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O navio Sestri Levante erguia-se acima da linha do cais, e a 
chuva e o granizo que o vento soprava dos lados do Mar Negro 

tinham-lhe encharcado até a pequena coberta. No porão da proa, esti-
vadores turcos com sacos de sarapilheira atados aos ombros acaba-
vam o carregamento.

Graham viu o camareiro levar a sua mala pela porta que assi-
nalava passeggieri e voltou-se para ver se os dois homens que se 
tinham despedido dele à entrada do passadiço ainda lá estavam. Não 
subiram a bordo para evitar que o uniforme de um deles chamasse 
sobre si as atenções, e afastavam-se já ao longo das filas de guin-
dastes, na direção dos armazéns e dos portões do cais. Chegando 
ao primeiro barracão, olharam para trás. Graham levantou o braço 
esquerdo e viu um aceno como resposta. Depois, os homens conti-
nuaram e perderam -se de vista.

Por um momento ficou ali, tiritando, olhando sem ver o nevoeiro 
que amortalhava os zimbórios e as cúpulas de Istambul. Acima do 
rangido dos cabrestantes, o capataz turco gritava, em mau italiano, 
os seus protestos a um dos oficiais do navio. Recordando que lhe 
tinham dito que fosse para o seu camarote e lá ficasse até o navio 
levantar ferro, Graham seguiu o camareiro.

O homem esperava-o ao cimo de um pequeno lanço de escada. 
Não havia sinal dos outros nove passageiros.

— Cinque, signore?

Viagem para o Medo.indd   7Viagem para o Medo.indd   7 12/05/21   17:2412/05/21   17:24



ERIC AMBLER

8

— Sim.
— Da queste parte.
Graham desceu atrás dele.
O número cinco era um camarote com um único beliche, um 

guarda-roupa, um lavatório e espaço à justa para ele e para a mala. 
Os caixilhos da vigia estavam cobertos de verdete, e havia um forte 
cheiro a tinta. O camareiro comprimiu a mala para debaixo do beliche 
e espalmou-se para passar para o corredor:

— Favorisca di darmi il suo biglietto ed il suo passaporto, sig-
nore. Li portero al Commissario.

Graham deu-lhe o bilhete e o passaporte, e apontando para a vigia 
fez o gesto de a desatarraxar e abrir.

— Subito, signore — disse o homem, e foi-se.
Graham deixou-se cair no beliche. Era a primeira vez em quase 

vinte e quatro horas que estava sozinho e podia pensar. Tirou caute-
losamente a mão direita do bolso do sobretudo e observou as ligadu-
ras que a cobriam. Latejava e doía-lhe terrivelmente. Se era aquele o 
efeito de uma bala de raspão, como seria apanhá-la em cheio?

Olhou à sua volta, aceitando a sua presença na cabina como acei-
tara já tanta coisa absurda desde que regressara ao hotel, em Pera, na 
noite anterior. A aceitação era incondicional. Sentia-se simplesmente 
como se tivesse perdido qualquer coisa de valor — e afinal não per-
dera nada, exceto uma lasca de pele e de cartilagem das costas da mão 
direita. Acontecera-lhe, apenas, descobrir o medo da morte.

Graham era considerado um homem de sorte pelos maridos 
das amigas da sua mulher: tinha um cargo muito bem pago numa 
empresa de material de guerra, uma bela casa no campo a uma hora 
do escritório e uma mulher de quem toda a gente gostava. Não que 
não merecesse tudo isso; era, embora não o parecesse, um engenheiro 
brilhante; até importante, a acreditar no que se dizia — qualquer coisa 
relacionada com canhões. Ia frequentemente ao estrangeiro em via-
gens de trabalho. Era um sujeito calado e simpático, generoso com o 
seu whisky. Não o tipo de homem com quem é fácil de ter intimidade 
(era difícil saber o que jogava pior, se golfe ou se bridge), mas sempre 
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cordial. Não era efusivo, apenas cordial, um pouco como um dentista 
caro a tentar fazer o cliente pensar noutra coisa. Até tinha um certo ar 
de dentista caro: alto, um pouco curvado, com fatos de bom corte, um 
belo sorriso e cabelo a embranquecer. Mas, por difícil que fosse ima-
ginar Stephanie a casar com ele sem ser pelo seu salário, tinha de se 
admitir que se davam extremamente bem. Às vezes, donde menos 
se espera…

O próprio Graham considerava-se um homem de sorte. Aos 
dezassete anos tinha perdido o pai, um professor primário diabético 
que lhe legara um bom feitio, quinhentas libras de seguro de vida e 
um brilhante espírito matemático. A primeira herança fizera-o supor-
tar sem ressentimento a autoridade de um tutor relutante e intratável; 
a segunda permitira-lhe aproveitar uma bolsa de estudos universitá-
ria; a terceira levara-o a obter, aos vinte e poucos anos, um doutora-
mento em Física. A sua tese versara um problema de balística, e um 
resumo dela aparecera numa revista de especialidade. Aos trinta anos, 
dirigia um departamento de investigação experimental, e sentia uma 
certa surpresa ao receber tanto dinheiro por uma coisa que gostava de 
fazer. Fora nesse ano que casara com Stephanie.

Ao fim de dez anos de casamento, nunca lhe ocorrera sequer que 
a sua atitude para com Stephanie fosse diferente da de qualquer outro 
homem para com a mulher. Tinha casado com ela porque estava farto 
de viver em quartos mobilados, e pensara (com razão) que ela casara 
com ele para se ver livre do pai, um médico de maus modos e com 
pouco dinheiro. Gostava da sua beleza, do seu bom-humor, do seu 
talento para manter empregados e fazer amigos — e se por vezes 
achava esses amigos aborrecidos, inclinava-se a pensar que a culpa 
era sua e não deles. Ela, por seu lado, aceitava naturalmente e sem 
ressentimento que ele se interessasse mais pelo trabalho do que por 
qualquer outra coisa ou pessoa. Gostava da vida que tinha. Viviam 
num ambiente de cordial afeição e tolerância mútua, e consideravam 
o seu casamento tão feliz quanto se pode razoavelmente esperar.

O deflagrar da guerra, em setembro de 1939, tivera pouco impacto 
em casa dos Graham. Há dois anos que ele sabia que a guerra era tão 
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inevitável como o pôr-do-sol, e a sua ocorrência não o admirou, nem 
o perturbou. Tinha equacionado rigorosamente os efeitos prováveis da 
guerra sobre a vida particular e, em outubro, verificara que os seus 
cálculos estavam certos. A guerra trazia-lhe um aumento de trabalho, 
apenas isso. Tanto a segurança económica como a pessoal não corriam 
qualquer risco. Não podia, em circunstância alguma, ser chamado para 
combater. As probabilidades de um bombardeiro alemão atingir a sua 
casa ou o seu escritório eram tão remotas que não valia a pena consi-
derá-las. Umas três semanas depois da assinatura do tratado de aliança 
anglo-turco, disseram-lhe que teria de ir à Turquia em viagem de traba-
lho, e isso só o aborreceu por ter de passar o Natal fora.

Aos trinta e dois anos, fizera a sua primeira viagem de trabalho ao 
estrangeiro e fora um êxito. Os patrões descobriram que, além da sua 
capacidade técnica, tinha o talento, pouco vulgar num homem com as 
suas qualificações, de ser simpático aos governantes estrangeiros. Nos 
anos que se seguiram, essas viagens tinham-se tornado parte do seu tra-
balho, e ele gostava de fazê-las. Gostava quase tanto de chegar a uma 
cidade desconhecida como de descobrir a sua singularidade. Gostava de 
falar com homens de outras nacionalidades, de aprender um pouco das 
suas línguas e de se sentir espantado perante a própria ignorância. Tinha 
ganhado uma certa aversão à palavra «typical».

Em meados de novembro, chegara a Istambul pelo comboio de 
Paris, partindo quase imediatamente para Izma e Gallipoli. Em fins 
de dezembro, terminara o seu trabalho nessas duas cidades e, a 1 de 
janeiro, apanhara de novo o comboio para Istambul, de onde regres-
saria ao seu país.

Tinham sido seis semanas duras. Levava uma missão difícil, mais 
difícil ainda por ter de discutir assuntos altamente técnicos através de 
intérpretes. O horror do terramoto da Anatólia tinha-o chocado quase 
tanto como aos próprios turcos. Depois, o serviço de comboios entre 
Gallipoli e Istambul fora interrompido pelas cheias. Quando chegou 
a Istambul, sentia-se cansado e deprimido.

Na estação esperava-o Kopeikin, o representante da empresa na 
Turquia.
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Kopeikin chegara a Istambul em 1924, com outros sessenta e 
cinco mil refugiados russos, e tinha sido sucessivamente batoteiro 
profissional, sócio de um bordel e fornecedor de uniformes do 
 Exército antes de obter — só o diretor de serviços sabia como — 
a atual lucrativa representação. Graham gostava dele. Era um homem 
gordo, exuberante, com grandes orelhas saídas, uma irreprimível boa 
disposição e um vasto cabedal de esperteza saloia.

Apertou com entusiasmo a mão de Graham:
— A viagem foi má? Calculo. É um prazer vê-lo novamente por 

cá. Como se deu com o Fethi?
— Bastante bem, parece-me. Imaginava-o muito pior, pela sua 

descrição.
— Meu caro amigo, não está a ter em conta a sua simpatia. Toda 

a gente sabe que ele é intratável. Mas é importante. Agora, tudo vai 
correr bem. Falaremos de negócios com um copo na mão… Reservei -
-lhe um quarto com casa de banho no Adler-Palace, como da outra 
vez. E esta noite vamos fazer um jantar de despedida. Ofereço eu.

— É muito amável.
— É um prazer, meu caro amigo. Depois podemos ir distrair-

-nos um bocado. Há agora um bar muito popular por cá… Le 
Jockey Cabaret. Vai gostar, com certeza. Está muito bem deco-
rado e a clientela é gente fina. Nada de escumalha. É esta a sua 
bagagem?

Graham sentiu o coração cair-lhe aos pés. Tinha contado jantar 
com Kopeikin, mas prometera a si mesmo que pelas dez horas já teria 
tomado um banho quente e ido deitar-se, levando consigo um romance 
policial de Tauchnitz. Não tinha a mínima vontade de ir «distrair-se» 
no Le Jockey Cabaret, ou em qualquer outro bar. Enquanto seguiam 
o bagageiro para o carro de Kopeikin, foi dizendo:

— Acho que talvez fosse melhor deitar-me cedo hoje. Vou passar 
quatro noites num comboio.

— Meu caro amigo, faz-lhe bem deitar-se tarde. Aliás, o seu com-
boio só parte às onze da manhã, e reservei-lhe uma carruagem-cama. 
Se estiver cansado, pode dormir até Paris.
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Durante o jantar, no Pera Palace Hotel, Kopeikin foi dando notí-
cias sobre a guerra. Para ele, os soviéticos continuavam a ser os 
«assassinos de julho» de Nicolau II, e Graham teve de ouvir tudo 
sobre as vitórias dos finlandeses e as derrotas dos russos. Os alemães 
tinham afundado mais navios ingleses e perdido mais submarinos. 
A Holanda, a Dinamarca, a Suécia e a Noruega preparavam as suas 
defesas. O mundo esperava uma primavera sangrenta. Depois, fala-
ram do terramoto. Pelas dez e meia, Kopeikin anunciou que eram 
horas de seguirem para o Le Jockey Cabaret.

Ficava no bairro Beyoglu, à saída da Grande Rue de Pera, numa 
rua com casas obviamente desenhadas por um arquiteto francês dos 
anos 20. Kopeikin deu-lhe o braço afetuosamente ao entrarem:

— É um lugar muito bom. O Serge, o dono, é meu amigo, por isso 
não nos vigarizam. Vou apresentar-lho.

Para um homem do seu temperamento, Graham tinha um conhe-
cimento surpreendentemente vasto da vida noturna. Por razões que 
nunca tinha compreendido, os seus anfitriões pareciam sempre consi-
derar que a forma de divertimento mais apropriada para um engenheiro 
inglês era a que se encontra nos mais mal-afamados Nachtlokalen. 
Tinha visitado lugares desses em Buenos Aires e em Madrid, em 
Valparaíso e em Bucareste, em Roma e no México — e não conse-
guia lembrar-se de um que fosse diferente dos outros. Recordava os 
parceiros de negócios com quem ficara até de madrugada a esvaziar 
copos escandalosamente caros, mas os lugares tinham-se fundido na 
imagem prototípica de uma cave cheia de fumo, com um estrado para 
a banda num dos extremos, uma minúscula pista de dança rodeada de 
mesas e um bar com bancos altos, onde teoricamente as bebidas eram 
mais baratas. Não esperava que o Le Jockey Cabaret fosse diferente. 
E não era.

As pinturas murais pareciam refletir o espírito da rua. Consistiam 
numa série de enormes redemoinhos envolvendo arranha-céus em 
ângulos improváveis, saxofonistas negros, olhos verdes omnipresen-
tes, telefones, máscaras tribais e hermafroditas com longas boqui-
lhas. A sala estava cheia de gente e de barulho. Serge era um russo 
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de traços vincados, com cabelo grisalho eriçado e o ar de quem está 
sempre pronto a deixar o coração vencer a razão (vendo-lhe os olhos, 
Graham duvidou de que isso alguma vez lhe acontecesse). Recebeu-
-os amavelmente e levou-os para uma mesa junto à pista de dança. 
Kopeikin pediu uma garrafa de brandy.

A banda, que tocava com um zelo mal correspondido música de 
dança americana, pôs-lhe, de repente, termo e começou, com melho-
res resultados, uma rumba.

— Isto está muito animado — dizia Kopeikin. — Quer dançar? 
Há muitas raparigas. Diga qual quer e eu informo o Serge.

— Não se incomode. Acho que não posso ficar muito tempo.
— Deixe de pensar na viagem. Beba mais brandy, que já se sente 

melhor.
Levantou-se:
— Vou dançar e procurar-lhe uma rapariga bonita.
Graham sentiu remorsos. Devia realmente mostrar mais entu-

siasmo. Kopeikin estava a ser genuinamente amável — não podia 
ter muito prazer ao tentar divertir um inglês cansado que só falava 
em dormir. Bebeu mais brandy, deliberadamente. Chegaram outras 
pessoas. Viu Serge cumprimentá-las efusivamente e, mal voltaram 
costas, viu-o dar instruções furtivas ao empregado que ia servi-las: 
um sórdido lembrete de que o Le Jockey Cabaret não funcionava 
para dar prazer ao dono ou aos empregados. Voltou a cabeça para ver 
Kopeikin, que dançava.

A rapariga era magra e morena, com grandes dentes. O vestido 
comprido, de cetim vermelho, caía como se tivesse sido feito para 
alguém maior do que ela. Sorria muito. Kopeikin mantinha-a a uma 
certa distância e falava enquanto dançavam. Graham pensou que, 
apesar da sua vulgaridade, Kopeikin era o único homem totalmente 
à vontade naquele espaço. Era o ex-dono de bordel lidando com uma 
coisa que conhecia perfeitamente. Quando a música terminou, levou 
a rapariga para a mesa.

— Chama-se Maria — disse. — É árabe. Ninguém diria ao vê-la, 
pois não?
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— Não, ninguém diria.
— Ela fala um pouco de francês.
— Enchanté, mademoiselle.
— Monsieur — a voz era inesperadamente áspera, mas o sorriso 

era agradável, obviamente de boa índole.
— Pobre pequena! — Kopeikin falava como uma percetora espe-

rando que a aluna não a envergonhasse diante de visitas. — Teve 
uma grande constipação. Mas é muito boa rapariga e bem-educada. 
Assieds-toi, Maria.

Ela sentou-se ao pé de Graham.
— Je prends du champagne.
— Oui, oui, mon enfant. Plus tard — disse Kopeikin, desinte-

ressado. — Ela recebe uma percentagem extra se mandarmos vir 
champanhe — explicou a Graham, e serviu brandy à rapariga. Ela 
aceitou-o sem comentários e levou-o aos lábios, brindando:

— Skal!
— Ela julga-o sueco — explicou Kopeikin.
— Porquê?
— Ela gosta de suecos e, portanto, eu disse-lhe que você é sueco 

— riu-se. — Não pode dizer que o representante turco não faz nada 
pela empresa!

A rapariga tinha estado a ouvi-los, sorrindo, sem compreender. 
Quando a música recomeçou, virou-se para Graham perguntando-lhe 
se queria dançar.

Ela dançava bem, fazendo-o sentir-se, também, um bom 
dançarino. Menos deprimido, voltou a convidá-la. Desta vez, 
ela apertou o corpo magro contra o dele. Graham viu uma alça 
sebenta espreitar sob o cetim vermelho e sentiu-lhe o cheiro do 
corpo sobrepondo-se ao perfume que usava. Descobriu que estava 
a cansar-se dela.

Maria começou a falar. Conhecia bem Istambul? Já lá tinha 
estado? Estivera em Paris? Em Londres? Era um homem feliz, 
pois ela nunca tinha estado numa terra dessas. Esperava lá ir. E a 
 Estocolmo também. Tinha muitos amigos em Istambul? Perguntava 
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porque um senhor que tinha entrado logo depois dele e do seu amigo 
parecia conhecê-lo, e não tirava os olhos dele.

Graham tinha estado a calcular quando poderia ir-se embora. 
Notou de repente que Maria esperava que ele dissesse alguma coisa. 
Ainda apanhou no ar a sua última frase.

— Não tira os olhos de mim?
— Daqui não o vê. Está sentado junto ao bar.
— Certamente olha para si — era a resposta óbvia.
Mas a rapariga falava a sério.
— É em si que ele está interessado, monsieur. É aquele que tem 

o lenço na mão.
Tinham chegado a um lugar de onde se via o bar. O homem estava 

sentado num banco, com um vermute à sua frente.
Um homem baixo, magro, com uma cara estúpida: muito ossuda, 

grandes narinas, malares salientes e lábios grossos apertados um 
contra o outro como se tivesse as gengivas inchadas ou tentasse não 
se exaltar. Era muito pálido e, por isso, os olhos pequenos e enco-
vados e o cabelo encaracolado e ralo pareciam mais escuros do que 
realmente eram. Penteava os poucos cabelos espalhando-os sobre o 
crânio. Vestia um fato castanho amarrotado, com grandes ombros 
enchumaçados, uma camisa de colarinho quase invisível com uma 
gravata cinzenta nova. Enquanto Graham o olhava, limpou o lábio 
superior com o lenço, como se a temperatura ambiente o fizesse 
transpirar.

— Não me parece que esteja a olhar para mim — disse Graham. 
— Aliás, não o conheço.

— Acredito que não, monsieur — e apertou-lhe mais o braço. 
— Mas queria ter a certeza. Eu também não o conheço, mas conheço 
o género. O monsieur é um estrangeiro aqui, talvez com dinheiro nos 
bolsos… Istambul não é Estocolmo. Quando um homem destes olha 
para nós assim, é melhor ter cuidado. O monsieur é forte, mas uma 
faca nas costas é igual num homem forte ou num pequeno.

A gravidade com que ela falava divertiu-o. Riu-se, mas olhou 
outra vez para o homem, que bebericava o seu vermute: um pobre 
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diabo inofensivo. Provavelmente a rapariga queria apenas mostrar-
-lhe, com certa falta de subtileza, que as intenções dela eram boas.

— Não me parece caso para preocupações.
Ela aliviou-lhe a pressão no braço:
— Talvez não, monsieur — parecia de repente ter perdido o inte-

resse pelo assunto. 
A banda parou de tocar e voltaram à mesa.
— Dança muito bem, não acha? — perguntou Kopeikin.
— Muito bem.
A rapariga sorriu-lhes, sentou-se e esvaziou o copo como se esti-

vesse sequiosa. Depois, recostou-se na cadeira.
— Somos três — disse, apontando para cada um, para eles perce-

berem bem. — Querem que chame uma amiga para beber connosco? 
É a minha melhor amiga.

— Mais logo, talvez — e Kopeikin voltou a encher-lhe o copo.
Nesse momento, a banda tocou uns acordes retumbantes, e apagou -

-se a maior parte das luzes. Um foco de luz iluminou o chão diante do 
estrado.

— As attractions — disse Maria. — É muito bom.
Serge entrou no cone de luz e recitou uma larga apresentação em 

turco, que terminou com um gesto floreado, apontando para uma porta 
lateral pela qual se precipitaram dois jovens morenos, de smoking 
azul-celeste, que começaram um sapateado enérgico. Depressa per-
deram o fôlego e o penteado, mas os aplausos, no final, foram fra-
cos. Pondo então umas barbas brancas, fizeram alguns números de 
equilibrismo que o público recebeu com pouco mais entusiasmo. 
Retiraram -se, segundo pareceu a Graham, suados e furiosos. Seguiu-
-se-lhes uma bela negra de longas pernas magras, que revelou ser 
contorcionista. Os seus movimentos, transparentemente obscenos, 
provocaram ondas de riso. Em resposta aos gritos do público, fez em 
seguida a dança da cobra. Não era um número sensacional: a cobra, 
tirada de um cesto de verga dourada com cuidados dignos de uma 
anaconda adulta, era afinal uma piton pequena e senil, com tendência 
para adormecer nas mãos da dona. Acabou por ser de novo arrumada 
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no cesto e a negra voltou ao contorcionismo. No fim, o projetor ilumi-
nou novamente o proprietário e o seu anúncio foi, desta vez, acolhido 
com uma salva de palmas.

— A Josette e o seu parceiro José são bailarinos de Paris. Hoje é 
a despedida deles. Foram um grande sucesso — sussurrou Maria ao 
ouvido de Graham.

O projetor lançou um foco cor-de-rosa para a porta e os tambores 
rufaram. Ao som do Danúbio Azul, os dançarinos deslizaram para 
a pista.

Para Graham, cansado como estava, o número de dança fazia parte 
do protótipo daquelas caves, tal como o bar e o estrado da banda: uma 
justificação para o preço das bebidas, uma demonstração das leis de 
mecânica clássica que permitiam a um homenzinho enfezado, com 
uma grande faixa à cintura, manipular uma mulher de 50 quilos como 
se fosse uma criança. Josette e o seu par só se distinguiam por exe-
cutarem a rotina da sua «especialidade» com menos eficiência do que 
o habitual, mas com bastante mais efeito.

Josette era magra, com magníficos braços e ombros, e tinha um 
grande volume de cabelo louro luminoso. Os olhos de longas pes-
tanas, quase fechados enquanto dançava, e os lábios cheios, fixos 
num meio sorriso teatral, contrastavam curiosamente com a graça 
rigorosa dos seus movimentos. Graham apercebeu-se de que não era 
uma bailarina, mas uma mulher que fora treinada para dançar e que o 
fazia com uma certa sensualidade indolente, consciente do seu corpo 
jovem, das suas longas pernas, dos músculos sob a superfície lisa 
das coxas e do estômago. Se não chegava a ser uma bailarina, como 
attraction no Le Jockey Cabaret servia perfeitamente, apesar do par 
que tinha.

José era escuro, carregava um ar preocupado, tinha uma boca fina 
e antipática, um rosto amarelado e liso e um hábito irritante de espe-
tar a língua na bochecha quando preparava um passo. Mexia-se mal 
e era desajeitado, os dedos sempre hesitantes ao agarrar a parceira 
para a levantar como se não soubesse bem qual o ponto de equilíbrio. 
 Passava o tempo a afirmar-se. 
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