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O Segredo do Mágico

«Qualquer tecnologia
suﬁcientemente avançada
é indistinguível da magia.»
Terceira Lei de Clarke

Capítulo

1

CONTAGEM DECRESCENTE PARA O DESASTRE
— Está ali uma porta. Por aqui, depressa… — sussurrou a
Maria, angustiada, fazendo um gesto à filha. Atrás dela, o Pedro
olhava-as com uma expressão de pânico.
Os três fugiram pelo corredor escuro e apertado que terminava numa pequena sala cheia de baús bafientos. A divisão
não tinha iluminação nem janelas, e a pouca luz que entrava
vinha do corredor. Ao longe, ouvia-se a madeira ranger com os
passos dos homens que os perseguiam.
Esconderam-se num canto, entre arcas antigas, e a Catarina
encostou-se à mãe e apertou a mão do amigo. Conseguia ouvir
o seu coração a bater com tanta força que parecia querer subir-lhe pela garganta. O medo apurava os seus sentidos e fazia-a
tremer. Doía-lhe o corpo e a garganta de ter corrido o mais
depressa que podia.
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— Estão a aproximar-se — murmurou o Pedro, aterrorizado,
encostando-se contra a parede com toda a força, como quem
quer desaparecer.
E estavam. Os passos que faziam ranger a madeira ouviam-se cada vez mais próximos. Um vulto abriu a porta e gritou:
— Aqui! Encontrei-os!
O enorme homem entrou na divisão com passos largos e
pesados, e agarrou Maria por um braço, arrastando-a para
longe deles.
A Catarina olhou em volta, o coração a apertar-lhe a garganta. A mãe gritava e esbracejava, tentando libertar-se. O
Pedro tinha a boca parada num grito silencioso, estava branco
e petrificado de terror. Ignorando as lágrimas a morderem-lhe
os olhos, a rapariga saltou do seu esconderijo e tentou impedi-los de levarem a mãe.
— Cala aquela miúda! — ordenou uma voz cavernosa.
E, de repente, tudo ficou escuro.

CINCO HORAS ANTES
— O quê? Estás a falar a sério? — perguntou a Catarina, ainda
estremunhada e de pijama.
Eram 10 horas da manhã, num daqueles sábados em que a
mãe saía para trabalhar, mas desta vez a Maria fizera questão
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de vir acordar a filha. Sorrindo, cruzou os braços e fingiu um
ar zangado. Sentando-se na cama da filha com um movimento
dramático, ameaçou:
— Se me perguntas isso mais uma vez vou ficar furiosa! Sim,
pela centésima vez, estou a falar a sério.
— Mas… vais entrar nos bastidores do Factor M!, o melhor
concurso de magia da Europa! Vais conhecer os finalistas todos
e até o Hélder Houdini1! — A rapariga levou as mãos à cara e
suspirou. — O Pedro é fã dele… talvez lhe possas pedir um
autógrafo para eu dar ao Pedro e…
Abanando a cabeça em sinal de negação, a Maria nem deixou a filha continuar:
— Acho que não estás a perceber o que te estou a dizer. Eu
vou entrevistar os finalistas do Factor M!, sim, mas não te estou
a contar isto só para te fazer inveja. Estou a convidar-te para
vires comigo! Tinha pensado em irmos só as duas, mas, se quiseres, podes trazer o Pedro…
Um grito estridente e histérico assustou a mãe, que só percebeu uns segundos depois de onde vinha aquele som: era a
Catarina que gritava, aos saltos, sem aguentar a excitação.
— És a melhor mãe do mundo inteiro! — gritou a rapariga,
atirando-se para cima da Maria num abraço descontrolado.
1
Harry Houdini foi um dos maiores ilusionistas de todos os tempos. Os seus feitos inspiraram muitos artistas, incluindo Hélder, que escolheu o apelido Houdini em
sua honra.
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A mãe soltou uma gargalhada e abraçou-a de volta, despenteando-lhe os cabelos. Como qualquer mãe, gostava de ver a
filha feliz. Depois levantou-se para sair, deixando a Catarina a
saltitar pelo quarto.
Ao fechar a porta deu de caras com o Francisco e o Carlos,
que a olhavam com o ar duvidoso de quem estivera à escuta na
porta.
— Por que é que só levas a Cat? — quis saber o Chico, que
não tinha papas na língua.
— Estiveste outra vez a ouvir as conversas dos outros? Já te
tinha dito que isso não é nada bonito! — devolveu a mãe, ainda
com um sorriso no rosto.
— Eu… — O Chico calou-se ao sentir uma cotovelada do
irmão, mas depois resolveu ignorar o aviso do gémeo e insistiu,
encolhendo os ombros. — Também queremos ir a essa entrevista!
Maria perdeu o sorriso e olhou o filho nos olhos.
— Primeiro: vais mudar imediatamente de tom, porque
não te admito esses modos. Segundo: se te apanho outra vez
a escutar às portas e a intrometeres-te em conversas que não
são para os teus ouvidos, ficas de castigo uma semana inteira…
— Mas…
— E terceiro: vocês vão ficar com o pai. Como é óbvio, não
posso ir trabalhar e levar todos comigo. — Vendo o ar desiludido dos gémeos, a mãe acalmou-se e continuou com mais
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ligeireza: — Vão arranjar-se, meninos. Aproveitem o dia. Prometo que, logo à noite, vão ter uma boa surpresa.
— Isso seria ótimo! Obrigado, mãe! — disse imediatamente o
Carlos, tentando acalmar os ânimos. O rapaz era o mais calmo
dos três irmãos e detestava discussões, tentando sempre
encontrar soluções para as resolver. — Podíamos pedir ao pai
para irmos passear com a Carbono! Vamos, Chico?
O Francisco olhou para a mãe e depois para o irmão. Contendo-se para não encolher os ombros outra vez, não fosse a
mãe zangar-se de novo com os seus modos, anuiu, contrariado.
— Sim, sim, vamos lá ter com o pai… Ao menos fazemos
alguma coisa com a Carbono! Aquela cadela é especial, mesmo!
Lembras-te daquele dia em que ela…
E os dois desceram as escadas, de pijama a condizer, à
procura do pai. A voz do Chico ia perdendo o amuo e falava
cada vez com mais entusiasmo
da sua querida Carbono. Ele
adorava-a.
A cadela ouviu as suas vozes
e foi imediatamente ter com
os rapazes, abanando a cauda
e lambendo-lhes as mãos.
Adorava-os a todos, mas tinha
uma predileção especial pelo
seu salvador: o rapaz que ela
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conhecera primeiro que todos os outros. E ninguém se importava que o Chico fosse o humano preferido da Carbono. Era
recíproco.
Maria ficara a ver os filhos a afastarem-se. Os rapazes ficariam bem com o Luís, talvez fossem os três passear. E ela levava
a filha e o Pedro à entrevista. À noite tinham preparada uma
boa surpresa para os filhos: o Luís ia ter com ela e, todos juntos,
assistiriam à final do concurso, ao vivo! A família tinha acompanhado todos os episódios na televisão. Graças a esta entrevista,
Maria conseguira bilhetes para a final, já esta noite.
Ia ser um dia tranquilo!
Claro que estava enganada. Muito enganada. As surpresas
viriam antes de cair a noite: e não seriam boas. E o dia ia ser
tudo menos tranquilo. Oh, sim!
Tudo. Menos. Tranquilo.
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