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Quando nos vemos em meio a catástrofes, temos três opções: fazer o certo, 
fazer o errado ou não fazer nada. As duas primeiras talvez nos salvem a vida. Não 
fazer nada sem dúvida vai nos custar a vida. 

Será que li isso em algum lugar? Foi algo que algum presidente dos Estados 
Unidos disse? Ou topei com isso num livro sobre os sobreviventes do Titanic? 
Em plena catástrofe, o cé rebro reptiliano assume o comando. Em sua mente, sur-
giu a imagem de um bicho que fugia – um rato correndo na casa de vera neio; 
fugindo dos gritos da mãe e da vassoura que o pai brandia. O rato escapou, em-
bora ele recordasse que, no início, o animal tinha errado ao se enfiar num canto, 
debaixo de uma cômoda que o pai empurrou com toda a facilidade. Depois o 
pai sentou a vassoura no roedor. Este ainda sobreviveu. Encolheu-se, formando 
uma bola capaz de aguentar o golpe, e, quando o pai afrouxou a guarda, deu um 
pulo e saiu correndo, dessa vez na direção certa, para a cozinha, de onde tinha 
saído. Por que foi se lembrar do rato justamente nesse momento? Porque preci-
sava fazer algo – o certo ou o errado; só não podia ficar de braços cruzados, sem 
fazer nada. Nada era o que faziam as aves quando trombavam com as vidraças 
da casa de veraneio italiana. Lembrou-se do melro que tinha ficado paralisado, 
com olhar perdido, enquanto tentava encontrar um jeito de escapar à catástrofe, 
o coração batendo com violência por baixo das penas. 

– O que vamos fazer? – perguntou uma voz do presente.
Quem falava era um dos seguranças que ele não tinha visto. 
– Não pode ficar jogado aí – interveio outro. 
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Ele, enquanto isso, tentou balbuciar “Socorro”. 
– Está dizendo alguma coisa. 
Passos abafados no tapete. Abriu os olhos, apenas o suficiente para ver sapa-

tos pretos junto a sua cabeça. 
– Você disse alguma coisa? 
– Ajude-me. 
– Vamos ajudar. Você vai sair desta, vai ver.
Tornou a fechar os olhos. Não sabia ao certo quem tinha se agachado a seu 

lado. A mão de alguém estava lhe passando os dedos pelo cabelo? Sim, uma 
mão quente. Mão que lhe acarinhava a cabeça. Pensou na mãe, de novo na casa 
de veraneio, nas lajotas, nos pés que as pisavam, silenciosos, esmalte de unhas 
vermelho, ele a amava tanto! A mão continuou se movendo, do cabelo à face, 
até entrar na boca. Gosto de sangue, seu próprio sangue. O que o acariciava 
não era mão, era o que lhe escorria da cabeça. Precisava fazer alguma coisa, 
precisava pôr-se de pé. Por que tinha tão pouco controle sobre si mesmo? De 
novo, a imagem do melro – o bico aberto, o terror nos olhos saltados, nenhum 
movimento além do coração disparado. Tal qual ele ali, no tapete, incapaz de 
acionar os músculos. O melro deve ter sentido a mesma coisa depois de ter-

-se espatifado contra a vidraça: percebia tudo o que acontecia ao redor, via 
as crianças que se aproximavam correndo, a menina que pegava a ave na mão. 
Fora sua irmã? Ou fora Claudia? A bela Claudia – sim, e o passarinho ouviu a 
mãe dizer que deveriam devolvê-lo ao jardim, mas a um lugar que nem o gato 
nem as cobras alcançassem. 

– Se não fizermos nada agorinha mesmo, ele vai morrer. 
Um sussurro se imiscuía nas lembranças dele. Na voz da irmã, que insistia em 

segurar o melro entre as mãos. Ele também quis segurar, mas a irmã não deixou. 
– Não pode vir médico nem polícia. 
– Vamos fazer o quê, então?
– A imprensa está de olho – interveio uma terceira voz. – Era só o que espera-

vam para dar cabo de nós. 
Alguém estava chorando? Ou era ele mesmo? Lembrou que Claudia e ele 

tinham preparado um ninho numa árvore para o melro. Fizeram o ninho com 
muito cuidado e capricho, para que ficasse confortável. Ali o gato não alcançaria. 

– Não podemos fazer nada, pelo menos não agora. 
– Então vai morrer. 
E não disseram mais nada. Como se estivessem especulando sobre a morte 

dele. O significado que teria. Quem sentiria sua falta. A irmã. Os pais tinham 
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morrido havia muito. Tornou a evocá-los. Dias dourados. A casa de veraneio. 
O Mediterrâneo. Calor, paraíso, Claudia. “Não, ainda não.” 

– Não quero morrer – murmurou. 
– Ele disse alguma coisa. 
– Fale com ele. 
Passos. Alguém se deteve perto dele. 

– Você disse alguma coisa? 
– Não quero morrer. 
– Claro que não vai morrer. 
Voltou a abrir os olhos e viu rapidamente outro homem, que tentava se agachar 

a seu lado, no chão, mas que acabou desistindo ou mudando de opinião. Olhou 
os sapatos. Passos que se afastavam. Pareceram-lhe irremediavelmente distantes. 
Não tinham a mínima intenção de ajudá-lo. Se ele pelo menos pudesse ficar em pé, 
pedir ajuda! A irmã deixou o melro no ninho que ele tinha construído; colocaram 
alpiste e água lá. Claudia rezou pelo melro. 

Finalmente tornou a sentir as pernas. Talvez tivesse sido essa a única coisa 
que fazia falta: precisava sincronizar-se com o melro. 

– Criatura alada, levante voo – sussurrou. 
Não, se queria sobreviver, era necessário fechar o bico. Obrigou as pernas a se 

moverem. Eram os movimentos de um bebê, para cima e para baixo, como dois 
pequenos êmbolos flexíveis. Agora só restava conseguir que os braços o acompa-
nhassem. “Isso, assim.” Começou a engatinhar na direção oposta. Se conseguisse 
sair para o corredor, haveria outras pessoas dispostas a ajudá-lo. Olhou para trás; 
precisava enxugar o sangue que lhe cobria o rosto. 

Ainda não o tinham visto; provavelmente não tinha chegado muito longe. 
“Vamos, levante-se.” 

– A gente não poderia levá-lo para o hospital? 
– E dizer o que lá? 
– Que foi acidente. 
Estava em pé. Até que enfim. Limpou o sangue dos olhos. Só tinha que che-

gar à porta, do outro lado da sala, sair para o corredor e pedir ajuda. As pessoas 
o ouviriam. 

– Ele se levantou. 
– A gente precisa ajudá-lo. 
Vozes que sussurravam, sobrepondo-se. Atravessou correndo a sala. As pernas 

se dobraram; olhou para trás por cima dos ombros. Alguém fechou a porta. Os 
outros tinham ido embora? Estavam os dois sozinhos? 
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– Não vá fazer nenhuma bobagem agora – disse uma voz sossegada, avançan-
do para ele. 

Não lhe deu atenção e continuou para a porta. 
– Já disse para não fazer bobagem. 
Sentiu que uma mão o detinha. 

– Socorro! – gritou. Tornou a gritar: – Socorro! 
Outra mão lhe tapou a boca. Estavam os dois de pé. Sentia que o sangue 

continuava a brotar da cabeça. O outro estava atrás dele. Tapava-lhe a boca com 
uma das mãos, firme, e lhe torcia o braço com a outra. Com profissionalismo, 
friamente. Tentou libertar-se, em vão. Não conseguia; sentia-se um saco de grãos, 
milhares de grãos incapazes de se coordenar até que os esmagariam no moinho. 
Isso aconteceria em breve – seria esmagado, moído. Vermelho. O homem o ar-
rastou pelo chão. 

A pressão da mão que lhe tapava a boca diminuiu por um momento. 
– Agora você fica aqui, hein? Tudo vai ficar bem, você vai ver só – disse, e o 

deixou sozinho um instante. 
O homem passou para o cômodo onde estavam os outros. Cochichos. Ouviu 

alguma frase solta: 
– Não podemos fazer isso, não agora. Não, nada de ambulância. 
Ia morrer. O único jeito de sair daquele lugar era como corpo exangue. 

Agora entendia. Com essa certeza, veio também a calma. Mas não deixaria que 
conseguissem o que queriam. Se pelo menos pudesse chamar alguém! Mandar 
um torpedo. Não, estava com o celular desligado, no bolso do paletó. Não con-
seguiria pegar. Veriam e o impediriam. Deitado ali no chão, só lhe restavam 
alguns segundos. Ao lado da cabeça, havia uma cômoda antiga. Olhou em-
baixo. Daria tempo de escrever o próprio nome no chão? Não, descobririam. 
Apagariam. Talvez na parte inferior da cômoda? Mas aí quem veria? Quem 
olharia lá? Talvez algum dia, depois de muitos anos, um restaurador mexes-
se no móvel. Afinal, mais cedo ou mais tarde, seria preciso reparar tudo, em 
particular o que vale a pena conservar. E aí o restaurador de móveis veria. Mas 
ver o quê? Uma coisa escrita por ele naquele exato momento. Levou o dedo à 
cabeça. Uma mensagem para a posteridade. Continuava jorrando sangue, e lhe 
veio à mente a imagem de uma câmara de bicicleta furada e mergulhada numa 
bacia de água, de novo a casa de veraneio da infância, o aroma de alecrim e 
alfazema – seu paraíso. 

– Como vamos tirá-lo daqui? 
– Deixe comigo – disse o que lhe tinha tapado a boca. 
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Tinha que se apressar. Poderia escrever o quê? O próprio nome? Demoraria 
demais. Deveria escrever o que tinha acontecido. O sangue coagularia, mas ain-
da conteria sua identidade, seu dna. Primeira letra: “A…” Depois molhar a pena 
no tinteiro da cabeça, mais sangue. “S… S… A… S… S… I… N… A… T…” O outro 
estava a ponto de chegar. Rápido, a última letra: “O”. 

Alguém se agachou. 
– Agora relaxe – disse o homem que queria acabar com sua vida. 
– Eu imploro. 
– Calma, não vai lhe acontecer nada – sussurrou o outro, voltando a lhe tapar 

a boca com uma das mãos, ao mesmo tempo que usava o indicador e o polegar 
da outra para lhe pinçar o nariz, impedindo-o de respirar. – É coisa de segundos. 

O homem estava muito perto de seu rosto. Ainda ouvia vozes em algum lu-
gar. Será que os outros sabiam o que estava acontecendo? Dava na mesma; a 
posteridade saberia. Um belo dia, algum trabalhador ou outra pessoa qualquer 
encontraria a mensagem. De novo, a voz no ouvido: 

– Ei, calma aí! Não há mais remédio, tem que acabar assim. Você já sabia. Isto 
é maior do que nós. É muito maior do que nós. A gente sempre soube disso. Do 
contrário, nem estaríamos aqui. Agora é você, e algum dia vai chegar a minha 
hora. Talvez logo, logo; quem sabe? É o preço que a gente tem que pagar, e sem-
pre estivemos dispostos a pagar. 

O homem o sufocou pelo nariz e pela boca. Talvez tivesse dito mais alguma 
coisa, mas já não tinha vontade de continuar escutando. Ouviu a irmã, isso sim, 
de volta à casa de veraneio. 

– Ele sumiu! – ela gritou uma manhã, depois de ter subido na árvore. Pulou 
na cama dele, jogou-se em seus braços e o acordou. Cedo demais. – Você ouviu 
o que eu disse? Ele foi embora, saiu voando. 

Claudia. Tão bonita! O passarinho. A fuga. Escuridão.
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Eva Katz é uma jornalista que tenta recomeçar a vida depois de uma série de 
acontecimentos que desestabilizaram sua vida pessoal e profissional. Com a 
sensação de que não há nada mais a perder, ela não resiste à tentação de inves-
tigar uma morte retratada em um desenho infantil que cai em suas mãos em 
seu primeiro dia de trabalho numa creche em Copenhague. O que Eva não sabe 
é que está prestes a mudar o rumo de sua vida ao se envolver com instâncias 
muito poderosas da sociedade dinamarquesa. O que antes parecia um incidente 
isolado se revela parte de uma rede de segredos que remontam à formação da 
Santa Aliança, uma coligação monárquica criada no século xix para assegurar os 
privilégios das casas reais de toda a Europa. 

“Desenvolvimento econômico, guerras, política mundial em geral e o fato de que os governos 
não tem um direcionamento claro e são marionetes das famílias historicamente poderosas. 
Ficção? Cabe a você decidir.”

El País

“Ao mesmo tempo, realista e irreal, conspiratório e concreto.”

Berlinske
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Depois do sucesso dos livros O último homem 
bom e O sono e a morte, A. J. Kazinski está de 
volta com um novo thriller de trama elaborada 
e empolgante. A protagonista da vez é Eva Katz, 
uma ex-jornalista que está tentando refazer a 
vida depois da morte do namorado na guerra do 
Afeganistão. O casal havia acabado de comprar 
um imóvel juntos, mas, como a união não fora 
oficializada, Eva se vê desamparada tanto emo-
cional como financeiramente. No meio desse 
turbilhão, ela decide recomeçar a vida e aceitar 
um emprego numa creche em Copenhague. No 
entanto, logo no primeiro dia, fica intrigada com 
o desenho de uma das crianças, Malte, que retra-
tava um assassinato. Logo Eva fica sabendo que 
a mãe de Malte, Helena Brix Lehfeldt, é dama de 
companhia da princesa consorte da Dinamarca 
e que seu irmão, Christian Brix, havia acabado de 
se suicidar. 

Ao suspeitar que o menino fora testemunha 
de um crime, Eva se sente impelida a tentar des-
cobrir mais sobre a morte de Christian. Com a 
ajuda de um antigo professor da faculdade de 
jornalismo, vai aos poucos superando seus me-
dos e frustrações como profissional enquanto 
tenta investigar os acontecimentos. No entanto, 
para tudo há um preço e, para conquistar seu 
objetivo, Eva tem que se defender das investi-
das de Marcos e David, dois agentes a serviço da 
Instituição, organismo cuja função é servir à San-
ta Aliança, uma organização montada em 1815 
com o objetivo de manter os privilégios das ca-
sas reais de toda a Europa.

Dinâmico, eletrizante e cheio de reviravoltas, 
A Santa Aliança é um romance policial com re-
quintes de teoria conspiratória cujos persona-
gens são as famílias reais europeias, na verdade 
uma irmandade cuja única função é lutar para 
manter seus privilégios e aspirar à restauração 
da monarquia em todo o continente.

A. J. KAZINSKI é o pseudônimo dos escritores di-
namarqueses Anders Rønnow Klarlund e Jacob 
Weinreich. A afinidade entre os dois nasceu em 
um estúdio de cinema, onde se conheceram e 
decidiram produzir um roteiro. O caminho toma-
do, no entanto, foi outro, e eles terminaram por 
escrever um romance – O último homem bom foi 
publicado pelo Tordesilhas em 2012 e se tornou 
um best-seller. Dando continuidade à parceria 
produtiva, a dupla lançou em seguida O sono e a 
morte, também pelo Tordesilhas. A Santa Aliança 
é o terceiro romance escrito por eles.
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