
O ex espião e piloto de 55 anos que diz ter trabalhado com a secreta
norte americana escreveu com o jornalista Luigi Carletti um livro
em que conta como o seu antigo empregador o tentou matar Coreia
do Norte e notas falsas perfeitas fazem parte do enredo Por SaraCapelo

AGENTE KASPER

A adrenalinafoi
o combustível
da minha vida

Vestido de verde tropa eaotelefoneo agente Kasper entra num hotel de
Roma junto à estação

central de comboios É um homem

imponente com o tronco e os bra
ços musculados Como é que sabia
que era eu Bem apesar de ele não
assinar o livro Supernotes O Es
pião que Devia Ter Morrido editado
pela Marcador a 2 de Julho com o
seu nome jã o vira em fotografias
Vive numa quinta a mais de uma
hora da capital italiana desde que
regressou do inferno há cinco anos
Foi sequestrado no Camboja duran
te a sua última missão torturado

espancado e drogado depois de ale

gadamente descobrir que os norteamericanos fabricavam na Coreia
do Norte supernotes notas cuja fal
sidade ninguém consegue detectar
Teoria da conspiração Garante que
não Sou a única testemunha

No livro usa se muito a palavra
adrenalina Foi por isso que se
tornou espião
Não E não gosto de me definir
como espião Sou especialista em
inteligência Com essa capacidade

comecei a trabalhar na unidade

Stay Behind da NATO

Nos anos de 1970
No Verão de 1980 Se tivesse havi

do uma invasão soviética ficaria a
recolher informações e a sabotar
Comecei a fazè lo porque o mun
do estava dividido entre os ditos

tipos bons

os americanos

Os americanos E os maus a
União Soviética e os aliados Acre

ditava no que estava a fazer Era
um carabinieri polícia militar ita
liana Depois o mundo mudou A
unidade foi desfeita mas alguns
gosto de pensar que éramos os
mais qualificados ficaram com
diferentes capacidades Não foi
pela adrenalina que o fiz mas cla
ro que a adrenalina foi o combus
tível da minha vida

Aos 11 anos leu Ian Fleming e
apaixonou se pela profissão
Achei James Bond muito patriótico
Não é particularmente rico Pronto
conduz um Aston Martin grande
coisa Usa um Rolex OK todos te

mos essas coisas risos Mas não
eram importantes para a persona
gem Achei o muito inspirador

No Camboja esteve preso duran
te 373 dias sempre a mudar de
local Esteve também num hos

pital antes de chegar à última
prisão Qual foi o dia mais difícil
Foram vários como a primeira
noite com a falsa execução

Experimentou um sabor ácido o
mesmo que sentem as pessoas
quando estão a morrer
Sim Durante a guerra na Jugoslá
via fui capturado pelos sérvios
com outra pessoa que também
fingia ser jornalista Encenaram
uma execução Até mandaram vir
um padre pela manhã O outro
tipo perguntou me O que vais
dizer quando chegar a altura
Não consegui dizer nada mais es
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perto do que Viva Itália Fumei
um cigarro porque é suposto fa
zer se isso e eles dispararam so
bre nós Senti um sabor de metal

Naquela noite da execução no
Camboja foi o mesmo Também
me obrigaram a jogar à roleta rus
sa E no hospital quando estava a
segundos de saltar para fugir

Outra pessoa fugiu e foi morta
Isso teria acontecido consigo
Eu estava muito fraco Não sei se

conseguiria saltar

Drogaram no Para matá lo
Deram me Ritalina estimulante do
sistema nervoso Estavam a tentar
decidir o que fazer comigo E a ten
tar sacar tudo de mim

Tirar lhe dinheiro por exemplo
E vantagens Também estariam a
negociar algo com os americanos

Acredita que os americanos esti
veram por trás da sua prisão

Demorei algum tempo a percebêlo Trabalhei com eles durante
anos Nunca se espera que o me
lhor amigo o traia tão depressa De
certa forma eu estava mais ligado
ao aparelho de inteligência deles
do que ao do meu pais

Como é que entrou para esse
aparelho de inteligência
Foi há muito tempo quando a
África do Sul vivia o apartheid Ao
mesmo tempo que os EUA diziam
libertar Mandela através de nós
dos franceses dos israelitas esta
vam a fornecer armamento para
combater o Congresso Nacional
Africano O meu papel era fazer o
que tinha a fazer na África do Sul

Os americanos sempre lhe disse
ram que se lhe acontecesse algu

ma coisa ficaria sozinho

No Camboja foi pior se algo tivesse
acontecido e ninguém me ajudasse
OK eu desenrascava me Mas
aqueles que me deviam ajudar es
tavam contra mim e queriam me
morto Depressa percebi que nin
guém me ia ajudar

Porque é que os americanos não
o matam e fazem um grande en
redo para o enviar para a prisão
Há várias agências em conflito
CIA FBI e Homeland Security A
CIA queria livrar se de mim efi
cientemente mas o FBI queria pro
curar desculpas para apontar o
dedo à CIA Mataste um cidadão

italiano não é suposto fazeres
isso Na maior parte dos casos eles
contratam o assassino neste caso
os militares cambojanos Por
exemplo como você é portu
guesa eles pedem me a mim
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para o fazer Eu vou ter consigo e
proponho Pediram me para a
matar mas não o faço se pagar

Disseram lhe que as supemotes
fazem o mundo girar Como
As operações que não podem ser
registadas oficialmente são pagas
na mesma Se não puder obter
este dinheiro do orçamento fede
ral que teria de justificar impri
mo o É preciso um local seguro
para o fazer e então abro uma fá
brica num país inimigo
Perguntam me Porque é que os
EUA o fariam na Coreia do Nor

te Porque é isso que eu ou qual
quer agente de inteligência faria
abrir no local menos provável
Coreia Irão e talvez no Paquis
tão Tem de pagar uma certa per
centagem ao país que o recebe Vi
montes de notas dezenas de mi
lhares de milhões na embaixada
da Coreia em Phnom Penh

Se é o cérebro disto porque é
que a secreta americana lhe pe
diu para investigar
Chamam se operações com dupla
agenda Se eu quero ter a certeza
absoluta que uma pessoa que tra
balha para mim está a manter toda
a operação e os segredos dela
peço ao meu melhor amigo para
descobrir Se houver uma brecha

no sistema esse amigo diz me

Neste caso em particular pedi
ram lhe para como piloto ven
der aviões à Coreia do Norte

Pediram me para me aproximar da
melhor forma dos norte coreanos

e eles descobriram que eu era um
piloto experimentado Eles queriam
pagar em dinheiro tinham muito e
eu disse o ao meu controlador Foi

um grande erro da minha parte
não lhes devia ter contado

Horas depois foi preso Se conti
nuasse a investigar as superno
tes concluiria que são usadas
por extremistas islâmicos
Eu já sabia por causa de uma in
vestigação anterior que as super
notes vinham do Irão em grandes
quantidades e eram também usa
das para financiar o Hezbollah

Isto é irónico Os norte america

nos fazem notas para combater
problemas e os problemas são
resolvidos com esse dinheiro

Problemas que têm ou criaram

Na prisão além de não lhe terem
dado comida decente de não to
mar banho Kasper revira os
olhos também lhe batiam
Em comparação até foram muito
gentis comigo Não usavam electri
cidade não me arrancavam as
unhas não fizeram nada aos meus
dentes Eram apenas tareias Assim
que reagi eles abrandaram

Ficou conhecido como a besta

Eu tinha de fazer algo Teria morri
do de exaustão Vi pessoas a morre
rem assim O calor é incrível Não

há comida água cuidados médicos

Tomava paracetamol que um
guarda lhe dava
Ele era meu amigo enquanto rece
besse dinheiro Ganhava cerca de

50 dólares por mês e cobrava me 5
dólares pelo paracetamol Quando
lhe pedi ferramentas arma e gra
nada de mão para fugir isso tor
nou se o seu plano de reforma

Esteve nas chamadas celas do

tigre Como funcionavam
Sim Têm abertura ao nível do solo

e barras de ferro por cima Estão
lotadas Quando havia monções
ficavam inundadas e tinha de se

manter a cabeça ao de cima E há
uma sala às escuras com um balde

para as necessidades

Pagava aos guardas da prisão
com supernotes
Não desejei ter tirado uns milhões
da embaixada da Coreia Pagava
com o dinheiro que a minha mãe
me enviava

Porque é que um diplomata
francês o ajudou a escapar
Provavelmente nunca saberei

Acho que alguém aqui que não me
conseguia ajudar lhe pediu

Quando estava num restauran
te pouco depois de escapar este
diplomata cantou lhe a sua mú
sica favorita dos Dire Straits

A editora teve um problema com
isto Aceitamos tudo o resto mas
os Dire Straits no fim Mas foi

mesmo o que aconteceu

As personagens são verdadeiras
Sim Mudámos alguns nomes para
os proteger

Haverá um filme Quem esco
lheria para interpretá lo
Russell Crowe Outro que leu a
tradução inglesa foi o Chris Vance

O livro trouxe lhe problemas
Teria problemas se não escrevesse
o livro Teria desaparecido de cena
Na realidade eu não queria escre
vê lo Regressei a casa em 2009 e
até há dois anos e meio tentei pôr
tudo para trás Mas não funcionou

Voltaria a ser um especialista
em inteligência como diz
Nunca Foi um grande erro ter
continuado neste tipo de vida por
tanto tempo Morre se e ninguém
sabe porque não se recebem
medalhas

A SÁBADO viajou a convite da
Marcador
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