
3

nova iorque. após uma viagem 

interminável, em bancos de 

madeira... pior que uma semana 

a montar a cavalo!

a cidade assemelhava ‑se à 

descrição que dela me fizera o 

velho lemmy... mas em maior!...

normal... ele deixara ‑a por 

volta de 1820!...

por detrás desta estação 

de comboios estendia ‑se 

o labirinto no seio do 

qual dawson exercia 

o seu domínio!...

mantinha relações 

estreitas com os 

dirigentes do banco 

spear and co... pelo 

menos, fora o que me 

confessara o harper 

depois de eu lhe dar uns 

safanões*!...

* ver a pista do pregador.

quietinho, quietinho, 
mister!mister!

para chegar ao senador, o mais simples 

era informar ‑me no banco... desde que o 

conseguisse encontrar!
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pouse a carabina no chão, 

lentamente... e a seguir, 

desaperte o cinturão!

porquê? acabei 

de descer do 

comboio...

não me obrigue a 

recorrer à força, 

mister... não sei de onde 

desembarcou, mas...

... aqui, em nova iorque, 

só os polícias, fardados 

ou à paisana, podem andar 

armados na rua! taylor, 

apanhe o equipamento do 

senhor.

bom, acompanhe‑

‑nos, e acredite 

que as nossas 

matracas são muito 

eficazes a acalmar os 

recalcitrantes!...

ora, portanto, você vem 

do kansas! isso explica 

tudo!...

um desses novos estados povoados de 

selvagens, onde a civilização ainda mal pisou 

e o mínimo diferendo é resolvido à lei da 

bala... o seu nome?...

euh... markham... 

john markham...
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aqui tem... ... este documento descreve em 

pormenor o seu arsenal... permitir‑

‑lhe ‑á recuperar as suas armas 

quando se apresentar neste gabinete 

munido de um bilhete só de ida 

para o kansas!

escoltá ‑lo ‑emos 

até à estação, para 

nos assegurarmos 

de que sobe para o 

comboio...

não faço tenções de me 

demorar... entretanto, é capaz 

de me indicar a morada do 

banco spear and co?

era para isso, a

artilharia?! estava

a contar

assaltá ‑lo?...

não... um primo 

meu trabalha 

lá!...

pois bem, tanto quanto sei, 

os grandes bancos têm as 

suas sedes em manhattan... 

apanhe um «cab» e informe ‑se 

junto do cocheiro, que o 

levará até lá...

desde que encontre um que não tenha o nariz demasiado sensível... 

ou, então, comece por tomar um banho... e, já agora, aproveite

para mudar de roupa...

ahahaaah...ahahaaah...

eheheeh eheheeh 
cof cof...cof cof...

estes broncos 

não me 

revistaram... 

e ainda tenho 

o meu «navy» 

debaixo do 

capote!...

damn... como é que faço para parar um destes 
malditos «cabs»?

os dois primeiros que passaram 

nem olharam para mim!

Ao próximo, paro ‑lhe o cavalo e aponto‑

‑lhe o meu «36» ao nariz!
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três dias antes...

wilbur street! 

estamos quase lá, 

mais depressa!!

impossível, miss... a 

não ser que me dê 

ordem para esmagar 

esta gente!...

al i! . . .al i! . . .

aqueles homens na escada! 

chegámos mesmo a 

tempo!...

bloody hell, senhor 

morgan! perdemos demasiado 

tempo a interrogar o 

primeiro!...

estamos 

fritos!...

lumley, lumley, 
deite ‑se!deite ‑se! não dá tempo para o 

empurrar para dentro 

do carro... fujam!...

abrigue ‑se, miss 
lyle... deixe ‑me 

resolver isto!...

hein?!
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walt, mata ‑me walt, mata ‑me 
esse bufo!esse bufo!

é um 

prazer!

au!

eeh... não...eeh... não...

cessar fogo... não 

podemos matar inocentes... 

apanhem ‑nos...

cerquem o bairro e tentem trazer ‑me um 

vivo... despachem ‑se!...

de pé, lumley... 

acabou ‑se... está sob 

a nossa proteção!

euh... 

obrigado...

... mas não sei 

porque é que estas 

bestas me queriam 

raptar!...

ah não?! não faz nem 

uma pequena ideia?

teremos tempo de sobra para falar nisso... e, para sua orientação, 

saiba que acabámos de evitar uma morte abominável!... vem 

connosco, suba para o buggy!

tenente 
bowen?...

miss 

lyle?...

dá ‑me um 
instante?
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estou a chegar 

de uma missão de 

espionagem junto 

dos ruffians, no 

missouri*...

... bem mais 

perigosa 

que esta 

intervenção...

... por isso, nunca mais 

me pressione como 

acabou de fazer! a nossa 

colaboração funcionaria 

melhor se me considerasse 

uma colega digna desse 

nome... e, sobretudo...

... se deixasse de 

se armar em macho 

protetor!

estamos 

a ganhar 

terreno... mais 

depressa...

estão a ir 

para a «high 

bridge»!

tanto melhor... estão ao 

alcance do tiro, e haverá 

pouca gente junto à ponte...

se eles ripostarem, atirem às pernas... 

o tenente quer que lhe levemos um 

destes trastes em estado 

de conversar!...

senhor morgan...senhor morgan... 
cof... espere por mim...

não con‑

sigo acom‑

panhá ‑lo 

cof... hff...

continue sem mim... serei 

mudo como um túmulo... 

juro...

sinto 

muito, 

tom.

... se eles te apanham, 

apertam ‑te até contares 

tudo e, depois, vem 

a corda... para lhe 

escapares, contas ‑lhes 

a tua vida toda...

... e mais aquilo que souberes da minha... 

não tenho escolha!

espere, espere, 
nãoooo...nãoooo...

* ver os ruffians.
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what the hell?!what the hell?!

o cúmplice estava a atrasá ‑lo, por isso não 

hesitou em abatê ‑lo mesmo à nossa frente!...

esse 

canalha já 

não tem 

nada a 

perder!...

não vão largar ‑me... ou me

abatem ou me oferecem uma 

gravata de corda!...

a menos que...

... entre duas opções 

fatais, é melhor 

escolher a que me dê 

uma pequena hipótese!...

chegar ao meio da 

ponte... mesmo por 

cima do rio!

largou o casaco... 

god damn!god damn! vai...
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desta altura, cair à água 

equivale a esborrachar ‑me 

num mar de pedra!... a única 

solução é...

... acertar 

no alvo!...

ugh!ugh!

damn... bloody damn... bloody 
asshole!asshole!

filho da mãe! está 

maluco?! não valia 

a pena rasgar ‑me a 

vela... não havia água 

que chegasse à volta 

para se matar? pelo 

contrário!

estou firmemente 

afeiçoado à vida... 

e, como estou bem‑

‑disposto, pouparei 

as vossas...

... se afastarem 

esta banheira daqui 

o mais depressa 

possível, nem que 

tenham de remar que 

nem condenados até 

brooklyn...
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wall street, 

três dias 

depois.

pois bem, acha que basta desembarcar aqui 

sem marcação prévia para encontrar o senhor 

spear?... mas de onde saiu você? e antes de mais, 

com quem tenho a honra?...

o meu nome não 

lhe dirá nada...

tenho uma mensagem para 

entregar ao senador dawson, da 

parte de um dos vossos colegas 

do kansas, o senhor harper... 

segundo ele, o vosso patrão é 

amigo chegado do senador.

bom, nesse caso,

entregue ‑me a tal mensa‑

gem, que eu transmiti ‑la ‑ei 

a quem de direito!...

fora de 

questão... é 

confidencial!... estou a ver... siga‑

‑me, tenho uma 

solução para o seu 

problema...

conheço 

pessoalmente um 

dos secretários do 

senador... poderá 

encontrar ‑se 

com ele graças à 

recomendação que 

lhe farei com todo 

o gosto...

suponho que sabe 

ler?...

acha ‑me com 

cara de 

analfabeto?

hmm, não... 

era só para 

saber... humm...

o murray tem por hábito 

trabalhar até tarde... 

entregue ‑lhe esta palavrinha 

da minha parte!...

recebê ‑lo ‑á como 

deve ser, estou 

certo disso... vou 

apontar a morada 

no envelope...

e, como suponho que não 

conhece a nossa grande 

cidade, confiá ‑lo ‑ei a um dos 

nossos cocheiros, que 

conduzirá de imediato até lá.

obrigado pela 

sua ajuda...



mh... o senhor... ... mandou 

chamar?
mandei, max... vou confiar‑

‑lhe um envelope que levará 

imediatamente à mansão 

dawson... e insista junto do 

senador em que ele o leia o 

mais depressa possível!

três dias antes...

mesmo se, por agora, está 

livre de perigo, eles não 

vão largá ‑lo, lumley... nós 

protegê ‑lo ‑emos, mas só se 

nos fornecer a identidade dos 

que o informam... é essencial 

para a segurança deles e 

também da sua!

mas... dos que me informam de quê? 

caramba, não compreendo!

lumley... eu descobri o seu nome e o 

do seu amigo gordon no caderno 

de apontamentos de um dos vossos 

colegas, marcus dewey, que se fez 

matar no kansas* há três meses, mais 

coisa menos coisa!...

encontrei as 

vossas moradas 

graças ao jornal 

para o qual você 

trabalha!

my god! o 

marcus morreu! 

mas quem pode‑

ria querer ‑lhe 

mal?...

já chega, imbecil!...já chega, imbecil!...  você conhece 

melhor que ninguém o conteúdo 

desse caderno, e eu também o li**...

aaieu...aaieu...

vocês trocavam 

informações acerca das 

atividades de um grupo 

de criminosos inimigos da 

união... e eles encontraram‑

‑vos antes de mim, 

infelizmente, sobretudo, 

para o seu amigo gordon.

lamento muito, 

mas nunca 

revelo as 

minhas fontes. é 

uma questão de 

deontologia...

* ver a pista do pregador.

** ver os ruffians.

você é que sabe... estamos a chegar ao comissariado...

... vou mostrar‑

‑lhe as 

consequências 

dos excessos de 

deontologia.
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