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Parte I – Do que se conta sobre o misterioso assalto ao Banco de Medley 

 

Havia na Cidade de Medley o banco mais importante da metrópole. Ali todos os 

milionários da cidade confiavam os seus bens. Era um banco muito seguro, um dos 

maiores especialistas em segurança bancária, Wilson Bulevar, havia estruturado um 

sistema infalível, baseado em segurança eletrônica de alta tecnologia. Para acessar o 

cofre central, dever-se-ia apresentar a voz do gerente do banco e as digitais do dono da 

conta bancária. Em seguida o gerente do banco deveria acionar um botão especial que 

ativava on-line o sistema de senhas. A senha codificada deveria ser digitada pelo titular 

da conta, e compunha oito dígitos numéricos. Ao abrir a caixa-forte, o cliente deveria 

apresentar o número da conta, que era computada por um sistema automático. A seguir 

o titular poderia acessar todos os seus bens, tal como fazer transações bancárias.  

O Banco de Medley contava cento e cinquenta e três clientes importantes, e 

computava o valor de mais de cinquenta bilhões de reais em depósito, valor que jazia 

seguramente no cofre central, conhecido como Cômputo de Segurança Integrada (CSI).  

Numa manhã, uma equipe formada por profissionais de segurança que 

trabalhavam para o Bulevar Assessorias e Segurança Ltda., ingressou no Banco de 

Medley com autorização para fazer uma manutenção no sistema de segurança central. 

Ao acionarem o sistema de apuração do valor que jazia na caixa-forte, os técnicos se 

depararam com um problema iminente: o cômputo estava zerado.  

A primeira atitude da equipe foi acessar um sistema de reparo automático, mas o 

valor persistia liquidado. Logo abriram o cofre e averiguaram que nenhum valor estava 

em depósito.  

Inexplicavelmente o Cômputo de Segurança Integrada havia falhado! 

 

 

Parte II – A senhorita James está à procura do Sr. Kosovski 

 

Kristin James apareceu na residência do Sr. Kosovski perplexa. Quem lhe 

atendeu foi a pequena Isabel, logo acompanhada da babá, a jovem Nayane, moça de 

apenas dezenove anos de idade e que já cursava medicina e era muito confiável. 

Exclamou abruptamente: 

— Onde está o nosso detetive? 

A menina veio em seu auxílio: 

— O tio Nicolas está no hospital, espera a recuperação do querido Julius. Que 

Deus o tenha! 



— Quem é a senhora? — questionou Nayane. 

— Sou amiga da família e confidente do Sr. Kosovski. Ora, tenho uma notícia 

urgentíssima, de extrema delicadeza e gravidade. 

— Pois que me diga do que se trata, querida Kristin — proferiu a pequena. 

— Em melhor hora terás conhecimento da notícia, minha princesa. Tratarei de 

encontrar-me com o seu tio e o direi, sem esconder-lhe os fatos, fatos inclusive 

incontestáveis e tristes. Por ora não fiques ansiosa e pense em sorrir, querida Isabel. 

Logo a atriz se retirou com o mesmo olhar perplexo que conservava desde a 

chegada à residência de Dimitri. 

A seguir Kristin James foi ao hospital encontrar-se com o Dr. Dimitri. Chegando 

ao local, encontrou o investigador pensativo. Ele já ficara sabendo do assalto ao Banco 

de Medley e criava hipóteses para uma provável falha na segurança, tão complexa e 

fidedigna.   

— Olá, querido, sinto muito por tudo o que lhe está ocorrendo, mas tenho uma 

notícia nada boa e que causará muita tristeza — disse a senhorita Kristin ao Dr. Dimitri. 

— Não estou pronto para isso, Kristin. Perdoe-me — disse o investigador com o 

ar mais sério que já se viu. 

— Sinto muito, Sr. Kosovski, mas não posso mudar o rumo das coisas. Acontece 

que a mãe da pequena fora acometida pela morte nesta manhã. Não sabia como deveria 

dar-lhe esta notícia, porém sinto ter sido tão insensível, mas o caso é que suspeitara 

pedindo-me que procurasse por ela e que lhe fizesse este favor. Não compreendo tanta 

astúcia, tanta sensibilidade para as ocorrências mais banais! És, sem dúvida, um caso 

para a ciência e, além do mais, eu o amo verdadeiramente. 

Dimitri fitou a moça com o olhar mais vivo que já se vira. Não disse nada, 

apenas abraçou-lhe com sumo afeto, mas sem uma gota de lágrima nos olhos. 

 

 

Parte III – Inicia-se as investigações acerca do assalto 

 

Tudo havia mudado na vida do Dr. Dimitri, investigador astuto.  

Já se passara vinte e três dias do fatídico ataque ao aprendiz Julius e em relação 

a isso quase nada se sabia. 

Julius ainda se encontrava fraco e o Sr. Kosovski não abandonava o hospital, 

alternando uma vez ou outra entre o amigo e o trabalho. 

Agora, com a morte de Angelina, mãe da pequena Isabel, as coisas se 

complicavam ainda mais. 

Quanto ao novo caso, talvez o mais difícil da carreira deste primoroso detetive, 

Dimitri deu o pontapé inicial interrogando todos os funcionários do Bulevar Assessorias 

e Segurança Ltda. envolvidos, a fim compreender mais o processo de segurança 

adotado. Em seguida, o Sr. Kosovski foi ao encontro do gerente do Banco de Medley e 

ainda interrogou o Sr. Wilson Bulevar, quem fora responsável pela concepção do 

Cômputo de Segurança Integrada (CSI).   

Disse-lhe o Sr. Bulevar: 

— Não posso crer que uma segurança tão bem formulada foi violada! Estou 

pasmo! Posso garantir que o sistema era infalível. Contratamos todos os melhores 

hackers e nenhum deles conseguiu sequer acessar o sistema operacional do Cômputo, 

em que são exigidas a comprovação da voz do gerente do banco e as digitais do titular 

da conta bancária. É impossível... Não posso acreditar em tal coisa. E além do mais os 

meus funcionários são todos confiáveis e nós temos a fotografia de todo o ambiente do 

banco, nenhum móvel poderia ser movido sem a autorização expressa, para que 



pudéssemos fazer uma nova checagem do ambiente, pois o Cômputo é meticuloso. E 

qualquer acesso não autorizado seria contabilizado pelo Sistema de Segurança 

Integrada. 

Dimitri se surpreendeu com o processo de segurança adotado. Tudo o que havia 

de mais tecnológico fora mostrado ao nosso herói. E realmente era um sistema, a 

princípio, infalível. E o caso, sem dúvida, era o mais complexo na carreira de Dimitri 

Kosovski.  

Ele tomava o seu chá das vinte enquanto refletia alguns fatos. E ainda 

imaginava quem poderia ter acometido tanto mal ao querido Julius, que ainda não havia 

se recuperado. 

Quanto ao assalto ao Banco de Medley, nem os funcionários da empresa de 

segurança, nem mesmo ele haviam encontrado nenhuma evidência de um crime. Parecia 

que toda a fortuna que, inclusive, pesava centenas de quilos, havia desaparecido por 

passe de mágica, pois as câmeras de segurança do banco não flagraram nenhuma 

anormalidade.  

Neste ponto de cogitações, o chá havia esgotado e Dimitri ficou apreensivo. Só 

quem estava ali era a encantadora Isabel, em companhia de Nayane, que a confortava 

pela morte da mãe. Deste modo, o detetive sentiu muito pesar com o estado de Julius, 

porque era ele quem lhe preparava o chá e lhe servia algumas chávenas; era ele quem 

lhe comprava os compostos para uma boa bebida.  

Em relação ao súbito falecimento da sua irmã, ela sofria de câncer há muito, o 

que não era do entendimento da filha. O seu enterro fora há algumas horas e Dimitri não 

comparecera ao saimento.  

A pequena fora confortada por Nayane e Kristin, que estiveram todo o tempo ao 

seu lado. Enquanto que o detetive investigava o caso envolvendo o Cômputo.  

Contudo as coisas estavam muito confusas para o nosso herói, que não aceitava 

tanto pesar. Parecia-lhe que tudo ia mal, até mesmo o caso que analisava. Nem mesmo a 

senhorita James pudera animar o Dr. Dimitri. 

Tudo evidenciava uma encruzilhada sem saída. 

— Preciso do meu chá! — disse por fim. 

Porém estava só, junto às suas reflexões, que não cessavam. E eram muitas! 

Subitamente o comissário Batista viera à residência do Sr. Kosovski apresentar-

lhe novidades sobre o caso. Disse: 

— Algo nos intriga, detetive. É um crime tão perfeito que não teríamos o que 

investigar se não fosse por uma evidência contundente: conheces os ilusionistas, não é, 

meu caro? Lembra-te dos mistérios da literatura fantástica, e das ilusões subsequentes e 

das afinidades entre o agente e o paciente?  Pois bem, aí está uma mera evidência, caro 

Sr. Kosovski. Há um limite entre a perfeição e a incorreção, pois apontemos um erro 

que se tornou evidência: um dos funcionários possui acesso integral às senhas; outro, às 

gravações de vozes; e o gerente do banco, acesso ao cofre central do Cômputo. 

Imaginemos que os dois funcionários se unam e encontrem quem tenha acesso aos 

vídeos de segurança, uma vez que este fica em sigilo absoluto, ou seja, ninguém pode 

informar quem tem acesso ao sistema de vídeo do Cômputo. Estamos em meio a uma 

conspiração, pois nenhuma segurança é infalível!  

Dimitri já havia imaginado esta possibilidade, mas não acreditava em tanta 

astúcia, uma vez que realmente quem tinha acesso às senhas poderia descriptografá-las 

e acessar, juntamente com os outros dois agentes, a caixa-forte. Todavia, tudo dependia 

de uma ação conjunta, e isso poderia levar a um conflito de interesses. Acreditar nesta 

possibilidade era algo insano, segundo imaginava o Sr. Kosovski.    

Contudo, depois de tanto cogitar, Dimitri passou a imaginar mais a ação 



conjunta entre os agentes que possuíam, juntos, acesso integral ao Cômputo. Por isso 

não havia nenhuma evidência. Tudo fora meramente calculado. Mas nem sempre o que 

se imagina é tão perfeito. Deste modo, o Sr. Kosovski foi ao Banco de Medley e por lá 

ficaria até encontrar alguma evidência que firmasse esta história de conluio. 

Ora, Dimitri habitava uma cidade que ficava a algumas centenas de quilômetros 

de Medley. O seu voo para lá durava cerca de vinte minutos. Desta vez ele tinha ao seu 

dispor um avião particular pertencente à polícia de Medley. Enquanto isso, a sua 

sobrinha ficaria aos cuidados de Kristin James e de Nayane, e pela primeira vez deixaria 

Julius com a misteriosa visita do seu irmão, chamado Jonas.  

 

 

Parte IV – Dimitri encontra provas de um crime 
 

Ao chegar à cidade de Medley, Dimitri se hospedou no Luxury Hotel de 

Medley, local em que sempre ficava ao ingressar na metrópole. Tomou imediatamente o 

seu chá da tarde e apreciou um pouco a vista. Em seguida foi ao Banco de Medley e 

vistoriou todo o local minuciosamente. 

Após horas de inspeções que fazia junto a alguns técnicos de sua confiança, 

encontrou uma mera evidência de uma invasão ao sistema. 

O chefe perito em tecnologia da polícia de Medley, especialista e estudioso em 

segurança informatizada, verificou que um dos fios do sistema integrado do Cômputo 

havia sido cortado, o que evidenciava uma invasão ao sistema que havia ocorrido 

recentemente, o que fez Dimitri refletir sobre as hipóteses do seu camarada, o 

comissário Batista.  

Fora isso não havia sido encontrado mais nenhuma prova, nem mesmo digitais, 

o que comprovava uma ação muito bem arquitetada. 

Tudo isso impressionou o nosso herói, que não imaginava que algo assim 

pudesse ocorrer, um crime meramente perfeito. 

E o que poderia fazer simplesmente seria acarear todos os integrantes mais 

importantes da empresa Bulevar Assessorias e Segurança Ltda., desvendando os demais 

mistérios deste crime tão bem concebido.  

 

 

Continua. 
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