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Apaixonado por literatura e dono de um estilo 
único de escrita, André Ariel Filho é terapeuta 

metafísico e estuda desde a adolescência temas 
ligados ao autoconhecimento.

Sempre inspirado pelos amigos espirituais, es-
creve suas obras com o intuito de ajudar as 

pessoas a superarem os obstáculos da vida.
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Capítulo
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Berlim, Alemanha.
A Mercedes-Benz parou em um canto isolado 

do bosque. O motorista desceu do carro e abriu 
o porta-malas. Em sua mão direita havia uma 
pistola automática.

— Vamos, está na hora.
De dentro do porta-malas, um homem saiu 

com dificuldade e bastante machucado.
— Por favor, não faça isso! Não adianta me 

matar! Você não vai mudar nada, eu já deixei tudo 
pronto!

Ambos eram altos, bonitos e tinham olhos 
azuis, de uma profundidade ímpar.

— Você não pode nos impedir agora — alegou 
o que estava em pé, levantando a pistola e miran-
do contra o seu oponente. — Está na hora.

— Nós nos encontraremos em breve, meu 
amigo. 
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— Eu acho que não.
— Eu...
Não deu tempo de concluir a frase. Indefeso, 

tombou para trás com a força do impacto da bala 
em sua testa. Ele não terminou de falar. O que 
pretendia dizer?

O matador guardou a pistola no bolso de seu 
sobretudo, voltou ao carro e retirou um bilhete do 
porta-luvas.

Olhou para o corpo ensanquentado e inerte no 
chão. Pregou o bilhete na camisa do morto, em 
que estava escrito NAZISTA IMUNDO.

Faria o que tinha que fazer para terminar a sua 
tarefa. Nada mais o deteria...

— Eu... Eu o verei no inferno! — bradejou ele 
repentinamente.

Ao abrir os olhos, percebeu que estava dei-
tado. Acordou muito confuso. Achava que tinha 
morrido, mas estava lá, vivo, no que parecia ser 
um hospital. Havia alguém ao seu lado, fitando-o. 
Sua visão estava embaçada e percebeu que se 
tratava de um homem vestido de branco.

— Você é médico? Acho que levei um tiro.
— Calma irmão, relaxe.
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Olhou e viu uma mulher bem atrás do homem 
ao seu lado. Começou a voltar a si e reconheceu 
a feição da mulher.

— Meu Deus, é você?
— Sou eu, meu amor — respondeu a mulher.
— Hora de descansar — o homem de branco 

acalmou-o, colocando a palma da mão direita so-
bre sua testa.

Imediatamente, ele caiu em um sono profun-
do, sob os olhares do homem de branco e da 
mulher.

Rio de Janeiro, cinco anos antes.
— Vou sentir saudades — queixou-se Rudolph 

em alemão, debruçado sobre o convés do tran-
satlântico, que zarparia rumo à Europa.

— De quê, se estou indo com você? Ou vai 
sentir saudades de alguma brasileira? — indagou 
Gabriela com voz séria, também em alemão, fa-
zendo uma careta de gozação.

— Ah, querida Gabi, vou sentir falta dessas ter-
ras quentes e desse povo gentil. E principalmen-
te dos quinze dias no Copacabana Palace. Além 
do mais, fomos muito bem recebidos em todos os 
eventos e eu fechei ótimos negócios.
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— É, mas o evento de gala não foi muito do 
seu gosto. Você abusou da bebida e no final mais 
parecia um pimentão com o rosto todo vermelho, 
lembra? — Gabriela zombava dele.

— Você é terrível! Deveria jogá-la ao mar ago-
ra mesmo! — Rudolph carregou-a no colo e colo-
cou-a em cima da grade do deque. Gabriela deu 
um grito e ele riu muito.

Os demais passageiros assustaram-se de iní-
cio, entretanto, percebendo que se tratava de 
uma brincadeira, viraram o rosto, achando aque-
le casal vulgar demais para o padrão da primeira 
classe daquela caríssima viagem.

Era o início de 1936 e Rudolph achava que 
este seria o ano em que a Alemanha seria vista 
e respeitada por todo o mundo. Ele fazia parte 
de tudo aquilo. Não estava no Brasil apenas para 
aumentar a sua fortuna. Estava no país para fazer 
história.

Karl Rudolph Eichmann era um típico alemão 
de quarenta e um anos, alto, loiro, de olhos azuis 
e pele bem clara. Era casado com Gabriela, uma 
linda morena de Buenos Aires, de olhos casta-
nhos, que foi estudar línguas e filosofia em Berlim 
quando tinha dezenove anos. Foi lá que conhe-
ceu Rud, por quem se apaixonou e com quem 
acabou casando. Eichmann, como era conhecido 
por todos no meio social, era um industrial que 
fizera fortuna.
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Visitava constantemente vários países e esta-
va no Rio de Janeiro negociando com o governo 
brasileiro a importação de máquinas alemãs de 
tecelagem.

Foram doze dias de travessia até chegarem a 
Hamburgo.

Durante a viagem, o empresário conheceu um 
jovem judeu chamado Isaac Krupney, que se sen-
tou à mesma mesa do casal no café da manhã. À 
noite, combinaram de jantarem juntos.

— Olá, Isaac!
— Senhor e senhora Eichmann, boa noite!
Sentaram-se e, após os primeiros cumprimen-

tos e drinques, o clima descontraiu-se.
— É a primeira vez do senhor no Brasil?
— Ora Isaac, me chame por Rud.
— E eu por Gabi.
— Certo, Rud e Gabi. Vocês estão em lua de 

mel?
O casal riu, e Rudolph respondeu:
— Nós sempre estamos em lua de mel. Contu-

do, nesse caso, fui à América do Sul a negócios, 
para vender máquinas de tecelagem. E você? 
Aventurando-se pelo mundo? Afinal, parece ser 
muito jovem.

— Sou comerciante de joias e diamantes. 
Quanto à juventude, até que é verdade. Tenho 
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vinte e cinco anos e há um ano cuido dos negó-
cios da família, que já está na terceira geração.

— E onde você mora? — questionou Gabriela.
— Em Amsterdã, na Holanda.
E assim tiveram um animado jantar. Nos dias 

seguintes, o trio não se desgrudou mais.
Ao chegarem a Hamburgo, na Alemanha, os 

dois amigos trocaram cartões e despediram-se 
com um abraço. Isaac deu um beijo na mão de 
Gabriela, encarando-a profundamente.

Ela sentiu um frio no estômago ao ver aque-
les olhos azuis sedutores buscarem os seus. 
Rudolph estava atrás de Issac e não percebeu 
nada.
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