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1

Não havia nada de particularmente notável no terreno 
de cem metros quadrados de mato seco no limite de um 
vilarejo ao sopé das Dolomitas. Terminando em um talude, 
era coalhado de carvalhos prontos para virar lenha se as‑
sim quisessem, o que serviu de argumento para pôr o pre‑
ço lá em cima quando o terreno e a casa bicentenária nele 
erigida foram colocados à venda. Ao norte, uma montanha 
de face escarpada projetava‑se sobre a pequena cidade de 
Ponte nelle Alpi; a cem quilômetros ao sul, Veneza, longe 
o suficiente para ter qualquer influência sobre a política ou 
os costumes locais. Os habitantes dos vilarejos relutavam 
em falar italiano, ficando mais à vontade com o dialeto 
bellunese.

O terreno não era cultivado havia cerca de cinquenta 
anos, tempo em que a casa de pedra permanecera vazia. 
As enormes telhas que compunham o telhado tinham mu‑
dado com a passagem do tempo e as bruscas variações de 
temperatura, talvez até mesmo devido a um ou outro tremor 
de terra que atingiu a região nos séculos em que o telhado 
protegeu a casa da chuva e da neve, o que já não fazia 
mais, pois muitas dessas telhas jaziam no chão, deixan‑
do os pavimentos superiores expostos ao mau tempo. Em 
razão de a casa e a propriedade serem o centro de um 
inventário litigioso, nenhum dos oito herdeiros se dera ao 
trabalho de consertar os vazamentos, temerosos de jamais 
recuperarem as poucas centenas de milhares de liras que 
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custariam os reparos. Com isso, a chuva e a neve caíram, 
depois jorraram para dentro, corroendo os plásticos e os pi‑
sos, e a cada ano que se passava o telhado se inclinava 
cada vez mais ébrio em direção ao solo.

O terreno fora abandonado pelos mesmos motivos. 
Nenhum dos herdeiros queria gastar tempo ou dinheiro cul‑
tivando a terra, nem queria colocar em risco seu direito ao 
ser visto fazendo uso irregular da propriedade. As ervas 
daninhas floresceram, fortalecidas pelo fato de os últimos 
encarregados de cultivar a terra terem usado como adubo 
por décadas os dejetos de seus coelhos.

Foi a perspectiva de dinheiro estrangeiro que resolveu 
o litígio: dois dias depois de um médico alemão aposen‑
tado ter feito uma oferta pela casa e pelo terreno, os oito 
herdeiros se reuniram na residência do mais velho. Antes que 
a noite acabasse haviam concordado unanimemente em 
vender tudo; em seguida, decidiram não vender até que o 
estrangeiro tivesse dobrado sua oferta inicial, o que cons‑
tituiria o quádruplo do que qualquer um dos moradores 
da região estaria disposto a, ou teria condições de, pagar.

Três semanas antes de o acordo ser finalizado, os an‑
daimes foram erguidos e as telhas centenárias e artesanais 
que restavam foram arremessadas para baixo, espatifan‑
do‑se no quintal. A arte de instalar as telhas tinha morrido 
com os artesãos que sabiam como cortá‑las, assim, elas 
foram substituídas por retângulos moldados de cimento 
pré‑fabricado que guardavam uma vaga semelhança com 
as telhas de terracota. Tendo o médico contratado o her‑
deiro mais velho como seu capataz, a reforma foi rápida; e, 
por se estar na província de Belluno, foi realizada a conten‑
to e honestamente. Em meados da primavera, a reforma da 
casa estava quase terminada, e, perto dos primeiros dias 
de verão, o novo proprietário, que passara sua vida profis‑
sional enfurnado em centros cirúrgicos muito iluminados 
e supervisionava a reforma por telefone e fax a partir de 
Munique, passou a concentrar seus pensamentos na cria‑
ção do jardim com que havia sonhado por anos.
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A memória de um vilarejo é perene, e lembrou‑se que 
o antigo jardim ficava ao longo de uma fila de nogueiras 
nos fundos da casa, o que fez Egidio Buschetti, o capataz, 
decidir arar ali. A terra não tinha sido cultivada pela maior 
parte de sua existência, o que levou Buschetti a calcular 
que devia passar seu trator por ali duas vezes, a primeira 
para cortar as ervas daninhas de um metro de altura, a se‑
gunda para sulcar para a superfície o rico solo em repouso 
abaixo.

A princípio, Buschetti achou que era um cavalo — 
lem brava que os antigos proprietários tinham dois —, de 
modo que manteve o trator em movimento até alcançar o 
ponto que estabelecera como limite do terreno. Forçando 
o enorme volante, deu meia‑volta com o trator e voltou 
por onde tinha vindo, orgulhoso da retidão dos sulcos, con‑
tente de estar novamente ao sol, feliz com os sons e o rit mo 
do trabalho e agora certo de que a primavera tinha chega‑
do. Então viu o osso projetando‑se retorcido do sulco que 
tinha acabado de arar, sua extensão branca visivelmente 
destacada sobre a terra quase negra. Não, não era comprido 
o suficiente para ser de um cavalo, e ele não se lembrava 
de alguém ter criado ovelhas por ali. Intrigado, reduziu a 
marcha do trator, como que temendo esmigalhar o osso ao 
passar por cima dele.

Pôs a máquina em ponto morto e deixou que parasse. 
Acionou o freio de mão, desceu do alto assento de metal 
e caminhou até o osso ereto que apontava para o céu. 
Agachou‑se para pegá‑lo e tirá‑lo do trajeto do trator, mas 
uma súbita relutância o fez se erguer novamente e dar uma 
pancadinha nele com a ponta de sua robusta bota, esperan‑
do com isso deslocá‑lo. Mas o osso não se movia, então 
Buschetti voltou até o trator para buscar uma pá que man‑
tinha atrás do assento. Quando virou, seus olhos foram 
atraídos por uma forma oval brilhante um pouco adiante 
no fundo do sulco. Não havia crânio de cavalo ou ove‑
lha que pudesse apresentar formato tão arredondado, e 
nenhum deles o teria encarado com caninos tão afiados, 
assustadoramente semelhantes aos do próprio Buschetti.
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2

As notícias nunca se propagam de forma tão rápida 
em uma cidade pequena quanto quando dizem respeito 
a mortes ou acidentes, de modo que a história de que os‑
sos humanos haviam sido encontrados no jardim da velha 
casa dos Orsez já havia se espalhado pelo vilarejo de Col 
di Cugnan antes da hora do almoço. Somente a notícia da 
morte do filho do prefeito em um acidente de automóvel 
perto da fábrica de cimento, havia sete anos, tinha se es‑
palhado tão rapidamente; mesmo a história sobre Graziella 
Rovere e o mecânico só tornara‑se do conhecimento de 
todos após dois dias. Naquela noite, porém, os habitan‑
tes do vilarejo, todos os setenta e quatro, desligaram seus 
televisores durante o jantar ou conversaram sem ligar para 
o que neles passava, tentando especular sobre o que teria 
acontecido e, o que era mais interessante, sobre quem po‑
deria ser.

A apresentadora de casaquinho de pele da rai 3, a loi‑
ra que a cada noite usava óculos diferentes, foi ignorada 
enquanto informava sobre as últimas atrocidades na anti‑
ga Iugoslávia, e ninguém deu a mínima para a prisão do 
ex‑ministro do Interior sob acusações de corrupção. Notí‑
cias assim já faziam parte da rotina; mas um crânio em uma 
vala nos fundos da residência de um estrangeiro, isso sim 
era notícia. Até a hora de dormir, já se dizia que o crânio ti‑
nha sido esmigalhado pelo golpe de um machado ou de uma 
bala e que apresentava sinais de terem tentado dissolvê‑lo 
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em ácido. A polícia havia identificado, disso os habi tan tes 
tinham certeza, os ossos como sendo de uma mulher grá‑
vida, de um rapazinho e do marido de Luigina Menegaz, 
que havia partido para Roma doze anos antes e do qual 
nunca mais se ouvira falar desde então. Nessa noite, os 
moradores de Col di Cugnan trancaram suas portas, e os 
que tinham perdido suas chaves anos antes e nunca se 
haviam dado ao trabalho de procurá‑las tiveram um sono 
mais agitado que os outros.

Na manhã seguinte, às oito horas, duas viaturas dos 
carabinieri chegaram à casa do dr. Litfin, passando por cima 
da grama recém‑plantada para estacionar uma em cada lado 
dos dois longos sulcos arados no dia anterior. Somente 
depois de uma hora chegou o carro do centro da província 
de Belluno que trazia o medico legale daquela cidade. Ele 
não ouvira nenhum dos rumores sobre a identidade ou a 
causa da morte da pessoa cujos ossos jaziam sobre o ter‑
reno, dando início assim aos procedimentos que pareciam 
prioritários: colocar seus dois assistentes para revolver a 
terra e descobrir o resto.

Enquanto esse longo processo avançava, as duas via‑
turas dos carabinieri se revezavam atravessando o agora 
destruído gramado e dirigindo‑se até o vilarejo, onde os 
seis policiais tomaram seu café em um boteco e começaram 
a perguntar aos habitantes se alguém tinha desaparecido. 
O fato de os ossos aparentemente terem ficado enterrados 
por muitos anos não os demoveu de sua decisão de inda‑
gar sobre eventos recentes, de modo que suas investigações 
não levaram a nada.

No terreno, os dois assistentes do dr. Bortot tinham mon‑
tado uma peneira bem afunilada e lentamente iam despejan‑
do baldes de terra através dela, abaixando‑se de quando em 
quando para apanhar um osso pequeno ou qualquer coisa 
que parecesse ser um. À medida que os iam recolhendo, 
mostravam os ossos a seu superior, que tinha se instalado 
na borda da vala, com as mãos para trás. Um grande plás‑
tico preto se estendia a seus pés, e à medida que os ossos 
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iam sendo apresentados a ele, orientava seus assistentes 
sobre como dispô‑los; assim, juntos, iam lentamente mon‑
tando o macabro quebra‑cabeça.

Vez ou outra ele pedia a um dos homens que lhe pas‑
sasse um osso, que avaliava por um momento antes de se 
inclinar para posicioná‑lo em algum lugar do plástico. Em 
duas ocasiões mudou de ideia; em uma delas se ajoelhou 
para mover um osso da direita para a esquerda, noutra, 
com um suspiro abafado, deslocou outro osso da base do 
metatarso para a extremidade do que antes fora um pulso.

O dr. Litfin chegou às dez, tendo sido informado na 
noite anterior sobre a descoberta em seu jardim e então 
dirigido por toda a noite vindo de Munique. Estacionou na 
frente da casa e saiu com dificuldade do carro. Entre ele e 
a casa viu as numerosas e profundas trilhas de pneus feitas 
sobre o novo gramado que ele havia cultivado com puro 
deleite três semanas antes. E logo viu os três homens no 
terreno mais adiante, quase tão distantes quanto os cantei‑
ros de mudas de framboeseiras que ele trouxera da Alema‑
nha e plantara de imediato. Começou a cruzar o gramado 
destruído, mas de repente parou sob uma ordem gritada 
de algum ponto à sua direita. Olhou em torno, mas não 
viu nada além das três velhas árvores que tinham crescido 
em redor do poço em ruínas. Não tendo visto ninguém, 
retomou o andar em direção aos três homens no terreno. 
Não deu mais que alguns passos antes que dois homens tra‑
jando os ameaçadores uniformes negros dos carabinieri 
saíssem de debaixo da macieira mais próxima apontando 
metralhadoras em sua direção.

O dr. Litfin sobrevivera à ocupação de Berlim pelos 
russos e, embora isso tivesse sido mais de cinquenta anos 
antes, seu corpo não esquecera a visão de homens arma‑
dos em uniforme. Instintivamente, ergueu as duas mãos 
sobre a cabeça e ficou imóvel como uma pedra.

Então os homens saíram das sombras e o doutor teve 
um momento alucinatório ao perceber o contraste dos uni‑
formes pretos contra o inocente pano de fundo rosa da ma‑
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cieira em flor. As botas lustradas marchavam sobre um car‑
pete de pétalas recém‑caídas enquanto se aproximavam 
dele.

— O que o senhor faz por aqui? — indagou o pri‑
meiro.

— Quem é o senhor? — perguntou o outro, mantendo 
o mesmo tom raivoso.

Em um italiano desajeitado em virtude do medo, ele co‑
meçou: 

— Sou o doutor Litfin. Sou o... — e fez uma pausa em 
busca do termo mais adequado. — Sou o padrone daqui.

Os carabinieri tinham sido informados de que o novo 
proprietário era um alemão, e o sotaque parecia real o bas‑
tante, de modo que eles abaixaram as armas, mas manti‑
veram o dedo perto do gatilho. Litfin tomou o gesto como 
uma permissão para abaixar as mãos, o que fez bem deva‑
gar. Por ser alemão, sabia que as armas seriam sempre su‑
periores a qualquer apelo a direitos civis, daí ter esperado 
que se aproximassem dele, o que não o impediu de voltar 
momentaneamente sua atenção para os três homens que 
permaneciam no terreno recém‑arado, agora tão imóveis 
quanto ele, atentos aos carabinieri que se aproximavam 
e a ele próprio.

Os dois policiais, de repente inseguros frente à pes‑
soa capaz de arcar com as reformas da casa e do terreno, 
à vista de todos, aproximaram‑se do dr. Litfin e à medida 
que o faziam o equilíbrio do poder se alterava. Consciente 
disso, Litfin aproveitou a oportunidade.

— O que significa tudo isso? — perguntou, apontando 
para o terreno e deixando que os policiais concluíssem 
por si sós se ele estava se referindo ao gramado arruinado 
ou aos três homens que permaneciam do outro lado.

— Tem um cadáver no seu terreno — respondeu o 
primeiro policial.

— Sim, eu sei disso, mas o que é toda essa... — ele 
buscou o termo apropriado, mas só conseguiu emitir um 
“distruzione”.
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As marcas das trilhas dos pneus pareciam se aprofun‑
dar enquanto os três homens as avaliavam, até que final‑
mente um dos policiais disse:

— Fomos obrigados a atravessar o terreno.
Embora fosse uma mentira descarada, Litfin optou por 

ignorá‑la. Voltou as costas para os policiais e começou a 
caminhar em direção aos outros três homens tão rápido 
que ninguém tentou detê‑lo. Chegando ao final da primeira 
vala, bastante profunda, perguntou ao homem que parecia 
estar no comando:

— O que é isso?
— O senhor é o doutor Litfin? — perguntou o outro 

médico, que já tinha sido informado sobre o alemão, so‑
bre quanto havia pago pela casa e quanto havia gasto até 
então com as reformas.

Litfin confirmou e, como o outro demorava a respon‑
der, perguntou de novo:

— O que é isso?
— Um homem de uns vinte anos, acho — respondeu 

o dr. Bortot, voltando‑se em seguida para seus assistentes 
a fim de fazê‑los continuar com o trabalho.

Demorou um pouquinho para que Litfin se recuperas‑
se da resposta grosseira, mas, quando o fez, passou sobre 
a terra revolvida e se posicionou ao lado do outro médico. 
Ficaram ali por um bom tempo sem dizer nenhuma pala‑
vra, lado a lado, observando os dois assistentes revolven‑
do a terra com vagar. 

Passados alguns minutos, um dos homens entregou ou‑
tro osso ao dr. Bortot, que, com um rápido olhar, identifi‑
cou‑o e posicionou‑o ao final do outro pulso. O mesmo po‑
sicionamento rápido se deu com os dois ossos seguintes.

— Ali, à sua esquerda, Pizetti — disse Bortot, apon‑
tando para um minúsculo artelho exposto no extremo 
oposto da vala. O homem a quem ele se dirigiu visualizou 
o objeto, agachou‑se, apanhou‑o e entregou‑o ao médico. 
Bortot o estudou por um instante, mantendo‑o delicada‑
mente entre o polegar e o indicador, e depois se voltou para 
o alemão.



17

— Cuneiforme lateral? — perguntou.
Litfin acompanhou o movimento dos seus lábios en‑

quanto ele olhava para o osso. Sem dar tempo para que res‑
pondesse, Bortot passou o osso para ele. Litfin o pegou 
em suas mãos por um momento, depois olhou para os 
ossos espalhados sobre o plástico a seus pés.

— Ou intermediário — Litfin respondeu, mais à von‑
tade com o latim que com o italiano.

— Sim, sim, talvez — Bortot replicou. Fez um aceno 
em direção ao plástico e Litfin se curvou para colocá‑lo no 
fim do osso comprido que se unia ao pé. Ergueu‑se e os 
dois olharam para ver o resultado.

— Ja, ja — murmurou Litfin, e Bortot assentiu com a 
cabeça.

Por mais uma hora os dois permaneceram juntos ao 
lado do sulco feito pelo trator, revezando‑se para apanhar 
os ossos dados pelos assistentes, que continuavam a pas‑
sar o rico solo pela peneira. De quando em quando di‑
vergiam sobre um fragmento ou uma lasca, mas em geral 
concordavam na classificação do que lhes era passado pe‑
los dois cavadores.

O sol primaveril caía sobre eles. Ao longe, um cuco 
passou a emitir seu canto de acasalamento, repetindo‑o até 
que os quatro homens não lhe dessem mais bola. À me‑
dida que o calor aumentava, eles começaram a tirar seus 
casacos, e depois seus paletós, que acabaram todos pen‑
durados nos galhos mais baixos das árvores alinhadas a 
um dos lados do terreno que delimitavam a propriedade.

Como forma de passar o tempo, Bortot fez algumas 
perguntas sobre a casa para Litfin, que explicou que a refor‑
ma da fachada já havia terminado, mas faltava ainda a do 
interior, a qual calculava que fosse tomar a maior parte do 
verão. Quando Bortot perguntou ao outro médico como 
ele falava italiano tão bem, Litfin explicou que passara as 
férias dos últimos vinte anos na Itália e que, da última vez, 
tinha feito aulas três vezes por semana, para se preparar 
para a mudança. Nesse momento, os sinos do vilarejo aci‑
ma badalaram doze vezes.
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— Bem, dottore, acho que é isso — disse um dos as‑
sistentes e, para enfatizar, enfiou a pá bem fundo no solo, 
apoiou o cotovelo sobre ela, puxou um maço de cigarros do 
bolso e acendeu um. O outro assistente também parou, sa‑
cou um lenço e enxugou o rosto.

Bortot olhou para o pedaço de terra revolvida abaixo, 
agora com cerca de três metros quadrados, depois viu os 
ossos e órgãos ressecados dispostos sobre o plástico.

De repente, Litfin perguntou:
— O que o faz pensar que era um rapaz?
Antes de responder, Bortot se agachou e pegou o crânio.
— Os dentes — disse, passando o crânio para Litfin.
Mas em vez de olhar para os dentes, que estavam em 

bom estado, não apresentando os sinais de desgaste da ve‑
lhice, Litfin, com um pequeno grunhido de surpresa, virou 
o crânio para observar a parte posterior. No centro, exata‑
mente acima da endentação que se encaixaria em torno 
da ainda não encontrada parte superior da vértebra, havia 
um pequeno buraco redondo. Litfin já havia visto sua cota 
de crânios e mortes violentas, portanto não ficou chocado 
ou abalado.

— Mas por que você acha que era um jovem? — per‑
guntou de novo, devolvendo o crânio a Bortot.

Antes de responder, ele se ajoelhou para devolver o 
crânio ao seu lugar no topo dos outros ossos.

— Isto aqui, que estava perto do crânio — Bortot 
disse enquanto se levantava, tirando algo do bolso de seu 
paletó e passando para Litfin. — Não acho que uma mu‑
lher colocaria algo do tipo.

O anel que passou a Litfin era um círculo grosso de 
ouro que possuía uma face achatada e redonda. Litfin co‑
locou‑o na palma da mão esquerda e o virou para cima 
com o indicador direito. O desenho estava tão gasto que 
a princípio ele não conseguiu distinguir nada, mas aos 
poucos tudo ficou mais nítido. Esculpido em baixo‑relevo 
havia um intricado desenho de uma águia em posição de 
ataque, com uma bandeira na garra esquerda e uma espa‑
da na direita.
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— Esqueci a palavra em italiano — disse Litfin en‑
quanto olhava para o anel. — Um brasão?

— Stemma — completou Bortot.
— Sì, stemma — repetiu Litfin. — Você consegue iden‑

tificá‑lo?
Bortot anuiu.
— De quem é?
— Da família Lorenzoni.
Litfin balançou a cabeça. Nunca tinha ouvido falar 

deles.
— Eles são daqui da região?
Dessa vez, Bortot negou, balançando a cabeça.
— E de onde são? — perguntou Litfin enquanto de‑

volvia o anel.
— Veneza.




