
Capí tulo I - Um novo destino 

Jonas Rodrigues avistava pela janela do ônibus as escarpadas montanhas afegãs. Era o 

início do inverno e elas começavam a ficar cobertas de gelo em alguns pedaços.     

Não era um olhar de admiração, era o olhar de alguém que deixava algo para trás. 

Curiosamente, ele sentia que a paisagem ultrapassava o vidro da janela e se refletia diretamente 

em seu coração. Não eram apenas as montanhas que estavam ficando mais frias.   

Nascido no Brasil faltava apenas uma semana para ele completar vinte e nove anos de 

idade. Seus olhos e seu cabelo eram castanho-escuros, mas seu cabelo parecia ainda mais escuro 

que seus olhos. Possuía um único sinal distintivo no rosto: uma cicatriz de aproximadamente 

dois centímetros na parte superior de seu queixo. Apesar de fisicamente forte e saudável, 

naquele momento seu rosto carregava um semblante abatido. 

Muita dúvida cercava os seus pensamentos. Sentia-se satisfeito por viajar sozinho, sem 

ter nenhum conhecido por perto que lhe questionasse se havia tomado a decisão certa.    

O ônibus seguia a uma velocidade de cinquenta quilômetros por hora aproximadamente, 

pulando cada vez que passava por cima de uma pedra. Estava longe de ser um ônibus de classe. 

Era resistente, sim, mesmo tendo alguns pedaços bem deteriorados. Os bancos eram duros e a 

almofada que os forrava e nada davam no mesmo. Os encostos quase não alcançavam as 

cabeças dos passageiros, logo, era difícil alguém conseguir dormir. Difícil, entretanto não 

impossível, e prova disto era o homem com turbante à sua frente. Apoiado com a cabeça no 

vidro tirava seu cochilo balançante, acordando de vez em quando, porém voltando a dormir 

quase que obstinadamente. No ônibus cabiam umas quarenta pessoas sentadas, porém alguns 

lugares permaneciam vazios desde que deixaram a estação. 

O próximo solavanco fez com que, por um rápido descuido, a mochila de Jonas caísse 

no chão.  

- Ótimo – resmungou. 

Antes que suas mãos conseguissem tocar a mochila, um senhor de pele rosada e olhos 

azuis como uma turquesa já a havia retirado do chão e agora a restituía ao seu dono. 

- Espero que não tenha quebrado nada – disse o grisalho viajante cujo inglês era 

marcado por um sotaque do leste europeu. 

- Acho que está tudo ok – respondeu Jonas – obrigado. 

O jovem brasileiro voltou aos seus pensamentos distantes. Enfiou a mão direita no bolso 

interno de sua jaqueta de couro marrom e retirou uma fotografia. Era o retrato de um grupo 

sorridente. Jonas olhou os rostos de cada um e fechou os olhos por um instante. Pensou 

naquelas pessoas felizes, nas coisas que uma simples foto não consegue reproduzir. Em seguida, 

abriu novamente os olhos e a devolveu ao mesmo bolso. 



Jonas e o senhor de olhos azuis não eram os únicos passageiros estrangeiros. Dois 

bancos à frente, do lado esquerdo, uma senhora de pele levemente morena e de cabelo castanho-

claro, armado como numa espécie de coque, com alguns fios grisalhos aparecendo, olhava 

passivamente para a janela. Era um pouco gordinha, porém não era obesa. Talvez fosse apenas 

impressão, pois vestia um casaco de tricô por baixo de um colete de lã, o que provavelmente a 

fazia parecer maior do que realmente era. Aparentava ser bastante serena. Os quase sessenta 

anos de experiência de vida deram a Christie Baldwing uma sabedoria invejável, que ela fazia 

questão de não guardar só para si. Seus olhos cor-de-caramelo já sofriam um pouco os efeitos de 

um início de catarata. No entanto a passagem dos anos exercia um efeito inversamente 

proporcional nos olhos de sua alma. Aquela senhora conseguia enxergar a vida e seus 

inevitáveis eventos com uma nitidez que pessoas muito mais jovens não possuíam.     

Suas mãos enrugadas repousavam sobre uma bolsa de couro. Curiosamente, a alça da 

mesma não era pendurada sobre seus ombros como as mulheres costumeiramente fazem, mas 

cruzava seu tronco como nos seriados de aventura que gostava de assistir na sua juventude. 

Perto dela, nos assentos que ficavam do outro lado do corredor, havia um casal de 

jovens. Ambos estavam bem tensos e a mulher tentava esconder que suas mãos tremiam, 

colocando-as dentro dos bolsos laterais de seu casaco. Já ele enfiava o polegar e o indicador da 

mão direita por baixo dos óculos para pressionar os olhos, buscando algum alívio para a dor de 

cabeça que lhe abatia, puro reflexo do seu nervosismo. 

Ela retirou as mãos de dentro do casaco e quando tentou abotoar mais um pouco a blusa 

verde que usava por baixo percebeu que havia perdido um botão. Estava tão aflita que nem quis 

procurá-lo em baixo do assento, caso o tivesse perdido por ali. Fechou o casaco até o pescoço, 

cruzou as pernas e esfregou as mãos sobre a calça jeans, antes de pousá-las sobre os joelhos.  

Reparando que as mãos dela estremeciam juntas sobre a perna que as apoiava, o rapaz 

esticou seu braço e as segurou.  

- Vai dar tudo certo – disse ele, tentando disfarçar sua própria insegurança. 

- É o que eu espero. 

Ela era uma bela moça de longos cabelos ruivos, num tom vermelho bem vivo que 

chamaria a atenção de todos se não fosse o véu branco que os cobria. Os traços de seu rosto 

eram finos e seus olhos azuis eram tão atraentes quanto tristes. Seus lábios rosados e 

delicadamente carnudos contrastavam suavemente com a pele alva de sua face. Seu rosto podia 

ser de boneca, entretanto ela era de carne e osso, com todos os prós e contras que isso pudesse 

acarretar.  

Ele não era muito mais velho. Usava um par de óculos para corrigir sua miopia. Não era 

magro nem gordo e, apesar de ter deixado crescer uma pequena barriga – quase imperceptível 

sob a parka verde que usava –, possuía boa resistência física. Seu maior inimigo era o 

nervosismo. Quando fazia alguma coisa ousada demorava um bom tempo para conseguir 



relaxar. Seus ombros ficavam duros e os olhos doíam. Sua altura era de apenas 1,65m, mas 

como a jovem do seu lado também era baixa, formavam um casal bonito de se ver. 

Ele calçava botas cujo cano não era muito longo, porém cada um possuía um 

compartimento dentro dele para que fosse guardado algum utensílio pequeno, e ela tênis 

converses vermelhos, que combinavam com seus cabelos ruivos de um jeito bem interessante.  

Mas, afinal, por que aquelas pessoas estavam ali? Já havia se passado sete anos desde 

que os primeiros bombardeios da OTAN começaram. A evacuação dos estrangeiros ocorrera há 

muito tempo... Caso se tratasse de uma tentativa de fugir do conflito, seria ilógico esperar tanto 

tempo para isso.  

Cada um tinha um motivo para estar naquele país e outro para embarcar naquele ônibus 

precário. Com certeza, lá não é o sonho de férias da maioria das pessoas. Talvez Cancun, talvez 

Orlando, Rio de Janeiro, Bariloche, ou Paris. Cidades como essas levam gente de todo o mundo 

a investir suas economias de meses ou anos em passagens e hospedagens. Mas não Cabul nem 

Jalalabad. Definitivamente o som das bombas não é uma atração tão saudável quanto os fogos 

de Copacabana durante o Reveillón. Nem as montanhas áridas tão seguras quanto as montanhas-

russas do Walt Disney World.  

O pressuposto mais básico de uma viagem é o desejo de deixar um lugar e chegar até 

outro. Algo necessariamente ficará para trás e um destino, seja certo ou incerto, esperado ou 

inesperado, será alcançado. Entretanto, nem sempre o ponto de chegada é aquele desejado no 

momento da partida. Muitas vezes um incidente no meio do caminho pode levar a uma nova 

rota, que conduzirá, por sua vez, a um novo destino. E foi justamente isso que aconteceu. 

Boom! Uma enorme explosão metros à frente surpreendeu os passageiros e encheu a 

pista com uma nuvem de fumaça cinza. Os vidros tremeram com o impacto e todos ficaram 

assustados.  

Numa tentativa desesperada de desviar da cratera que se abriu no meio da pista, o 

motorista pisou bruscamente no pedal do freio e girou o volante com rapidez para o lado direito. 

As malas caíam de cima das prateleiras. Alguns tentaram se levantar para ver melhor o que 

acontecia, mas o movimento do veículo os jogou violentamente de volta aos seus assentos.  

O motorista acabou perdendo o controle. Primeiro, a roda direita da parte dianteira saiu 

da estrada e em seguida o veículo tombou para fora, caindo pela ribanceira. O ônibus virou de 

cabeça para baixo, na diagonal. Muitos caíram por cima dos outros enquanto eram arremessados 

para a parte superior. Mulheres gritavam. Os vidros se estilhaçaram cortando algumas pessoas e 

a terra entrava pelas janelas. Não havia como reagir.  

Por fim, o veículo chegou à parte plana do terreno após ser arrastado cerca de dez 

metros ladeira abaixo e parou na horizontal.  Os passageiros agora estavam amontoados sobre a 

lateral do ônibus, uns sobre os outros.  



Havia sangue nas janelas e algumas pessoas – das que estavam conscientes – 

começavam a esboçar alguma reação. Os movimentos eram debilitados. Ainda não era possível 

dizer se alguém estava morto. Aos poucos, os que ficaram por cima começaram a se levantar e a 

ajudar os que estavam por baixo. Era difícil se locomover dentro de um ônibus deitado.  

A jovem ruiva abriu os olhos e percebeu que estava entre o rapaz que a acompanhava e 

a senhora que carregava a bolsa de couro.  

- Você está bem, querida? – perguntou a senhora.  

- Sim, e você?  

- Estou – o corpo dos dois havia amortecido a sua queda –, mas me ajude a levantar, por 

favor... 

A moça a empurrou delicadamente para que saísse de cima de si e conseguisse se apoiar 

de pé.  

- Obrigada. 

Em seguida, voltou-se para ver qual era o estado dele. Seus óculos haviam quebrado e 

sua cabeça estava cheia de terra. Havia um pouco de sangue, mas seus arranhões pareciam ser 

milagrosamente superficiais.  

- Jeremy, acorda – ela falava enquanto o sacudia –, acorda! 

O rapaz tossiu.  

- Você está sentindo alguma coisa quebrada? – perguntou a jovem. 

Ele se virou e olhou para ela. Conseguiu fazer alguns curtos movimentos com os braços 

e as pernas. 

- Estou bem, e você? 

- Só um pouco zonza, mas nada sério.  

- Que bom. 

- Vou ver se os outros precisam da minha ajuda. 

- Tudo bem. Eu alcanço você.  

Enquanto procurava ajudar os outros passageiros, percebeu que um idoso afegão se 

levantou, segurando o braço direito. Seu rosto contraía-se de dor. 

Aproximando-se dele, tentou perguntar o que sentia, porém estava tão desorientado e 

apavorado que começou a dizer uma série de frases confusas, sem sentido até para alguém que 

conhecesse a fundo todos os dialetos que eram falados no país. Tocou-lhe, então, o braço. Ele 

tentou segurar um gemido, mas não conseguiu.  

A jovem pegou uma camisa de dentro da bolsa que estava perto dele e, presumindo que 

lhe pertencia, rasgou-a sem nem perguntar se podia. O sentimento de urgência falava mais alto.  

Jeremy se aproximou. 

- Precisa de ajuda? 

- Me arranje dois pedaços de madeira para imobilizar o braço dele! 



As prateleiras que guardavam as malas sobre os assentos eram feitas de ripas de madeira 

de má qualidade e com o acidente algumas haviam rachado. Puxando com força uma ponta que 

estava quebrada, Jeremy conseguiu rapidamente arrancar o primeiro pedaço que Faye havia 

pedido. O segundo não foi tão fácil, mas depois de alguns golpes com as palmas das mãos, fez 

com que ele se partisse. 

- Aqui estão. 

Habilmente ela apoiou as pequenas tábuas ao longo do braço do homem e as envolveu 

com o pano da camisa que rasgara. Pegando outra camisa da mesma mala, rasgou ao meio e 

uniu as pontas com um nó. Estava pronta a tipoia. 

Jeremy a deixou terminar os cuidados e partiu em busca de uma saída. O lado em que 

ficava a porta era o que estava para baixo e, portanto, não havia como abri-la. Foi até a parte da 

frente e encontrou o motorista desacordado. 

Um movimento estranho chamou a sua atenção do lado de fora. Aproximou-se do para-

brisa para ver melhor, mas sua miopia apenas lhe permitia distinguir um ponto cinza borrado 

vindo rapidamente em sua direção por uma trilha próxima da estrada, seguido de uma nuvem 

enorme de areia.  

Tentou comprimir as pálpebras na tentativa de conseguir enxergar o que aquela imagem 

representava. Além do primeiro, agora surgia rompendo a nuvem de areia um outro ponto cinza, 

bem maior.  

Eles se aproximavam rapidamente.  

Pôde perceber que se tratava de um jipe e um caminhão, mas ainda não era possível 

discernir quem eram os homens que os dirigiam.  

A ruiva também percebeu a movimentação do lado de fora: 

- É um caminhão da Cruz Vermelha! – gritou. – Estamos salvos! 

De repente, a visão ficou nítida, ou pelo menos nítida o suficiente para que Jeremy 

dissesse para si mesmo: 

- Essa não... 

No jipe havia, além do motorista, quatro homens barbudos de turbantes pretos, vestindo 

túnicas e calças largas, ambas escuras, munidos de fuzis AK-47. Eram os talibãs e faltavam 

poucos metros para chegarem ao local do acidente. 

Jeremy correu em direção à moça e a puxou pela mão. 

- Nós temos que sair daqui! 

- O que foi? 

- O caminhão é da Cruz Vermelha, mas foi roubado!  

- Não pode ser! 

- Pode acreditar! 



Utilizando mais pedaços da madeira do ônibus, bateu desesperadamente três vezes 

contra os vidros das janelas que ficaram para cima. Os estilhaços caíam sobre suas cabeças e 

eles tentavam se proteger para não se ferirem. Parecia já ter quebrado o suficiente. Em seguida, 

esticou os braços para baixo e entrelaçou os dedos das mãos, deixando as palmas para cima. 

- Bota o pé aqui! 

- Eu não vou conseguir! 

- A gente não tem tempo! Faça logo o que eu estou dizendo! 

Era tarde demais. Os talibãs pararam o jipe e desceram com as armas já em punho.  

Vendo que não tinha escape, Jeremy tentou um “plano B”: 

- Se abaixa e se esconde, rápido!  

Os dois se deitaram e tentaram se misturar aos afegãos feridos que ainda não tinham 

conseguido levantar. Ele reparou numas bagagens que haviam caído ali perto e as puxou para 

cobrir o rosto de sua companheira.  

Christie e o senhor de olhos azul-turquesa também se abaixaram num canto e olharam 

atônitos para os homens assustadores que se aproximavam. Os demais passageiros tiveram a 

mesma reação. 

Dois deles pegaram marretas no fundo do jipe e começaram a golpear o para-brisa 

insistentemente, até que estivesse todo destruído.  

A ruiva tentava conter a sua respiração acelerada.  

Enquanto os mesmos homens devolviam as marretas ao automóvel, outros dois 

entraram no ônibus apontando seus fuzis para os passageiros. Andavam com passos cautelosos e 

encaravam todos com olhos arregalados. Pareciam estar à procura de pessoas específicas.  

Não passava nenhum vento na hora e a tensão era tamanha que o tempo parecia haver 

parado. Todos se escondiam como podiam, temendo o que estaria por trás daquele atentado. 

Desesperada, uma mulher de burca se levantou e começou a clamar por misericórdia, 

porém foi calada por um deles com uma violenta coronhada no rosto.  

Os lábios de Christie se mexiam em uma prece silenciosa, porém mesmo tentando não 

chamar a atenção, um dos homens reparou nela e parou na sua frente. 

- Acho que encontrei uma! – gritou em pashtun, um dialeto afegão, para o companheiro. 

O outro homem voltou e olhou para eles. 

- Serve? – perguntou o primeiro. 

- Leve-a para o caminhão! E pegue o velho perto dela também! 

Então o que estava mais perto gritou algumas palavras que os dois idosos não 

conseguiam entender literalmente o que significava, mas sabiam o que aquele comando nervoso 

representava. Eles haviam sido escolhidos. 



Levantaram-se e foram levados para fora do ônibus pelo rebelde talibã, que nem por um 

minuto parava de apontar sua arma para os dois. Quando chegaram ao lado do jipe, um outro 

barbudo amarrou suas mãos e tentou tirar a bolsa que ela carregava.  

- Não, isso não! Por favor! Deixe-me levá-la comigo! – implorou a senhora. 

O homem pegou a bolsa e olhou o que havia dentro, sem demonstrar qualquer 

sentimento. 

- Por favor... – insistiu, suplicando com os dedos das mãos entrela- 

çados. 

- O que tem nela, Wahid? – perguntou o motorista. 

- Nada de perigoso, só papéis e uns remédios – respondeu o sequestrador. 

- Então entregue logo essa porcaria ou atire nela! Mas faça ela calar a boca! E pegue a 

mochila do velho! 

Resolveu atender o pedido da senhora e lhe devolveu a bolsa, porém colocou a do idoso 

em suas costas. Sentiu que era pesada, mas decidiu que verificaria seu conteúdo mais tarde. Em 

seguida os revistou, à procura de armas, celulares e documentos. Achou um telefone celular nos 

bolsos de cada um deles e os jogou na parte traseira do jipe. Confiscou as suas carteiras e 

colocou capuzes nas suas cabeças, antes de conduzi-los para dentro do caminhão. 

Dentro do ônibus, o outro talibã continuava a sua busca. Olhava com atenção os 

passageiros, procurando o tipo de pessoa certa para o que seu grupo pretendia fazer. Tinha que 

haver mais alguém que servisse. Aquela operação toda não poderia ter sido executada para 

capturar apenas dois velhos, pensou. 

Aproximou-se de onde Jeremy e a ruiva estavam. Ela tentou prender a respiração para 

não chamar a atenção, mas não pôde evitar que a pessoa sobre quem ela deitara despertasse 

subitamente. Com o movimento do passageiro em baixo dela, a bagagem que escondia o seu 

rosto rolou para o lado, revelando-o. 

O homem olhou atentamente para a jovem ao mesmo tempo em que apontava sua arma 

para ela. Seus olhos escuros e irados contrastavam com os amedrontados olhos azuis dela. Sabia 

que ela servia e fez sinal com o fuzil para que ela saísse do ônibus. Seu dedo permanecia o 

tempo todo sobre o gatilho e a moça tentou se mover lentamente para evitar que ele ati-  

rasse.  

- Droga! – pensou Jeremy, que observava tudo pela fresta de um dos assentos. 

Esperou que ela caminhasse para fora e saísse da mira do seu algoz para se entregar. 

Então retirou a mala que repousava sobre ele e se levantou com os braços erguidos, a fim de ser 

levado também.  

O rebelde talibã gritou algumas palavras em pashtun para ele e seguiu de longe os seus 

passos até o jipe, parado no mesmo lugar, apenas mirando-o com sua arma. 

Jeremy saiu do ônibus.  



O homem não havia percebido ainda, mas o jovem brasileiro estava caído apenas um 

banco à sua frente.  Ao virar-se para procurar mais pessoas, Jonas o surpreendeu com um forte 

chute em seu rosto, fazendo-o girar. A bota por si só já machucava, mas a força que ele tinha 

deixou o homem completamente atordoado, a ponto de o fuzil cair no chão. Aproveitando que 

seu astuto plano de fingir estar desmaiado corria com sucesso, levantou-se para dominar o 

inimigo. Envolveu o pescoço dele com seu braço esquerdo e com o direito pressionou a sua 

cabeça para frente, tentando sufocá-lo com um “mata-leão”. O talibã se debatia e esticava o 

braço para alcançar a arma, porém Jonas não permitia.  

Entretanto, antes que ele desmaiasse, um dos seus cúmplices correu para dentro do 

ônibus e golpeou Jonas com uma inesperada coronhada em sua nuca, fazendo-o cair 

desacordado no chão.  

Respirando ódio e vingança, o homem que havia sido dominado por ele apanhou seu 

fuzil e apontou para a cabeça de Jonas, porém o outro o impediu de atirar, segurando o cano da 

arma e virando-a rapidamente para o lado. 

- Não! Vamos levá-lo também. 

 


