmático da vila, com a sua elegante propriedade e os jardins 
que a envolviam e, sobretudo, com o singular palacete que, apesar 
do mau estado de conservação, era o grande senhor de Docville.



— Agora percebo porque é que os vossos pais fizeram tanto 
segredo em relação a isto — sussurrara André às primas, observando 
a fachada de cima a baixo, com estupefação. — É muito… interessante.

— Tenham cuidado! Sobretudo lá dentro! — avisara o jovem 
anfitrião, detendo-se por momentos e aproximando-se deles, 
como se quisesse contar-lhes um segredo. — Vejam bem onde 
põem os pés e não tentem entrar nos quartos que estiverem 
fechados à chave. Mesmo que, às vezes, alguns deles se abram 
misteriosamente…

— Como assim? — perguntara Maria, hesitante.
— Bem… Há certos quartos interditos a toda a gente, por-

que são perigosos, e outros onde só o tio Federico pode entrar, 
porque mais ninguém tem a chave — revelara ele, com o mesmo 
ar misterioso e cheio de pausas. — Mas… A verdade é que às 
vezes se ouvem ruídos estranhos e alguns deles aparecem aber-
tos, sem que ninguém saiba explicar porquê.

Maria acenara com a cabeça, de olhos muito abertos, à 
espera de mais informações, mas o que o rapaz dissera em 
seguida só servira para lhe provocar mais dúvidas.

— Seja como for, durante a noite é melhor não saírem dos 
vossos quartos — declarara, prosseguindo de novo o caminho. 
— E se quiserem sentir-se mais seguros, aconselho-vos a fechar 
a porta à chave.

Os conselhos de Emanuele tinham surgido como mais uma 
peça do enigma que se gerara à volta da mansão. Sem dúvida, 
contribuíam para aumentar a expetativa e a excitação dos pri-
mos e para lhes dar a sensação de que tinham acabado de entrar 
num filme de suspense.

Ainda assim, Ana, Maria e André não se sentiram mini-
mamente inclinados a acreditar nas palavras do rapaz, que 



lhes tinham soado a patranhas acabadas de inventar, embora 
divertidas.

Dada a atmosfera ambígua de Docville, o próprio André 
até se vira obrigado a admitir que aquela era a esparrela perfeita 
para enganar hóspedes ingénuos. Algo que ele mesmo se pode-
ria ter lembrado de engendrar. Logo imaginara que se iria dar 
muito bem com Emanuele, e sorriu ao pensar que, se o rapaz 
tivesse sabido algo sobre eles, sobretudo sobre Maria, percebe-
ria que teria tido muito mais sucesso inventando uma história 
sobre aranhas, ou mesmo baratas. Como recentemente tinham 
descoberto em Marrocos, essas sim, teriam sido capazes de 
provocar um autêntico incidente diplomático internacional, 
dado o pavor que a prima mais velha tinha delas2. Não uma 
intrujice absurda sobre uma casa assombrada que a nenhum 
deles metia medo.

O rapaz não imaginara, porém, que o episódio seguinte o 
faria vacilar nas suas convicções, por se revelar ainda mais 
bizarro.

Os primos e os embaixadores tinham cumprimentado os 
Riccobaldi, agradecendo-lhes o convite e a hospitalidade. Após 
as apresentações da praxe, todos tinham entrado para o hall 
do palacete, cuja grandiosidade os Torres elogiaram assim que 
se depararam com a escadaria dupla e o olhar carismático de 
Tommaso Riccobaldi. Todos se tinham então dirigido ao salão, 
onde os esperava um chá de boas-vindas, que os mais jovens 
abandonaram ao fim de quinze minutos, saindo para o exterior.

2 Ver A Lenda do Livro dos Segredos, no qual Os Primos partem em busca de antigos 
manuscritos em papiro, escondidos em locais secretos em Marrocos, e onde Maria 
descobre que além de ter medo de aranhas também detesta baratas. (N. da A.)



Fora então que Vittorio, vestido como se tivesse acabado 
de sair de um desfile de moda casual e sofisticada, com calças 
cáquis, camisa azul-clara e camisola pelas costas, de cabelo 
castanho, rigorosamente penteado com risca ao lado, e ar 
arrogante, apresentando-se como filho de Federico e domi-
nando desde logo a conversa, se saíra com uma história 
curiosa.

— Docville foi mandada construir em 1886 por Tommaso 
Riccobaldi — contara-lhes, num tom demasiado pomposo para 
os seus 15 anos e muito idêntico ao do pai. — O nosso tetravô 
era muito… extravagante, além de ser um homem riquíssimo e 
cheio de mistérios.

«Aliás, até hoje ninguém sabe como conseguiu tornar-se 
tão depressa num dos homens mais ricos da região, visto que 
pertencia a uma família de camponeses muito pobres.

«Também não se sabe ao certo onde conseguiu arranjar 
dinheiro para mandar construir um palacete destes, num lugar 
destes, quando só tinha 30 anos. Mas parece que tudo teve a 
ver com uma aposta que ganhou…»

A frase pendente e as suposições que cada um se pusera de 
imediato a fazer ficaram a pairar no ar. Vittorio não quisera 
fornecer-lhes mais pormenores, determinado a manter o sus-
pense.

— Realmente o palacete é muito bonito — elogiara Ana, 
educadamente, interrompendo o silêncio que se seguira.

— O arquiteto era inglês, mas foi o tetravô que desenhou 
o esboço da estrutura — respondera ele, comprovando a 
mudança de assunto. — Teve umas ideias muito… originais, 
como hão de ver quando visitarem a mansão e a propriedade. 
Por exemplo…



— Por exemplo, todos os compartimentos têm umas rosá-
ceas assustadoras, com serpentes a subir por paus, como se 
estivessem a sair de um buraco, e há alguns quartos com forma 
octogonal e outros com mobílias falsas que ninguém vê se não 
souber que ali estão — interrompera Emanuele, muito depressa. 
— O palacete, visto de cima, também tem a forma de um octó-
gono, e no tempo do tetravô até existia um jardim zoológico 
no bosque da propriedade.

André ficara com a impressão de notar uma certa censura 
no rosto de Emanuele, quando este interrompera o primo. Não 
percebera se o rapaz o fizera para poder voltar a assustá-los com 
as suas historietas sobre casas assombradas, ou para impedir 
Vittorio de lhes contar algo que não devia.

— Só estava a dizer-lhes que o tetravô era uma pessoa muito 
criativa — contestara Vittorio, justificando-se. — Não se espan-
tem se virem coisas… estranhas por aqui.

— Estranhas? — perguntara André, curioso e divertido.
— Sim, estranhas, por isso mantenham os olhos bem aber-

tos, tanto lá dentro como cá fora — avisara ele. — Nunca se sabe 
onde podem ir parar.

— Onde podemos ir parar? — questionara Ana, sem com-
preender.

— Pois, se não tiverem cuidado dentro do palacete correm 
o risco de atravessar o chão e ir parar ao andar de baixo, porque 
o soalho nalguns sítios está em muito mau estado — garantira 
ele, com um sorriso mordaz, enquanto se inclinava sobre o 
muro de proteção para fitar as ondas a bater nas rochas. — Mas 
cá fora também é preciso ter atenção. Para não caírem ao mar…

— ¡Por favor, Vittorio! ¡Cállate ya! — censurara Camilla, a mais 
jovem do grupo.



André estranhara a exclamação em espanhol, mas aquele 
não lhe parecera o momento mais adequado para se pôr com 
perguntas.

Camilla deitara um olhar crítico ao primo, assim que este 
se voltara de novo para eles, mas Vittorio não parecera demo-
ver-se.

— Ora… — protestara. — Não seriam os primeiros a perder 
a vida nesta encosta…

Camilla, de braços cruzados e fazendo beicinho, afastara-se 
então deles alguns metros. Tinha apenas 8 anos, cabelos finos, 
olhos azuis, dentes salientes e ar mimado, e o tema obviamente 
não era dos seus preferidos. Não se fora, contudo, embora, 
comprovando que a curiosidade muitas vezes supera o medo.

— Estás a falar a sério? — quisera saber André, baixando 
a voz e aproximando-se de Vittorio para que a jovem não o 
ouvisse. — Morreu aqui uma pessoa?

— Uma não, duas! — revelara o italiano. — Estão a ver aque-
las escadas que vão daqui até lá abaixo? Na Ligúria há muitas, 
camufladas nas colinas.

Com cuidado, os primos inclinaram-se para ver as escadas 
a que ele se referia e que seguiam a direito pela encosta íngreme. 
Conduziam até ao mar, a uma pequena enseada muito estreita, 
com margens entre os rochedos, às quais se poderia amarrar 
uma pequena embarcação.

Ao apoiar as mãos no muro, Maria fizera uma pedrinha 
resvalar alguns metros pela colina escarpada abaixo. Os jovens 
observaram-na em silêncio, de olhos muito abertos, até esta se 
deter algures entre os arbustos da vegetação, e logo se endirei-
taram, engolindo em seco. Vittorio aproveitara a oportunidade 
para voltar à carga:



— Pois… Como veem, são muito inclinadas e por isso muito 
perigosas.

Os primos já conheciam aqueles caminhos típicos de 
declive acentuado. Em dialeto genovês chamavam-se crêuze de 
mä e eram muitas vezes formadas por degraus baixos e com-
pridos que, como aquela, conduziam do interior ao mar.

— O primeiro acidente deu-se poucos anos após Docville 
ser inaugurada — narrara Vittorio, num tom sombrio. — Conta-
-se que uma sobrinha do tetravô se lembrou de caminhar pelos 
jardins numa noite chuvosa de janeiro. A coitada acabou por 
escorregar pelas escadas abaixo, partindo o pescoço.

— Vittorio! — voltara a exclamar Camilla, que obviamente 
não se afastara o suficiente.

— Boa, Vittorio! Tens de ir sempre longe demais com as 
tuas histórias! — protestara Benedetta, caminhando em direção 
à prima que agora se esvaía em lágrimas. Então, por cima do 
ombro, sussurrara: — A coitada vai ter pesadelos de noite e 
depois tu é que a aturas!

— Pesadelos? Ora! Estamos em Docville! — respondera o irmão, 
ainda mais sarcástico. — Quem é que não tem pesadelos por aqui?…

O comentário levara André, Ana e Maria a trocar olhares 
entre si. Assim que Benedetta e Camilla desapareceram de 
vista, André não resistira a perguntar:

— Então e o que é que aconteceu no segundo acidente?
— Ah, esqueçam! — respondera Vittorio, com um aceno de 

irritação. — Conto-vos noutra altura.
Os primos tinham ficado curiosos por saber o resto da 

história e ansiosos por explorar todos os recantos misteriosos 
da propriedade. Longe estavam eles de imaginar o que estaria 
prestes a acontecer.



* * *

Visto que ninguém parecia disposto a mencionar o que 
acabara de ocorrer no salão, e apesar da curiosidade em saber 
mais pormenores sobre o desaparecimento do misterioso 
objeto subtraído ao cofre, André desistiu de esperar.

Barbara e Valentina Riccobaldi pareciam duas múmias, 
remetidas ao silêncio, e nem os seus consortes ou os filhos dos 
três casais se mostravam inclinados a fazer perguntas. Estra-
nhamente, ninguém desejava discutir os passos a dar para 
resolver a questão que tanto enfurecera Federico, e que este 
classificara como sendo de uma gravidade absoluta para o 
futuro da família.

O rapaz levantou-se então, depois de fazer sinal às primas, 
e os três saíram discretamente para o exterior, à procura de um 
local onde pudessem falar à vontade.

Em silêncio, desceram alguns degraus e dirigiram-se ao 
terraço panorâmico que ocupava a dianteira do jardim, cujo 
relvado se estendia até ao muro de proteção.

A vista era de cortar a respiração, permitindo-lhes visualizar 
a encosta vertiginosa sob o palacete, situado no extremo da penín-
sula, os ziguezagues da zona costeira a este e a oeste, e as monta-
nhas da cordilheira dos Apeninos, que se erguiam à distância.

— O que raio foi aquilo? — disse André, sentando-se num 
dos bancos de pedra sobranceiros ao mar.

— Não sei — respondeu a prima mais velha, sentando-se ao 
lado dele. — Mas se as coisas já eram estranhas antes desta 
manhã, agora tornou-se tudo ainda mais estranho…

Maria largou um suspiro, enquanto o seu olhar entristecido 
se perdia na direção do mar.



— Tudo se há de resolver… — disse André, sabendo bem ao 
que a prima se referia.

— Que pesadelo… — lamentou-se Ana, também ela esmo-
recida.

— O melhor é olharmos para as coisas de forma positiva — 
contrapôs ele, otimista. — Com tudo o que está a acontecer, esta 
história do desaparecimento pode ser um novo caso para resol-
vermos. Até serve para nos entretermos e pensarmos noutra coisa.

— Pois! Como se fosse possível pensar noutra coisa! — quei-
xou-se Maria. — Estamos aqui fechados, presos, sem podermos 
regressar a casa! O plano era passarmos aqui uma semana de 
férias, mas já cá estamos há três!

— Sim, é verdade — anuiu o primo. — Mas temos muito 
mais sorte do que a maior parte das pessoas. Olhem à vossa 
volta. Já viram onde estamos?

Os três fitaram o mar sereno e a vista que os circundava. 
A Riviera Italiana possuía, sem dúvida, uma das paisagens mais 
bonitas e famosas do mundo inteiro.

— O André tem razão — aprovou Ana. — Se estivéssemos 
fechadas em casa, em Londres, aposto que daríamos tudo para 
podermos estar aqui.

— Podes crer! Se os meus amigos em Évora soubessem que 
eu me estava a queixar, nunca mais me falavam.

Maria acabou por concordar, encolhendo os ombros e 
imaginando-se no apartamento londrino dos Torres. Ali, a 
sensação de claustrofobia dos quase 9 milhões de habitantes 
fechados em casa devia ser tão forte que provavelmente se sen-
tia através das paredes.

Tinham realmente imensa sorte em estar num dos lugares 
mais bonitos do planeta, com espaço para caminhar e apanhar 



ar, sem serem obrigados a permanecer fechados entre quatro 
paredes, como acontecia agora com quase toda a gente nas 
grandes cidades. Além disso, tinham ali muita gente com quem 
socializar, algo que de repente se transformara num autêntico 
luxo, e que as redes sociais estavam longe de conseguir imitar.

Mas ainda assim tudo aquilo lhes parecia um filme de ter-
ror, um pesadelo cujo final era difícil de imaginar. E como lhes 
dissera Vittorio no dia em que tinham chegado a Docville, 
pesadelos era algo que nunca faltava por ali…


