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Este livro é dedicado a Daniel Castello Branco, 
livreiro, especialista em literatura de terror, 

ficção científica, ficção histórica e fantasia, pelas 
cuidadosas horas revisando o manuscrito original 

de O Quarto Reich. Sem sua leitura crítica, 
com certeza, o resultado final da obra seria de 

qualidade inferior. Meu muito obrigado.
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NOTA DO AUTOR

Quando comecei a reler sobre a Segunda Guerra Mundial e, mais 
especificamente, o nazismo – temas que sempre me causaram muita 
curiosidade –, pouco imaginava que esbarraria num grande misté-
rio, num grande segredo nazista jamais revelado.

Qualquer aficionado pelo tema sabe bem dos segredos milita-
res nazistas: toda ou quase toda pesquisa nazista era voltada para 
a tecnologia militar e, se tivessem tido mais tempo, historiadores 
militares são unânimes em afirmar que o resultado da guerra pode-
ria ter sido outro. Ainda bem que o tempo trabalhou contra eles. 

Reli e aprofundei meus conhecimentos sobre os planos de Hi-
tler para artefatos explosivos impressionantes, aeronaves que, se 
voas sem, pareceriam extraterrestres, e que fariam autores de ficção 
científica ruborescer. Também não seria grande novidade para mim 
a redescoberta de sociedades secretas – muito já foi pesquisado e 
explorado a esse respeito. Alguns acreditam até mesmo que os 
nazistas detinham poderes místicos. Mas este escritor não é adepto 
dessa linha de pensamento.

O que me impressionou de verdade – e nisso sim acredito – é o 
que descrevo nestas breves linhas: um plano praticamente infalível 
para garantir o sucesso de Adolf Hitler, a conquista do mundo e a 
imposição do seu modo de pensar e viver. 

Ao realizar minhas pesquisas – que consumiram incontáveis 
horas, debruçado em milhares e milhares de páginas sobre o assunto, 
pesquisas em bibliotecas e entrevistas com especialistas –, fui puxando 
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o fio desse novelo. Algo que acredito ser um dos mais bem-guardados 
segredos nazistas de todos os tempos.

As provas estão aí. Disponíveis a quem queira buscá-las, co-
nectar os pontos e acreditar. O que faremos com estas informações 
depende apenas de nós, pois – dado o tempo (e agora o tempo está 
ao lado deles) – a verdade transparecerá.

Portanto, sem querer vestir o chapéu de historiador nem de 
alarmista – até porque eu acredito na humanidade e que, acima 
de tudo, o bem sempre prevalecerá –, peço a sua atenção. Sua cui-
dadosa atenção. Abra sua mente, pois sua vida está para se tornar 
bem mais interessante e... apavorante.

M. A. Costa
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PRÓLOGO
M A R Ç O  D E  1 9 87

Abro os olhos. Uma luz forte penetra como uma adaga me forçan-
do a fechá-los novamente. Abro só um pouco agora, pisco. A luz 
brilhante ainda está lá. A dor cede lentamente. Franzo as pálpebras, 
começo a discernir imagens. Reconheço um teto azulado. Um 
ventilador gira lentamente.  Sinto calor nos braços. Ouço murmú-
rios.  Fecho os olhos de novo.

Conversas, sons altos, várias pessoas. Estou ouvindo, mas não 
compreendo. Consigo discernir um bipe intermitente pulsando em 
intervalos regulares. Ouço o som da minha respiração. “Onde eu 
estou? O que está acontecendo?”

Ouço dizerem “James”. Meu nome. Alguém diz meu nome. 
“Está evoluindo.” Tenho quase certeza de que ouvi isso. Ouço um 
ruído seco, como uma porta se fechando – ou abrindo. Tento abrir 
os olhos. Dessa vez, eles obedecem. Estou numa escuridão quase 
total. Sinto uma dor de cabeça lancinante e tento levar a mão a ela, 
mas não a alcanço. Estou deitado, agora percebo. Vejo o mesmo 
ventilador de teto girando lentamente. Ouço o mesmo bipe caden-
ciado. Olho para baixo e percebo um objeto na minha boca. Um 
tubo azulado se projetando para fora. Tento falar e não consigo.

Viro a cabeça levemente para o lado direito. Vejo uma janela 
com persianas abertas e, lá fora, só a noite. Viro para a esquerda e 
observo uma porta, uma máquina com um visor e números. O bipe 
vem dali.
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Tento mexer meu braço direito, mas ele não vem. Tento mexer 
o esquerdo; ele também não obedece. Começo a respirar de modo 
acelerado. E me apavoro. “O que está acontecendo?”

Tento falar, gritar, mas o tubo não permite. Quero arrancá-lo, 
só que meus braços não se mexem. Tento mexer minhas pernas, 
mas consigo apenas movimentar os pés.

Começo a suar e a me desesperar. Estou sozinho, não há nin-
guém ali para ajudar. O que pode ter acontecido? Tento me lembrar 
de como vim parar aqui, mas recordo-me apenas de estar na Alemanha 
para entrevistar Rudolf Hess, o último detento nazista da prisão de 
Spandau, em Berlim.

Minhas lembranças não retornam. Não consigo encontrar uma 
explicação e não entendo o que estou fazendo aqui, nem por que 
não consigo me mexer. Tento de novo: braços, pernas, pés. O má-
ximo a que chego é mexer os pés, subir o braço, e deixá-lo cair. 
Exausto, adormeço.

· · · ·

Sinto calor na pele. Ouço sons de conversas. Cada vez mais e mais 
altos. Uma emoção toma conta instantaneamente de mim, e abro 
os olhos para ver quem está ali. Dor excruciante. Aquela luz pene-
trando meus olhos. Havia me esquecido dela.

Abro-os lentamente desta vez. Mais contraídos que abertos. 
Deixo a vista se acostumar novamente à luz do sol. Pisco sem parar, 
contraio fortemente, e enfim abro os olhos. Vejo duas pessoas con-
versando: uma de jaleco branco, a outra não me é estranha. Tento 
falar, mas é impossível. Ainda estou com o tubo. Tento mexer os 
braços, mas os movimentos são pífios. Elas saem do quarto. Ador-
meço com uma lágrima que escorre pela face.

· · · ·
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Acordo assustado. Sinto-me invadido por sons, cheiros e calor. 
Sinto a dor da luz brilhante do sol, só que desta vez ela passa ra-
pidamente. Olho ao redor e agora há três pessoas debruçadas me 
observando. Ray Cave dá um sorriso ao ver que abri os olhos. 
Reconheceria meu editor-chefe e amigo em qualquer lugar. Aquele 
rosto sisudo com nariz proeminente num corpo franzino, que tanto 
me acompanhou nos últimos anos.

À esquerda, um homem de jaleco branco, e ao pé da cama, quase 
fora da minha visão, uma mulher. Reconheço a touca de enfer-
meira, ouço o som do bipe cadenciado, o cheiro de éter típico de 
hospital. Enfermeira, homem de jaleco e meu estranho estado 
denunciam que estou internado. 

O homem que aparenta ser médico me diz para ficar calmo.  
– Você está em um hospital de Berlim Oriental. Você sofreu 

um acidente, estava em coma, mas já está fora de perigo. Em breve 
poderá ir para casa. 

Adormeço.
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C A P Í T U LO  1

TIME, PULITZER, MORETTI

Agosto, 1986, Nova York, 8:50 horas da manhã. Corro apressado, 
atrasado como sempre. Atravesso as portas giratórias do número 
255 da Liberty Street e miro os elevadores. A reunião semanal de 
pauta começa impreterivelmente às 8:30 horas, toda segunda-feira, 
e meu editor-chefe, Ray Cave, nunca se atrasa. Nunca.

A sala de reunião está cheia. Ray me olha de lado, sério, sem 
me cumprimentar e continua o que estava falando. Eu me espremo 
contra a parede em pé mesmo, pois hoje, além dos editores das ses-
sões da revista Time, todos os jornalistas de campo de Nova York 
estão aqui. Esta reunião é diferente e talvez por isso eu tenha me 
atrasado sem planejar. É uma reunião de ovação a Leonardo Mo-
retti, que é agora oficialmente o novo preferido do chefe. Moretti 
está sendo homenageado hoje, mas nem precisava, pois já fora 
homenageado na sexta-feira à noite, quando recebera o Prêmio 
Pulitzer por sua reportagem sobre o voo 182 da Air India1.  Moretti 
é responsável pelo editorial Mundo e, em junho, ele “ganhou” um 
presente: a explosão de um avião. O pesadelo para muitos geral-
mente é uma dádiva para um jornalista. Não tenho vergonha de 
dizer que nos alimentamos da tragédia humana. Bem, tenho um 
pouco de vergonha, sim.

Essa sexta-feira foi inesquecível: coloquei meu smoking, fomos 
eu e minha esposa Carla e seu longo roxo assistir à glória do menino-
-prodígio Moretti. A noite foi dele, mas a madrugada foi minha. 
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Comecei bebendo uísque na cerimônia e só parei em casa, depois 
que havia vomitado todos os canapés servidos na festa. Carla odeia 
quando bebo assim. Ela vem de uma tradicional família protestante da 
Nova Inglaterra e, além do vinho comunal, raramente bebe. Um 
champanhe para brindar aqui ou ali faz parte, mas, fora isso, ela é 
quase abstêmia. Mas apesar das suas reclamações e caras feias, ela 
teve que me dar algum espaço dessa vez. Afinal, era o menino-
-prodígio tomando o lugar de honra que deveria ser meu.

Leonardo Moretti deve ter seus 36 anos. Entrou para a Time de-
pois do estágio e posterior contratação pelo New York Times. Tem 
um currículo impecável que inclui a prestigiosa Universidade 
Columbia. Deve ter ficado uns três anos como jornalista auxiliar 
de Stephany Morgan – responsável até então pelo editorial Mundo 
– e, quando ela foi transferida para a sucursal de Londres, ele au-
tomaticamente foi promovido. Ray Cave já o chamava de menino-
-prodígio desde sua contratação. Ou Ray per cebera o talento logo 
cedo no garoto, ou apenas torcia para que isso se tornasse verdade. 
E agora, apenas seis anos depois, ele conquistou o maior prêmio do 
jornalismo. Um prêmio que a maioria dos profissionais jamais verá 
em suas longas e tediosas carreiras.

Como eu disse antes: ele conquistou o Pulitzer após fazer uma 
reportagem fantástica (odeio admitir) sobre o voo 182. Assim que 
a tragédia repercutiu na mídia, ele voou para Montreal, no Canadá, 
para entrevistar os familiares dos mortos e os investigadores. Além 
de traçar um perfil emocionante das vítimas e dos familiares, quase 
por acaso acompanhou a caçada que levou os terroristas à prisão 
– e o posterior julgamento de apenas um homem, o canadense de 
origem indiana Inderjit Singh Reyat. Moretti conseguiu uma ex-
clusiva com ele e por isso foi aplaudido.

Mas verdade seja dita: além desse esforço enorme, da dedica-
ção e do risco que Moretti correu, ele escreveu com maestria seu 




