
city hall 
security. 

está 
tudo bem, 

sr. 
ministro?

entendido, 
sr. minis‑

tro!

perfeitamente.
veja apenas,
por favor,
se não me
incomodam
mais esta

noite.



6
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londres, junho 
de 1902

«Um reino digno do nome não pode existir 
sem desigualdades entre os seus habitantes.
Alguns devem ser livres, outros servir, 
alguns reinam, outros submetem ‑se...»

Martinho Lutero
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receio bem
que as suas
competências
não tenham
para nós
qualquer
utilidade,
menina...

inspetor ‑chefe!
é o ministro

das finanças!!

e então?
foi novamente
surpreendido
numa situação

comprometedora?!

não, sr.
inspetor... morreu! assassinado

!!

quando mudar
de opinião,

sabe onde me
encontra!

obrigado
pela sua

oferta, mas
não a

empato
mais...

o dever
chama ‑me!
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vai
ser

um dia
longo...



sou todo
ouvidos,
downey...

faça ‑me um
relatório

da situação
o mais preciso

possível! o ministro
das finanças

foi encontrado
morto hoje
de manhã,
após um
tumulto
terrível
no bairro
financeiro...

foi o
agente

hawkins,
dos serviços
privados da

city hall
security,

quem
descobriu
o corpo.

sim,
sir...

toda a 
fachada do

gabinete 101 de
downing street

explodiu
completa ‑

mente!!

uma
explosão...?!
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inspetor ‑
 ‑chefe
lester!

explodiu ou então
foi deliberadamente
destruída, ainda por

cima a partir de fora.

mas mas éé
impossível... impossível... 
nada terianada teria

podido causar podido causar 
tais estragostais estragos
a esta altura...a esta altura...
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qual
é a tua
opinião,

philipps?

diria que
morreu há

apenas duas
horas. a morte 

deveu ‑se
provavelmente

a um esmagamento
violento, mas

a autópsia
confirmá ‑

 ‑lo ‑á.

aquilo que não
consigo explicar

são as queimaduras
no corpo... são
características

de um fogo intenso,
mas parecem ter

ocorrido só depois 
do seu último

suspiro...

queimaduras
que apenas
podemos

encontrar em
mais um sítio
do gabinete...

... e este caminho
conduz diretamente

à janela, dez
andares mais

abaixo...

precisamente!!
e, no

entanto...

o que é
que viu...?

isso não
é o mais

estranho...

quase ne‑
nhuns estilhaços
na rua, todos os

móveis deslocados
para o fundo da

divisão e fragmen‑
tos de vidro no 

gabinete...

aquilo que
provocou tudo

isto veio do exterior 
e devia ser muito 

potente!

é aquilo
que não 
vi que me 
incomoda!
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podes
levar

o corpo,
philipps!

lester!!


