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ESSE LIVRO PERTENCE A...

_____________________________________________
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DEDICATÓRIA...

DEDICO ESSE LIVRO A TODOS OS MEUS AMIGOS E FAMILIARES QUE
ACREDITARAM EM MEUS SONHOS...

QUE TODOS OS QUE LEREM ESSE LIVRO POSSAM ACREDITAR EM
SEUS SONHOS E BUSQUEM A VERDADEIRA FORÇA PARA LUTAR POR
ELES, QUE É CRISTO JESUS!
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PRA COMEÇAR...
Esse é o primeiro livro da saga mundos. O leitor (a) vai
se deparar com um tipo de leitura bem diferente, que exige
alguns conhecimentos de teologia e atualidades. Além de
outros assuntos em interessantes. Mais não se preocupe com
esse detalhe! E o de menos...
O que quero dos leitores mesmo é que curtam a saga.
Que usem sua imaginação e criatividade. Que passem o que
está nesse livro para suas mentes e deem vidas aos
personagens e lugares da saga. Escolha um dos personagens
e der vida a ele, se tornando ele.
Peço que não liguem muito para os “detalhes” de
gramatica, congruência e conclusão... E essas coisas ai.
Não estou querendo passar a ideia de que você vai ler
um livro sem sentido. Pois na verdade o leitor (a) vai ficar
surpreso! Os personagens, a maioria não tem sua estética
informada. Fiz isso de proposito, para que o leitor possa
fazer isso na sua imaginação mesmo...
Boa leitura...
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Episodio zero...
Nosso mundo está dominado pelas forças das trevas. O
mundo está em nossas mãos. Há coisas que poucos sabem e
coisas que poucos viram...
No começo, tudo pode acontecer...
Mais tudo pode acabar...

A SAGA
MUNDOS
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A TAÇA DA BABILÔNIA

Episodio um
Richard Loo estava em mais de umas de suas viagens sem
rumo certo, quando recebe uma ligação que lhe traz um
rumo:
- Alô...
- Estou falando com o senhor Richard?
- O próprio. E com quem falo?
- Sou Hamlet. Acho que deve lembrar-se de mim... Fui eu
quem deu o cavalo para o senhor fugir da prisão...
- Lembro. O que deseja velho amigo? Sabe que tenho
uma eterna divida com você!
Richard na verdade não lembrava bem dele. Só lembravase dos sete anos que passou preso no presidiário do Texas.
Foi preso injustamente. O acusaram de ter roubado o banco
do Texas.
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- Estamos com um probleminha aqui no museu de Nova
York. A taça da babilônia foi roubada. Parece que foi a
quadrilha do Rool!
- Rool está morto. Acha que foi o filho dele?
- Bom não sabemos Richard. Só sabemos que o único que
pode trazê-la de volta pra nós é você. Não podemos contar
com a polícia, pois eles não iriam compreender...
- Estou indo...
A taça da babilônia, na verdade é um quadro pintado por
um famoso artista modernista francês. O seu valor real foi
calculado em R$ 120.236,23.

- Que bom que chegou tão rápido! Bom, vamos passar
todas as informações para o senhor. Só precisamos ir para o
local certo para que o senhor entenda.
Richard notou que Hamlet estava bem agitado. Ele sabia
que aquilo significava medo...
- O que tem de especial nesse quadro? O valor dele não é
tão alto. – pergunta Richard.
- Disso sabemos. Na verdade o que eles querem mesmo é
desvendar uma espécie de código que está no quadro. Tipo o
código do Leonardo!
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- Então por que eles não pegaram o pintor francês?
- Por que o artista está preso. Parece que ele matou a
mulher. Coisa de traição eu acho. As prisões francesas você
sabe como é né? Nem os Rool!
- Mais como eles vão... Bom isso não é de meu interesse.
Onde posso encontra-los?
- Não sabemos...
Richard sabia disso. Mais ele já sabia onde eles poderiam
está. Partiu para Brasília. Sabia que era lá que ficava a
mansão dos Rool. Resolveu colocar seu terno branco, seus
velhos óculos de grau e seus sapatos de couro. Penteou a
cabeleira loira e se dirigiu para o centro da capital. Antes
disso ele havia feito uma total pesquisa sobre o quadro.
Descobriu o nome do pintor: Ronald Dolo é um famoso
artista, de reconhecimento mundial. Criador das maiores
obras modernista da atualidade é dono de uma fortuna
calculada em mais de R$ 100.000.000,00. Foi preso em
2010 por ter matado a mulher.
O irmão do artista por sorte estava no Brasil, em uma das
famosas exposições do irmão. De acordo com o jornal, a
exposição vai começar a parte da 20h00min. Será no centro
cultural da capital.
Richard resolve voltar para o hotel. O recepcionista o
chama:
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- Posso falar com o senhor?
- Pois não.
- Um homem chamado Marcos esteve aqui hoje à tarde.
Estava procurando o senhor. Falou que amanha viria
novamente por volta das sete.
- Estarei aqui se possível.
- Está bem senhor Alves.
Alves é o nome preferido de Richard. Seu nome falso não
poderia ser outro.
- Sem duvida foi o Marcos que esteve aqui. Só falei pra
ele que estava aqui. Mais quando ele mim procura só pode
ser coisa importante.
Após um prazeroso banho, Richard vai para exposição.
Por sorte encontra o velho amigo lá.
- Marcos, que bom velo.
- Digo o mesmo velho amigo. Achei que você estava
preso!
- Bom, não estou mais...
- Você não gosta de arte. O que faz aqui?
- Estou em um daqueles casos.
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- Charmoso hotel...
Marcos, assim como Richard foi um dos espiões mais
respeitados das forças Russas. Os dois foram banidos por
terem violados os arquivos da unidade sem a ordem de
superiores. Mas Marcos foi readmitido. Já Richard não quis
mais e resolveu criar seu próprio rumo.
- E os Russos? – pergunta Richard, irônico.
- Não sirvo mais a eles. Agora sou brasileiro... Trabalho
para forças de Deus agora.
- Virou padre mesmo ou entrou pras forças de
inteligência?
- Vai entender depois. Agora quero que venha comigo na
sala de ossos.
- Sala de ossos...
- É. Além de pintor ele é escultor. Faz belas e inteligentes
esculturas com ossos de cão e gato e de humanos. O irmão
dele sem duvida esta lá. E pelo que sei você também está
bem interessado no cara...
- O quadro foi roubado pelo irmão dele. Está nos fundos
desse museu, que como você sabe, pertence ao tio deles.
- Como descobriu tudo isso!
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